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Pas viguros pe drumul făuririi
unei economii moderne, 
multilateral dezvoltate
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Convorbire cu SAVEL PĂTULEANU
frezor, din serviciul C.T.C. al Uzinei „Electroputer»"

Economia națională a cunos
cut și în acest an o evoluție di
namică, a crescut producția ma
terială, a sporit venitul național, 
a continuat procesul de moderni
zare a ramurilor economice, de 
dezvoltare a științei, culturii și 
artei, de ridicare a nivelului de 
tribal populației".

-,j-i transcris ad literam această 
frază din primul paragraf al Co
municatului celor trei organe de 
sinteză — Consiliul Economic, 
Comitetul de stat al Planificării 
și Direcția Centrală de Statisti
că — pentru că, în numai 43 de 
cuvinte sînt prezentate sintetic 
caracteristicile fundamentale ale 
evoluției noastre economice și 
sociale în 1969. După parcurge
rea întregului Comunicat, tînă- 
ra noastră generație încearcă sen
timentul de satisfacție pe care 
ți-1 dă faptul împlinit, conștiința 
că eforturile depuse de-a lungul 
unui an, în rîndurile întregului 
popor, s-au concretizat înjtr-un 
bilanț pozitiv. Totodată, lectura 
generează certitudinea că amplul 
program de înflorire multilatera
lă a țării, elaborat de partid, se 
îndeplinește pas cu pas, că el 
va fi nu numai realizat cu succes 
ci și depășit.

„Economia națională a cunos
cut și în acest an o evoluție di
namică...".

Intr-adevăr. comparativ cu 
1968, în 1969 producția indus
trială a crescut cu 10,7 la sută. 
Tn cei patru ani ai cincinalului 
producția globală industrială a 
sporit într-un ritm mediu anual 
de 11,9 la sfită, depășindu-se ast
fel limita superioară — 11,4 la 
su‘ — prevăzută prin planul 
cincinal pentru această perioadă. 
Plasată de mulți ani — datorită 
politicii economice profund ști
ințifice promovată cu consecvență 
de partidul nostru — în rîndul 
țărilor cu cea mai dinamică e- 
conomie din lume, România își 
continuă în ritm alert drumul 
spre făurirea unei economii mo
derne, multilateral dezvoltate, în 
stare să asigure valorificarea la 
un grad tot mai ridicat a marilor 
sale resurse materiale și umane. 
Propria noastră experiență, ex
periența statelor avansate arată 
că aceasta este singura cale ce 
duce spre prosperitate și pro
gres, modalitatea sigură de ridi
care permanentă a nivelului de 
viață al întregii națiuni.

In anul pe care l-am încheiat 
a continuat procesul transformă
rilor calitative, prin dezvoltarea 
cu prioritate a acelor ramuri de 
care depinde progresul întregii 
economii — energetica, metalur
gia, construcția de mașini, chi
mia — și mai ales a subramurilor 
caracteristice producției moder
ne, promotoare ale progresului 
tehnic — electrotehnica, electro
nica, mecanica fină, optica, in
dustria petrochimică. Această 
dezvoltare e rezultatul aceleiași 
politici economice de menținere a 
unei rate ridicate a acumulării, 
de orientare a investițiilor spre 
ramurile cheie ale economiei na
ționale. 56,8 la sută din totalul 
investițiilor s-au realizat în 1969 
în industrie, cea mai mare parte 
a acestor fonduri fiind folosită 
pentru dezvoltarea ramurilor a- 
mintite. Ca urmare, față de 1968, 
producția industriei electrotehni
ce și electronice a crescut cu 
28,6 la sută, a industriei de me
canică fină și optică cu 16,4 la 
sută, a industriei petrochimice 
cu 37,5 la sută. Se realizează, 
prin urmare, cu succes .orienta
rea generală dată de Congresul 
al IX-lea al partidului pentru a- 
sigurarea unei structuri moderne 
economiei noastre naționale, pro
ducției industriale în special.

„...a crescut producția materia
lă...", se spune, mai departe, în 
comunicat.

