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semnat ieri proiecte, prezentate în Manifestul
precedentei campanii electorale ți ceea ce azi
constituie realitate, înfățișată de Manifestul
Frontului Unității Socialiste, ne vom referi la cea 

de a doua ramură importantă a economiei na-
fionale — AGRICULTURA.

„Cu toate greutățile cauzate de condițiile clima
terice nefavorabile din ultimul an, se spune în 
Manifestul Frontului Unității Socialiste, produc
ția agricolă globală medie a perioadei 1966—1968 
a fost mai mare cu aproape 24 la sută decit me
dia producției obținute în cei cinci ani anteriori. 
Jntre I960—1968 s-a recoltat anual în medie cu 
2.4 milioane tone de cereale mai mult față de pe
rioada 1961—1965, depășindu-se astfel prevederile 
înscrise în planul cincinal. Agricultura a asigurat 
aprovizionarea populației, materiile prime nece
sare industriei precum și disponibilități pentru 
export".

Să ne întoarcem la proiectele prevăzute în ma
nifestul precedentei campanii electorale și să le 
raportăm Ia realitățile anului 1969.

..ÎN ANII VIITORI — era subliniat în Mani
festul din 1965 — SE VOR FACE TOT MAI 
PUTERNIC STMTITE EFECTELE EXTINDE
RII MECANIZĂRII MUNCILOR AGRICOLE ȘI 
FERTILIZĂRII PAMINTULUI CU AJUTORUL 
ÎNGRĂȘĂMINTELOR CHIMICE..."

„Partidul și guvernul s-au preocupat permanent 
de întărirea bazei tehnice materiale a agriculturii^ 
Repartizînd in acest scop importante mijloace 
materiale și bănești, pe ogoarele țării lucrează 
aproape 100 000 de tractoare, peste 55 000 de se
mănători mecanice, 50 000 combine pentru cerea
le și alte mașini agricole care asigură un grad 
ridicat de mecanizare a lucrărilor. Au sporit în 
măsură însemnată cantitățile de îngrășăminte chi
mice livrate agriculturii” — citim în noul Mani
fest. Cele cîteva cifre exprimă sintetic pașii în
semnați făcuți în ultimii ani în acțiunea de mo
dernizare a agriculturii — unul din obiectivele 
principale ale politicii economice a partidului în 
acest sector. Faptul că numai în patru ani forța 
mecanică a agriculturii țării a sporit cu aproape 
20 000 de tractoare și peste 14 000 combine, că 
setul de mașini a fost mult diversificat și moder
nizat, a permis extinderea lucrărilor executate 
mecanizat. Lucrările de bază ale solului, semăna
tul și recoltatul păioaselor se fac acum în între
gime mecanizat. Comparativ cu 1965, anul acesta 
volumul lucrărilor executate cu mașinile va crește 
cu aproape 30 la sută. Totodată, ca urmare a in-
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Comuna trăia o 
sărbătoare, parcă. 
Toate drumurile du
ceau spre sala cămi
nului cultural din co
muna Drăganu. Nu 
era o adunare oareca
re, devreme ce mun
citorii forestieri, cio
banii și țăranii plaiu
rilor argeșene, își îm- 
brăcaseră straie alese.

Erau laolaltă cîte
va sute de oameni, 
domiciliați în raza 
circumscripției electo
rale nr. 9 Drăganu,. 
din județul Argeș, ve- 
niți să-și desemneze 
candidații pentru ale
gerile din martie. E- 
ratt reprezentanți ai 
comunelor Merișani, 
Budeasa, Bascov, Tig- 
veni. Cepari, Șuiei și 
altele.

Numele tovarășului 
Costache Sava, direc
torul general al Com
binatului petrochimic 
Pitești, a fost rostit 
întîi, în ovațiile pre
lungite și înflăcărate

ale adunării, de către 
Vasile Florescu, pre
ședintele Uniunii ju
dețene a cooperative
lor de consum, care 
l-a propus drept can
didat pentru alegerile 
de deputați în Marea 
Adunare Națională. 
Pe rind Traian Mu- 
șat, muncitor din co
muna Morărești, Ni- 
colae Stîngescu, di
rectorul școlii gene- 
'ale din Poenarii de 
\rgeș, Nicolae Rusu, 

-primarul comunei 
Ciofringeni, Alexan
dru Costache și mulți 
alții, au luat cuvin- 
tul, arătînd că investi
ture dată inginerului 
Costache Saca, reflec
tă încrederea pe care 
oamenii o au în acest 
fiu al plaiurilor arge- 
șene, om conștiincios, 
activ, pasionat, care,

(Continuare in pag. a V-a)

Trimișii noștri speciali transmit! In sala Palatului Republicii 
început, 
lucrările 
cadrelor

A Socialiste România au 
” miercuri dimineața, 
—. Conferinței Naționale a 
• didactice.

Eveniment remarcabil în viața

Focșani
După publicarea Manifestului 

Frontului Unității Socialiste am 
înlîlnit în municipiul Focșani, 
proaspăt ridicat la rangul de ca
pitală a județului Vrancea, un 
viu interes pentru programul de 
acțiune și chemările adresate 
către alegători. La sediul comi
tetelor județean și municipal 
U.T.C. 
pentru 
să se desfășoare în toate organi
zațiile de tineret. Prima aseme
nea dezbatere a fost organizată 
chiar ieri. In incinta luxoasei 
(și cuvîntul își are locul aici) și 
modernei Fabrici de confecții, un-

activiștii se pregăteau 
dezbaterile care aveau

•
 școlii românești și a slujitorilor ei, 
actuala reuniune urmează unui șir 
întreg de măsuri elaborate pe 
A baza programului partidului nos- 
™ tiu de dezvoltare multilaterală a 
științei și culturii, a învățămîntu- 
lui din România socialistă. A- 
cesle măsuri vizează perfecționa
rea structurii și conținutului în- 
vățămîntului nostru, îmbunătăți
rea întregii activități a cadrelor 
didactice. Conferința, care reu
nește peste 3 000 de delegați și 
invitați, prilejuiește un larg 
schimb de experiență și opinii a- 
supra problemelor dezvoltării șco
lii românești în lumina Directi- 

_ velor C.C. al P.C.R. și a noii

e
dc mediti de vîrstă este de 22 ani 
și unde, firește, majoritatea co- 
vîrșitoare o reprezintă tinerele 
muncitoare, dintre care 1500 
sînt membre ale organizației 
U.T.C., discuțiile pe marginea 
importantului document electoral 
s-au împletit cu recenta Hotărîre 
a Consiliului de Miniștri cu pri
vire la salarizarea și majorarea Legi a învățămîntului. Prin lua- 
salariilor din întreprinderile iu-

e

adoptarea de măsuri referitoare 
la modernizarea școlii, Conferința 
va exprima hotărîrea unuia dintre 
cele mai numeroase detașamente 
ale intelectualității noastre de a 
ridica învățămîntul de toate gra
dele pe o nouă treaptă, sporind 
aportul său la înfăptuirile re
marcabile, materiale și spirituale, 
ale poporului român.

La Conferință iau parte dele
gați aleși în adunările județene 
ale cadrelor didactice din învăță
mîntul preșcolar, învățămîntul de 
cultură generală, profesional și 
tehnic, în adunările care au avut 
loc în instituțiile dc învățămînt 
superior, fapt care ilustrează im-

Gînduri
ATANASIE TOMA 

GH. ISTRATE

rea în discuție a modalităților de 
— generalizare a școlii de 10 ani, 
O aprobarea Statutului cadrelor di

dactice, act normativ care va de- 
®fini rolul corpului profesoral în 

viața societății noastre și, prin

ECONOMÎSIREA DE MATERIE
NICOLAE NASTA

(Continuare în 
pag. a V-a) TREBUIE

Instantaneu matinal lingă Școala generală nr. 3 din Piatra Neamț

Din carnetul tinărului scriitor CITIȚI

ÎN PAG. A 2-a :

TERICITA „DITICUITATE“ POPULARITATEA Șl EXIGENȚELE MUZICII UȘOARE (II). 
ACTUALITATEA PE SCURT.

CORNELIU OMESCU IN PAG. A 3-a :

- 0 ACȚIUNE CE NU 
SA CUNOASCĂ PAUZE

petuosul proces de lărgire și a- 
profundare a democratismului so
cialist în toate domeniile vieții 
obștești din țara noastră.

Sînt prezenți, de asemenea, 
numeroși invitați — cadre didac
tice din învățămîntul de toate 
gradele, activiști de partid, ai 
U.T.C. și sindicatelor, reprezen-' 
tanți ai conducerii unor ministe
re și ai unor instituții centrale și 
organizații obștești, ai uniunilor 
de creație, oameni de știință și 
cultură.

în prezidiul Conferinței au 
luat loc tovarășii Emil Bodnaraș,

(Continuare în pag. a IV-a)

pentru
oamenii catedrei

de acad. ZAHARIA STANCU
A

Nici un scriitor nu scrie 
pentru ziua de ieri. Scriem 
pentru cei de azi, de mîine și 
poimîine. Mai ales pentru cei 
de mîine, pentru că dorința 
de a crea este corelată dorinței 
de a rezista în timp. Ce se ta 
întîmpla mîine, cum va fi 
omul anului 2000 ? Nu mă în
doiesc că omul de mîine va 
reuși să depășească actualele 
asperități ale condiției uma
ne și ca desființa foamea și 
războiul. Civilizația mașinilor 
auxiliare îi va da timp mai 
mult pentru gîndire, visare și 
artă. Realitatea din țara noa
stră, cuceririle socialismului 
îmi dau aceste convingeri. Ni
mic mai lipsit de rațiune decit 
— gîndind în contextul nostru, 
nutriți sufletește de tot ceea 
ce construim și clarificăm 
acum, în această etapă a so
cialismului în România — pri
virea sceptică asupra viitoru
lui, a celui de mîine. Dimpo
trivă, condiția umană are toa
te șansele să se perfecționeze, 
civilizația modernă dacă este 
expresia unui umanism cum 
este al nostru, nu-l poate în
ghiți pe om ci il slujește. Că 
omul, cel de azi și cel de mîi
ne este la noi măsura tuturor 
lucrurilor, se vede din tot ce

se înfăptuiește ca urmare a 
politicii generale a partidului 
nostru. Îmi place să meditez 
la felul in care ne cor căuta 
pe noi, cei de azi, oamenii 
viitorului. Sîntem datori să 
lăsăm acestora imaginea fide
lă a României de azi, a con
structorilor ei, a generozității 
lor. Am convingerea că valo
rile spirituale pe care le va 
căuta omul de mîine trebuie 
să stea sub semnul acestei 
mari generozități. Scriitorul de 
astăzi nu poate să rămînă 
departe de conflictele vremi- 
lor sale. El se află in plină 
„campanie" pentru limitarea 
ți desființarea violenței, ine
chității și a ignoranței. Astăzi 
facem totul pentru ca lumea 
să fie mai bună și omul să 
scape — acolo unde acestea 
silit realități — de foame, boa
lă, de absurd.

Încerc o surpriză continuă 
în fața numărului imens de o- 
biective pe care i le oferă, 
unui scriitor, viața noastră 
cotidiană. Pot să mărturisesc 
că una dintre dificultățile re
ale ale scriitorului de azi la 
noi este „criza de timp", sin
gura ce mă împiedică să scriu

(Continuare în pag. a Il-a)

SIMETRIILE APELOR.
MIRAJUL PANOULUI TĂMĂDUITOR Șl TRISTA REALITATE 
A ABSENȚELOR DIN PRODUCȚIE.
CIT TIMP TREBUIE SA DUREZE STAGIUL INGINERULUI ?

Cu aproape un an de zile în 
urmă, salutam, în citeva cu
vinte acțiunea declanșată la 
C.I.L. Bacău privind economi
sirea materiei prime, a mate
rialului lemnos. Arătam a- 
tunci angajamentele tinerilor, 
ale organizației U.T.C. de la 
această întreprindere, modali
tățile preconizate de a susține 
O atît de oportună inițiativă : 
în anul precedent — 1967 — 
consumul spe
cific fusese de
pășit cu 500 
m.c. la materia 
primă. Reve
nim acum pen
tru o succintă 
analiză a des
fășurării acțiu
nii, pentru a 
pune în lumi
nă eforturile 
organizațiilor U.T.C., pentru a 
sonda perspectivele dobîndirii 
a noi rezultate.

„După dezbaterile din orga
nizații — ne spune tov. Vasile 
Bălan, secretarul comitetului 
U.T.C. — tinerii au venit cu 
multe propuneri și, nu de pu
ține ori, am constatat efectul 
lor după ce ei și trecuseră la 
aplicarea lor în practică".

Cuvintele secretarului co
mitetului U.T.C. probează efer
vescența căutării în acele zile, 
reliefînd adeziunea de care 
s-a bucurat inițiativa declan
șată în întreaga întreprindere, 
de toți factorii printre care și 
de organizația U.T.C.

— La fabrica de binale, su
fletul acțiunii — ne spune 
maistrul Constantin Nica — a 
fost inginerul Mihai Rotaru, 
locțiitorul secretarului comi
tetului U.T.C. Mobilizați • de 
dînsul, tinerii au trecut la 
recondiționarea ușilor și fe
restrelor ce prezentau mici 
defecte, economisindu-se în 
acest mod 2000 m.p. de mate
rie primă.

Ancheta noastră pe această 
temă are in vedere activitatea 
organizațiilor U. T. C. de la 
Combinatul de industrializarea 

lemnului Bacău

După prima 
săjrtămînă au 
apărut și alte 
soluții. în sec
torul mașini II, 
Iloria Manea, 
împreună cu ti
nerii din orga
nizația sa s-au 
angajat să su
pravegheze ma
nevrarea și păs

trarea în bune condiții a pa
nourilor. înainte, stive întregi 
de panouri erau rebutate da
torită lovirii lor din neatenția 
celor care lucrau în preajmă, 
în sectorul pregătirii î, tinerii 
Vasile Dăscălița, Anton Che- 
recheș și alții au început să 
folosească la operațiunea de 
îmbord urare capete de cheres
tea sub 10 cm. Prin această 
metodă din materialul lemnos 
se pierdeau doar porțiunile cu 
noduri, bucăți foarte mici.

I. CHIRIC

(Continuare în pag. a VlII~a)
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Vedere exterioară a combinatului de industrializare a lemnului din Bacău.

Mai. întîi aș vrea să vă a- 
duc aici, tuturor celor 3 000 
de membri ai corpului di
dactic adunați în Sala Pala
tului și prin dumneavoastră 
celor 200 000 de cadre di
dactice salutul fierbinte al 
tuturor scriitorilor din țara 
noastră. Am ascultat cu deo
sebită luare aminte pe toți 
cei care au vorbit : s-au spus 
multe lucruri foarte intere
sante și pentru mine unele 
foarte noi. S-a vorbit despre 
salarizarea cadrelor didac
tice, s-a vorbit despre conce
diile pe care le au cadrele 
didactice, despre pensiile la 
care au dreptul, după un nu
măr de ani, și părerea mea 
este că foarte bine s-a făcut 
că s-a vorbit despre aceste 
lucruri. Dar eu nu mă îm
pac cu o idee : că reprezen
tanții oamenilor de la cate
dră ar fi venit aici pentru a 
discuta ca niște funcționari. 
Am stat ziua întreagă în 
sală și m-am uitat la dum
neavoastră, stimați dascăli, 
și știu că sînteți 3 000, aici, și 
am aflat că dincolo de a- 
ceste ziduri, pînă la hota
rele mai apropiate sau mai 
îndepărtate ale țării, sînteti 
200 000 și am mai aflat tot 
aici că există în țara noas
tră, la toate universitățile, un 
număr de aproape 150 000 
de studenfi și că în total ca
drele noastre didactice pre
gătesc un număr de 4 mili
oane de tineri din Republica 
noastră, din țara noastră. 
Dați-mi voie să văd în dum
neavoastră nu niște slujbași 
oarecare ci pe căpitanii, pe 
maiorii, pe coloneii și gene
ralii acestei uriașe armate de 
patru milioane de oameni. 
Nu pot să văd în dvs. func
ționari, văd în dvs. niște oa
meni care ați îmbrățișat a- 
ceastă profesiune datorită 
unei adînci chemări. Este cea 
mai mare bucurie pentru 
mine, că atîți oameni, 
200 000, se ocupă cu educa
rea a 4 milioane de tineri.

Dați-mi voie să fac o

scurtă incursiune în trecut, 
pe vremea cînd am învățat 
eu, cînd numărul cadrelor 
didactice nu știu dacă atin
gea cîteva mii. In satul meu 
de pe Valea Călmățuiului, la 
60 de copii care mergeau la 
școală, era un singur învăță
tor și niciodată n-am să uit 
strălucita lui figură, și stră
lucita lui inteligență, și vas
tele lui cunoștințe în toate 
domeniile. Intr-o zi s-a apu
cat să ne vorbească despre 
războaiele daco-romane, la 

.ora 7 dimineața. în cartea 
noastră era o pagină și ju
mătate despre aceste eveni
mente istorice, despre aceste 
ciocniri între două mari po
poare din care a ieșit cu 
mii de ani în urmă poporul 
român, iar el ne-a vorbit 
pînă la ora 1, uitînd de toa
te celelalte lecții. Altă dată 
a început să ne vorbească 
despre loan Vodă cel Cum
plit, și a vorbit despre el cî
teva ore, uitînd celelalte lec
ții. Nu subliniez această rea
litate pentru a vă sugera să 
vă abateți și dumneavoastră 
de la programul didactic, 
dar aș vrea să se știe că 
vechii învățători și fiecare 
profesor de altă dată, cei 
care erau oameni ai progre
sului. și ai democrației, se 

să adapteze în 
programul șco- 
> a însufleți 

mult posibil pe

străduiau
așa 
Iar 
cit 
ascultătorii lor. Nu voi pu
tea să uit niciodată figura a- 
cestui om, chipul lui, glasul 
lui, lucrurile multe pe care 
le-am învățat de la el și pe 
care nu le-am uitat și nu le 
voi uita niciodată. Era mo
destia în persoană, iar vor
birea lui era deosebit de a- 
leasă, știa foarte multe lu
cruri, era la. curent cu tot ce 
se întîmpla în țară și în lume 
și stătea .de vorbă cu noi, 
niște copii flămînzi și necă
jiți, ca și cum ar fi vorbit cu 
niște oameni mari. La liceu 
am avut norocul să am pe

(Continuare in pag. a IV-a)

fel 
pentru 

mai r
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LUCRĂRI
DE EXTINDERE

La Uzina „Electroputere" 
din Craiova au început lucră
rile de extindere a fabricii 
de aparataj. Potrivit proiec
telor. actualei unități i se vor 
adăuga, pină la finele anului, 
încă trei hale, a căror supra
față , va însuma aproape 
16 000 mp. Prin darea în fo
losință a spațiilor respective 
se vor crea condiții pentru 
sporirea producției fabricii 
cu circa 4 500 tone de diferite 
aparataje pe an.

în adeeași întreprindere 
se aCă în stadiu avansat de 
execuție o fabrică de trans
formatoare mari și o turnă
torie de metale neferoase, un 
laborator și o hală pentru 
sectoarele anexe.

(Agerpres) 
---------------- -1
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Șase ani de Beatles-manie au 
avut daru) de a convinge pe 
sceptici că nu este un nor tre
cător pe cerul muzicii 
ci o modalitate de 
merită 
partea cercetă
torilor, 
ție aparte. Mu
zica „pop", cre
ată de tineri, 
interpretată de 
tineri, răspunde, 
poate cel mai 
complet cerințe
lor v’rstei între 
14 și 25 de ani ; 
firesc 
ca ea 
pună 
rind 
punct 
re. 
duce cu 
vantajul 
autentic, 
mă și 
chiar muzica „poV 
să-și depășească piopria arie de 
cuprindere, prin pătrunderea 
în domeniul limitrof pe care 
l-am numit tradițional. O bună 
parte din piesele „tradiționale" 
împrumută azi formule ritmice 
tipice „beat", iar supremația 
chitarei electrice și a tehnicii 
amplificării concurează, cu bune 
rezultate, orchestre „clasice" de 
muzică ușoară.

Morfologic vorbind, muzica 
„pop" trăiește, după cum amin
team înt.r-o sumedenie de sub- 
stiluri. curente și orientări, toa
te însă, ircumscrise aceluiași 
deziderat, al creării atmosferei, 
proces la care concură deopo
trivă culoarea timbrală aparte, 
apoi esența 
a

și din
o aten-

este, deci, 
să oe im- 
în prințul 
din acest 
de vede- 

In plus, a- 
sine a- 
nouiui 

în for- 
con(inut. 

muzica

ușoare, 
expresie ce

flexiuni ale preclasicismului 
muzical și elemente ale muzicii 
contemporane concrete. Nici un 
experiment nu este ignorat, nici 
o cale ocolită, nici un efort cru
țat, chiar și atunci cind ar con
duce la un țel nedefinit sau 
neconcludent. Rezultatele une
ori uimitoare, peste așteptări, 
ale stilului „pop" în manifestă
rile sale de prestigiu, decurg în 
mod firesc din realmente labo
rioase căutări, din activitatea 
asiduă, total dăruită scopului. 
Nu întimplător formații de prim 
rang, precum The Beatles. The 
Rolling Stones. The Bee Gees 
lucrează luni întregi la realiza
rea cite unui singur disc. Dar 
considerabil consum de energie 
și talent are loc înainte ca blaza
rea și rutina să-și fi aplicat

într-adevăr chemați să se afir
me, rămîne minoritar), stilul 
modern vădește un timp de ac
țiune larg deschis și este cel 
puțin ferit actualmente, de pe
ricolul banalizării, al autocal- 
chierii, dovedind resurse apre
ciabile de sensibilitate, de in
ventivitate și gust, dominate în 
majoritatea cazurilor de o fer
mă voință de autodepășire.

Cum se plasează în spațiul 
acestui tablou sinoptic, datele 
muzicii ușoare românești ?

Principala pondere o au la 
noi producțiile de factură mu- 
zieal-poetică „tradițională", în 
sensul bun al cuvîntului. Mul
te din creațiile românești au do
vedit în timp calități de muzi
calitate dar și de atractivitate, 
reale. Afirmarea lor peste hota-

cernămînt față de lucrările lip
site de pregnantă melodică, față 
de versurile sărăcite în inven
tivitate și expresie literară. 
Organizarea viitoarei confrun
tări internaționale de la Brașov 
din martie vizează incă de pe 
acum lărgirea considerabilă a 
afirmării creației țării-gazdă: 
caietul de lucrări românești 
trimis concurenților străini con
ține un număr de piese, de pa
tru ori mai mare decît cel de 
anul trecut.

Fără îndoială că rezultatele 
acestui complex de măsuri nu 
pot deveni vizibile într-un in
terval de timp foarte limitat, 
că ele se lasă încă așteptate.

Se impune sporirea și cupla- 
continuare a efor- 

direcția profesiona- 
1 i z ă r i i mu
zicii ușoare, în 
spiritul lărgirii 
cadrului lexic 
și a conținutu
lui ideatic al 
textelor, în ve
derea sprijinirii 
ș i dezvoltării 
calităților nati
ve ale tinerilor 
creatori și in- 
terpreți, prin 
urmărirea aten
tă a evoluției 
lor, u 11 e r i - 
o r ‘lansării pe 
scenă, la micro
fon sau pe disc.

O importantă deosebită o 
prezintă stabilirea unui contact 
bilateral nemijlocit între insti
tuțiile muzicale și unii valoroși 
exponent! ai muzicii ușoare care 
la ora de față activează timid 
prin case de cultură, prin ba
ruri, sau apar din cind în cînd 
la televiziune — cu atît mai 
mult cu cît o serie de creații 
ale acestora, din păcate, puțin 
cunoscute (mă refer aici, în 
deosebi, la formația ,,Phoenix" 
din Timișoara) pot rezista în 
competiție cu producții de va
loare din străinătate. Pe de o 
parte. Uniunea Compozitorilor, 
Radioul și Televiziunea, Casa 
de discuri Electrecord (care a 
inițiat deja o „serie beat") au 
datoria morală de a corobora în 
mod organizat acțiunea acestor 
tineri de investigare de noi tă- 
rîmuri sonore, intenția lor lă
udabilă de a conferi unor me
lodii de sorginte folclorică, o 
nouă formă de agregare muzi
cală. Iar pe de altă parte, for
mațiile amintite trebuie Să se 
adreseze cu mai mult curaj și 
cu încredere forurilor artistice, 
spra a beneficia de promovarea, 
pe căile cunoscute. în circuit 
național si international.

FLORIAN LUNGU 
(începutul articolului în nr. 6132)

rea în 
turilor în

POPULARITATEA Șl EUGEN-
JELE MUZICII UȘOARE (H)

Mai mult, 
tinde

modai-polifonică 
conductuli melodic, ritmul 

inflexibil al tactării tuturor tim
pilor. îmbogățit cu o serie de 
ornamente și celule interioare. 

Muzica ușoară modernă, 
structural uouă, reprezintă doar 
un început de drum ce ge con
stituie intr-un limbaj, fără în
doială, perfectibil, dar care 
tinde să-și însușească și apoi 
să sintetizeze în manieră pro
prie sugestii ale unor categorii 
de muzică ce par. în acest sens, 
a-și da mina peste timp — In-

pecetea de rugină pe spirit și 
inspirație.

Mai presus de excese, gratui
tăți și inerente erori de gust, 
această nouă manieră de comu
nicare artistică apare înnobilată 
de o virtute evidentă : sincerita
tea care nu se împacă nicioda
tă eu convenția, sinceritatea 
care conferă producțiilor „pop" 
nota atît de caracteristică a 
vitalității prospețimii și sponta
neității. Să asociem acestor tră
sături de profil, oportunitatea 
voinței, de a asimila și per
manentiza. cu mijloacele dispo
nibile, valori ale artei folclorice 
(ca și unele soluții constructive 
ale muzicii vechi culte), apoi, 
pe alt plan, tendința de a pro
iecta pe fundalul discursului 
muzical, probleme de cea țnai 
stringentă actualitate ale tine
retului și. în genere, ale omu
lui din diverse conjuncturi so
cial-politice și vom obține astfel 
o viziune cupr izătoare asupra 
intențiilor manifeste ale noului 
stil.

Cu toate că tehnica sonorită
ților amplificate electric a adus 
serioase prejudicii cauzei mu
zicii ușoare — privită ca artă 
— prin îngroșarea rîndurilor 
unei armate de semidiletanți 
(fată de care, numărul celor

re, insuficientă și sporadică 
pină în prezent, trepuie pusă nu 
atît pe seama unor deficiențe 
constitutive, (a căror existență 
nu poate fi. totuși, negată), cit 
se cere motivată prin lipsa 
vehiculării organizate, în con» 
text internațional prin absența 
(la propriu și la figurat) a soli
lor mesajului românesc peste 
hotare.

Discuțiile purtate cu timp 
în urmă, în presă și la nivelul 
celor mai înalte foruri artisti
ce, privind căile de ameliorare 
a stării de lucruri existente în 
acel moment, nu au rămas fără 
consecințe. Principalele insti
tuții de dirijare a destinelor 
muzicii noastre ușoare, de di
fuzare a el — Uniunea Compo
zitorilor. Radioul și Televiziu
nea, Casa de discuri „Electre- 

teatrele de estradă, 
au vădit serioase pre- 
în direcția eliminării 

carențe ; eforturile

cord", 
O.S.T.A. 
ocupări 
vechilor . .
s-au concentrat în sensul afir
mării calității substanței muzi
cale si poetice, al demnei sale 
acreditări prin (inuta corespun
zătoare a interpretării. Sectoare
le cărora le revine misiunea de a 
selecta creația noastră muzicală 
de gen manifestă actualmente 
un plus de intransigentă și dis-

50 de ani de la moartea lui loan C. Frimu

V Figură luminoasă de luptător 
revoluționar, Ioan C. Frimu, in
trat de tînăr în mișcarea mun- 

A citorească. și-a dedicat întreaga 
viață clasei muncitoare, lup- 
,tei pentru sfărîmarca orînduirii

•
 burghezo-moșierești, pentru 
viitorul socialist al celor opri
mați.

•
 S-a -născut la 4 octombrie 1871 
în comuna Bîrzești, județul Vas
lui. într-o familie de țărani. La 
18 ani vine la București, unde 
Q se angajează lucrător la o fabri
că de mobilă. La scurt timp de 
la sosirea sa în Capitală, începe 

A să frecventeze clubul muncito- 
rilor. Contactul cu muncitorii 
bucureșteni. cu lupta lor în ne- 

• contenită creștere, convingerile 
obținute prin studiul temeinic 
al socialismului științific, îl de
termină să se avinte cu pasiune 
în lupta pentru făurirea unei 
vieți noi, lipsite de exploatare. 

Frimu participă. în 1893, la 
Congresul de constituire al Par- 

A tidului Social-Democrat al Mun
citorilor din România. După 
Congres, el devine corespondent 

• permanent al ziarului „Lumea 
nouă", organul de presă al par
tidului. Întreaga sa activitate 
este îndreptată în direcția edu-

constituire a Partidului Social- 
Democrat din România (31 ia
nuarie — 2 februarie 1910) sîrrt 
deschise ae I.C. Frimu, care, în 
întreaga perioadă care urmea
ză. în calitate de membru al Co
mitetului Executiv și secretar 
al partidului, dovedește înalte 
calități de organizator și con
ducător, atrăgîndu-și stima șt 
prețuirea maselor proletare. 
Ca delegat permanent in Biroul 
Socialist Internațional, militea
ză cu pasiune pentru solidarita- « 
tea internațională a muncitori
lor. în 1911. V.I. Lenin îi scria • 
lui Frimu să intervină în favoa
rea a doi revoluționari ruși 
emigrați ce se aflau în tara 
noastră.

Arestat, schingiuit. întemni
țat de mai multe ori, afirmînd 
poziția înaintată a clasei mun
citoare, a poporului față de 
primul război mondial, I. C. Fri
mu se află în mijlocul frămîn- 
tărilor revoluționare ale clasei 
muncitoare, care au culminat cu 
dramatica zi de 13 Decembrie 
1918. cind din nou. e arestat și 
torturat lemilos. „îl văd pe bu
nul și blîndul Frimu — nota un 
martor ocular — purtat pe bra
țe de agenti polițiști și tîrît în

UN EMINENT
CONDUCĂTOR AL

Ana Ipătescu"

GAVR1L COVALSKI

EDITURA TINERETULUI

DIFICUIrZiua sănătății
EDITURA PENTRU LITERATURA

I
IEDITURA ACADEMIEI

in

Timișoara t

PRINTR-O HOTARIRE 
A CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

S-A INSTITUIT

HENRYK SIENKIEWICZ: „Potopul", voi. 1—5, B.P.T., lei 25. 
FĂNUȘ NEAGU : „Îngerul a strigat", lei 13.
BEN. CORLACIU : „Cazul doctorului Vdrea", col. „Romane de 

ieri și de azi", lei 10,50.
MARIA LUIZA CRISTESCU : „Dulce Brigitte", lei 6,50.

Apreciindu-se importanta _ ac
țiunilor pentru ocrotirea sănă
tății populației. Consiliul de Mi
niștri a emis recent o liotărire 
prin care ziua de 7 aprilie a 
fost declarată „Ziua sănătății".

Această zi care va fi sărbăto
rită într-un cadru festiv în uni
tățile sanitare, va constitui, in 
fiecare an un prilej de trecere 
in revistă a realizărilor obținute 
in acest domeniu și un stimu
lent pentru activitatea de viitor.

TINERII PARTICIPA 
LA DEZAPEZIRE

ul- 
Ti-

Zăpada abundentă care în 
timele 24 de ore a căzut în 
mișoara a determinat organele 
municipiului să la măsuri ur
gente. Pe lingă echipele de lu
crători aparținind serviciului 
consiliului popular, ieri 5 fe
bruarie, după amiază, sute de 
elevi din școlile profesionale 
au ieșit să dea o mină de ajutor 
Ia curățirea zăpezii.

I. D. DANCEA

INTE&VDU
CUI PĂCALĂ

— Pe unde ai mai umblat, 
Păcală ?

— Ia. am fost și eu. prin 
lume cu frate-meu Tîndală, 
pe la prietenii din Iugosla
via de le-am dus o traistă 
cu povești și întîmplări de-ale 
mele.

— Bravo, Păcală, dar de 
cind te-ai făcut tu artist ?

— Cum, nu știi că teatrul 
„Ion Creangă" îmi joacă is
prăvile intr-o piesă cu care, 
anul trecut, la Sofia, la Fes
tivalul Internațional al tea
trelor pentru copii a obți
nut premiul I ? Acum, ne-am 
întors dintr-un turneu de 
succes pe care l-am între
prins în Iugoslavia prin cîte- 
va orașe sirbești și macedo
nene : Niș, Scoplje — ora
șul rezidit unde există o stra
dă „București" și o policli
nică „București", donație de 
prietenie a statului nostru — 
Bitolia, Prilep, Ohrida și 
Kumanovo. In recentul tur
neu, replicile au fost date în 
limba sîrbă și macedoneană, 
în funcție de orașul unde 
jucam. Anul trecut învăța
sem rolul în limba bulgară 
și se întîmpla uneori, spre 
amuzamentul publicului, să 
amestecăm replicile.

— Păcală, te superi dacă 
te mai întreb ceva ?

— Cine se supără... îmi știi 
vorba !

— Ce alte drumuri vrei să 
mai faci ?

— Deocamdată jucăm la 
noi acasă. Anul acesta am 
fost invitați în R.D.G., S.U.A., 
la festivalul internațional de 
la Veneția. Vom avea o cale 
lungă și isprăvi multe...

I. MARCOVICI
P. S. Păcală este actorul 

Ion Gheorghe Arcudeanu, 
protagonistul „Năzdrăvănii
lor luî Păcală", piesă jucată 
cu mare succes in tară și 
străinătate.

TRENUL VACANȚEI» A PLECAT

ALECSANDRI : „Porojan", lei 1,25.
AL. I. GHILIA : „Cuscrii", lei 12,50.
DARIE NOVACEANU : „Noaptea pe drumurile Italiei

(Urmare din pag. I) 
despre toate, să folosesc toate, 
subiectele pe care viața mi le 
oferă din plin. Este firesc să 
căutăm modalitățile de expre
sie apte să cuprindă aria 
largă a faptelor ce ne încon
joară. Din această cauză măr
turisesc că îmi este pur și 
simplu imposibil să înțeleg pe 
unii colegi care, afecțînd bla
zarea și ajungînd să și creadă 
în ea, îmi spun consternați: 
„De la Homer încoace nu mai 
poți scrie nimic nou I Dă-mi 
o idee genială și-ți scriu o car
te mai bună de at „Odiseea" 
sau „lliada". Viața spirituală 
a contemporanilor noștri, da
torită perfecționării societății 
și a mijloacelor de informare,

FERICITA

TATE“

. PROLETARIATULUI
w carii muncitorilor în spiritul 

ideilor socialiste, afirmîndu-se

•
 ca promotor al curentului îna
intat, muncitoresc, din partid, 
combătînd cu fermitate incon- 
secvențele politice și ideologice 

țp manifestate de unele elemente 
din conducerea partidului — 
așa-numiții „generoși". La Con-

•
 greșele al V-lea (1898) și al VI- 
lea (1899) ale P.S.D.M.R.. ca și 
în coloanele ziarului, Frimu s-a

•
 împotrivit tendințelor grupului 
capitulard de a destrăma parti
dul, a chemat masele muncitoa- 

_  re la luptă 
A propriile lor
fiecărui 
a duce

5 februarie. Ani
mație neobișnuită în 
Gara de Nord a Ca
pitalei. Peste 1400 
dintre studenții a - 
flați în cea dintîi zi 
a vacanței de iarnă 
au pornit ieri că
tre taberele de odih
nă din munți. Tra- 
M>U1 
tru 
zite 
fost 
neața, 
vreme' 
4005.
Ion" — cu destinația 
Tușnad — s-a des-

studențesc pen- 
crestele înzăpe- 
ale Carpaților a 
deschis, 

foarte
!“, de 
„Primul

dimi- 
„de- 

trenul 
eșa-

prins de peron la 
ora 3 și 55 minute.

...In vagonul „8- 
bis“, proaspete cu
noștințe, Geta Dinu, 
Mariana Diaconu și 
Lucia Tobă (de la 
Filozofie), Ileana 
Vasile (de Ia Româ
nă), Vasile Ceaușu 
(de la A.S.E.) fac 
planuri de excursie, 
ascultînd 
dările 
ale unul specialist : 
Paul Mincea, 
dent 1 
Pentru 
pediții"

,,Tăticul a avut
o rătăcire"

în urmă cu cîteva luni, 
am publicat în ziarul „Scîn- 
teia tineretului" foiletonul 
intitulat : „A dispărut un in
giner". „Eroul" își părăsise 
soția care aștepta un copil 
și plecase undeva în Moldo
va cu o altă femeie, chipu
rile, mai „corespunzătoare".

Ieri, mai exact aseară, a 
venit la mine acasă ingine
rul C. A. (nu mai are nici 
un sens să-i spun numele, 
întreg). Mă căuta să-i îm
prumut niște griș pentru fe
tiță, intrucît magazinele _e- 
rau închise și observase tîr- 
ziu că rezervele pentru „asta 
mică" 
care 
care abia a împlinit cinci 
luni : 
ticat pe tăticul că v-a pără
sit. Mă ierți și tu și el : a 
avut și tăticul o rătăcire..." 
Și a plecat, strîngînd copi
lul la piept, ca pe o co
moară.

s-au terminat. La nle- 
s-a adresat micuței,
„Uite, nenea l-a cri»

GH. NEAGU

■

lV

recoman- 
competente

stu- 
la Geologie, 
primele „ex- 

‘ au fost ale-

se Cascada Urlătoa- 
rea, Castelul Peleș, 
Cota 1400 și 
„Vîrful cu 
Ora 9 și 45 
nute. Vocea 
cuiul grăbește urări
le de „drum bun" : 
„Acceleratul 209, în 
direcția Ploiești — 
Cîmpina — Sinaia 
Brașov — Sibiu — 
Deva pleacă peste 5 
minute Patru
vagoane studențești 
vor rămîne la Buș
teni.

cabana 
dor“... 

de mi- 
craini-

I. T.

In două din pitoreștile stațiuni 
balneoclimaterice din țara noas
tră, Tușnad și Lacul Roșu, au 
sosit ieri aproape 800 de 
studenți șl cadre didactice din 
institutele de invățămint supe
rior din centrele universitare 
București. Cluj, Iași, Tg. Mu
reș, Timișoara, Brașov și Craio
va. Aici, in împărăția munților 
și pădurilor, oaspeții vor petre
ce cîteva zile plăcute de vacan
ță. participind Ia întreceri de 
schi, săniuțe șl patinaj. <a au
diții muzicale, seri literare, 
jocuri distractive, carnavaluri 
și excursii.

I. VULCAN 
subredacția voluntară 

Mureș

t

G. GALEA : „Bolile veziculului ți căilor biliare", lei 12.

„Studii ți materiale privitoare la formarea cuvintelor 
limba română", voi. 5, lei 11.

„Fauna R.S.R., voi. 12, fasc. 1, lei 5.
LIVID LIDRESCU : „Statistica și dinamica structurilor elastice 

anizotrope și eterogene", lei 18,50.

EDITURA MEDICALA

Opera Română: LILIA
CUL, ora 19,30 ; Teatrul de 
Operetă; VOIEVODUL ȚI
GANILOR, ora 19,30 ; Tea
trul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : BE
CKET. ora 19,30 : (sala Stu
dio) : PĂRINȚII TERIBILI, 
ora 19,30 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (sala din 
Bd. Schitu Măgureanu nr. 
1) : NEPOTUL LUI RA
MEAU, ora 20 ; (sala Stu
dio) : PHOTO-FINISH, ora 
20 ; (sala Teatrului de Come
die) : D-ALE CARNAVALU
LUI, ora 20 ; Teatrul Mic : 
OFIȚERUL RECRUTOR, ora 
20 ; Teatrul „C. I. Nottara" 
(sala Studio) : CAFENEAUA 
CAMELEONILOR, 
Teatrul Giulești : 
RUL MANOLE.
Teatrul evreiesc
TREI PIESE INTR-UN ACT

DE CEHOV, ora 20 ; Teatrul 
„Ion Creangă" : TOATE 
PINZELE SUS, ora 15,30 ; 
Teatrul „Țăndărică" (sala 
din Calea Victoriei 50) : 
SPECTACOL -------------
„9l/j, ora 19,30 ;
str. Academiei
A FUGIT UN TREN, ora 17 ; 
Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (sala Savoy) : CO
MICI VESTIȚI AI REVIS
TEI — N. STROE, ora 19,30 ; 
(sala din Calea Victoriei) : 
MEXICO-M E L O D Y . ora 
19,30 ; Circul de stat : RAP
SODIA ACROBATICA, ora 
19,30.

Creangă" : 
ora 

.Țăndărică" 
Victoriei 

NOCTURN 
(sala din 

nr. 28—30) :

la care asistăm — și pe mă
sura puterilor noastre partici
păm — a sporit valențele co
municării și ne oferă din a- 
bundență fapte și semnificații 
inedite. A te plînge că nu ai 
despre ce să scrii, înseamnă 
ori a le nega, din miopie, ori 
a le ocoli, din comoditate. Cu 
mii de ani în urmă, bătrînii 
spuneau : „Ars longa, vita bre
vis". Eu cred că și în ziua 
dud omenirea va lichida con
flictul dintre sipiritualitate și 
ofensele biologice aduse de 
bătrînețe și moarte, acest ade
văr va rămîne, va rezista Și 
va dura de-a lungul tuturor 
timpurilor ce compun eveni
mentul cosmic numit OM. Este 
adevărat că istoria civilizații
lor e plină de salturi și în
treruperi, este adevărat că în 
viața sa spirituală omul întîl- 
nește mulți „cai de lemn" — 
posibilitățile de eroare fiind 
proprii și omului și creierului 
electronic. Dar tot atît de a- 
devărat este faptul că actuala 
direcție de dezvoltare a so- 
cietățiii noastre, bazată pe în
țelegere și corectarea erorilor 
civilizațiilor anterioare, ne o- 
feră — aș spune nu certitu
dinea atingerii țelurilor, ci 
șanse noi, victorii inedite și o 
existentă palpitantă, dinamică, 
existență ce își are s rsa in 
viața nouă a poporului nostru. 
Poți să trăiești fără să scrii 
despre toate acestea ?

ora 20; 
MESTE- 

ora 19,30 ;
de stat :

PROGRAMUL I
11,00 — Limba germană — lecția 41 (reluare).
11.30 — T. V. pentru specialiștii din agricultură. Legumicultura.

Noutăți în construcția de sere și solarii (reluare).
12,00 — T. V. pentru specialiști. Consultații pentru medici. Ra

diologie (reluare).
17.30 — Telex T. V.
17,35 — Consultații la fizică (clasa a XII-a). Tema : Natura on- 

dulatorie a luminii (interferența, difracția și polarizarea 
luminii).

— Limba rusă. Lecția 40.
— Studioul pionierilor : „Pasiunile colegilor noștri".
— Telejurnalul de seară.
— 2 martie 1969. Din carnetul publicistului Mihâ Ervin.
— La zi. Echiparea și amenajarea teritoriului.
— Roman-foileton : „Forsyte Saga" (XIV).

18,05
18.30
19,00
19.20
19,35
2800
20,50 — Balada pădurii — film documentar realizat de Studioul 

TV.
21,10 — Seară de romanțe cu Constanța Cîmpeanu, Gabriel 

Gheorghiu și violoncelistul Sony Niculescu.
21.30 — Studioul mic. „Prescripți a" de Stefan Berciu.

(ultimul episod).
22.20 — Campionatul european de patinaj artistic.

figuri libere bărbați.
23.30 — Telejurnalul de noapte.
PROGRAMUL II
20,00 — Telex T. V.
20,05 — Concert simfonic. Orchestra simfonică a 

viziunii.
20,45 — Desene animate.
21,00 — Film artistic : „Jenia, Jenicika șl Katiușa" — producție 

a studiourilor sovietice.

„Atentatul"
Proba de

Radiotele-

\Țfnemalof/raie
RID BRAVO (ambele serii) 

rulează la Patria (orele 9,30 ; 
13 ; 16,30 ; 20) ; București ta
rele 9 ; 12,15 ; 16,15 ; 20).

UN OM PENTRU ETERNITATE 
rulează la Republica 
9 ; 11.15 ; 13.45 ; 16,15 ;

21,15).
MARELE ȘARPE 

rulează la Luceafărul 
9; 11,15; 13,30; 16;
20,45) ; Festival (orele 9 ;
13.30 : 16 ; 18.30 : 20,45).

PRIMĂVARA PE ODER 
rulează la Capitol (orele 9; 
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

UN DELICT APROAPE PER
FECT

rulează la Victoria (orele 9; 
11.15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ;
20,45) ; Miorița (orele 9 ; 11.15 ;
13.30 ; 15.45 : 18.15 ; 20,45).

ASTA SEARĂ MĂ 
rulează la
13.45 ; 16 ;

NOAPTEA 
rulează la 
18 ; 20,30) ; sîmbătă 
program de desene animate.

. FELDMAREȘALA 
rulează la Feroviar (orele
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ;
Excelsior (orele 9,45 ; 12,15;
14.45 : 17,15 ; 19,45) ; Modern 
(orele 9.30; 11.45; 14; 16,15;
18.30 : 20,45) ; Flamura (orele
9 ; 11,15 : 13.30 : 16 ; 18,IS ;
20,30).

PANTOFUL CENUȘĂRESEI 
rulează la Lumina (orele 
8,45—16,30 în continuare; 18,45;

Doina
18,15 ;

Union

(orele
18,45 ;

(orele
18,30 ;
11.15 ;

DISTREZ 
(orele 11.30 ; 
20.30).

(orele 15,30 ; 
orele 18

unită, bazată pe 
forțe. „Datoria 

muncitor luminat e de 
mai departe ideea de ----- . . .. .„

în martie•
 unire și frăție între muncitori'

— scria I.C. Frimu în marții
1899.