Eforturile făcute an de an 
pentru ridiparea potențialului e- 
conomic al țării sînt acum înze
cit răsplătite- Am produs în 1969 
în industrie bunuri materiale de 
o valoare egală cu cea realizată 
în întreaga perioadă 1951—1956. 
La toate produsele industriale de 
bază s-au înregistrat importante 
sporuri cantitative, programul de 
producție — cu excepția a nu
mai patru dintre ele — fiind nu 
numai îndeplinit, ci și simțitor. 
depășit. ’

Creșterea producției industriale 
cu 25,4 miliarde lei este efectul 
sporirii potențialului industrial și 
al ridicării productivității muncii, 
1969 rămînînd anul unor noi și 
spectaculoase premiere industria
le. In acest timp au fost puse 
în funcțiune nu mai puțin de

(Continuare în pag. a IlI-a)
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— Tovarășe Savel Pătuleanu, 
ne-al trimis de curînd la redac
ție o amplă scrisoare. în cu
prinsul ei, pornind de Ia cîteva 
dintre punctele de vedere ex
primate mai frecvent în cadrul 
acestui ciclu de convorbiri, In- 

A cerci — cu o pasiune care ne-a 
” îndemnat să răspundem de în

dată cererii de a te înscrie 
• printre participanții la această 

discuție — un tablou sintetic al
tineretului de azi al țării noas- 

— tre și insiști într-o manieră 
0 foarte personală asupra acelor 

trăsături care ți se par intere
sante de relevat.

Evoci datele „istoriei" a- 
cestei generații, subliniind con
dițiile noi, specifice, în care ea 

A s-a ivit în peisajul vieții noastre 
“ sociale ; apoi enumeri „plusu

rile și minusurile" tineretului 
de azi în raport cu acelea ale 
generației tinere imediat ante
rioare. Permite-ne să ne oprim, 

_ însă, aici, asupra unui alt 
0 capitol al scrisorii, unul expe

diat de dta. în cîteva cuvinte, 
dar care, credem, se cere dez- 

0 voltat. „în mod greșit, ne 
w scrii dta, se consideră că, odată 

stabilite și însușite principiile 
£ fundamentale ale dezvoltării 

societății noastre, viața nu-1 va

Scrisoare din

Autorul scrisorii: 
MARIN PRODAN
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ASOCIAȚIA
STUDENȚILOR

«
Printre obligațiile de o- 

noare ale asociațiilor stu
dențești, la un loc de 
frunte se înscrie contribu
ția activă în bunul mers 
al sesiunii de examene, în 
obținerea unor rezultate 
optime într-un important 
moment , de verificare a 
pregătirii profesionale. În
că dinaintea vacanței de 
iarnă, o serie de asociații 
studențești (Universitate, 
I.P.G.G., Institutul de con
strucții) au abordat con
cret importantul obiectiv 
al sesiunii prin măsuri me
nite să sprijine efectiv pro
cesul de pregătire pentru 
examene, indiferent de a- 
nul de studiu.

Se. poate spune că în 
urma raidului nostru efec
tuat în mai multe institu
te de învățămînt superior 
din București, prezența ac
tivă a asociației studenți
lor în pregătirea sesiunii 
de examene nu este o sim
plă afirmație lipsită de a- 
coperire faptică, ci un 
angajament realizat con
cret, confirmat de rezulta
te frumoase. însă, în ace-

prezență 
activă

lași timp și de o serie de 
disponibilități rămase ne
explorate în fața actualei 
sesiuni.

La Institutul de Petrol, Gaze 
și Geologie studentul Constantin 
llioniu, vicepreședinte al U.A.S., 
ne enumera obiectivele atinse de 
imperativul prezenței active al a- 
sociației în sesiune : deschiderea 
de noi săli de studiu, mărirea 
fondului de cursuri și manuale 
din biblioteci, lichidarea tuturor 
recuperărilor la proiecte, lucrări 
și seminarii, încă dinainte de va
canța de iarnă, mărirea alocației 
de hrană la cantine, întîlnlri cu