A Dezorganizarea 
în aprilie 1899, nu 
dispariția mișcării

P.S.D.M.R., 
a însemnat 

__ __ _________  _ socialiste 
• din România. In anii ce au ur

mat. partea înaintata a proleta
riatului. militanții revoluționari, 
în rînaul cărora la loc de frun- 

A te se afla Ioan C. Frimu, au dus 
mai departe steagul mișcării 
muncitorești luptînd pentru 

A înarmarea muncitorilor cu în- 
crederea în justețea cauzei și 
în victoria luptei lor. „A trezi 

• conștiința de clasă în muncitori
— scia Frimu — a Ie trezi 
demnitatea de om abrutizată de 

_ atîta robie și împilare, a le deș- 
tepta simțul solidarității fără de 
care nu vom putea face un pas 
spre progres, asta vrem... Apă- 

A rarea intereselor de clasă, dez- 
w robirea muncitorilor trebuie să 

fie opera lor însăși".
In primii ani ai s :olulul nos- 

” tru. I.C. Frimu desfășoară o ac
tivitate intensă pentru gruparea 

•forțelor clasei
organizații profesionale bazate 
pe principiul luptei de clasă. 

_ Tntr-o suită de articole el dez- 
Q vălale caracterul retrograd al 

legii meseriilor și absurditatea 
corporațiilor. în care se ames- 

A tecau laolaltă interese de clasă, 
~ opuse. In acest timp, el grupea

ză în jurul societății de ajutor 
• reciproc „Munca", al cărei con

ducător era. numeroși munci
tori.

a împreună cu alțl mllitanțl al 
V clasei muncitoare, Frimu înte

meiază. în februarie 1905. sin- 
_ dicatul lucrătorilor tîmplari din 

București, inaugurînd astfel ac
tivitatea de organizare, pe plan 
mai dezvoltat, a mișcării pro- 

A fesionale sindicale din Româ- 
” nia. In august 1906, la prima 

Conferință pe țară a sindicate- 
• lor prezintă raportul „Sindica

tele și corporațiile". în care, pe 
pe baza unei ample analize, 

— dezvăluie caracterul reacționar 
9 al organizațiilor corporatiste și 

scopul urmărit de statul bur- 
ghezo-moșieresc prin .întemeie- 

A rea lor.
Lucrările Congresului de re-

muncitoare în

cabinetul antropometric, pen
tru a fi măsurat, ca toți delic- 
venții de rind, el, Frimu, acest 
sublim exemplar omenesc !“ 
Este întemnițat la Văcărești, 
unde, lipsit de asistentă medi- > 
cală și supus unui tratament 
brutal, se îmbolnăvește grav, 
în ultimele zile ale vieții, în 
drum spre spitalul „Colentina", 
găsea incă puterea să transmită 
un vibrant mesaj clasei munci
toare. tineretului : „Voi, tinerii, 
voi sinteți viitorul nostru. Fiți 
revoluționari, cit mai revoluțio
nari. căci numai astfel vom pu
tea scăpa acest popor". In sea
ra* zilei de 6 februarie 1919, 
neînfricatul luptător s-a stins 
din viată, la vîrsta de 48 de «fii.

Moartea lui Ioan C. Frfrnu a 
zguduit profund întreaga clasă 
muncitoare din România. „Pen
tru noi. Frimu — scria. în acele 
zile, ziarul „Socialismul" — era 
simbolul străduinței, muncii 
continue duse decenii de-a rin- 
dul spre binele și folosul clasei 
muncitoare din România, da 
către partidul socialist".

Regretul în legătură cu tragi
cul sfîrșit al lui I.C. Frimu a 
fost exprimat de mai multe per
sonalități ale vieții culturale și 
politice. „Om statornic în ve
derile sale, camarad credincios 
al celor care au luptat alături 
de dînsul, om de treabă. — 
scria Nicolae Iorga în paginile 
„Neamului românesc" — el me
rita stima adversarilor".

In anii noștri, visul căruia 
Frimu i-a închinat întreaga via
tă s-a realizat. Munca entuzias
tă a întregului popor, a tinere
tului țării noastre, închinată 
desăvîrșirii construcției socia
lismului. constituie cel mai înalt 
omagiu 
ducător 
ce s-au 
și viața

adus eminentului con- 
proletar. tuturor celor 
jertfit pentru libertatea 
nouă a patriei

GH. SUAKNA 
asistent universitar 

Academia de științe 
social-politice „Ștefan 

Gheorghiu" de pe 
lingă C.C. al P.C.R.

20,45) ; Aurora (orele 9—16. în 
continuare : 18.15 : 20,30).

BECKET
rulează la Grivița (orele 9,30 ;
12.30 ; 16.15 ; 19,30) ; Tomis ta
rele 10 ; 12.45 ; 15,30 ; 19).

ÎNTOARCEREA VRĂJITORU
LUI

rulează la înfrățirea (orele
15.15 ; 17.45 ; 20).

PLANETA MAIMUȚELOR
rulează la Buzești (orele 15.30;
18) ; RĂPIREA FECIOARE
LOR (orele 20.30).

AVENTURILE LUI TOM SA
WYER, MOARTEA LUI JOE 
INDIANUL

rulează la Cotrocenl (orele
15.30 ; 19) ; Dacia (orele 8,30 ; 

19.45).
PROFESIONIȘTII

rulează la Bucegl (orele 9,30 ;
12 ; 15,30 : 18 ; 20,30) ; Arta
(orele 9—15,45. în continuare ;
18.15 ; 20.45).

IIOMRRE
rulează la Unirea (orele 15,30 ;
18) ; VALURILE DUNĂRII (o- 
rele 20,30).

INIMĂ NEBUNĂ, NEBUNĂ 
DE LEGAT

rulează la Lira (orele 15,30 ;
18). ACUZATUL (orele 20.30).

TARZAN, OMUL MAIMUȚĂ, 
FIUL LUI TARZAN

rulează Ia Drumul sării (ore
le 16 ; 19).

COLUMNA (ambele serii) 
rulează la Ferentari (orele 
15,30 ; 19) ; Moșilor (orele
15,30 ; 19).

URLETUL LUPILOR
rulează la Giulești (orele 15,30; 
18 : 20.30).

JUDOKA AGENT SECRET 
rulează la Rahova (orele 15,30; 
18) ; RĂZBUNAREA HAIDU
CILOR tarele 20.30).

PRINȚESA
rulează la Progresul (orele
15.30 ; 20,30) : TUNELUL (o- 
rele 18).

ULTIMUL VOIEVOD
rulează la Pacea (orele 16; 
18 ; 20) ; de la 6 februarie
CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN (orele 16 ; 19.30).

CĂDEREA ’MPERIULUI 
MAN

rulează la 
15.30: 19) ;
ULTIMUL
15.30 ; 18 : 20,30).

ÎNȚELEPTUL DE PE MUNTE
LE BLESTEMAT

rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18 ; 20,15) ; de la 6 februarie 
CE NOAPTE, BĂIEȚI !
le 15,30 : 18 ; 20,15).

CLOVNI PE PEREȚI 
rulează la Central (orele 
18.45 ; 20,45) ; NOAPTEA (o- 
rele 11,45) t AVENTURA (ore-

RO-
Crîngași (orele 

De la 6 februarie 
VOIEVOD (orele

(ore-
*

16,45;

K.

(orele
18,30 ;
11,15 ;

le 14,15) ; STRIGATUL (grele 
9,15).

CÎNTECELE RENAȘTERII ; 
OMUL DIN LUNĂ ; MISTE
RUL CULORILOR ; CIMEN
TUL ; MERELE ; ORIZONT 
ȘTIINȚIFIC NR. 12/1968

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

EXPRESUL COLONELULUI 
VON RYAN

rulează la Melodia 
8,30; 11; 13,30; 16;
21) ; Gloria (orele 9 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

ÎMPUȘCĂTURI SUB SPÎNZU- 
RĂTOARE

rulează la
11.30 ; 14 ;

SÎNT ȘI EU 
rulează la
16.30 ; 18.30 ; 20.30).

LUSTRAGIUL
rulează la Viitorul (orele
15.30 ; 18) : MICA ROMANȚA 
DE VARĂ (ora 20,30).

MADE ÎN ITALY
rulează Ia Popular (orele
15.30 ; 20,30) ; TELEGRAME
(orele 18).

VEȘNICUL ÎNTÎRZIAT 
rulează la Munca 
18) ; DUMINICA 
(orele 20).

OSCAR
rulează la Flacăra
18) : NICOLAI BAUMANN ta
rele 20.30).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează la Vitan tarele 15.30 ; 
18) ; ÎN ORAȘUL „8“ (orele 
20,30).

Floreasca (orele 9 ; 
17.30 ; 20).
NUMAI O FEMEIE 
Volga (orele 14,30 ;

(orele 16 ;
LA ORA 6

(orele 15,30;

*
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• Pe valea Ierului, vaste lucrări de hidroame
liorații • Suprafața arabilă a Bihorului va 
crește cu 50000 hectare • 60 de kilometri 
dintr-un canal ce va măsura aproape încă 
pe atit au fost săpați • O fată care străbate 
zilnic 15 kilometri pe jos 9 La școala unui 
veteran in virstă de... 28 de ani • Nemai- 

pomeniții „cămășari"

de 50 000 hectare din județul Bi
hor va fi peste puțin timp re
dată agriculturii".

Este stabilită o nouă legătură 
între industrie și agricultură. 
Aspectul poate părea obișnuit. 
Dar, dacă ne gîndim că pînă în 
1944 toate lucrările de hidro
ameliorații poartă pecetea unor 
improvizații lipsite de eficiență, 
că pentru executarea acestor 
moderne și de durată lucrări 
s-au investit numai în ultimii 
doi-trei ani 142 000 000 lei, sîn- 
tem obligati să acordăm acestui 
raport locul cuvenit. Agricul
tura noastră dispune, — pentru 
rezolvarea unor probleme de or
din tehnic — de posibilități in
dustriale însemnate, a căror fo
losire asigură stabilizarea pro
ducțiilor, acumulează tot mai 
accentuat trăsăturile unei ra-

ieni, din cadrul Trustului nr. 5 
de îmbunătățiri funciare din 
Oradea consemnează cu precizie 
ultimele modificări. Privim 
harta. Un canal colector princi
pal se întinde de la Diosig spre 
Acîș pe o lungime de 86 de km. 
Acesta este canalul Ierului. Pe 
o distanță de 60 km. canalul este 
săpat, iar pe 25 km este și în- 
diguit. Alte canale colectoare 
pornesc într-o simetrie impusă 
de nevoi practice de la cele trei 
baraje, ridicate la Simian, Ga- 
loșpetrel și la Andrid. Rolul 
acestora, în prima etapă, este 
de a atenua viiturile. După 1970 
vor fi folosite ca lacuri de acu
mulare destinate irigațiilor. A- 
cest lucru este cu atît mai im
portant cu cît pămînturile din
tre bălți sînt arse de căldură 
în verile secetoase.

nu se mai îndoiește. Victoria a- 
ceasta înseamnă că în locul 
lacurilor formate de inundații, 
al bălților aproape permanente 
vor apare sute de rîuri domolite 
și ușor de dirijat. Rîuri ale că
ror izvoare vor fi lacurile de 
acumulare cu 20 000 000 metri 
cubi de apă. încercați să faceți 
un simplu calcul a ceea ce în
seamnă toate cele 50 000 de hec
tare pentru un ciclu agricol. So- 
cotiți-le cultivate cu grîu sau cu 
porumb și porniți în calcul de 
la o producție să zicem medio
cră pentru aceste locuri : 2 000 
kg la hectar ! Atunci, poate, 
veți fi de acord cu noi cînd rea
firmăm că suprafața județului 
Bihor va spori, anul viitor, cu 
50 000 de hectare.

plîns. „Anul trecut, ne spunea 
inginerul Victor Calboreanu, 
cînd am amenajat aici șantie
rul. peste tot era cîmp. în luna 
mai nu cunoșteam încă bine 
traseul pe care urma să-1 stră
batem. Unele bălți n-au fost căl
cate niciodată de picior ome
nesc. înaintam, atunci, prin apă; 
în jur era numai trestie. Jos 
apă, iar sus cer. Aveam impre
sia că ne aflăm în plină jun
glă. Operația inaugurală a fost 
defrișarea. De multe ori apa a- 
jungea pînă la brîu. Cu toate a- 
cestea trebuia deschis drum 
draglinelor. Pentru a se asi
gura utilajelor cîmp de lucru, 
s-a muncit zi și noapte. Despre 
cei 35 de „cămășari" sosiți pe 
șantier dintr-un sat de munte 
al județului Bistrița-Năsăud, 
se spune că sînt nemaipome-

Vin apele, vin apele ! Din sat 
în sat, dni om în om, acest stri
găt de spaimă a înfiorat Va
lea Ierului în nimeni nu mai 
știe cite ppimăveri. Incepînd din 
localitatea ,Acîș — din apropie
rea căreia Jerul adună șuvoa
iele, ce curtg de pe dealuri — 
pînă la Dissig, pe o distantă de 
85 de km., .amenințarea revăr
sării apelor <S-a înfăptuit de 
multe ori, fată ca oamenii să 
se poată opuiue. Așteptau ne
putincioși, privind lacul uriaș, 
îndurare de la' o natură capri
cioasă. împotriva căreia nu știau 
să lupte. In urnna apelor au ră
mas bălțile, cui stuf înalt de 4—5 
metri care au Irăpit. pînă acum, 
50 000 hectare agriaulturii ju
dețului Bihor. Dacă am evalua 
indulgent, la limita minimă cît 
grîu și cît porumb se putea ob
ține în zece ani numai de pe 
acest pămînt, cifrele oferite de 
un astfel de calcul impresio
nează. Dar, acum, cifrele nu 
mai au importanță.

Fatalul strigăt : „vin ape

le", a fost îngropat în cupele 
draglinelor. începuturile șl des
fășurarea largă a lucrărilor de 
hidroameliorații a impus con
semnarea unui nou capitol în 
lupta pentru recuperarea pă- 
mîntului. Un reporter încercînd 
să-1 definească, ar putea pro
pune :

INDUSTRIE... AGRARA
„Scoaterea unor importante 

suprafețe de pămînt de sub in
fluența excesului de umiditate 
— ne spunea tovarășul Ion 
Rusu, inginer-șef adjunct al 
Trustului de îmbunătățiri fun
ciare din Oradea, — este posi
bilă prin dotarea cu utilaje mo
derne. Șantierele Trustului 
nostru sînt utilate corespunzător 
sarcinilor pe care trebuie să le 
îndeplinească. Majoritatea ope
rațiunilor de hidroameliorare 
se execută mecanizat. Datorită 
acestor condiții, care ne sînt 
puse la dispoziție, o suprafață
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SIMETRIILE APElOR
muri a industriei. Sub orice as
pect am privi lucrurile, cîști- 
gurile sînt uriașe, iar proporția 
reală a valorilor calitative nu 
poate fi decît estimată.

Exprimînd printr-o metaforă 
acest proces, putem spune că 
suprafața țării crește cu fiecare 
nou hectar redat circuitului a- 
gricol. Pornind dq aici și cumu- 
lînd condițiile specifice, afirma
ția care urmează, nu ni se pare 
inexactă :
ERATA LA HARTA UNUI JUDEȚ

Specialiștii topometri trebuie 
să-și corecteze calculele. Jude
țul Bihor își va spori suprafața 
arabilă cu 50 000 de hectare. A- 
firmația nu conține exagerări. 
Hărțile existente în biroul to
varășului inginer Victor Calbo
reanu, șeful șantierului Secu-

Graficele lucrărilor viitoare 
redau cu precizie, stimulind ima
ginația, configurația acestor 
locuri în următorii ani. Pînza 
de păianjen cu țesătură fină și 
complicată, care va asalta efi
cient zona inundabilă, poate fi 
exprimată în cifre : în afara 
canalelor colectoare principale, 
încă 324 de canale traversate de 
peste 330 poduri. Spre întinsele 
terenuri ale celor 16 cooperative 
agricole de producție, care be
neficiază de acest sistem de hi
droameliorații fior porni. în pe
rioadele de secetă apele dirijate 
din lacurile de acumulare. ,.în 
curînd apele vor fi ale noastre, 
ne spunea inginerul Calboreanu. 
Supuse vor deveni ascultătoare, 
se vor îndrepta, liniștite, acolo 
unde o să dorim noi". Vocea sa 
se asemăna unui potolit strigăt 
de victorie anticipată, de care

în mod sigur, imaginea aces
tor locuri ar rămine incompletă 
dacă n-am vorbi nimic despre :

„TOPOGRAFII"
CARE INVENTEAZĂ PĂMÎNT

Rezistăm cu greu tentației de 
a înșira o mulțime de nume : 
muncitori, tehnicieni, ingineri. 
Nume de tineri pe care șantie
rul i-a asimilat ritmului său în 
urmă cu cîteva luni. Meritele 
lor o cer, dar ne abținem din 
lipsă de spațiu. S-ar putea, pe 

«urmă, ca nu acest lucru să fie 
mai important, chiar dacă fie
care îți vorbește despre munca 
sa ore în șir. Munca lor este 
foarte grea, dar nici un utecist 
(și uteciști sînt toți) nu s-a

niți. Pe cîțiva (Aiexe Oprea, 
Anton Copil, Gavrilă Cristurean, 
Luca Fechete, Ioan Oprea) i-am 
văzut. Poartă într-adevăr că
măși lungi, înflorate. Sînt tineri, 
unii nici nu și-au făcut armata. 
Țin însă la renumele de buni 
muncitori. Nu se lasă mai pre
jos nici cei din părțile Sălaju
lui sau ale Bihorului.

Văzînd cîteva tinere pe șan
tier, te gîndești imediat că nu 
au ce căuta acolo. Dacă mărtu
risești cuiva gîndul, riști să fii 
repezit. Despre inginera Edith 
Erossi, tehnicienele Victoria O- 
blogeanu și Gacsadi Agneta ci
neva s-a exprimat lapidar : 
„Fiecare face treabă mai mult 
decît un băiat !“ întîmplător Vic
toria Oblogeanu se afla la se
diul șantierului. Nu are decît 
21 de ani. A terminat școala la
Craiova. A lucrat aproape tot

timpul în zona Secuieni-Andrid. 
Acolo făcea măsurători, supra
veghea agregatele, uneori se în
torcea noaptea pe canal, prin 
noroi, cîte 15 km. de la punc
tele de lucru pînă în sat. 
Acum e mai puțin ocupată și 
ne spune cîteva întîmplări. în 
vară, în urma unor ploi toren
țiale, o zonă destul de mare a 
fost inundată. Utilajele s-au îm
potmolit. Toți erau uzi și mîn- 
jiți cu noroi. Cînd aveau timp 
să se vadă izbucneau în rîs. 
S-a trudit din greu la despot- 
molire. Din panouri de metal 
s-au făcut adevărate poduri pe 
care erau urcate utilajele. „Dacă 
a fost greu ? Poate, dar a tre
cut. E adevărat, uneori o cu
prinde dorul de casă, de „mui
că", dar asta se întîmplă și bă
ieților, așa că nici nu roșește 
prea tare, cînd scapă cîte o la
crimă. ,,Oprește-te, îi spun co
legii, o să provoci inundații".

Desigur, băieții sînt mai so
bri și mai puțini sentimentali. 
Sau vor să pară. Greu de aflat 
adevărul.

Pe membrii echipajului unei 
dragline i-am aflat, cam la 
20 km de sediul șantierului. Au 
acolo un vagon-dormitor înzes
trat cu sobă, cîteva cărți, ziare 
și reviste. Terenul fiind înghe
țat bocnă nu se poate lucra. Se 
aflau acolo toți camarazii ve
teranului Nicanov Ciornei. I se 
spune „veteran" în ciuda celor 
28 de ani pentru că a fost că
lit în bătăliile din Insula Mare 
a Brăilei, din bălțile Măcinului, 
Dobolțului, Peceneagăi. Toate 
amănuntele despre dînsul le-am 
aflat de la colegii de echipaj 
(echipaj spus cu o sonoritate 
alungită a ultimei vocale) : Au
gustin Lazăr, Vasile Cernău și 
Viorel Ciornei, fratele mai mic 
al lui Nicanov. Frate și ucenic. 
L-a luat de-acasă din Cîmpu- 
lung Moldovenesc să-i arate lu
mea. Și „prîslea" învață. Echi
pajul pare o familie exemplară, 
cu o viață „casnică" foarte bine 
orînduită. Scopul lor este să

termine cît mai repede lucrau 
rea. Se știu așteptați pe alt șan
tier. Uneori îi cuprinde o che
mare tainică, aproape inexpri
mabilă. S-au obișnuit să lase 
în urmă rîuri domolite, care 
curg după yoia lor. Doresc și 
altceva ? Cine știe. Sînt puțin 
visători. Poate din cauza a- 
ceasta se află acum toți pe Va
lea Ierului. In afara lui Nica
nov, ceilalți trei au alte me
serii de bază, care le permiteau 
ocuparea unor slujbe comode, 
fără multă bătaie de cap. Noua 
meserie au învățat-o „din mers" 
dar temeinic. Doriți argu
mente 1 Draglina pe care o de
servesc a funcționat întreg anul, 
fără nici o defecțiune. E un re
cord apreciat. Aceasta înseamnă 
prelungirea funcționării în bune 
condiții a agregatului cu încă 
un an, deși norma pentru o re
parație capitală este realizată. 
Cînd timpul este favorabil, se 
lucrează neîntrerupt. Cele două 
schimburi se succed operativ, 
în timpul unor pauze scurte. De 
multe ori însumarea realizărilor 
lunare ale unui singur schimb 
echivalează cu cel puțin nor
ma lunară a agregatului (19 000 
metri cubi).

★
Dacă am vorbi acum despre 

sentimentul plenitudinii, al res
ponsabilității, despre dăruire și 
pasiune, cuvintele ar putea suna 
nefiresc. Adevărul e că la ute- 
ciștii întîlniți aici, toate acestea 
se află contopite într-un clocot 
tineresc. Iar cînd se va rosti 
pentru ultima dată „vin apele", 
cu o spaimă înrădăcinată în 
prea multe secole pentru a pu
tea fi uitată, deodată,_ ei vor 
merge înainte, fără să întoarcă 
capul, știind că apele se vor 
zbate stăpînite între chingile di
gurilor, acceptînd, în sfîrșit, si
metria pe care le-a impus-o 
omul.

IOAN RUSU

MIRAJUL PANOULUI TĂMĂDUITOR
SI TRISTA REALITATE A ABSENTELOR

Printre cei care au luat cu- 
vîntul la adunarea generala a 
reprezentanților salariaților Șan
tierului Naval din Oltenița, l-am 
ascultat și pe secretatul Comite
tului coordonator U.T.C., tova
rășul Ion Stoichici. Dînsul a ex
pus acolo un adevărat „plan de 
bătaie" în ce privește activita
tea viitoare a organizației 
rindul tuturor uteciștilor și 
lorlalți tineri din șantier.

DIN PRODUCȚIE
în 

ce-

— mobilizarea cu mai multă 
consecvență a tinerilor la toate 
acțiunile ce lo vor întreprinde 
conducerea tehnico-administrati- 
vă și comitetele U.T.C. din sec
toare pentru ridicarea califică
rii ;

— găsirea unor modalități 
c'îfcace pentru înlăturarea cazu
rilor de indisciplină în produc
ție ;

— cultivarea interesului tineri
lor pentru a contribui la retlu-

4 cerea consumurilor
(economisirea metalului 
lectrozilor figurînd aici 
mul plan) ;

— se va urmări felul 
folosesc tinerii utilajele, 
și modul cum Ie îngrijesc.

Comitetele U.T.C., s-a arătat 
apoi, se vor îngriji ca fiecare 
tînăr să cunoască, acum la în
ceput, atît cifrele de plan pe 
1969 la nivelul întreprinderii, cît 
și sarcinile de producție ce re
vin sectorului, atelierjlui, echi
pei, lui personal. Pentru că, 
trebuie spus, aproaDe n-a fost 
vorbitor care să 
deosebirea de ordin 
tiv, dar și 
ceea ce are de făcut colectivul 
de aici în 1969 față de anul re
cent încheiat. Este vorba, s-a 
spus, de o creștere substanțială 
a cifrelor de plan la toți indi
catorii (producția globală cu 21 
la sută, producția marfă cu 8 
la sută, productivitatea muncii 
cu 15 la sută, reducerea prețu
lui de cost cu 6 la sută).

Auzind toate acestea, întreba
rea pe care nu numai noi 
ne-am pus-o a fost : e organi
zația U.T.C. pregătită la ora ac
tuală să ia pe umerii săi tot 
ceea ce-i revine ? Este ea pre
gătită să facă, dacii ne putem 
exprima astfel, saltul așteptat ri- 
dicind întreaga activitate, moda
litățile specifice de a acționa, la 
nivelul corespunzător ?

Cu riscul de a proceda arit
metic, împărțind la doi răspun
sul aflat în planurile și în in
tențiile 
U.T.C., 
și NU.

Luîndu-ne libertatea unei sim
ple asemănări cu un atelier de 
formare, răspunsul ar ti, la pri
ma vedere pozitiv, dacă jude
căm după faptul că tiparele u- 
nei atari activități sînt gata pre
gătite, moștenite și verificate, li
nele, în practica vechiului comi
tet, gîndite, altele, acum.

Important e însă ce turnăm 
în aceste tipare, cum mînuim 
pîrgliiile ce ne stau la îndemî- 
nă pentru a obține maximum 
din ceea ce scontăm.

In referatul președintelui co
mitetului de direcție s-au citat 
în paralel două cifre : în anul

din curiozitate un sondaj su
mar. în cunosc pe secreta
rul comitetului U.T.C. de aici.

— Văd o listă cu cei ca
re au absenta" sîmbătă. Ați dis
cutat cu

— Păi, azi e luni, n-am avut 
timp.

— Dar 
ții de vineri. Cu aceștia ?

— Cu unul am discutat, cu 
ceilalți...

Iată așadar cum un mijloc 
simplu, o formulă înțeleasă de 
la sine și cu rezultate sigure 
— discuția cu cel în cauză — 
nu se bucură de audiența cu

ei ?

iată și lista cu absen-

nu

specifice 
și a e- 
pe pri-

calitativ,

în care 
precum

sesizeze 
cantita- 

dintre

Comitetului coordonator 
putem afirma : și DA

însemnări de le adunarea generală a re
prezentanților salariaților Șantierului

Naval Oltenița
trecut au fost pierdute pentru 
producție peste 30.000 de ore- 
om prin absentele nemotivate. 
S-au efectuat, pe de altă parte, 
70.000 de ore suplimentare. Ab
sențe de la serviciu continuă să 
se înregistreze și în acest an.

Ce intenții există Ia Comite
tul coordonator U.T.C. ? Să-1 
ascultăm pe tovarășul Stoichici:

— Pregătim acum un panou : 
minutul felicită și minutul a- 
cuză.

Ne interesăm mai în amănunt 
și aflăm. Va fi, un panou pre
văzut cu rubrici : într-o parte, 
numele celor pe care minutul 
îi felicită, în cealaltă cei pe 
care îi acuză. Mai jos, o ca
setă — cu cheie, ni se spune 
— unde se vor aștepta răspun
surile celor criticați.

Este oare acest procedeu 
eficace ? Răspunsul îl va da 
practica, însă nu no putem îm
piedica să ne întrebăm, încă de 
pe acum, ce se va face cu răs
punsurile ? Este oare nevoie de 
justificări, este nevoie doar de 
popularizarea numelor celor care 
lipsesc, sau trebuie să mergem 
mai departe, să încercăm a in
fluența, a dezvolta conștiinciozi
tatea tuturor tinerilor. Poate că, 
din acest punct de vedere, ar fi 
foarte eficace o discuție „cu ei, 
în fața șefului de echipă sau 
de secție..

— Folosim o astfel de meto
dă. ni se spune.

Sîmbătă au lipsit vreo patru 
tineri de la lăcătușerie. Facem

venită. Sau atunci cînd se a- 
pelează la ea totul se face sub 
imperiul grabei și al întîmplării.

Dincolo de cele relatate în
trevedem însă motive mai serioa
se pentru o adevărată îngrijo
rare. Mai tot timpul în adu
narea reprezentanților salariați- 
lor s-a vorbit de indisciplina u- 
nor tineri, de faptul că întîr- 
zie sau absentează, de faptul 
că nu-și folosesc așa cum tre
buie timpul de lucru. Fără oco
lișuri spus, am plecat de la a- 
dunare cu impresia că, pentru 
șantier, aceasta este o problemă 
extrem de importantă.

Ce părere circulă în schimb 
la comitetul U.T.C. ? Lipsesc 
sau nu tinerii din producție ? 
Sînt unii dintre ei indisciplinați ? 
De ce lipsesc, de ce nu-și fo
losesc așa cura trebuie timpul 
de muncă ?

— Numărul de absențe exis
tent pe hîrtîe, ni s-a spus, este 
umflat. în realitate sînt mult 
mai puține. Lipsește unul două, 
trei zile, după care lucrează de 
fapt în altă întreprindere 
să-și fi luat transferul. Dar 
viciu] personal continuă să-1 
absent două sâptămini. Și
se umflă. Maiștrii obișnuiesc a- 
poi să-i dea lipsă pe unii care 
vin cu întîrțjere la lucru sau, 
pur și simplu, nu-s de găsit cînd

sînt căutați, ni se 
doilea argument, 
mulți navetiști, ar 
numărul trei.

Această 
obligă să 
elementar : _
eficient, pentru a schimba o a- 
numită stare de lucruri, în pri- ■ 
mul rînd trebuie să o cunoști, 
să te pătrunzi de ideea necesi
tății acestei intervenții, să fii ■ 
convins că e de datoria ta să 
acționezi. Ceea ce, se pare nu s-a ■ 
realizat încă de către tovarășii g 
cu care am stat de vorbă.

Comitetul coordonator al or- ■ 
ganizației U.T.C. din șantierul 
de la Oltenița, judeeîndu-și cu “ 
exigență activitatea, va trebui să ■ 
folosească cu mai mult discer- 
nămînt a 
cu care 
schimbarea 
ciplinare a 
Va trebui 
menajamente, tot ce este contra
făcut și formal, unicul țel ur- g 
mărit fiind eficiența a tot ce 
se întreprinde, rezultatele fiecă
rei acțiuni.

aduce un al
Sînt foarte ■ 

fi motivul

,Kh._ă ciudată ne 
amintim un adevăr — 
pentru a interveni g

optică

mijloacelor variate 
poate interveni în ■ 
radicală a stării dis- 
tinerilor din șantier, 
astfel înlăturat, fără

I. BODEA Rafinăiia Ploiești — parcul de rezervoare pentru ulei

JL le

ECONOMISIREA
DE MATERIE PRIMĂ

(Urmare din pag. I)

— Noi ne-am consultat cu 
tinerii — ne spunea Ion Micu, 
membru în comisia profesio
nală a comitetului U.T.C. — 
și asupra micșorării toleran
țelor de croire. împreună cu 
ei am ajuns la concluzia posi
bilității unor însemnări (tra
sări) de croire mai economi
coase. Măsurile luate au fost 
puse în practică și au dat re
zultate bune.

Maistrul Constantin Nica 
ne arată drept dovadă două 
note de restituire către maga
zie a 2160 m.p. piacaj și a 150 
m.p. P.F.L. poros economisit 
de tinerii dintr-un singur sec
tor prin aplicarea procedeu
lui enunțat mai sus. Șirul unor 
astfel de inițiative poate fi 
continuat. Mai amintim 
recondiționarea a circa 
panouri 
sectorul montaj conduși 
Victor Cautisanu, secretarul 
organizației U.T.C., și de ac
țiunea pentru folosirea restu
rilor de cherestea prin confec
ționarea unor produse vanda
bile.

Acest lanț de inițiative și 
de acțiuni are darul reliefării 
străduințelor organizației 
U.T.C. de la C.I.L. Bacău de 
a-șl aduce contribuția la în
deplinirea uneia din sarcinile 
principale ale întreprinderii,

doar 
400 

de către tinerii din 
de

CIT TIMP TREBUIE SA BUREZE

niciodată — no 
cursul unei discuții 
om de știință, de

fără 
ser- 
dea 
lista

Foto AGERPRES
..Poarta" spre Dunăre a Șantierului naval Oltenița

— Poate 
mărturisea în 
un cunoscut 
abia trecut de prima tinerețe — 
n-aș fi reușit să mă realizez pro
fesional, deși am fost ceea ce se 
cheamă un student silitor, dacă 
încă de Ia primul contact cu 
uzina nu aș fi simțit că privirile 
sînt ațintite asupra mea, că se 
așteaptă dovada pregătirii inele 
și sînt obligat s-o fac, dacă încă 
din primii ani, din primele luni 
aș putea zice, cei de acolo n-ar 
fi continuat să mă formeze și 
stimuleze, solicitîndu-mi intens 
cunoștințele, punindu-mi mereu 
în față probleme a căror rezol
vare implică o totală participa
re".

Cuvintele interlocutorului
nostru atestă odată mai mult un 
adevăr incontestabil — afirmarea 
profesională presupune nu nu
mai efortul celui care e hotărît 
s-o obțină, ci în egală măsură 
sprijinul colectivului în care își 
desfășoară munca, a celor ce 
trebuie să se ocupe de modela
rea lui, de rapida lui integrare 
în viața unității. Astfel, nu rare 
sînt cazurile cînd confirmarea în- 
tîrzie sau nu se produce de loc, 
astfel, încercările trenează sau 
eșuează pe terenul arid al plafo
nării.

Pentru preîntîmpinarea unei 
atari situații, conducerile între
prinderilor au datoria, onorată 
de cele mai multe ori, ca încă de 
la început, de la încadrarea unui 
salariat, cu atît mai mult a celui 
venit de pe băncile institutelor 
de învățămînt superior, să asigu
re condițiile necesare pentru va
lorificarea potențialului intelec
tual de care acesta dispune, de- 
terminînd

cesar fiecăruia pentru racordarea 
la cerințele producției, pentru a 
putea acționa efectiv la sporirea 
eficienței ei, este mult lungit, 
debutul efectiv, la întreaga 
gamă a posibilităților, fiind amî- 
nat nejuslificat. O astfel de si
tuație am înlîlnit la Uzina „Elec- 
troprecizie" din Săcele. Aici în 
prima lună de la angajare, tine
rii ingineri stagiari efectuează 
obligatoriu...

PLIMBĂRI PRIN SECȚII
Plimbări ? — ar putea pe bună 

dreptate să întrebe cineva. S-a 
strecurat probabil vreo greșeală, 
altfel nu se explică cum, acum.

— O lună am stat degeaba, 
intervine tovarăși 1 inginer Tra
ian Maximov.

Așadar, opiniile sînt împărțite. 
Cine are dreptate ? Cei care 
fixează un astfel de purgatoriu 
în trecerea spre producția pro- 
priu-zisă? într-un fel s-ar părea 
că da. Se știe, pentru a-ți putea 
desfășura activitatea într-un sec
tor de muncă, trebuie ca mai 
înr'i să-i cunoști caracteristicile, 
particularitățile. Din acest punct 
de vedere măsura stabilită, în in
tenție, cel puțin, este necesară, 
fiind îndreptată tocmai spre 
acest scop. Contestăm însă mo-

a studenților, să ne oprim la ca
pitolul... dispeceratului

— învață ceva care să-i folo
sească mai tîrziu. exercitînd a- 
ceastă funcție ?

— Consider că nimic.
Replica aparține tovarășului 

inginer Gabriel Turcilă.
Sînt necesare argumente su

plimentate pentru a demonstra 
dezacordul între diploma de in
giner și alergătura dispecerului ?

SAU FAC... TABELE

Pe marginea unor practici de a repartiza

spre rezolvare tinerilor ingineri probleme

in dezacord cu nivelul lor de pregătire

astfel contribuția 
sa plenară în procesul 
ducției. Uneori însă, nu

pro- 
nea- 

rea voință, ci 
dintr-o înțelegere

părat din 
mai mult 
greșită a lucrurilor, timnnl ne-

cînd problema valorificării in
tegrale a timpului de muncă, a 
inteligenței tehnice se pune cu 
mai multă acuitate decît oricînd, 
tinerii ingineri de abia angajați 
în întreprinderi sînt ținuți 30 de 
zile în postura de simpli figu- 
ranți. Și totuși — răspundem — 
nu s-a comis nici o eroare.

— Această perioadă — ne ex
plică tovarășul Gheorghe Trifu, 
inginerul șef al uzinei, e absolut 
necesară pentru acomodarea cu 
specificul nostru de producție.

Părerea celor care au cunoscut 
(vrînd-nevrînd) „gustul'' acestei 
experiențe nu pare să certifice 
afirmația.

— Pierdere de timp 
mă sincer inginerul 
Moarcaș. Șeful secției 
tizează la un atelier, 
sînt ocupați... De fapt 
fărnt nici practica.

dul nediferențiat, oarecum em
piric în care se efectuează trans
punerea ei în viață.

DUPĂ UN TIMP DEVIN.. 
DISPECERI

— excla- 
Gheorghe 
te repar- 

niaiștrii 
eu am și

Trocesul normal de formare 
profesională — ne informează 
tovarășii] inginer șef, implică în 
anul de stagiatură, ca inginerul 
să fie rînd pe rînd șef de echipă, 
maistru de schimb, maistru șef, 
dispecer, ca să urmărească pro
cesul de producție.

Lăsînd la o parte faptul că în 
mod firesc, conform concepțiilor 
moderne de organizare a învă- 
țămîntului superioar, trecerea 
prin posturile intermediare men
ționate, trebuie să fie efectuată 
*n (imnul practicii în producție

— După primele 30 de zile, 
ne spunea evident supărat ingi
nerul Constantin Voiculescu — 
am fost trecut la serviciul C.T.C. 
grupa de omologare. De atunci 
întocmesc fișe de măsurători. Am 
făcut pînă acum vreo 500, fie
care avînd cîte 40-50 de rînduri. 
Eu am, rețineți, specialitatea ma
șini și aparate electrice 1

Ni s-ar putea reproșa că, în- 
credințînd tiparului aceste rîn
duri uităm drumul multor ingi
neri cărora după perioada de 
stagiatură li s-au încredințat pos
turi cheie în angrenajul produc
ției sau pe acei trecuți în munca 
de cercetare și proiectare. Desi
gur, e foarte bine că se proce
dează așa ; este spre binele loi 
și mai ales în avantajul net al ri- 

i economice a 
respective. Dai 

aceasta o scuză

dicării eficienței 
întreprinderii 
poate constitui _____  ______
sub paravanul căreia să se as
cundă lipsa de atenție față de 
valorificarea generală a potenția
lului tinerilor ingineri ? Nu ridi
căm prima dată această proble
mă.^ Chiar de la „Electropreci- 
zia“ Săcele a fost înserat un arti
col pe aceeași temă în ziarul 
nostru. Repetarea situațiilor n-o 
considerăm accidentală ci rezul
tatul unei anume concepții sau 
cel puțin al unei neglijențe.

puterea ei de mobilizare, ca
pacitatea ei de a lua măsuri 
oportune și eficiente. Condi
țiile concrete, problemele din 
diferite sectoare de muncă au 
fost studiate cu atenție de or
ganizația U.T.C. ceea ce a per
mis ca întreaga activitate 
în acest domeniu să fie orien
tată asupra obiectivelor majo
re, să se bucure de adeziunea 
și participarea tinerilor. Mțilți 
dintre membrii organizației 
și-au afirmat cu acest prilej 
spiritul de inițitivă, au dove
dit marile lor posibilități de 
a influența în bună măsură 
procesul de producție.

— în anul 1968, ne declară 
Aurel Chenț, inginer șef al 
C.I.L. Bacău, datorită efortu
rilor noastre comune am reu
șit să ne încadrăm în limitele 
consumului specific, depășit 
în anul precedent cu 500 m.c. 
materie primă. Pe 1969 ne-am 
angajat să obținem o econo
mie de 600 m.c. material lem
nos. Anul 1968 a fost, după 
cum se vede, un an de cotitu
ră în viața întreprinderii 
noastre. La un asemenea 
zultat a contribuit eficient 
organizația U.T.C. Tocmai 
aceea cînd ne-am angajat in 
numele întreprinderii să eco
nomisim, pe anul în curs, 600 
m.c. materie primă ne-am gîn- 
<lit și la posibilitățile organi
zațiilor U.T.C. de a-și perfec
ta propriile acțiuni, propria 
activitate in acest domeniu. 
Fiindcă trebuie spus că deși 
organizația U.T.C. a avut mul
te inițiative, aproape nici una 
nu a fost susținută continuu. 
Ele apăreau într-un sector sau 
altul, aveau un caracter mai 
mult spontan . ce se manifesta 
doar pe parcursul cîtorva săp- 
tămîni sau a 2—3 luni. Dacă 
acțiunile desfășurate de or
ganizația U.T.C. ar fi fost con
tinue, desigur că rezultatele ar 
fi fost mult mai bune.

Aceeași părere ne este îm
părtășită și de tovarășul Apre- 
otesei Enache, secretarul or
ganizației de partid. Cu alte 
cuvinte, organizația U.T.C. nu 
a găsit încă în ea însăși resur
sele definitivării propriilor 
inițiative, susținerea acțiuni
lor timp îndelungat, perma
nentizarea lor. După obținerea 
unor rezultate bune entuzias
mul se risipea de parcă se 
urmărea numai ‘dovedirea po
sibilităților nu și fructificarea 
lor deplină. Era nevoie de un 
nou impuls din partea organi
zației de partid pentru relu
area acțiunii, pentru ivirea de 
noi inițiative. Cauzele trebuie 
căutate nu numai în nerezol- 
vaiea la timp de către orga
nele imediat superioare a unsr 
probleme organizatorice ale 
comitetului U.T.C., ci și în fap
tul că acesta nu a conceput în 
punctul inițial acțiunea în ' 
mod mai judicios, nu a etapi- 
zat-o conform cerințelor.

în ziua prezentării noastre 
la C.I.L. Bacău a apărut o 
nouă inițiativă : grupa U.T.C. 
de la sectorul finisaj I a che
mat la întrecere celelalte gru
pe U.T.C. din întreprindere 
pentru îndeplinirea unui an
gajament. care prevede, în a- 
fară de reducerea absențelor 
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nemotivate, la zero, 
alizării integrale a 
lor de către toți 
și eliminarea oricărei risipe 
de materie primă. Se prefigu
rează deci ur. nou avînt în 
desfășurarea acțiunii declan
șate cu un an în urmă. Va 
reuși, de această dată, comite
tul U.T.C. de la C.I.L. Bacău 
să fructifice din plin toate ini
țiativele tinerilor, să valorifi
ce toate posibilitățile, toate 
resursele, să conducă mai com
petent și cu mai multe roade 
organizațiile U.T.C. în efortu. 
rile lor de rezolvare a sarcini
lor de producție ?
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LJCRĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONAiE A CADRELOR DIDACTICE

RAPORTUL ACAD. ȘTEFAN BĂLAN,
ministrul învățămîntului

Conferința Națională a ca
drelor didactice — pe care o 
deschidem astăzi — prin sem
nificația și amploarea ei, prin 
problemele pe care își propu
ne să le dezbată, se înscrie în 
rîndul evenimentelor de sea
mă ale învățămîntului româ
nesc. în acest moment solemn 
— cînd începem lucrările 
noastre — încredințat fiind că 
exprim gîndurile și senti
mentele celor prezenți și ale 
întregului corp didactic, îngă- 
duiți-mi să prezint omagiul 
respectuos și profunda noastră 
gratitudine Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român și guvernului Republi
cii Socialiste România pentru 
grija deosebită și permanentă 
pe care o poartă școlii româ
nești, pentru prețuirea pe care 
o acordă corpului didactic, 
pentru îndemnurile mobiliza
toare și valoroasele îndrumări 
ce ne sînt adresate în toate 
împrejurările. Școala a consti
tuit și constituie o preocupare 
de zi cu zi a conducerii par
tidului, care a elaborat orien
tarea în problemele funda
mentale ale învățămîntului și 
a conceput soluțiile cele mai 
importante pentru dezvoltarea 
și perfecționarea lui, materia
lizată în documente programa
tice de însemnătate capitală 
pentru învățămîntul nostru — 
Directivele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român și Legea învățămîntu
lui privind dezvoltarea școlii 
de toate gradele — călăuză a 
muncii noastre de fiecare zi. 
Acestora li se adaugă acum 
proiectul de Statut al perso
nalului didactic pe care vi-1 
prezentăm spre examinare. Vă 
rog să-mi permiteți ca, în nu
mele Ministerului învățămîn- 
tului și al dumneavoastră, să 
adresez educatoarelor, învăță
torilor, profesorilor, persona
lului universitar, tuturor celor 
ce activează în învățămînt, un 
salut cordial și un mesaj de 
aleasă prețuire pentru munca 
neobosită consacrată formării 
tinerelor generații, dezvoltării 
învățămîntului, științei și cul
turii în patria noastră.

Conferința noastră își des
fășoară lucrările în climatul 
de puternic entuziasm, în care 
întregul popor, strîns unit în 
jurul partidului, al Comitetu
lui său Central, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
înfăptuiește grandiosul pro
gram de activitate creatoare 
stabilit de Congresul al IX-lea 
și de Conferința Națională a 
partidului, pregătindu-se să 
întîmpine cu realizări impor
tante Congresul al X-lea al 
Partidului Comunist Român și 
împlinirea unui sfert de veac 
de la eliberarea țării. Ea își 
propune să dezbată și să gă
sească noi căi și mijloace prin 
care învățătorii și profesorii 
să poată contribui mai mult 
și mai bine la aplicarea în 
viață a programului complex 
privind dezvoltarea și perfec
ționarea întregului învățămînt 
și, în același timp, să ia în 
discuție Statutul personalului 
didactic.

In continuare, raportul s-a 
referit pe larg la atenția deo
sebită ce se acordă învăță
mîntului în țara noastră — 
în condițiile puternicei dez
voltări a economiei și culturii, 
a progresului științei și teh
nicii — datorită importantului 
rol social pe care acesta îl în
deplinește. Partidul Comunist 
Român și guvernul tării — a 
spus vorbitorul — au stabilit 
obiective precise pentru dez
voltarea școlii românești. Fun
damentarea învățămîntului pe 
concepția științifică materia
list-dialectică despre natură și 
societate, orientarea educației 
spre marile țeluri ale con
strucției socialiste, asigurarea 
unui conținut bazat pe marile 
cuceriri ale științei și tehnicii, 
accesul la învățătură și cul
tură tuturor cetățenilor pa
triei, fără deosebire de națio
nalitate sau vreo altă discri
minare ; crearea condițiilor 
materiale necesare ; formarea 
unui corp didactic competent 
și devotat profesiunii sale — 
constituie caracteristici ale a- 
cestei politici.