studenții din anii mici pentru o- 
rientarea lor și pregătirea psiho
logică a primei sesiuni, program 
de destindere la club după fiecare 
examen. Toate aceste realizări 
s-au bucurat de o bună aprecie
re din partea studenților. La 
Facultatea de fizică, Univer
sitatea București, în ciuda 
unor rezultate bune obținute în 
activitatea de pregătire a sesi
unii, asociația a lăsat fără răspuns 
o serie de întrebări — pro
bleme de a căror rezolvare depin
de în mare măsură eficiența pre
gătirii pentru examene : activita
tea centrului de multiplicare al 
Universității, care ar trebui să 
onoreze mai prompt necesarul de 
cursuri și manuale, programarea 
neuniformă a sesiunilor (fapt, de 
altfel, întîlnit aproape la 
toate facultățile), randamentul 
scăzut al utilizării laboratoarelor 
(unele prost amplasate și insufi
cient utilate). Se impune ca în 
cel de al doilea semestru toate 
aceste minusuri să se transforme 
în obiective realizate, fără nici 
un rabat la importanța și eficien
ța fiecărei probleme. La Faculta
tea de filologie, Gheorghe Iva-

CAMN STANCULESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

La redacție ne-a sosit o scrisoare, semnată — 
în numele tinerilor din comuna Oprișoru, jude
țul Mehedinți — de către secretarul comitetului 
comunal U.T.C., MARIN PRODAN. Iat-o :

„Sîntem aproape cinci sute de tineri în comună — citim în 
scrisoare — și muncim sîrguincios. Desprinzînd sensul major al 
menirii noastre și pentru că ne iubim locurile natale, cei mai 
mulți ne-am legat viața de cooperativa agricolă. Lucrăm în 
viticultură — sector creat în ultimii șapte-opt ani, în legu- 
micultură — de asemenea, ramură de producție nouă, în zoo
tehnie, la atelierele cooperativei, ca purtători de atelaje, teh
nicieni, șefi de echipă, brigadieri, mecanizatori, contabili și in
gineri. Tinerii, însă, pot fi întîlniți nu numai la cooperativa 
agricolă dar și la școală — printre cadrele didactice, la 
dispensarul uman, poștă, la C.E.C., la bibliotecă. Și, dacă am 
ajuns la șase sute de hectare de vie aproape numai în terasă, 
dacă producem legume pe terenuri nelucrate altă dată, apa fiind 
împinsă din cîteva acumulări săpate la casma, dacă zootehnia 
aduce anual venituri de peste două milioane lei, dacă avem elec
trificare, drumuri bune ce permit legături de opt ori pe zi, prin 
autobuzele D.R.T.A., cu Craiova, Tr. Severin, Calafat și Stre- 
haia, brutărie, cămin cultural încăpător, dispensar uman, casă de 
nașteri, localuri bune de școală, iar pămîntul, cele 4 379 hectare 
ale cooperativei, sînt azi mult mai roditoare, pentru toate aces
tea și pentru multe alte împliniri cu tot atîtea semnificații, me
rite revin și tinerilor, celor care au primit sau primesc educația 
școlii comuniste în organizația U.T.C.

Am încercat o însumare a acțiunilor la care au participat tine
rii din comuna noastră din 1949 încoace, adică de cînd eu sînt 
secretarul organizației U.T.C. In anii aceștia, tinerii au depus 
muncă în cadrul cooperativei agricole și în comună ce echivalează 
a 15—20 kilometri de drumuri, cu terasarea și plantarea a peste 
o sută de hectare cu vie și 29 hectare de pomi fructiferi, cu 
construcția din temelii a trei grajduri mari, cu fertilizarea între
gii suprafețe cu gunoi de grajd și de două ori cu îngrășămin
te chimice, cu obținerea a unei treimi din producția vegetală a 
anului 1969. Probabil de acest adevăr s-a ținut seama atunci 
cînd, anul trecut, s-a hotărît ca organizația noastră să fie dis
tinsă cu Diploma de onoare a Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist.

Acesta este un sumar bilanț al muncii noastre, a ținerilor, dar

rișoru

mai pune pe tînăr In fața unor 
situații neprevăzute, ca șl cum 
el ar avea de-acum la-ndemînă 
niște legi precise și fixe, vala
bile pentru orice-mprejurare. 
Aici se face 0 dublă greșeală, 
căci pe de-o parte se uită că 
viața devine, da *la o etapă la 
alta, din ce în ce jnai comple
xă, Iar pe de altă parte nu se 
ține cont că tocmai din înfrun
tarea cu neprevăzutul — înfrun
tare în fond foarte dragă tine
rilor — se definitivează carac
terele viitorilor, oameni maturi". 
Te întrebăm : ce înțelege, în 
cazul de față, prin neprevaznt? 
E vorbă de aventură ?