O expresie a sprijinului a- 
cordat școlii de către partidul 
și statul nostru o reprezintă 
creșterea, an de an, a fondu
rilor alocate învățămîntului.

în școala generală obligato
rie sînt cuprinși acum toți co
piii de vîrstă școlară, a cres
cut mult numărul elevilor 
care învață în licee și școli 
profesionale, s-a dezvoltat și 
diversificat învățămîntul su
perior, a sporit considerabil 
numărul cadrelor didactice a- 
jungînd în prezent la aproxi
mativ 200 000. Concomitent 
s-au întreprins acțiuni de îm
bunătățire a conținutului in- 
structiv-educativ al învăță
mîntului, care au contribuit 
la ridicarea nivelului de cul
tură și de pregătire profesio
nală a tineretului. Pentru co
piii și tineretul aparținînd na
ționalităților conlocuitoare sînt 
organizate școli și facultăți în 
care predarea se face în lim
ba maternă. îndeplinindu-și 
importantul său rol social, în
vățămîntul a dat țării, numai 
în ultimii 10 ani, peste 700 000 
de muncitori calificați și ca-

au în 
accesului în- 

la un învăță- 
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corelarea mai

dre cu studii medii de specia
litate și aproape 160 000 de 
specialiști cu o calificare su
perioară.

Relevînd unele din aspecte
le principale ale modului în 
care s-a început aplicarea im
portantelor directive ale con
ducerii de partid și de stat cu 
privire la dezvoltarea școlii de 
toate gradele, vorbitorul a 
făcut apoi o amplă analiză a 
căilor și modalităților capabi
le să asigure perfecționarea 
structurii învățămîntului și a 
conținutului său, a activității 
educative în rîndul elevilor și 
studenților, a cercetării știin
țifice și a sistemului de per
fecționare a cadrelor didac
tice.

în legătură cu structura și 
organizarea învățămîntului, 
sarcinile puse de Directivele 
conducerii partidului 
vedere lărgirea 
tregii populații 
mînt mai înalt, 
învățămîntului, 
strînsă dintre școlile de dife
rite grade, organizarea mo
dernă și mai economică a sis
temului școlar. în învățămîn- 
tul de cultură generală, pro
blema de bază este prelungi
rea duratei școlii generale și 
obligatorii de la 8 la 10 ani. 
Generalizarea școlii de 10 ani 
va fi înfăptuită pînă în anul 
1973. Școala de 10 ani va tre
bui să asigure elevilor însu
șirea unui sistem închegat de 
cunoștințe, o proporție mai 
bună între principalele gru
pe de obiecte, acordîndu-se a- 
tenție deosebită pregătirii ști
ințifice a elevilor ; în clasele 
a IX-a și a X-a elevii vor 
studia acele obiecte de învă
țămînt care au o pondere deo
sebită în formarea culturii ge
nerale și care le vor înlesni 
pregătirea necesară în vede
rea calificării prin școli pro
fesionale sau direct în pro
ducție.

în acest context raportul a 
scos în evidență atenția deo
sebită ce trebuie acordată a- 
sigurării necesarului de per
sonal didactic calificat.

Din problematica deosebit 
de complexă a acestui sector 
de învățămînt, raportul a a- 
nalizat și condițiile în care 
are loc școlarizarea copiilor 
de la vîrsta de 6 ani, nece
sitatea unei restructurări a 
liceului, care va avea mai 
multe secții, o distribuție mai 
rațională a disciplinelor, îm
bunătățirea acțiunii de orien
tare profesională prin școală, 
în îndeplinirea acestor direc
tive, o contribuție hotărîtoare 
sînt chemate să aibă consiliile 
populare și inspectoratele șco
lare județene.

în legătură cu dezvoltarea 
învățămîntului profesional și 
tehnic — a spus mai departe 
vorbitorul — s-au elaborat 
noi nomenclatoare de meserii 
și specialități, urmărindu-se 
într-o măsură mai mare core
larea acestui învățămînt cu 
necesitățile economiei națio
nale, a fost extinsă forma de 
pregătire a muncitorilor prin 
ucenicie la locul de producție 
și pregătirea tehnicienilor 
prin liceele de specialitate. 
Nu putem însă trece cu vede
rea unele neajunsuri care s-au 
manifestat în aceste probleme 
în învățămîntul liceal de spe
cialitate, profesional și tehnic, 
în primul rînd, datorită lipsei 
unor studii de perspectivă a- 
supra necesarului de cadre, 
școlarizarea nu a ținut sufi
cient seama de nevoile pro
ducției. Numărul copiilor și 
tinerilor cuprinși în școlile 
profesionale și învățămîntul 
tehnic este încă prea mic în 
raport cu nevoile de personal 
calificat tehnic. Unele mi
nistere nu au dat suficientă 
atenție acestei probleme. Nici 
Ministerul învățămîntului nu 
și-a îndeplinit în măsură sa
tisfăcătoare rolul său de coor
donator. Este necesar ca toate 
organizațiile centrale care au 
în subordine școli profesio
nale și tehnice să aducă o 
contribuție sporită în ceea ce 
privește planul de școlarizare, 
rețeaua de școli, organizarea 
procesului de învățămînt atît 
teoretic cît și practic.

în învățămîntul superior, în 
vederea asigurării pregătirii 
corespunzătoare a viitorilor 
specialiști este necesară per
fecționarea structurii și profi
lului facultăților încît ele să 
corespundă necesităților prac
ticii, ale dezvoltării economiei 
și culturii noastre. S-au luat 
unele măsuri în această direc
ție. dar acțiunea nu s-a 
fășurat la dimensiunile 
teptate. s-a ezitat atît în 
ce privește îmbunătățirea 
fitului, 
ții, cît 
larizare. 
hotărîtă 
rilor și 
problemele de actualitate, le
garea cunoștințelor de cerin
țele economiei, științei și cul
turii socialiste, eliminîndu-se 
din conținutul studiului ele
mentele lipsite de semnifica
ție, depășite sau care solicită 
doar memoria, în mod meca
nic. Ministerul învățămîntu
lui, senatele și consiliile pro
fesorale universitare vor tre-
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Vorbitorul s-a referit apoi 
la preocupările și măsurile 
pentru îmbunătățirea conținu
tului învățămîntului, a activi
tății de elaborare a planurilor 
și programelor, a manualelor 
și cursurilor. în conformitate 
cu Directivele partidului, con
ținutul învățămîntului ur
mează a fi modernizat într-un 
ritm susținut și structurat în 
așa fel încît să asigure predo
minarea funcției formative a 
școlii, pregătirea științifică a 
elevilor și studenților în lu
mina celor mai noi realizări 
ale științei, cultivîndu-Ie apti
tudinile creatoare, capacitatea 
de continuă perfecționare in
telectuală. îmbunătățirea con
ținutului întregului învățămînt 
va trebui să realizeze, tot
odată, o pregătire corespunză
toare umanistă și filozofică a 
tineretului de pe toate treptele 
școlii, să-l înarmeze cu con
cepția materialist-dialectică 
despre natură și societate, cu 
principiile politicii interne și 
externe ale partidului și sta
tului nostru. Este necesar și se 
studiază îmbunătățirea pre
dării în liceu a disciplinelor 
filozofice, inclusiv a elemente
lor-de istorie a filozofiei, pre
cum și accesibilizarea predării 
economiei politice și socialis
mului științific. Totodată, por
nind de la analiza neajunsuri
lor existente, de la cerințele 
practicii sociale, de la nevoile 
și specificul facultăților, s-a 
introdus un sistem îmbunătă
țit de predare a științelor so
ciale în învățămîntul superior. 
Măsurile adoptate urmăresc 
promovarea spiritului creator, 
eliminarea prezentărilor sim
pliste, asigurarea unor condi
ții cît mai prielnice pentru 
formarea politică și ideologică 
a studenților, pentru dezvol
tarea gîndirii lor teoretice ; ele 
au în vedere studierea unitară 
a disciplinelor de marxism
leninism, într-o logică și o în
lănțuire firească și, totodată, 
diversificarea predării și îm
bogățirea conținutului acestor 
discipline. în acțiunea de ridi
care a eficienței educative a 
disciplinelor sociale, un rol 
principal revine cadrelor și 
catedrelor care asigură pre
darea acestor discipline. Este 
necesar ca studiul materialis
mului dialectic și istoric să se 
facă în spirit combativ față de 
ideologiile înapoiate, reacțio
nare. Predarea marxism-leni- 
nismului să se înfăptuiască la 
un nivel înalt, în mod con
vingător, pe baza unei strînse 
argumentări, folosind o largă 
documentare faptică, elimi- 
nînd tratarea schematică. Tre
buie însă să avem permanent 
în vedere că îmbunătățirea 
conținutului ideologic al învă
țămîntului este și trebuie sâ 
fie o problemă a întregului 
corp didactic, a tuturor con
ducerilor de școli și institute.

Perfecționarea învățămîntu
lui este strîns legată de dez
voltarea cercetării științifice 
desfășurată de personalul di
dactic. Prezent în cercetarea 
fundamentală cît și în cea a- 
plicativă, învățămîntul supe
rior participă la realizarea u- 
nor teme importante din pla
nul de stat și din planurile 
departamentale. In spiritul 
Directivelor va trebui să s6 a- 
corde toată atenția legării tot 
mai strînse a tematicii știin
țifice de problemele pe care 
le pune dezvoltarea economiei 
și culturii noastre socialiste, 
punerii în valoare a resurse
lor de materii prime, a apli
cării tehnologiilor de fabrica
ție avansate.

Scoțînd în evidentă menirea 
și contribuția cercetării științi
fice. a celei pedagogice în per
fectionarea învățămîntului, a 
rolului deosebit de important 
pe care îl are întregul corp 
profesoral pentru moderniza
rea tehnicilor didactice, rapor
tul s-a referit pe larg la exi
gențele educative pe care so
cietatea noastră socialistă le 
pune în fața procesului in- 
structiv-educativ și la moda
litățile concrete de realizare a 
lor. Educatoarele, învățătorii 
și profesorii — a spus vorbito
rul — au marea răspundere 
de a făuri din copiii, elevii și 
studenții noștri, generațiile 
prin a căror vigoare fizică și 
spirituală se va înălța socie
tatea comunistă. Conlucrînd 
strîns cu Uniunea Tineretului 
Comunist, cu Organizația Pio
nierilor, cu Uniunea Asociații
lor studenților, cu Consiliul 
Național pentru Educație Fizi
că și Sport și Asociațiile spor
tive, sub semnul acelorași țe
luri educative, avem datoria, 
ca slujitori devotați ai școlii, 
să creștem și să educăm un ti
neret capabil să ne depășească 
prin noi cuceriri ale culturii, 
ale științei și tehnicii, prin 
noi valorificări ale acestora 
în împlinirea mărețelor idea
luri ale socialismului și păcii, 
un tineret gata să învingă 
greutățile, gata să depună în
treaga sa pricepere și putere 
de muncă pentru înflorirea 
patriei, pentru libertate, pen
tru socialism. Școala noastră 
are importanta menire de a 
sădi și dezvolta în inimile ti
neretului școlar și universitar 
puternice sentimente de dra
goste față de patria socialistă,

de 12,3 la sută în anii 1966— 
1968 sînt unele dintre cele mai 
înalte din lume, economia Ro
mâniei apropiindu-se treptat 
din punct de vedere al struc
turii sale de țările dezvoltate 
din punct de vedere economic. 
Realizările de cea mai mare 
însemnătate pentru viața po
porului nostru obținute în anii 
construcției socialismului, 
perspectivele larg deschise ale 
sporirii continue a potenția
lului economiei românești, ale 
afirmării tot mai puternice 
a țării noastre în concertul 
mondial al națiunilor, ale ridi
cării vieții materiale și spiri
tuale a poporului nostru pe 
trepte tot mai înalte ale civi
lizației și bunăstării atestă 
deplina justețe a politicii știin
țifice pe care Partidul Comu
nist Român a promovat-o cu 
consecvență în toate domenii-

• le vieții sociale.
în prezent, întregul nostru 

popor se pregătește să întîm- 
pirie alegerile de deputați pen
tru Marea Adunare Națională 
și pentru consiliile populare. 
Conștient că activitatea școlii 
reprezintă o parte integrantă a 
politicii partidului de desăvâr
șire a construcției socialistp, că 
înflorirea talentelor și realiza
rea aspirațiilor de progres sînt 
indisolubil legate de înfăptui
rea Directivelor C.C. al P.C.R. 
privind dezvoltarea învăță- 
mîntului, corpul didactic își 
exprimă totala sa adeziune la 
politica partidului și la Mani
festul Frontului Unității Socia
liste, angajîndu-se să muncea
scă cu abnegație la realizarea 
obiectivelor stabilite de partid, 
pentru întărirea continuă a o- 
rînduirii socialiste, pentru de
săvârșirea construcției socialis
te pe pămîntul României.

Cu același entuziasm, întreg 
personalul didactic din țara 
noastră își exprimă acordul 
său la politica externă a Par
tidului Comunist Român. Res
pectul independenței și suvera
nității naționale, neamestecul 
în treburile interne ale altor 
țări, egalitatea în drepturi și 
respectarea dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî singur 
soarta, colaborarea internațio
nală în scopuri pașnice, au fost 
adoptate de întregul popor ca 
principii ale politicii externe 
ale statului nostru. România 
face parte din sistemul țărilor 
socialiste și pune în centrul po
liticii sale externe colaborarea 
cu țările socialiste și strîngerea 
legăturilor cu aceste țări, în
trajutorarea tovărășească, în- 
lărireaz necontenită a unității 
lor. Ghidată de interesele su
preme ale păcii, țara noastră 
promovează o politică activă 
de cooperare cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială. Politica noastră 
externă corespunde intereselor 
fundamentale ale țării noastre 
și poporului nostru, avînd un 
profund caracter patriotic ; ea 
și-a demonstrat pe deplin 
justețea.

în încheiere, referindu-se la 
îndatoririle deosebit de impor
tante ce revin cadrelor didac
tice în contextul general al 
preocupărilor întregului nostru 
popor pentru înflorirea econo
mică și culturală a patriei, 
vorbitorul a spus : Cred că ex
prim gîndurile tuturor partici- 
panților la această Conferință, 
ale întregului personal didactic 
din patria noastră, asigurînd 
conducerea partidului și statu
lui că educatoarele, învățătorii, 
profesorii, întregul personal al 
școlii superioare, își vor consa
cra toată puterea de muncă în
făptuirii cu devotament a poli
ticii marxist-leniniste a Parti
dului Comunist Român.

elevilor, combaterea 
înapoiate, a misti- 
în îndrumarea ne- 

a studenților, cadre- 
sînt

pregătire, de promo- 
de perfecționare a 
Considerăm că, prin 
ce se vor purta în 

proiectul

față de popor, față de condu
cătorul său înțelept — Parti
dul Comunist Român. Fiecă
rui învățător și profesor îi re
vine răspunderea atît în ce 
privește transmiterea cunoș
tințelor, cît și în ceea ce pri
vește educarea moral-cetățe- 
nească a 
vederilor 
cisrnului. 
mijlocită 
le didactice universitare 
chemate să aibă în vedere nu 
numai formele de îndrumare 
profesională, dar și de educa
ție moral-cetățenească a tînă- 
rului, asigurîndu-i un perma
nent sprijin și îndrumare în 
toate problemele sale, în parti
ciparea vie la acțiunile privind 
formarea sa profesională, știin
țifică, politică. Este o înaltă 
datorie a tuturor cadrelor di
dactice de a sprijini pregăti
rea tineretului pentru apăra
rea patriei.

în partea a doua a raportu
lui său, ministrul învățămîn
tului a făcut o amplă prezen
tare a Statutului personalului 
didactic, ce urmează a fi dez
bătut în. lucrările Conferinței. 
Document de o însemnătate 
deosebită pentru școala româ
nească de toate gradele, el a 
fost elaborat cu participarea 
activă și creatoare a învățăto
rilor și profesorilor de pe în
treg cuprinsul țării, amplu 
dezbătut de corpul profesoral 
din școli și universități. Statu
tul încorporează în prevederile 
sale toate aspectele fundamen
tale ale activității cadrelor di
dactice de la intrarea în în
vățămînt pînă la încheierea 
funcției didactice. De aseme
nea, Statutul definește locul și 
rolul personalului didactic în 
societatea noastră socialistă, 
stabilește funcțiile și atribuții
le personalului didactic de pre
dare, ajutător, de conducere, 
de îndrumare și control, din 
toate unitățile de învățămînt, 
precizează drepturile și înda
toririle cadrelor didactice, sis
temul de 
vare și 
acestora, 
discuțiile 
Conferința noastră, 
de Statut va mai fi încă îmbu
nătățit.

în ansamblul măsurilor lua
te de partidul și statul nos
tru, pentru continua îmbună
tățire a situației sociale și 
profesionale a cadrelor didac
tice, un loc important îl are 
grija pentru ridicarea nivelu
lui de trai al personalului di
dactic. Pe baza Hotărîrii Ple
narei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
din 5—6 octombrie 1967, s-a 
pus în aplicare, cu începere 
de la 1 ianuarie 1969, noul 
sistem de salarizare și majo
rarea salariilor în toate uni
tățile de învățămînt. Salari
zarea personalului didactic se 
face diferențiat în raport cu 
pregătirea profesională, stagiul 
în învățămînt, calitatea activi
tății instructiv-educative și 
științifice, cu gradul didactic 
obținut, stimulîndu-se tendin
ța de continuă perfecționare. 
Această majorare substanțială 
a salariilof ne obligă. Va 
trebui ca toți lucrătorii din 
învățămînt să se străduiască 
pentru obținerea unor rezul
tate mai bune în activitatea 
lor, să-și organizeze mai bine 
munca, să dedice mai mult 
din timpul și experiența lor 
elevilor și studenților, contri
buind mai eficient la realiza
rea sarcinilor ce le revin.

Suflul înnoitor generat de 
hotărîrile Congresului al 
IX-iea al partidului — a ară
tat ministrul învățămîntului — 
străbate toate domeniile de 
activitate, asigurînd continua 
dezvoltare a economiei și cul
turii, perfecționarea organiză
rii și conducerii vieții sociale, 
înlăturarea a tot ceea ce 
frînează mersul înainte al so
cietății. Partidul Comunist 
Român și-a dovedit marea sa 
capacitate de a conduce po
porul pe calea profundelor 
prefaceri înnoitoare. Partidul 
și-a cucerit prin fapte rolul 
unanim recunoscut de forță 
politică conducătoare a între
gii vieți sociale, de purtător al 
celor mai scumpe năzuințe și 
interese ale maselor, de fău
ritor al vieții socialiste pe pă
mîntul României. Politica 
partidului se bazează pe stu
dierea atentă a realității ; 
țelul ei este întărirea con
tinuă a orînduirii socialiste, 
cucerirea cea mai de preț a 
poporului, ridicarea bunăstării 
maselor, grija multilaterală 
față de om — suprema va
loare a societății socialiste.

întemeindu-se pe principiile 
fundamentale ale marxism-le- 
ninismului, pe studierea temei
nică a realităților economice 
românești, partidul a așezat în 
centrul programului său de 
dezvoltare un ritm rapid al 
economiei, înfăptuirea indus
trializării socialiste, transfor
marea socialistă a agriculturii. 
Ceea ce a devenit specific 
pentru dezvoltarea României 
în anii construcției socialiste 
este dinamismul, unanim re
cunoscut astăzi, al acestei dez
voltări, caracterul ei stabil, 
modul echilibrat în care se 
realizează. Ritmurile medii a- 
nuale pe care le-a înregistrat 
producția globală industrială

IPOTEZELOR

Gînduri pentru
catedrei
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dacă 
o mai 

pentru

Gîndiți-vă 
să existe 
preocupare

oamenii

CRONICA

volumul Terrei
este

PETRE JUNIE

în timpul lucrărilor Conferinței

profesorul Stănculescu. Preo
cuparea acestui profesor de 
limbă română era să caute 
în lucrările noastre cîteva 
fraze frumoase, cîteva idei, 
și era foarte fericit cînd le 
descoperea în compoziția u- 
nuia sau altuia dintre noi ; 
ne chema, stătea de vorbă 
cu noi, ne îndemna să scriem 
și să citim și își exprima nă
dejdea că poate unii dintre 
noi să ajungă cîndva scri
itori.

Fac această incursiune în 
trecut pentru că partidul 
nostru, Partidul Comunist Ro
mân, din momentul în care 
a ieșit din ilegalitate și a 
putut să preia conducerea în 
statul nostru, în ceea ce 
privește învățămîntul a pre
luat cea mai nobilă, cea mai 
frumoasă; cele mai valoroa
se tradiții ale învățămîntului 
de odinioară. Azi, vreau 
să repet, sînteți 200 000 care 
vă ocupaji cu predarea lec
țiilor, cu pregătirea genera
țiilor tinere, care într-un vii
tor destul de apropiat vor 
munci în această jară, vor 
desăvîrși construcjia socia
lismului, vor începe și poate 
că vor desăvîrși construcția 
comunismului. Dv. sînteți oa
menii care constituifi una 
dintre cele mai mari nădejdi 
ale partidului nostru, sînteți 
una dintre cele mai mari nă
dejdi ale poporului nostru. 
Gindifi-vă, vă rog, vin pe 
lume în țara noastră în fie
care an o jumătate de mi
lion de noi ființe. Părinții a- 
cestor noi ființe, ai acestor 
copii, îi cresc un an, doi, 
trei, patru, cinci șase, îi cresc 
bine sau mai puțin bine, îi 
cresc cu pricepere sau fără 
pricepere și la vîrsta de 7 
anii vi-i dau dumneavoastră. 
Unii sînt deștepfi, alții sînt 
mai puțin deștepți, mai puțin 
inteligenți, alții sînt mai puțin 
vorbăreți, sau mai mult; 
dumneavoastră trebuie să-i 
cîntăriți pe fiecare și cu fie
care trebuie să vă purtați 
într-un anumit fel. Iar dum
neavoastră răspundeți în 
fața poporului român de vii
torul acestor pui de oameni, 
de pregătirea lor pentru 
viitor.
poate 
nobilă

membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Leonte 
Răutu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, Emil Drăgănescu, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cut.' al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, acad. Ștefan Bălan, ministrul 
învățămîntului, acad. Die Murgu- 
lescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, acad. Miron 
Nicolescu, președintele Acade
miei, Ion Iliescu, prim-secretar al 
Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist, ministru 
pentru problemele tineretului, 
Ion Teoreanu, șeful Secției învă
țămînt a C.C. al P.C.R., Mircea 
Angelescu, președintele Uniunii 
Asociațiilor Studențești, acad. Pe
tre Constantinescu-Iași, președin
tele Uniunii societăților știin
țifice ale 
Constantin 
ședințele Uniunii

instituțiile

cadrelor didactice, 
Drăgulescu, pre- 

sindicatelor 
din instituțiile de învăță- 
mînt și cultură, precum și ad- 
iuncți și consilieri ai ministrului

un om în lume. Să 
niște copii neștiutori și după 
cîțiva ani să-i trimiți la li
ceu cu cunoștințe foarte bo
gate sau destul de bogate. 
Gîndiți-vă dacă există o pre
ocupare mai nobilă pe lume 
ca aceea de a primi pe a- 
cești tineri, de a-i pregăti 
pentru viața de mîine și pen
tru ziua de mîine a poporu
lui nostru și a face dintr-o 
mare parte din ei studenți. 
Sînt, cred, îndreptățit să spun 
că nu este departe timpul 
cînd popoarele nu vor mai 
fi considerate în stima oa
menilor după numărul locui
torilor, si după întinderea 
teritorială a lor, ci popoa
rele vor începe foarte cu- 
rînd să fie prețuite după 
creierele luminate pe care a- 
ceste popoare le conțin. Eu 
spun așa : dacă înainte de 
primul război mondial, dacă 
între cele două războaie 
mondiale în niște condiții 
grele de viață am putut sâ 
avem foarte mulți învățători 
excepționali, foarte ’mulți 
profesori de liceu excepțio
nali, foarte mulți profesori 
universitari care ne-au dus 
faima în toate țările lumii, 
cu atît mai mult tinerii noș
tri vor fi mai valoroși și mai 
pregătiți să ducă știința, 
arta, literaturo noastră și 
mai departe, să facă ca în
tregul popor să meargă cu 
pași mari înainte, treaptă 
după treaptă, spre o civili
zație mereu superioară, de 
care a vorbit în repetate rîn- 
duri secretarul general al 
partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Atît valorile din trecut, cît 
si valorile de azi, treouie să 
ne dea tuturor o mare în
credere în viitorul țării noas
tre și în viitorul poporului 
nostru. Este un sentiment 
care se poate deprinde cel 
mai bine în școală și dum
neavoastră sînteți marii 
dascăli ai acestui mare sen
timent. Prețuindu-vă, noi, 
scriitorii, ne oferim să dăm 
mai mult ajutor cadrelor di
dactice prin scrierile noas
tre, să scriem mai multe 
cărți pentru poporul nostru, 
mai multe cărți pentru tine
retul nostru, să scriem mai 
mult și mai bine pentru cele 
mai tinere vlăstare ale șco
lii românești.

învățămîntului, rectori și decani 
ai instituțiilor de învățămînt su
perior, profesori universitari, di
rectori și profesori de licee și ai 
grupurilor școlare profesionale.

Conferința Națională a cadre
lor didactice a fost deschisă de 
acad. Ștefan Bălan.

în continuare a fost adoptată 
următoarea ordine de zi : 
Dezbaterea sarcinilor ce revin 
cadrelor didactice pentru aplica
rea prevederilor Directivelor Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român privind dezvol
tarea învățămînlului și a Legii . 
învățămîntului ; Dezbaterea Pro
iectului Statutului personalului 
didactic ; Adoptarea Chemării 
Conferinței Naționale către toate 
cadrele didactice.

Au fost alese apoi organele de 
lucru ale conferinței.

Conferința Națională a cadre
lor didactice a ascultat apoi Ra
portul ministrului învățămîntului 
cu privire la primele două punc
te ale ordinei de zi.

în continuarea lucrărilor au 
urmat discuții la care au 
parte numeroși delegați și 
tați la Conferință.

Lucrările Conferinței 
tinuă.

Se pare că ipotezele clasi
ce, conform cărora, in de
cursul a miliarde de ani, 
Pămîntul și-ar fi micșorat 
volumul din cauza răcirii 
produsă de pierderea căldu
rii proprii în spațiul cosmic, 
sînt infirmate prin noile date 
obținute de oamenii de ști
ință. Potrivit unor noi teorii 
geofizice, în prezent se des
fășoară un proces cu totul o- 
pus : Pămîntul își mărește 
treptat volumul !

Cea mai bună confirmare a 
acestei ipoteze — sînt de pă
rere specialiștii — o consti
tuie forma continentelor. In
tr-adevăr, dacă suprafața 
planetei noastre ar fi redusă 
la jumătate, continentele s-ar 
„îmbuca" perfect. Este, deci, 
justificată presupunerea că 
platforma continentală com
pactă — care forma, în tre
cut, o unitate nedivizată — 
s-a scindat sub influența u- 
nor presiuni interne conside
rabile. Configurația actuală a 
continentelor este, așadar, 
produsul deplasării acestor 
fragmente continentale, dato
rită unei continue presiuni 
interne.

La aceeași concluzie con
duce și examinarea „Inele
lor de vîrstă" ale fosilelor de 
corali. Studiul microscopic al 
acestor fosile, la care se pot 
observa chiar Inelele extrem 
de înguste ce se formează în 
cursul unei zile sau al unei 
luni, demonstrează că, în 
urmă cu multe milioane de 
ani, lunile numărau mai pu
ține zile. Pe baza acestui 

in creștere?
J

fapt, s-a putut face și o es
timare a volumului pe care-I 
avea Fămintul la acea epocă 
îndepărtată. Calcule provi
zorii, comunicate recent de 
către specialiști, arată că 
Terra a crescut, de atunci, 
cu aproximativ 500 000 de 
km cubi pe an.

In felul acesta, dublarea 
volumului globului pămîn- 
tesc în decursul existenței 
sale, presupusă a fi de 4--5 
miliarde de ani, devine per
fect explicabilă.

La baza unei alte metode, 
care permite calcularea vo
lumului terestru într-o anu
mită perioadă de timp, stă 
cercetarea structurii stratu
rilor superioare ale scoarței 
pămîntului, care au suferit o 
răcire bruscă. Datorită mag
netismului terestru, particu
lele magnetice ale acestor 
roci s-au orientat în func» 
ție de locul centrului de a- 
tunci al globului pămîntesc. 
Ele au rămas apoi în această 
poziție datorită răcirii rapi
de a rocilor fluide. Pe baza 
acestor date, cercetătorii en
glezi au apreciat că, în ur
mă cu aproximativ 200 de 
milioane de ani, volumul 
globului pămîntesc trebuie 
să fi fost cu 6 la sută mai 
mic decît este în prezent. 
Cauza creșterii volumului 
pămîntesc — arată ei — se 
poate datora modificărilor 
intervenite în structura in
ternă a planetei noastre.

O altă ipoteză care incear-> 
că să explice acest interesant 
fenomen pune creșterea vo
lumului Terrei pe seama scă
derii intensității forțelor gra
vitaționale. Această teorie 
nu este nouă : cu multi ani 
în urmă, fizicianul M. Dirac, 
laureat al premiului Nobel, 
indica posibilitatea unor scă
deri considerabile, în timp, 
ale forțelor de gravitație ale 
pămîntului. Mai mult chiar, 
aceste schimbări ale cîmpu- 
lui gravitațional ar trebui 
să-și găsească expresie în 
modificarea traiectoriei Pă
mîntului în decursul anilor.
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Vestirii de către stat în industria 
chimică — numai în ultimii trei 
ani a 4,2 miliarde lei, agricultu
ra primește anual circa 1,1 mi
lioane tone îngrășăminte chimice 
substanță activă. Acest lucru per
mite ca începînd cu acest an în
treaga suprafață a țării luată în 
cultură să poată fi fertilizată cu 
doze moderate de îngrășăminte 
chimice.

„VOR FI INTENSIFICATE 
LUCRĂRILE DE HIDROAME
LIORAȚII, IRIGAȚII, TERA- 
SĂRI. VOR FI PUSE ÎN VA
LOARE NOI TERENURI A- 
GRICOLE" — se menționa în 
continuare în Manifestul din 
1965. Ce oferă din acest punct 
de vedere realitatea anului 1969? 
Dînd viață hotărîrilor adoptate 
de Congresul al IX-lea numai 
lucrările de îmbunătățiri funcia
re efectuate în ultimii patru ani 
în lunca inundabilă a Dunării 
și a unor rîuri interioare, au per
mis redarea în circuitul agricol a 
peste 100 000 de hectare teren 
arabil. Totodată, aproape 300 000 
hectare situate pe terenuri în 
pantă, erodate, improprii cul
turilor de cîmp au fost amenaja
te și plantate cu vii și pomi 
fructiferi. Pe circa 1200 000 
hectare au fost executate lucrări 
de desecări și de combaterea e- 
roziunii solului. Aproape trei mi
liarde de lei s-au cheltuit în a- 
ceastă perioadă de la bugetul 
statului nu,mai pentru îndiguiri 
si desecări. Pe locul fostelor 
lacuri, bălți, mlaștini și alte te
renuri neproductive au fost crea
te astfel noile „bărăgane" ale 
tării care se numesc : „Insula 
Mare a Brăilei", „Incinta Grea
ca", „Incinta Iezer", „Incinta 
Boianu-Sticleanu", „Incinta Bor- 
cea", „Suhaia-Zimnicea", „Albi-

Numai sporurileța-Fălciu" ele.
de producție obținute pe aceste 
terenuri — ce reprezintă apro
ximativ 6 la sută din pămîntul 
arabil al României, asigură acum 
sub toate formele hrana întregii 
populații a țării pentru aproape 
o jumătate de an. Totodată, prin 
eforturile unite ale milioanelor 
de țărani cooperatori, a lucră
torilor din care au beneficiat de 
sprijinul masiv al statului în mij
loace materiale și financiare, su
prafața terenurilor amenajate 

. pentru irigat a sporit continuu, 
ajungînd la finele anului 1968 
la 540 000 hectare. Aceste suc
cese, continua preocupare a par
tidului și statului de a asigura 
o dezvoltare multilaterală și in
tensivă a agriculturii, stau 
baza programului de irigații 
doptat, care prevede ca pînă în 
1975 suprafața irigată a țării 
ajungă la circa 2 600 000 hectare 
— de circa patru ori și jumă
tate mai mare decît cea exis
tentă la începutul acestui an.

„VOR FI CONTINUATE E- 
FORTURILE PENTRU DEZ
VOLTAREA ȘI MODERNIZA
REA AGRICULTURII SOCIA
LISTE — CHEZĂȘIA CREȘTE
RII BUNĂSTĂRII ȚĂRĂNIMII, 
A ÎNTREGULUI POPOR" — 
se sublinia în Manifestul pre
cedentei campanii electorale.

„Cooperativele agricole, forma 
cea mai potrivită de organizare 
a muncii unite a țărănimii, 
obținut succese importante 
dezvoltarea și consolidarea 
economică și organizatorică 
sporirea producției vegetale

la
a-

să

au 
în 

lor 
în 

animale. în creșterea veniturilor 
lor și ridicarea bunăstării coope
ratorilor. Unul dintre cei mai de 
seamă indici ai progresului lor 
— se arată îs Manifestul Fron
tului Unității Socialiste — este

Focșani
(Urmare din pag. I)

dustriei ușoare. în scrisoarea de 
mulțumire trimisă în cursul zilei 
de ieri Comitetului Central al 
P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, șe spunea printre 
altele: „Noi vedem în această 
tu tură expresia grijii perma
nente a partidului și guvernului 
pentru ridicarea bunăstării po
porului și de aceea gîndurile de 
mulțumire a muncitorilor, ingi
nerilor și tehnicienilor din între
prinderea noastră se îndreaptă 
cu recunoștință către Comitetul 
Central al partidului".

Cei 3 200 de salariați ai fa
bricii — răspunzînd hotăririi 
partidului — s-au angajat să dea 
în acest an produse peste plan 
în valoare de 5 000 000 lei, să re
ducă cheltuielile de producție 
cu 500 000 lei. Prin recenta mă
sură a guvernului — ne spunea 
Volosciuc Elena de Ia cabinetul 
tehnic — se întreprinde treptat 
cele hotărîte la Congresul al 
IX-lea al partidului și reamintite 
în Manifestul Frontului Unității 
Socialiste și anume creșterea pînă 
în 1970 a nivelului de trai mate
rial și cultural al oamenilor mun
cii cu 20-25 la sută față de 1965.

— Votez pentru prima oară, 
spunea Elena Ene de la se torul 
I dar n-am să vorbesc despro 
emoția firească a unui asemenea 
eveniment, ci despre satisfacția 
că votul meu este acordat unor 
deputați care aduc înaintea noas
tră, a alegătorilor, prin Manifes
tul Frontului Unității Socialiste, 
un vast program de activități. In 
chemările Manifestului adresate 
tinerilor șe spune că întregul 
popor înconjoară cu dragoste și 
atenție tînăra generație care 
aduce o contribuție activă la 
opera de edificare a socialismu
lui.

Stăm de vorbă Ia Combinatul 
pentru industrializarea lemnu
lui cu tovarășul Gh. Nimescu, 
director adjunct, candidat pen
tru un loc de deputat în Consi
liul popular județean.

— Sîntem și noi una din cele 
700 uzine dotate cu tehnică mo
dernă care au sporit zestrea 
industrială a țării în primii ani 
ai cincinalului despre care amin
tește și Manifestul Frontului U- 
nității Socialiste. încă din acest 
an, mai precis de la 30 septem
brie, Focșaniul își va spori bogă
ția industrială cu încă o mare și 
modernă fabrică de plăci fibro- 
lemnoase. Ea va duce la in
dustrializarea totală a masei lem
noase și va avea o productivitate 
de 300 000 lei pe cap de salariat.

...Aceleași cuvinte de entuzi
asm le-am ascultat și la Combi
natul vin-export. Doi tineri teh
nicieni viticoli, care se vor căsă
tori poimîine și fostul lor coleg 
de bancă din școala de speciali
tate, Mangu Grigore, se pregă
teau pentru obișnuita operație de 
predare-primire a schimbului de 
lucru.

— întemeind un cămin — ne 
spunea Ticu Istrati — știu că am

în față viitorul și de ce să nu 
spun fericirea. O treaptă din 
acest viitor o constituie și pro
gramul cu care se prezintă Fron
tul Unității Socialiste în fața 
noastră, a tinerilor alegători. Un 
program la realizarea căruia vom 
participa cu toate forțele și pri
ceperea noastră întrucît sîntem, 
în egală măsură, făuritorii dar și 
beneficiarii lui.

creșterea averii obștești, care ■ 
fost in 1968 cu aproape 30 Ia 
sută mai mare decît in 1965. 
(...) Măsurile de perfecționare a 
organizării și conducerea agri
culturii, constituirea uniunilor 
cooperatiste, reorganizarea între
prinderilor agricole de stat și a 
acelor pentru mecanizarea lucră
rilor au creat un cadru mai pri
elnic sporirii producției și pro
ductivității muncii în această 
importantă ramură a economiei 
naționale". Apelînd la cifre, evi
dențiem că producția anuală me
die de 13,3 milioane tone cerea
le obținută în ultimii trei ani de
pășește cu 220 000 tone prevede
rile planului pentru acești ani. 
Creșteri importante s-au obținut 
la producția de floarea-soarelui, 
sfeclă de zahăr și alte culturi. 
Realizări s-au obținut și în dez
voltarea zootehniei, în creșterea 
producției animaliere. Față de 
1965, anul trecut producția to
tală pe țară a crescut cu 18 la 
sută la carne, 19,8 la șută la 
lapte, cu 18,1 la sută la lină, cu 
14,8 la sută la ouă. Măsurile a- ™ 
doptate de partid și guvern pen
tru perfecționarea conducerii, 
planificării, finanțării și organi
zării unităților agricole de stat, 
s-a materializat în faptul că anul 0 
trecut volumul beneficiilor reali
zate a fost de aproape un miliard 
și jumătate lei, iar ponderea sec
torului de stat în fondul central 
total de produse agricole s-a 
ridicat la 40 la sută la gnu, a- 
proape 40 la sută la floarea- 
soarelui, aproape 32 la sută la 
carne.

O dată cu modernizarea agri
culturii, țărănimea și-a sporit 
veniturile bănești și consumă în 
mai mare măsură produse indus
triale, alimentare și îndeosebi 
nealimentare. Datele statistice 
indică o creștere însemnată a 
consumului bunurilor cu folo
sință îndelungată (aparate de 
radio, televizoare, mașini de cu
sut, frigidere, biciclete, ceasuri 
de mînă etc.). Dacă la aceasta 
se adaugă cele 1.1 milioane case 
noi construite în mediul rural 
în perioada ultimilor ani, avem 
o imagine mai completă cu pri
vire la urmările binefăcătoare pe 
care politica partidului da dez
voltare și modernizare a agri
culturii le-a avut asupra nivelu
lui de trai al populației de la 
sate.

Toate aceste realizări ce indi
că ridicarea pe o treaptă net A 
superioară a agriculturii țării, ” 
a României în general, constituie 
o garanție că ceea ce astăzi A 
Frontul Unității Socialiste pre
zintă ca program în alegeri, în 
perioada următoare va fi înde- A 
plinit.

PLECAREA
C.C. AL

P.C. ITALIANCONGRESUL

să ■poată 
contabili, 

unități în

la C.C. al 
de partid,

Popescu, membru su- 
al Comitetului Exe- 
secretar al C.C. al 
Ghizela Vass, Vasile

Miercuri seara a plecat în 
Italia delegația Partidului Co
munist Român condusă de to
varășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C-R. 
care va participa la lucrările 
celui de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Italian.

Din delegație mai fac parte 
tovarășii Dumitru Petrescu, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., Andrei Ștefan, prim- 
adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Din noul peisaj al orașului Pitești: vedere parțială a cartierului
București

Foto : AGERPRES

Cooperativele de credit de 
pe lingă cooperația de con
sum desfășoară o activitate uti
lă de ajutorare a țărănimii, 
prin acordarea de împrumu
turi pentru cumpărări de ani
male de reproducție, stupi de 
albine, materiale pentru repa
rații și terminări de construc
ții, precum și bunuri casnice. 
Activitatea restrînsă a acestor 
unități nu necesită însă, în toa
te cazurile, utilizarea unui a- 
parat administrativ cu pro
gram normal de lucru.

Ca urmare, printr-o recen
tă Hotărîre a Consiliului de 
Miniștri s-a stabilit ca coope-

DELEGAȚIEI
P.C.R. LA

La plecare delegația a fost 
salutată de tovarășii Chivu 
Stoica, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Executiv, 
secretarial C.C. al P.C.R., Du
mitru “ 
pleant 
cutiv, 
P.C.R.,
Potop, Ilie Rădulescu și Vasile 
Vlad, șefi de secție 
P.C.R., de activiști

rativele de credit 
folosi angajați — 
casieri — ai altor 
afara programului de lucru al 
acestora, pe care să-i remu
nereze cu ora. Totodată, s-a 
stabilit ca, remunerarea în a- 
cest sistem să se facă, în mod 
excepțional, numai în cazul în 
care nu se justifică folosirea 
unor angajați cu normă în
treagă sau nu este posibilă fo
losirea de angajați în cadrul 
unei norme întregi pentru 
două sau mai multe coopera
tive de credit.

(Agerpres)

SOLEMNITATEA 
ÎNMÎNĂRII ORDI- 

NULUI „23 AUGUST" 
TOVARĂȘULUI 

EMIL POPA
La Palatul Consiliului da 

Stat a avut loc, miercuri, so
lemnitatea înmînării Ordinului 
„23 August", clasa I tova
rășului Emil Popa, pentru ac
tivitate îndelungată în miș
carea muncitorească și meri
te deosebite în opera de con
struire a socialismului, cu pri
lejul împlinirii a 60 de ani.

înmînînd înaltul ordin, to
varășul Emil Bodnaraș, vice
președinte al Consiliului da 
Stat, a felicitat călduros pe cel 
decorat în numele C.C. al 
P.C.R., al Consiliului de Stat 
și al guvernului, urîndu-i mul
tă sănătate și noi succese în 
activitatea viitoare.

Răspunzînd, sărbătoritul a 
mulțumit din inimă pentru 
înalta apreciere dată activită
ții sale.

ÎNAPOIEREA DELEGAȚIEI 
CONSILIULUI CENTRAL 

AL U.G.S.R.
Miercuri după-amiază s-a îna

poiat în Capitală delegația Con
siliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, 
condusă de tovarășul Constantin 
Drăgan, prim-vicepreședinte al 
U.G.S.R., care a participat la cel 
de al IV-lea Congres al Confede
rației Internaționale a Sindicate
lor Arabe,

declară C. Herold
înaintea

meciului retur
Fides Steaua A

CE SE iNTtMPLĂ 1N „PEPINIERA"

REPREZENTATIVEI DE FOTBAL?
Anul 1969 solicită — atît pentru competițiile oficiale, cit șl 

in viziunea federației — o muncă mai intensă și în „pepiniera 
fotbalului" nostru. Ce proiecte există în această direcție ? 
Publicăm răspunsurile, la această întrebare, a doi specialiști.

Constructorul combinatelor
(Urmare din pag. I)

oriunde, fie în intimi
tatea marilor labora
toare ale combinatu
lui petrochimic, fie la 
masa de lucru, fie în 
mijlocul marilor acti
vități obștești ale ju
dețului, și-a afirmat 
via-i spiritualitate, ne
întrecuta-! capacitate 
de muncă creatoare, 
puternica 
față de om și progres.

...,,M-am născut șl 
eu intr-unui din sate
le de munte argeșene, 
a spus inginerul Sava 
Costache, așa cum 
sînt cîteva din comu
nele de unde ați venit 
dumneavoastră și mă 
bucur pentru toate 
cele cite s-au făcut 
pe aici"...

dragoste

Inginerul a arătat 
apoi că se gîndește ce 
ar trebui să se mai 
facă, șl a promis să 
sprijine toate acele 
acțiuni menite să ri
dice tot mal mult 
spre gradul de civili
zație contemporană 
frumoasele plaiuri ar
geșene.

Oamenii îl ascultau 
cu încredere. Mulți 
dintre ei îl cunoșteau 
bine. Costache Sava 
a fost simplu munci
tor, dar a studiat cu 
perseverență, urcînd 
treptele universitare. 
A muncit multă vre
me la Borzeștl și pe 
alte mari șantiere in
dustriale. Combinatul 
petrochimic de la Pi-

►

Z

Tinerii noștri cititori care 
doresc să afle în continu
are lucruri noi în legătură 
cu asigurările 'de stat pun. 
adesea întrebări pe care, 
sintetizîndu-le, le redăm în 
discuția ce a avut loc între 
redactorul nostru și tova
rășul S. RODITIS, directo
rul Direcției contabilității 
și planificării generale din 
Direcția generală ADAS.

— Din cunoștințele pe 
care le am, mi-am putut 
da seama că în țara noas
tră se practică două feluri 
de asigurări : prin efectul 
legii și facultative. Aș dori 
să aflu cîteva date carac
teristice ale acestor asigu- 

, rări.
— Intr-adevăr, clasifica

rea corespunde situației de 
fapt și are drept criteriu 
modul de aplicare a asigu
rărilor.

Să ne ocupăm de pri
mele. In cazul lor, asigura
rea — adică raportul, rela
ția dintre asigurați și Ad
ministrația Asigurărilor de 
Stat — ia naștere în mod 
automat, obligatoriu, fără 
o înțelegere stabilită dina
inte, avînd la bază dispozi
ția legii. Existența asigu
rărilor prin efectul legii se
pa
răi

VA*A

diversifică. Principalul 
este „Cupa balcanică", 
va organiza la noi în

DINCA SCHILERU
antrenor principal 
la lotul de tineret

tești a crescut sub 
ochii lui. Pe locul un
de se înalță astăzi a- 
cest important edifi
ciu al industriei so
cialiste, inginerul Cos- 
tache Sava a călcat 
cel dintîi, așezînd 
prin lanuri de po
rumb, primele pietre 
ale matei așezări pe- 
rochimice.

Oamenii îl cunosc 
bine și cu i 
deschis, înaripat au 
salutat și au aprobat 
în unanimitate, ca 
inginerul Costache 
Sava să candideze în i 
alegerile pentru de- 
putați 
nare 
demn 
lor.