— Depinde ca înțelegem prin 
aventura. Un adolescent din 
cartierul meu, fiu de oameni 
așezați și el însuși pînă atunci 
băiat la locul lui, a fugit tam- 
nesam de-acasă. După două 
săptămîni de peregrinări prin 
țară, s-a-ntors la părinți jigărit 
ca un pisoi și spășit. De ce ple
case 7 Văzuse filme și citise 
cărți de acțiune și voise să 
trăiască el însuși „aventura". 
Cînd l-am întrebat cu ce ex
periență s-a ales din această 
hoinăreală, mi-a răspuns foarte 
convins că a-nvățat cum se că
lătorește clandestin pe tren și... 
cum se rabdă de foame trei 
zile-n șir. Despre oamenii întîl
niți, despre peisajele pe unde 
trecuse n-a știut să-mi spună 
nimic. (Era și normal. Cum să 
„vezi" ceva, cînd ai ochii îm
păienjeniți de foame I) Or, l-am 
spus eu... doar ca să înveți cum 
se postește cîte trei zile n-aveai 
nevoie să faci atîta tevatură. 
Puteai să faci această periodică 
„grevă a foamei" la căldurică, 
în apartamentul părintesc... Ho
tărît, nu la acest gen de „aven
tură" mă refeream cînd vor
beam de neprevăzutul existen
ței. Mă refeream la acea aven
tură necăutată, în fața căreia 
te pune viața însăși, pe care, 
cum să spun 7 o trăiești de ne
voie, nu provocîndu-ți-o cu 
bună știință, ca să vezi „cum e 
cînd..." Asta înseamnă, după 
mine, nu aventură ci joacă, 
trăznaie, capriciu de copil răs
fățat...

— ...sau romantism 7
— Fie și romantism;'cîtă vre

me însă experiențele „roman
tice" de genul celei amintite de 
mine nu numai că nu aduc nici 
un folos tînărului „cobai de 
bună voie", dar îl pot duce 
uneori la necazuri de care nu 
va scăpa întreaga viață, dato
ria noastră, a celor vîrstnici, 
este să nu stăm nepăsători și să 
nu ne mulțumim cu atitudinea 
de amuzament superior sau cu 
aceea de enervare sterilă în 
fața unor asemenea cazuri.

— Dar ce să facem 7 Propu
neți cumva o „educație a aven
turii", o dirijare a acestei ten
tații inefabile, profund specifice 
vîrstei '
- și 

stărui, 
gere a 
le arăta tinerilor ce este Aven
tura în adevăratul înțeles al 
cuvîntului, fără ghilimele — 
dacă vom începe prin „a lă
muri termenii", cum ziceți dv. 
în gazetărie —, vom face exact 
ceea ce se cuvine.

— Dar ce este aventura, fără 
ghilimele ?

— V-am spus : acea întîmpla- 
re neprevăzută, uneori cu totul

■/

de fapt n-aș vrea să insist asupra cifrelor amintite, a altor reali
zări , ci, dacă nu mi-o luați în nume de rău, am să fac un re
proș : deși în comuna noastră intră zilnic peste 200 de ziare 
„Scînteia tineretului", niciodată n-am avut bucuria să ne găsim 
și noi în coloanele sale, nici „la pozitiv" și nici în vreo notă cri
tică. Pentru că, în ultima vreme tot mai mult am citit articole 
prin care se discută asupra satului, asupra locului și rolului pe 
care trebuie să-l ocupe organizația U.T.C., despre migrarea ti
nerilor spre oraș, spre șantiere, v-aș propune să veniți la Opri
șoru și să organizați o dezbatere: DE CE RĂM1N TINERII 
1N SAT ? Poate se desprinde o experiență bună ce va găsi ecou 
in întreaga țară".

Mărturisim cititorilor că 
publicăm scrisoarea nu nu
mai pentru a ne „achita" 
o datorie neonorată față de 
o organizație cu un bilanț 
atît de lăudabil și nici pen
tru că întrezărim posibili
tatea unei dezbateri într-a- 
devăr bogată în semnifica
ții și învățăminte. Am fost 
la Oprișoru imediat după 
primirea scrisorii și vă asi
gurăm că ceea ce au reali
zat tinerii și vîrstnicii din 
comuna aceasta aflată un
deva, printre dealurile rne-

hedințene, este intr-adevăr 
tipul de „experiență bună 
ce va găsi ecou în întrea
ga țară" — cum sugera to
varășul Marin Prodan. Așa
dar, citiți în ziarul nostru 
de mîine, reportajul-dezba- 
tere, realizat cu și despre 
uteciștii din Oprișoru, inti
tulat :

„DE CE RĂMÎN

TINERII ÎN SAT?"

de OCTAV

PANCU-IAȘI

fragede ?
de ce nu ? Dacă vom 
cu puterea de convin- 
sincerității depline, in a

PETRE DRAGU
(Continuare în pag. a IÎI-a)

îmi dau și eu, ca tot omul, 
> părere. îmi exprim, mai 
loct spus, o opinie. Despre 
astenie, dacă nu vă supără. 
Cum devine cu astenia asta, 
se străduiesc psihiatrii și 
psihologii să ne explice de 
multă vreme. 
N-aș zice că 
strădania lor 
n-a dat roade. 
Este un subiect 
de examen la 
care puțini am 
pica. Marele vi
novat de exis
tența asteniei 
este însuși seco
lul nostru care, 
de bună voie și 
nesilit de ni
meni, a pus cru
ce dulcei vieți 
patriarhale, 
poi (pentru 
n-are cum să 
strice și 
dram de auto
critică) sîntem 
fiecare dintre noi vinovați. 
Unii pentru că ne surmenăm 
prea mult. Alții pentru că 
nu ne surmenăm deloc. Mo
tive se găsesc și, la nevoie, 
se mai pot și inventa.

Mi se pare însă că se are 
in vedere prea rar astenia

vinovați.

datorată nu pur și simplu 
surmenajului, ci efortului de 
a munci într-un domeniu 
care n-are nimic cu vocația 
noastră, cu interesul și pasi
unea noastră. Teoretic, afir
ma un savant, din fiecare 

elev poate ieși 
un academi
cian, cu amen
damentul că u- 
nuia i-ar tre
bui pentru 
treaba asta 30 
de ani, iar al
tuia 300. Evi
dent, ultimul 
nu face o bună 
afacere...

Un prieten 
medic la o po
liclinică studen
țească îmi po
vestește că nu-i 
tocmai de igno
rat 
lor 
te, 
sau

numărul ce- 
care, înain- 
în timpul 
după o se

siune de examene, acuză tul
burări diagnosticate de el 
drept forme mai blînde ori 
mai brutale de astenie. O fi 
devenit chiar 
astăzi, studiul 
tul superior 1

(Continuare tn

atît de greu, 
in învățămîn- 
Aș t, ne asl- 
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In numeroase ocazii presa 
subliniat rezultatele fericite ob
ținute de cercurile tehnice pionie
rești în dezvoltarea pasiunii co
piilor pentru diverse meserii în 
care ei intră pe deplin conștienți 
de farmecul dar și de dificultă
țile profesiei alese. Totodată, a- 
tunci cînd întâlnești asemenea 
realizări, nu poți să nu te gîn- 
dești la faptul că odată depășită 
vîrsta cravatelor roșii tinerii au la 
dispoziție mult mai puține forme 
prin care pot continua să-și îm
bogățească deprinderile dobîndi- 
te. în diferite școli sau orașe da
torită unor profesori entuziaști 
trăiesc, uneori în mijlocul indife
renței generale, cercuri ale ele
vilor. O experiență fericită în a- 
cest sens a constituit-o și cercul 
de cultură tehnică de pe lingă

a

0 INIȚIATIVĂ
PLUTIND PF
INDIFERENȚEI

Comitetul orășenesc Reghin al 
U.T.C., cerc care ar fi putut de
veni un grăitor exemplu al mo
dului în care se pot continua or
ganic activitățile începute în anii 
pionieriei.