în Marea Adu- 
Națională, ca 
reprezentant al

Baschetbaliștii de la Steaua 
se află de 24 de ore în ora
șul Napoli unde vor susține 
azi meciul retur cu Fides- 
Partenope contînd pentru Cu
pa Cupelor. Bucureștenii au 
deplasat întregul lot care se 
află în deplinătatea posibilită-

• ților fizice. La plecare, antreno
rul Costi Herold a făcut urmă
toarea declarație unui colabora- 

• tor al ziarului nostru :
„Pornim de la ideea că tre

buie să jucăm pentru victorie. 
_ Avem un avantaj de 18 puncte, 
9 deloc neglijabile, dar totuși pu

țin liniștitoare pentru calificare. 
Știm că ne așteaptă o partidă 

A extrem de dificilă. Atmosfera 
vulcanică din sala echipei Fides, 
care poate găzdui pînă la 5000

începînd din toamna lui 1967 
pînă în cea a lui 1968, repre
zentativa noastră de tineret a 
susținut 14 jocuri internaționa
le. Bilanțul nu ne satisface : 6 
victorii, 4 meciuri egale și 4 
înfrîngeri. Eficacitatea scăzută 
e demonstrată și de aceste ci
fre : s-au marcat 28 de goluri 
și s-au primit 26. Dar, ca un 
paradox, avem o satisfacție. De

la lotul de tineret au promovat 
în „națională" 9 jucători. Gor- 
nea, Dinu, Boc, Dembrovschi, 
Dumitrache, Domide, Pantea, 
Anca etc.

Ce ne propunem pentru acest 
an ? Am luat măsura, în primul 
rînd, să alcătuim două loturi : 
primul — cu jucători pînă la 
vîrsta de 23 de ani și al doilea 
— cu jucători sub 21 de ani. 
Prin această formulă nouă ur
mărim să creștem fotbaliști de 
clasă, cară să promoveze în na
ționala ce ne va reprezenta, 
probabil, la J.O. de la Mun- 
chen. După turneul U.E.F.A., ce 
va avea loc în mai, în R. D. 
Germană, cei mai buni juniori 
vor trece în lotul I sau II. Este 
vorba de Broșovschi (U.T.A.), 
Radu Ionescu (Progresul), Pe- 
treanu (Rapid), Hainal (A.S.A. 
Tg. Mureș) și alții.

în continuare, se vor iniția 
acțiuni de depistare șl selecție 
în toate județele țării pentru a 
completa posturile deficitare 
ale loturilor. Acestea vor con
sta în organizarea unor partide 
între selecționate de tineret pe 
județe, selecționate interseril B 
și C, cu care prilej împuterni
ciți! federației, ai comisiei de 
selecție vor recomanda pe a- 
ceia care merită încrederea 
noastră.

Competițional, activitatea Io-

tului se 
obiectiv 
care se 
țară (22—30 iunie). în această 
competiție vor lua parte și unii 
dintre jucătorii tineri — care 
îndeplinesc condițiile —- chiar 
dacă sînt titulari în prima re
prezentativă : Boc, Dinu, Du
mitrache, Domide. Anca etc. In 
toate celelalte acțiuni ale lotu
lui I, nu se va mai apela la 
serviciile celor citați mai sus. 
Iată, de altfel, programul com- 
petițional : 2 aprilie, meci cu 
R.D.G. (tineret) acasă, 30 apri
lie cu echipa similară a Polo
niei, tot acasă, iar Ia 14 mai, în 
deplasare, cu o echipă ce va fi 
desemnată ulterior, 
cea bulgară.

Lotul sub 21 de ani 
prevăzut un meci, cu 
la fel de tinără, cea 
în deplasare, pe data 
prilie.

Lotul are următoarea compo
nență : Rămureanu, Răducanu, 
Niculescu, Vlad, Stoicescu II, 
Crcțu, Vigu, Popovlci (Crișul), 
Ștefan (Rapid), Dincuță, Strîm- 
beanu, Dumitru (Rapid), Anghe- 
lescu. Pantea, Uifăleanu, Sălcea- 
nu, Neagu, Oprea, Munteann 
(Dinamo Bacău), Moț, Petrescu 
(Crișul), Tătaru II, Panici.

Lotul II (jucători sub 21 ani); 
Baumgartner, Moldovan, Oprea 
(„U“ Craiova), Codrea, Țană, 
Marinescu (Rm. Vîlcea), Iordă- 
nescu, Marica. Moldovan (Dina
mo București), Marin Stelian, 
Schwartz (C.S.M. Sibiu), Mazu- 
rachis (Rapid), Brîndescu, Decu.

probabil
are și el 
o echipă 
a Italiei, 
de 16 a-

Pentru Campionatul 
mondial de fotbal 

din 1970
Sir Alf Ramsey, manage

rul echipei Angliei — cam
pioană mondială — a recu
noscut zilele trecute că are 
o mulțime de griji în legătu
ră cu posibilitățile și mijloa
cele de a păstra încă patru 
ani pe pămîntul Angliei tro
feul Jules Rimet. Principala 
întrebare care și-o pune, în 
prezent, este dacă să mențină 
în echipă pe majoritatea ju
cătorilor care au cîștigat ti
tlul mondial sau să procede
ze la o infuzie de tineret 
pentru bătălia de la Ciudad 
de Mexico ?

Cele două rezultate de e- 
galitate obținute în toamna 
anului trecut la București și 
luna trecută pe Wembley, în 
compania reprezentativei Ro
mâniei, au avut darul să în
grijoreze și mai mult pe con
ducătorii fotbalului englez. 
Cu toate acestea, Federația 
engleză de fotbal a hotărît 
acum citeva zile să încre
dințeze pe mai departe tot 
lui Alf Ramsey sarcina pre
gătirii echipei care va apăra 
în Mexic titlul cucerit în 
1966 la Londra.

Hotărîrea a fost însoțită și 
de primele măsuri organiza
torice luate în acest sens. Fi
nala Cupei Angliei din anul 
viitor a fost devansată pen-

_ Maggeti (absent la Bucuțești) 
A alături de tan-dem-ul Williams- 

Franklin, sint probleme pe care 
....— nu Ie putem ignora.
suflet A Vom Începe meciul cu ..csr.c!-
• - wul" de bază — adică NoLeviet,

Iech»li, S»vu. Tartu si Dlmtin-

•
 cea și ne vom concentra în deo
sebi asupra atacului. Va trebui 
să atacăm foarte rapid la Napoli

•
 și să profităm de faptul că ad
versarii sînt mai lenti și pot fi 
surprinși pe contraatac. Dacă

•
 vom reuși să marcăm mai mult 
de 80 de puncte, ne putem con
sidera calificați în turul urmă
tor. Altfel..."

A. V.

GHEORGHE OLA 
antrenor principal 
la lotul de juniori

bazează pe interesul gene
ral al întregii societăți de 
a garanta apărarea anumi
tor bunuri și persoanelor, 
împotriva unor urmări a 
calamităților naturii, boli
lor sau accidentelor.

Datorită acestor caracte
ristici, pentru cuprinderea 
în asigurare nu este nece
sară îndeplinirea vreunei 
formalități din partea asi-

cooperativelor agricole de 
producție și cetățenilor, pre
cum și călătorii cu trenul, 
avionul, vaporul și autobu
zele Direcțiilor Interjude- 
țene a Transporturilor 
Auto

— Cele spuse, consider că 
sînt concludente pentru a 
scoate în evidență impor
tanța deosebită pe care o 
reprezintă pentru economia

„PRETUITI
PR-.VEDEREA!"
guraților, iar bunurile sînt 
asigurate din momentul 
dobîndirii și pe tot timpul 
cît acestea se află în gos
podăriile lor. Ca urmare a 
acestui fapt, plata primelor 
de asigurare se face la di
ferite date în decursul anu
lui.

In țara noastră se prac
tică forme de asigurări prin 
efectul legii, care cuprind 
bunurile agricole, anima
lele și clădirile aparținînd

cetă- 
efec-

de

națională și pentru 
țeni asigurările prin 
tul legii.

— Spre deosebire 
acestea, asigurările faculta
tive exprimă relația, ra
portul care ia naștere din 
înțelegerea benevolă Inter
venită între asigurat și 
Administrația Asigurărilor 
de Stat. Asigurarea se în
cheie din dorința și voința 
asiguratului care poate în
cheia una sau mai multe

dintre felurile de asigurări 
facultative, după cum îi 
dictează interesele.

Se mai poate spune des
pre asigurările facultative 
că sînt limitate în timp, că 
primele de asigurare se 
datorează anticipat, adică 
în momentul încheierii asi
gurărilor. Totuși, pentru a 
înlesni asiguraților plata 
primelor, la unele asigurări 
facultative este prevăzută 
posibilitatea plății acestora 
și în rate semestriale, tri
mestriale sau lunare.

Și asigurările facultative 
se împart, după obiectul 
lor, în asigurări de bunuri 
și în asigurări de persoane. 
Să amintim cîteva dintre 
ele i „Asigurarea culturi
lor agricole și a rodului 
viilor", „Asigurarea autove
hiculelor pentru cazurile de 
avarii și despăgubiri ci
vile", „Asigurarea mixtă 
de viață", „Asigurarea de 
accidente", „Asigurarea vi
ageră de deces" etc.

Pentru satisfacerea inte
reselor variate ale asigura
ților, ADAS practică și 
asigurări combinate de bu
nuri și persoane („Asigura
rea paușală", „Asigurarea 
complexă a gospodăriilor 
cetățenilor", „Asigurarea de 
accidente turist").

Bilanțul echipei de juniori 
este modest : din 13 meciuri am 
cîștigat 5, realizînd 3 egale și 
pierzînd 5. Principalul nostru o- 
biectiv este turneul U.E.F.A., 
care va avea loc între 17—25 
mai în R.D.G. în vederea unei 
comportări bune s-a stabilit un 
program de pregătire în cadrul 
căruia figurează două meciuri, 
la 26 și 28 martie, cu reprezen
tativa de juniori a R. D. Ger
mane la Craiova și Rm. Vilcea 
și participarea la turneul de la 
Cannes (Franța) ce va avea Ioc 
Ia începutul lunii aprilie. Aici, 
băieții noștri vor susține 3 
jocuri, Ia datele de 2, 4 și 6 a- 
prilie, probabil cu adversari — 
depinde de componența celor 2 
serii — avînd și echipele 
U.R.S.S., Franței, Israelului.

Apoi, jucătorii se întorc la 
cluburi. începînd din 5 mai, 
timp de 10 zile, va avea loc 
pregătirea centralizată compusă 
din antrenamente zilnice și 3 
jocuri pregătitoare cu echipele 
de tineret Steaua, Dinamo și 
Progresul. Promoția actuală își

încheie activitatea în cadrul re
prezentativei de juniori o dată 
cu terminarea turneului 
U.E.F.A. După 1 iunie, băieții 
depășesc vîrsta de 18 ani.

în vară se formează următoa
rea echipă națională de juniori, 
care va apăra culorile și presti
giul țării în competițiile oficiale 
și amicale. Din lotul actual —■ 
Ariciu, lordache, Negru, Cris- 
tache, Broșovschi. Hainal. Gll- 
gorie, Cringașu, Drăgan, Ștefă- 
nescu, Beldeanu, Nanm, Vișan, 
Ionescu, Caniaro, Fătu. Vlad, 
Petrcanu, Helvei, Simionaș și 
Atodiresei — vor mai rămîne în 
lot și va mai juca încă la una, 
două sau chiar trei ediții 
U.E.F.A. următorii : Gligorie (16 
ani), Vișan, Fătu, Vlad. Helvei 
(15 ani) și Atodiresei. Lotul va 
fi completat cu Stana. Ciupitu, 
Sandu, Sofian. Sătmăreanu, Lă- 
buș, Stoica, Stan și Mărdărescu, 
fiul antrenorului GIL MĂRDA- 
RASCU.

ANGLIA: concu
rența la titlu și 

la... monopolul 
emisiunilor T.V.

C. VASILE
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15—16 februarie — 
C. M.

de patinaj viteză
Anul acesta, cam

pionatele mondiale 
de patinaj viteză 
(masculin) vor avea 
loc în Olanda la 
Deventer. întrecerile 
sînt programate în 
zilele de 15 și 16 fe
bruarie. Se anunță 
că la campionate vor 
evolua 34 de patina
tori, reprezentind 13 
țări.

are ca scop desem
narea jucătorului ce 
va ocupa locul trei 
în clasamentul can- 
didaților 
mondial 
prezent 
sovietic 
trosian.

Ia titlul 
deținut în 

de șahistul 
Tigran Pe-

Două întîlniri 
România—Algeria 

la box

noscuta echipă bra
ziliană de fotbal F. 
C. Santos a refuzat 
categoric oferta de a 
susține un meci Ia 
Johannesburg cu o 
selecționată a Repu
blicii Sud-Africane. 
„Noi nu putem juca 
în țara segregației 
rasiale", a declarat 
Pele.

Larsen contra Tall
Marele maestru 

internațional, Beng 
Larsen (Danemarca) 
urmează să-1 întîl- 
nească pe 
campion al 
Mihail 
(U.R.S.S.) 
meci care 
prinde 8 partide. A- 
cest meci, care va 
începe la 10 martie,

fostul 
lumii 

Tall 
într-un 

va cu-

Federația algeria
nă de box a confir
mat datele dublei 
întîlniri amicale din
tre selecționatele Al
geriei și României. 
Meciurile vor avea 
loc la 9 și 16 martie 
Ia București. Boxe
rii algerieni se pre
gătesc în vederea 
„Jocurilor Africane".

Lui Fosbury 
i s-a recomandat 

odihnă

O declarație
■ lui Pele

în timpul recentu
lui turneu întreprins 
în țările Africii, cu

Campionul olimpic 
la săritura în înăl
țime, america
nul Dick Fosbury, 
nu va mai participa 
la nici un concurs 
în acest sezon. Me
dicul său l-a reco
mandat odihnă tota
lă, deoarece Ia exa
menul efectuat l-a 
găsit pe Fosbury ex
tenuat

tru ziua de 11 aprilie, defini
tivarea lotului jucătorilor re
prezentativei urmînd să albă 
loc între 18 și 25 aprilie. 
Ramsey continuă să caute un 
sistem nou și jucătorii cu 
care să plece în Mexic. 
„Schimbațea datelor — a de
clarat el — ne dă posibilita
tea să susținem meciuri în 
Columbia și Ecuador înaintea 
finalei iui „World Cup". A- 
cesta este un lucru deosebit 
de important pentru aclima
tizare". In ce privește opțiu
nile sale în lumina ultimelor 
rezultate obținute de repre
zentativa Angliei, sir Alf a 
ținut să sublinieze : „Mă 
aflu sub presiune. Dar să 
așteptăm și să vedem. S-ar 
putea ca să facem o surpriză 
spectatorilor de fotbal me
xicani".

In timp ce la sediul fede
rației engleze de fotbal au 
loc discuții aprinse în legă
tură cu viitorul echipei re
prezentative, a izbucnit o 
dispută între rețeaua comer
cială de televiziune „Inde
pendent Television" (ITV) și 
societatea „British Broadcas
ting Corporation" (BBC) în 
legătură cu drepturile de re
transmisie a meciurilor de 
anul viitor din Mexic. ITV 
a anunțat recent că a obți
nut drepturi exclusive de re
transmisie a turneului final 
al campionatului mondial _
pentru care a și fost alocată 
o sumă de 650 000 lire (1,5 
milioane dolari) — în timp ce 
BBC a refuzat să recunoască 
un asemenea drept.

în culise se depun, în pre
zent, eforturi pentru a se 
găsi o soluție care să apla
neze acest conflict ce, după 
cum se afirmă Ia Londra, ar 
putea să ducă chiar la ex
cluderea societății ITV din 
Uniunea europeană de radio. 
Intr-adevăr, nu se poate 
spune că în Anglia nu s-au 
dezlănțuit deja pasiunile în 
legătură cu cea mai impor
tantă competiție a sportului 
cu balonul rotund : „World 
Cup 1970“. I
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Puternică mișcare grevistă
in Italia

78 milioane de salariafi și-au încetat lucrul
Miercuri s-a desfășurat cu succes în întreaga Itstlie, greva 

generală a oamenilor muncii din industrie, comerț și agri
cultură.

Ea a fost declarată marți noap
tea pe timp de 24 de ore, în 
semn de protest față de nereali- 
zarea unui acord între guvern și 
sindicate privind îmbunătățirea 
sistemului de pensionare și majo
rarea pensiilor. Grevei i s-au a- 
lăturat și lucrătorii din porturi, 
serviciile auxiliare din transpor
turi, din tipografiile ziarelor, din 
teatre și cinematografe în semn 
de solidaritate, au declarat greve 
pe timp limitat și lucrătorii de la 
aeroporturi, telefoane, apă și elec
tricitate, de la poștă, șoferii taxi- 
metrelor și salariații de la trans
porturile orășenești etc.

Intr-un puternic spirit de uni
tate de clasă, aproximativ 18 mi-

lioane de oameni ai muncii au în
cetat lucrul, 'paralizînd practic 
întreaga activitate productivă. 
Străzile orașelor își pierduseră a- 
nimația obișnuită. Obloanele fu
seseră trase asupra vitrinelor ma
gazinelor. Ziarele nu au apărut 
nici dimineața și nici în edițiile 
de după-amiază. Posturile de ra
dio și televiziune au transmis 
programe identice. Populația a 
manifestat simpatie și solidaritate 
față de revendicările greviștilor.

în principalele orașe ale Italiei, 
au avut loc demonstrații și mi
tinguri în cadrul cărora vorbi
torii au scos în evidență cauzele 
grevei și poziția susținută de sin
dicate la tratativele cu guvernul.

de Eliberare din Vietnamul de sud
FRANȚA. — Aspect din timpul unei recente manifestații de simpatie față de Frontul Națio

nal de Eliberare din Vietnamul de sud

Poporul spaniol 
va continua lupta!

CUVINTAREA PREȘEDINTELUI
L. SVOBODA

(Agerpres). — La 
loc consfătuirea 

și activiștilor de
PRAGA 5 

Praga a avut 
comandanților . 
partid din Armata Populară 
Cehoslovacă, consacrată sarcini
lor actuale ale armatei și apre
cierii activității ei în ultima pe
rioadă. La consfătuire au parti
cipat Ludvik Svoboda, Alexan
der Dubcek, Oldrich Cernik, mi
nistrul apărării naționale, Mar
tin Dzur și alte personalități.

în cuvîntul său, Ludvik Svo
boda a arătat că în ultimele săp- 
tămini situația din țară a fost 
complexă, uneori chiar critică. 
Dar tocmai în aceste condiții s-a 
confirmat din nou faptul că ma
joritatea covîrșitoare a poporu
lui cehoslovac sprijină conduce
rea de partid și de stat, spriji
nă programul trasat în ultimele 
hotărîri ale C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, în declarațiile pro
gram ale guvernului federal și 
ale celor două guverne naționa
le. Cetățenii noștri sînt intere
sați în mod sincer în înfăptuirea 
treptată a ideilor socialiste pozi
tive din politica de după ianua
rie. Este o preocupare cît se 
poate de legitimă vizînd desfă
șurarea construirii socialismului

în țara noastră în spiritul ace
lor principii democratice și u- 
maniste care sînt proprii socia
lismului și tradițiilor popoarelor 
noastre.

Armata Populară Cehoslovacă, 
a arătat el, este și trebuie să fie 
și în viitor o parte integrantă a 
societății noastre, să apere inte
resele poporului și ale socialis
mului, să stea de strajă păcii și 
securității patriei socialiste. A- 
rătînd că Cehoslovacia participă 
și va participa activ la sistemul 
Tratatului de la Varșovia, vorbi
torul a spus că, în același timp, 
tara sa se pronunță pentru dez
voltarea de contacte bazate pe 
egalitatea în drepturi și pe a- 
vantajul reciproc cu țările ca
pitaliste, deși „facem acest lucru 
fără a ne crea iluzii și imagini 
false".

La consfătuire au luat, de a- 
semenea, cuvîntul Oldrich Cer
nik, președintele guvernului fe
deral al R.S.C., Gustav Husak, 
prim secretar al C.C. al P.C. 
din Slovacia, Martin Dzur, mi
nistrul apărării populare al 
R.S.C., și Alexander Dubcek, 
prim secretar al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia.

Ministerul Afacerilor Exter
ne al Norvegiei a anunțat că, 
la cererea sa, s-a căzut de a- 
cord ca doi ambasadori nor
vegieni să întreprindă, în 
cursul lunii februarie a.c., mi
siuni de informare în Repu
blica Democrată Vietnam și 
Vietnamul de sud. La Hanoi 
urmează să plece actualul am
basador al Norvegiei la Pe
kin, Ole Aalgaard, iar la Sai
gon va merge ambasadorul 
norvegian de la Bangkok, Ar
vid Sveum.

★

Norvegia nu are relații di
plomatice cu R. D. Vietnam, 
dar ea a mai avut contacte si
milare cu această țară. Anul 
trecut, la invitația guvernului 
nord-vietnamez, ambasadorul 
Ole Aalgaard a întreprins o 
vizită de informare la Hanoi.

Cît privește regimul de la 
Saigon, deși guvernul norve
gian l-a recunoscut oficial în 
urmă cu 9 ani, el nu și-a tri
mis însă o reprezentanță di- 
vlomatică permanentă în Viet
namul de sud. Ambasadorul 
\rvid Sveum este primul re
prezentant oficial norvegian 
:are vizitează Saigonul, după 
lemnarea acordurilor de la 
Geneva, din 1954.

Cuvîntul șefului delegației române
A

Consiliul pentru Comerț și Dezvoltare continuă dezbate
rile asupra măsurilor întreprinse în vederea asigurării unei 
bune desfășurări a celui de-al doilea deceniu al Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare,

Luînd cuvîntul în ședința ple
nară, șeful delegației române, 
Gheorghe Dolgu, a abordat une
le probleme decurgînd din sar
cinile U.N.C.T.A.D. El a subli
niat că România s-a situat de la 
început alături de țările care au 
recunoscut necesitatea acțiunilor 
concertate vizînd însănătoșirea 
mecanismului economic mondial, 
transformarea comerțului într-un 
instrument al dezvoltării.

Relevînd că în cadrul 
U.N.C.T.A.D. s-a realizat un larg 
acord de principiu în ce privește 
contribuția organizației la acțiu
nile prevăzute în cadrul noului 
Deceniu al dezvoltării, șeful de
legației române a apreciat că, în 
mare măsură, s-au creat premizele 
pentru 
pentru 
nizația.

concretizarea scopurilor 
care a fost inițiată orga- 
E1 a reafirmat apoi pozi-
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• DELEGAȚIA română, 
condusă de Constantin Dra
gan, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor 
din România, care a partici
pat la cel de-al IV-lea Con
gres al Confederației Inter
naționale a Sindicatelor Ara
be, a avut marți o întreve
dere cu Fawzi Sayed, secre
tar general al Confederație.- 
muncitorilor arabi, și cu Ab
del Latif Bulteia, secretar 
general al Federației Sindi
catelor din R.A.U.