De ce „ar fi putut" ? Pentru 
că valoroasa inițiativă a unui 
grup de entuziaști din Reghin în 
frunte cu maistrul tîmplar loan 
Polen — după ce s-a materializat 
în închegarea unui prim nucleu 
de navomodeliști, se află astăzi 
într-o situație precară, pe cale de 
dispariție. în intențiile maistrului 
Polen și ale Comitetului orășe
nesc Reghin al U.T.C. — sub e- 
gida căruia se desfășoară acțiu
nea — cercului de navomodeliști 
urmau să i se adauge alte cercuri 
cu profil tehnico-științific și chiar 
artistic, ansamblul lor constituind

în final un Complex numit „Cerc 
de cultură tehnică". Nu trebuie 
scăpat din vedere faptul că a- 
cest cerc își propune ca obiectiv, 
dincolo de ținta imediată -— pe
trecerea în mod plăcut și util a 
timpului liber de către tineri — 
orientarea acestora către profe
siunile cu profil tehnic, în speci
al către acele profesiuni specifi
ce municipiului Reghin și 
împrejurimilor sale, profesiuni le
gate de exploatarea lemnului. în- 
demînarea dobîndită la cerc de 
micii navo și aeromodeliști — bi
ne îndrumați de specialiști în 
prelucrarea lemnului din Reghin 
sau din alte centre — și-ar fi a-

OVIDIU PA UN

(Continuare în nas a Ill-a)
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Cu ing. GEORGE ZAROJEANU, 
director în Ministerul învățămîntului DESPRE :

CONSTRUCȚIILE
ȘCOLARE ÎN 1970
An de an, statul acordă im

portante mijloace materiale 
pentru dezvoltarea zestrei șco
lilor, pe măsura rolului de pri
mordială însemnătate pe care 
învățămîntul îl are în viața 
societății noastre.

— Anul acesta, ne-a spus to
varășul ing. Zarojanu, pentru 
învățămîntul de cultură generală, 
în planurile consiliilor populare 
ale județelor sînt prevăzute 
fonduri insumînd circa 330 mi
lioane lei. Principalul obiectiv 
al capacităților planificate îl 
constituie dezvoltarea bazei ma
teriale a învățămîntului în ve
derea asigurării spațiilor nece
sare pentru școala generală de 
10 ani. De asemenea, se urmă
rește în mod special construirea 
de școli în noile cartiere de lo
cuințe ridicate în orașele pa
triei.

— Cîte clase noi se vor adău
ga astfel celor existente ?

— Se are în vedere realiza
rea de școli totalizînd 1 027 săli 
de clasă în mediul urban — din 
care 10 la sută în Capitală — 
dar și internate însumind 6 000 
locuri, destinate elevilor din 
școlile de cultură generală.

— Dar pentru mediul rural ?
— Ținînd seamă de eforturile 

importante ce se fac Ia sate — 
este prevăzută realizarea a cir
ca 1300 noj săli de clasă — 
pentru construirea de școli 
prin contribuția voluntară a ce
tățenilor, statul a asigurat ma
terialele de construcție nece
sare, acordînd în același timp 
și credite rambursabile. în a- 
fară de acestea, din fonduri 
centrale de investiții statul a- 
cordă sprijin bănesc pentru 
realizarea a încă 400 săli de 
clasă.

Menționez că, în cadrul fon
durilor de investiții amintite 
pentru învățămîntul de cultură 
generală, se vor realiza și alte 
construcții școlare — printre 
care grădinițe de copii, case 
de copii, școli speciale — și se 
va continua acțiunea de intro
ducere a instalaților de încăl
zire centrală la unități școlare 
din 12 județe.

— Pentru construcțiile, desti
nate școlilor profesionale și li
ceelor de specialitate fiecare 
minister alocă rețelei sale de 
unități de învățămîht fonduri 
importante. Ce contribuție se 
adaugă acestora și din fondu
rile de investiții ale consiliilor 
populare județene ?

— Au fost destinate în acest 
scop 58 milioane, urmărîndu-se 
realizarea a 112 săli de clasă și 
3 200 locuri în internate.

— In această etapă, ce consi
derați că trebuie să se facă pe 
plan local pentru a se asigura 
darea la timp tn folosință a 
noilor construcții școlare ?

— Ținînd seama de unele 
greutăți ce au existat in 1969. 
care au dus la nerealizarea în 
întregime a planului de investi
ții, la depășirea unor termene, 
este necesar ca în special in
spectoratele școlare și direc
țiile de investiții din , cadrul 
consiliilor populare județene să 
rezolve in mod eficient urmă
toarele probleme :

— asigurarea documentației 
de execuție, pentru ca să se 
poată organiza începerea lucră
rilor și acolo unde aceasta nu 
s-a făcut de anul trecut |

— controlul permanent al în
deplinirii sarcinilor de execu
ție trimestriale de către con
structori.