Luni, delegația română a 
vizitat orașul Assuan și mo
numentele arheologice de la 
Luxor.

a discuta posibilitățile de spriji
nire a misiunii ambasadorului 
Gunnar Jarring în scopul de a 
se ajunge la un acord între păr
țile interesate conform rezoluți
ei Consiliului de Securitate din 
22 noiembrie 1967". Nota guver
nului american a fost remisă 
ambasadorului Franței la Wa
shington, Charles Lucet de că
tre secretarul de stat al S.U.A., 
William Rogers.

• DELEGAȚIA comercială 
ungară aflată în vizită la Tehe
ran a încheiat un acord potrivit 
căruia Iranul va livra Ungariei 
minereuri, piei brute și fructe, 
în valoare de 2 milioane dolari.

Relațiile comerciale dintre 
Iran și Ungaria s-au dezvoltat 
în ultima perioadă, schimburile 
reciproce de mărfuri atingind 
anul trecut suma de 9 milioane 
dolari de fiecare parte.

• UN PURTĂTOR de cuvînt 
al O.N.U. a anunțat că Austra
lia s-a retras din Comitetul 
special O.N.U. pentru examina
rea aplicării Declarației cu pri
vire la acordarea independen
tei țărilor și popoarelor colonia
le. tn nota adresată secretaru
lui general al O.N.U., U Thant, 
prin care aduce la cunoștință 
această hotărîre, guvernul aus
tralian nu explică motivele ci.

AMBASADORUL S.U.A. 
LA LIMA RECHEMAT 

LA WASHINGTON
• DEPARTAMENTUL de Stat 

anunțat că ambasadorul 
Welsley

MIKA ȘPILIAK 
LA BUDAPESTA

• MIKA Șpiliak, președintele 
Vecei Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, a sosit 
miercuri seara la Budapesta 
unde, la invitația lui Jeno Fock, 
președintele Guvernului Revolu
ționar Muncitoresc T 
Ungar, face o vizită de 
zile.

La sosire, M. Șpiliak a 
timpinat de Jeno Fock, 
dintele guvernului ungar, și de 
alte persoane oficiale.
• LA 

sovietic, 
miercuri 
externe 
Jan Marko.

Țărănesc 
cîteva

fost în- 
preșe-

invitația guvernului 
la Moscova a cosit 

ministrul afacerilor 
al R.S. Cehoslovace,

• PREȘEDINTELE Boliviei, 
Rene Barrientos, a declarat că 
guvernul țării sale va accepta cu 
satisfacție ajutorul țărilor socia
liste pentru dezvoltarea indus
triei petrolului. Potrivit afirma
țiilor sale, Bolivia va avea ne
voie în acest scop de aproxima
tiv 120 000 000 dolari.

După cum se știe, întreprin
derea petrolieră de stat „Yaci- 
mientos Petroliferos Fiscale» 
Bolivianos** a încheiat un acord 
cu compania petrolieră nord- 
americană „Bolivian Gulf“ pri
vind acordarea de ajutor, dar 
nu a primit pină acum credite 
in baza acestuia.

a
S.U.A. la Lima. John
Jones, a fost rechemat la Wa
shington pentru consultări. A- 
ceastă măsură are loc într-un 
moment în care relațiile dintre 
S.U.A. și Peru au ajuns încor
date, ca urmare a sechestrării 
de către autoritățile peruviene 
a instalațiilor și bunurilor so
cietății „International Petro
leum Company**, filială a trus
tului nord-american „Standard 
Oil of New Jersey“. Observato
rii din Washington consideră 
că rechemarea ambasadorului 
american de la Lima va per
mite să se procedeze la o exa
minate aprofundată a ansam
blului relațiilor americano- 
peruviene și a situației interne 
din Peru care, după cum se 
afirmă, „preocupă considerabil 
guvernul Statelor Unite**.

• ÎN urma grevei declarate de 
de docheri din portul Lon- 
33 de nave sînt imobili- 
Aceasta este prima din- 

serie de greve „fulger** — 
durează cel mult 24 de ore

• UN grup de „guerilieros" 
au ocupat, pentru scurt timp, o- 
rașul Cumanacoa. cu 40 000 de 
locuitori, apoi s-au retras în 
munți, a anunțat agenția vene- 
zueleană de ' 
manacoa se 
tri sud-vest 
nice unităti 
mise în căutarea lor.

NOUL PREȘEDINTE 
AL BUNDESTAGULUI

știri ,Innac“. Cu- 
află la 456 kilome- 
de Caracas. Puter- 
armate au fost tri-

BRAZILIA : ȘCOLI 
ÎNVĂȚĂTORI

FARA

statului 
Grosso, 

a conce
de învă-

3 000 
drei, 
zate. 
tr-o 
care
— pe care Comitetul lucrători
lor portuari din Londra inten
ționează să le organizeze săp- 
tămînal.

Guvernatorul 
brazilian Mato 
Pedro Pedrossian, 
diat aproape 3 000 
țători din școlile elementare
și secundare, acuzați de a 
nu fi „corespunzători** din 
punct de vedere politic. Ho- 
tărirea guvernului a pro
vocat perturbări in activi
tatea școlilor din Mato 

Grosso.
Concedierile au fost efec

tuate în baza „Actului insti • 
tuționa! nr. 5" care a acor
dat autorităților braziliene 
puteri depline de a lua mă
suri împotriva persoanelor 
considerate a fi „indezira
bile".

• KAI UWE VON HASSEL 
a fost ales miercuri președinte 
al Bundestagului. El devine ast
fel succesorul lui Eugen Ger- 
stenmaier, care a fost nevoit să 
demisioneze după ce a devenit 
Implicat într-un scandal public, 
în favoarea noului președinte 
au votat 262 din cei 457 deputați 
prezenți la ședințe. Se remarcă 
deci faptul că, deși a fost sin
gurul candidat pentru funcția 
de președinte al Bundestagului, 
von Hassel nu a întrunit deeit 
cu două voturi mai mult decît 
majoritatea necesară pentru a 
fi ales.

Kai Uwe von Hassel unul din 
liderii partidului guvernamen
tal U.C.D.-U.C.S.. a deținut în 
trecut funcția de ministru al 
apărării. înainte de a fi ales în 
noua sa' funcție a fost ministru 
pentru problemele refugiaților. 
Devenind președinte al Bundes
tagului. el pierde toate funcțiile 
guvernamentale.

ția României față de obiectivele 
U.N.C.T.A.D.-ului, insistînd asu
pra necesității stabilizării piețelor 
și a prețurilor la materiile prime, 
a extinderii și diversificării expor
turilor de articole manufacturate 
și semifinite ale țărilor în curs de 
dezvoltare, a instituirii unui sis
tem de preferințe generale nedis
criminatorii și pe bază de nere- 
ciprocitate, a sprijinirii eforturilor 
urmărind industrializarea țărilor 
în curs de dezvoltare printr-un 
aflux sporit de resurse financiare 
externe.

Ocupîndu-se apoi de coopera
rea economică și tehnico-științifi- 
că în cadrul U.N.C.T.A.D., vor
bitorul a propus adoptarea unor 
forme care să îngăduie dezvolta
rea bazei industriale, fără a se 
recurge la cheltuieli valutare su
plimentare și de natură să asigure 
totodată piețe externe mai dura
bile. Reprezentantul țării noastre 
a declarat în încheiere că Româ
nia este gata să-și aducă contri
buția la crearea premizelor pen
tru desfășurarea cu succes a nou
lui Deceniu al dezvoltării.

In Comitetul pentru problema 
tratamentelor preferențiale dele
gatul român Ion Pah a propus ca 
nomenclatorul produselor prove
nind din țările în curs de dez
voltare, și bucurîndu-se de un 
tratament preferențial la import 
în țările dezvoltate să fie pe cît 
posibil lărgit. In el ar trebui in
cluse produse care au perspecti
va de a fi exportate în viitor. 
Astfel, sprijinul pe care l-ar pu
tea obține țările în curs de dez
voltare, ar viza atît ramurile tra
diționale, cît și noile rarmrri ale 
economiei lor. Vorbitorul a in
sistat ca toate țările aflate în pro
cesul de dezvoltare și care depun 
eforturi susținute în vederea pro
movării exporturilor lor de artico
le manufacturate, indiferent de 
sistemul social-economic și de re
giunea geografică în care sînt si
tuate, să poată beneficia de con
diții vamale nediscriminatorii.

DEZVOLTAREA ECONOMIEI POLONEZE

ORIENTUL APROPIAT
• PURTĂTORUL de cuvînt al 

Departamentului de Stat, Ro
bert McCloskey, a declarat 
miercuri seara în cadrul unei 
conferințe de presă că guvernul 
american a răspuns notei fran
ceze din 15 ianuarie privind pro
blema Orientului Apropiat.

El a arătat că „guvernul Sta
telor Unite a făcut cunoscut 
guvernului francez că este dis
pus, în principiu, să examineze 
favorabil o reuniune a repre
zentanților la O.N.U. ai Franței, 
Uniunii Sovietice, Marii Brita
nii și Statelor Unite în cadrul 
Consiliului de Securitate pentru

Direcția Centrală de Statistică a R. P. Polone a dat pu
blicității comunicatul cu privire la îndeplinirea planului 
economiei naționale pe anul 1968 în care se arată că 
venitul național al țării a crescut față de anul precedent 
cu 8 la sută, volumul producției industriale globale cu 
9,3 la sută, dintre care producția mijloacelor de producție
— cu
— cu peste 7 ,1a sută. Ritmul cel mai rapid de dezvoltare 
l-au înregistrat industriile chimice și constructoare de 
mașini electrice. Valoarea producției agricole globale, men
ționează comunicatul, a crescut în 1968 cu aproximativ 
4 la sută.

Comerțul exterior al țării a crescut cu 10,7 Ia sută, 
dintre care exportul cu 13,2 la sută, iar importul cu — 8,3 la 
sută. Valoarea importurilor a depășit pe cea a exporturilor 
cu 20 000 000 zloți valutari. Comunicatul menționează că 
în ansamblu sarcinile de export au fost depășite, dar că 
planul de export a unor mașini și utilaje în unele țări 
nu a fost îndeplinit.

La sfîrșitul anului Polonia a avut o populație de 
32 400 000 oameni.

peste 1P la sută, iar producția mărfurilor de consum

• UN PURTĂTOR de cuvînt 
al reprezentanței franceze la 
cartierul N.A.T.O. din Bruxelles 
a declarat marți seara că nici o 
cerere cu privire la rambursa
rea instalațiilor militare ale 
N.A.T.O. existente pe teritoriul 
Franței n-a fost remisă repre
zentanților francezi. Această 
dezmințire a fost de altfel con
firmată și de surse oficiale ame
ricane.

RELAȚIILE 
ANGLO—RHODESIENE

• VORBIND marți în Came
ra Comunelor, premierul Wilson 
a dezmințit informațiile potrivit 
cărora guvernul de la Salisbury 
ar fi înaintat un plan de alter
nativă la cel prezentat de șeful 
guvernului britanic în timpul 
convorbirilor din luna octom
brie anul trecut de pe crucișă
torul „Fearless** pentru soluțio
narea problemei rhodesiene. Pre
mierul a declarat totodată 
că guvernul britanic nu mai 
este dispus să facă alte compro
misuri în problema rhodesiană, 
propunerile prezentate în octom
brie fiind ultimul compromis.

Opinia publică din țara noastră a luat cunoștință, cu un 
sentiment de adîncă îngrijowire, de evenimentele care s-au 
produs în ultimele zile în Spania.

Această țară cunoaște, din nou, momente dramatice. Numă
rul arestărilor, al anchetelor politice și al deportărilor este în 
continuă creștere. Decretarea stării excepționale și acordarea 
unor puteri depline „organelor de ordine" au avut drept con
secință dezlănțuirea unei prigoane antidemocratice de ample 
proporții. Mii de persoane, cunoscute pentru opoziția lor față 
de regimul de la Madrid/ au fost „reținute” pentru cercetări 
la prefecturile, de poliție. închisorile au devenit neîncăpătoare. 
Creșterea zilnica a numărului celor ce se fac vinovați de „de
licte poHtice" l-au determinat pe ministrul de interne, Alonso 
Vega, să ordone deschiderea unor vechi lagăre de concentrare, 
să amenajeze noi penitenciare. Pe străzile principalelor orașe 
patrulează grupuri de polițiști. în cartierul universitar din Ma
drid, liniștea e spartă, la scurte intervale, de zgomotul bocan
cilor cazoni. Acesta este răspunsul autorităților la revendică
rile legitime ale oamenilor muncii, ale studenfimii și intelectua
lilor spanioli.

După cum e cunoscut, în cursul anului trecut, s-au intensi
ficat acțiunile împotriva măsurilor antidemocratice adoptate de 
autorități. Grevele minerilor din Asturia, mișcările siudenfești 
de mare amploare, scrisorile unor intelectuali pentru desfiin
țarea tribunalului „ordinii publice", unele articole din presă 
care au reușit să se strecoare prin desișul îngrădirilor — sînt 
numai cîteva din numeroasele forme ale luptei maselor largi 
de spanioli pentru libertăți democratice.

Muncitorii din Madrid, Oviedo, Barcelona, Sevilla, precum 
și din alte localități au alăturat revendicărilor de ordin eco
nomic — cum ar fi îmbunătățirea condițiilor de muncă, creș
terea securității muncii, sporirea salariilor — și revendicări pe 
plan politic : alegeri libere și vot universal, amnistierea deti- 
nufilor și exilaților politici, dreptul la grevă și asociere liberă.

Efervescența universitară a stîrnit, la'rîndu-i, temeri în rîndul 
autorităților. Mișcările studențești vizînd democratizarea învă- 
țămîntului, dreptul la înființarea organizațiilor de studenți în 
afara celor impuse de autorități, autonomie universitară, au 
luat asemenea proporții, îneît nici represiunile și torturile poli
ției, nici suspendarea pe termen nelimitat a cursurilor nu au 
putut stăvili acțiunile protestatare ale tineretului studios. Core
larea din ce în ce mai frecventă a mișcărilor studențești cu 
activitatea politică a „comisiilor muncitorești" a declanșat un 
nou val de furie împotriva conducătorilor organizațiilor stu
dențești de stînga și ai organizațiilor sindicale ilegale.

Anul 1968 a agravat și mai mult dificultățile din economie. 
Costul vieții a înregistrat noi sporuri, numărul șomerilor a cres
cut de la o perioadă la alta, balanța comercială s-a men
ținut deficitară.

Sir# probleme care, adăugate revendicărilor pe plan social 
și politic, au dus la creșterea rîndurilor celor ce se împotri
vesc politicii generalului Franco. Observatorii au remarcat — 
fapt semnificativ — prezența pe banca opoziției și a unor 
cercuri din rîndul clerului și Falangei — cercuri care pînă nu 
de mult sprijineau regimul. Analiza mai temeinică a actualei 
situații din Spania arată că instituirea „stării excepționale", 
departe de a fi o dovadă de forță a autorităților, care în
cearcă să se justifice prin vechile argumente ale existentei 
unei „mișcări subversive" — demonstrează slăbiciunea și criza 
regimului. Istoria luptei revendicative a poporului spaniol, cît 
și a altor popoare arată că asemenea măsuri represive, anti
populare nu pot tnfrînge voința unui popor dornic de dreptate 
și libertate.

Noua prigoană politică este destinată să anihileze toate 
forțele progresiste care se pronunță pentru înnoiri în interesul 
poporului spaniol, pentru instaurarea libertății și democrației. 
Condamnînd cu hotărîre decretarea „stării excepționale", Co
mitetul Executiv al Partidului Comunist clin Spania a dat pu
blicității o declarație în care, printre altele, se spune : „Cercu
rile cele mai extremiste ale regimului încearcă să oprească 
lupta clasei muncitoare împotriva scăderii nivelului de frai, a 
condițiilor tot mai grele de muncă și pentru libertăți sindicale 
și politice. Comitetul Executiv al Partidului Comunist din Spa
nia cheamă masele largi să lupte cu mai multă energie și 
hotărîre împotriva stării excepționale, pentru punerea în li
bertate a deținuților politici".

Experiența demonstrează că teroarea nu poate reprezenta 
o soluție pentru acute probleme sociale. Măsurile represive 
pot amina explozia nemulțumirii populare, pot înfricoșa pe 
cei șovăielnici, dar nu por să zădărnicească lupta unui popor 
întreg pentru libertate. Indiferent de amploarea măsurilor re
presive, momentul marii confruntări nu poate fi evitat. Chiar 
după proclamarea „stării excepționale" forțele democratice 
și-au afirmat protestul împotriva represiunii. Telegramele de 
presă au anunțat că acțiuni protestatare continuă a fi orga
nizate în pofida măsurilor luate de autorități. Manifestanfi au 
apărut pe străzile Madridului, purtînd pancarte cu lozinci anti
guvernamentale și scandînd : „Libertate I". în ultimele zile ase
menea demonstrajii au avut loc, la chemarea Partidului Comu
nist din Spania, în mai multe orașe. In cadrul lor participantii 
și-au exprimat protestul împotriva măsurilor antidemocratice 
ale guvernului.

Împreună cu forțele progresiste din întreaga lume, poporul 
român își exprimă solidaritatea cu lupta poporului spaniol, cu 
năzuințele sale de dreptate și progres social, nutrind convin
gerea că această luptă dreaptă va fi încununată de succes.
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La Osaka (Japonia), pregătirile pentru „Expo 70" sînt în toi

In fața a numeroși profe
sori și studenți ai Universi
tății din Neuchatel, prof. 
Boris Cazacu, membru co
respondent al Academiei 
Republicii Socialiste Româ
nia. a conferențiat despre 
mesajul poeziei lui Tudor 
Arghezi. Același subiect a 
fost dezvoltat de oaspetele 
român și la Universitatea 
din Berna. Joi și vineri, 
prof. Boris Cazacu va con
ferenția la Universitățile 
din Zurich și Basel.
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PARTIZANII TAILANDEZI
iSI INTENSIFICĂ ACȚIUNILE

Noi informații vin 
să confirme știrile 
transmise in ultimul 
timp ile agențiile de 
presă în legătură cu 
extinderea luptei de 
partizani în Tailanda. 
O declarație publica
tă de Direcția de po
liție din Bangkok și

reluată de agenția 
U.P.I., menționează că 
în urma luptelor care 
an avut loc într-o re
giune situată la 645 
km nord de Bangkok, 
mai mulți polițiști au 
fost uciși. Se mențio
nează, de asemenea, 
că un ofițer american 
a fost rănit mortal în

timpul ciocnirii dintre 
unități ale poliției și 
forțele de partizani. 
In felul acesta se con
firmă oficial, că ofi
țerii americani parti
cipă alături de trupe
le tailandeze la lup
tele dintre forțele gu
vernamentale și par
tizani.
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Declarația>

Secretariatului 

F. $. M.
PRAGA 5 (Agerpres) Se

cretariatul Federației Sindi
cale Mondiale a dat publici
tății o declarație în care, în 
numele sindicatelor și oame
nilor muncii din lumea în
treagă condamnă decretarea 
stării excepționale în Spania . 
și noile represalii împotriva 
membrilor comisiilor munci
torești, a intelectualilor, 
studenților, împotriva tutu
ror democraților. Aceste mă
suri. se arată în declarație, 
subliniază slăbiciunea și de
zorientarea dictaturii lui 
Franco în fața puternicului 
avînt al luptei pentru drep
turi sindicale și democratice, 
pentru libertate.

Exprimîndu-și convingerea 
că poporul spaniol va găsi 
forțele necesare pentru a d.a 
riposta cuvenită și pentru a. 
continua calea spre democra
ție și progres social. Secreta
riatul F.S.M. cheamă pe re
prezentanții clasei muncitoa
re și sindicatelor din lumea 
întreagă să manifeste solida
ritate cu poporul spaniol 
pentru anularea stării excep
ționale. eliberarea deținuților 
politici, încetarea represalii
lor. restaurarea drepturilor 
șl libertăților sindicale, res
pectarea drepturilor omului.

DIFICULTĂȚILE
UNEI REFORME

între guvernul federal, gu
vernele landurilor vest-germane 
mai puțin dezvoltate și comu
ne, pe de o parte, și guvernele 
landurilor mai prospere, pe de 
altă parte, a intervenit în ulti
ma vreme o discuție aprinsă, 
marcată de ambele părți de vă
dite semne de iritare, discuție 
generată de adoptarea de către 
Bundestag a reformei financia
re, sub forma unei serii de legi 
și modificări aduse Constituției. 
Această reformă urmărește o 
mai bună distribuție a fondu
rilor intre guvernul federal, gu
vernele de land și comune. Ve
chea reglementare, fundată pe 
principiile federalismului — 
largă autonomie a landurilor— 
conform căreia circa două treimi 
din impozitele pe venit și aso
ciere reveneau landurilor, cea
laltă treime și impozitele pe 
cifre de afaceri guvernului V- 
deral, iar impozitele profesiona
le comunelor, situa landurile 
mai puternic dezvoltate din 
punct de vedere economic — 
Baden-Wiirttemberg. Bavaria, 
Brema. Hamburg, Hessa și Re- 
nania de nord — Westfalia — 
pe o poziție net avantajoasă față 
de cele care dispun de un pro
dus social și un venit mai re
duse și îndeosebi față de co
mune, la care dispoziția intre 
îndatoriri și posibilitățile finan
ciare era vădită.

Proiectele de reformă urmă
reau între altele : crearea unei 
case federale, care să centrali
zeze veniturile provenind din 
impozite, pentru a fi redistribui
te în mod proporțional cu nece
sitățile ; finanțarea în comun, de 
către guvernul federal și cele 
de land, a obiectivelor de im
portanță publică (construirea de 
spitale, șosele etc.), coordonarea 
urmind să treacă în competența 
guvernului federal ; dreptul gu
vernului federal de a acorda 
landurilor și comunelor sprijin 
financiar pentru „prevenirea de
ranjamentelor in echilibrul eco
nomic global" ; întărirea buge
telor comunelor prin acordarea 
unei cote din veniturile prove
nite din impozitele pe venit șl 
asociere.

Opoziția guvernelor landurilor 
„bogate" față de această refor
mă, considerată una din acțiu
nile cele mai importante între
prinse de guvernul „Marii Coa
liții", opoziție manifestată și cu 
ocazia discutării și votării în 
Bundestag, unde i s-au adus 
deja cîteva amendamente res
trictive, riscă să ducă la blocarea 
ei, deoarece pentru a căpăta 
putere de lege, reforma trebuie 
aprobată cu majoritate de două 
treimi de către Bundesrat — 
Consiliul federal, organul comun 
al parlamentelor de land. în 
care cele șase landuri „bogate" 
dispun de o poziție puternică.

Semnificativă în această pri
vință este aprobarea pe care a 
găsit-o în Comisia specială a 
Bundesratulul apelul premieru
lui bavarez Alfons Goppel, adre
sat Consiliului federal, de a res
pinge legea cu privire la refor
ma financiară. Dacă la 7 fe
bruarie Bupdesratul, care se va 
întruni pentru discutarea acestei 
probleme, se va situa pe poziția 
negativă recomandată de Comi
sia sa Ad-hoc, reforma econo
mică, al cărei principal scop era 
înlăturarea dificultăților finan
ciare ale landurilor mai puțin 
dezvoltate și îndeosebi ale co
munelor va fi blocată sau în 
cel mai bun caz amînată sine 
die. Consecințe, după cum re
marca cu amărăciune DER 
SPIGEL, va fi că în R. F. a 
Germaniei, „vor exista și în 
viitor landuri bogate și landuri 
sărace".
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