După cum se știe, Incepind 
din 1970, planul prevede defal- 
carea trimestrială a sarcinilor 
de realizare, tocmai ca o pîrghie 
sigură de control, pentru a se 
preîntîmpina deficiențele care 
ar conduce la nerealizarea în 
termen a tuturor capacităților 
prevăzute. Acest lucru este cu 
atit mai important cu cit, spre 
deosebire de alte investiții ale 
planului de stat, construcțiile 
școlare sînt condiționate de ter
menul fix al deschiderii anului 
școlar.

ION TRONAO

(Urmare din pag. I)

neș, vicepreședintele asociației 
studenților, sublinia argumentele 
prezenței dinamice a asociației în 
pregătirea sesiunii: ameliorarea 
substanțială a programului de bi
bliotecă, rezolvarea tuturor nelă
muririlor legate de examene prin
tr-o serie de întîlniri cu cadrele 
didactice la nivelul fiecărei se
rii de studenți. Totuși și aici în
drumătorii de an puteau duce o 
activitate mai susținută în rîndul 
studenților pentru a pregăti în 
cele mai bune condiții momentul 
confruntării cunoștințelor cu exi
gența actuală a învățămîntului u- 
niversitar. La Facultatea de drept 
s-au creat grupe de studiu în ca
drul fiecărei serii, unde controlul 
colegial s-a exercitat prompt, iar 

'iogra-
colegial s-a exercitat prompl 
nivelul de asimilare a biblii „ 
fiei s-a îmbunătățit simțitor. De 
asemenea, asociația studenților a 
contribuit eficient la orientarea 
masivă pentru examenele parția
le. La Facultatea de istorie ulti
mele ședințe organizate de asoci-

• PLEDOARIE PENTRU 
TEATRU

Sectorul cultural al Comite
tului județean Mureș al U.T.C. 
în colaborare cu Teatrul ele 
Stat din Tg. Mureș lansează 
în întreprinderile și institu
țiile din Tg. Mureș, Sighișoa
ra și Reghin, concursuri „Cine 
știe cîștigă" cu tema : Teatrul 
românesc contemporan. Se ur
mărește în -primul rînd scopul 
educativ ce decurge din cu
noașterea acestei forme de 
răspîndire a culturii, apelînd 
la o largă popularizare a re
pertoriului dramatic româ
nesc.

c- pogAceanu
• TOAMNA SE NUMĂRA... 

GHIZII ?

La Brăila, pe lingă sectorul de 
turism, al Comitetului județean 
U.T.C. s-a deschis recent un 
curs de ghizi. Cursurile se vor 
desfășura de două ori pe săp- 
tămînă și vor dura 4 luni. Ab
solvenții vor primi un carnet 
de ghid, care le va da drep
tul să conducă excursii și alte 
acțiuni turistice Pină aici, 
toate bune. Ne întrebăm, însă, 
cînd își vor începe activitatea 
acești ghizi, dacă lecțiile țin 
patru luni ? Sînt pregătiți, 
oare, pentru sezonul de toam
nă ?

I. CHIRIC

' CENTRUL N
DE CERCETĂRI \

PENTRU 1 
PROBLEMELE ! 
TîWR’i;' T?rT'TTT TȚT 3 

VĂ PREZINTĂ: /

Tînăra generație a epocii con
temporane este confruntată cu o 
vastă problematică decurgind 
din dinamismul și complexita
tea fără precedent a prefaceri
lor sociale, economice, științi
fice, tehnice și culturale, din 
transformările ce se petrec în 
cadrul forțelor materiale da pro
ducție, al relațiilor dintre oa
meni și al formelor spirituale 
de viață. Analiza valențelor ac
tuale ale acestui proces perma
nent pe care-1 reprezintă pregă
tirea tineretului pentru muncă 
și viață, evidențiază ca o con
cluzie generală creșterea dura
tei adolescenței și tinereții, deci 
întîrzierea momentului în care 
tinerii intră direct în muncă și 
își asumă responsabilitățile so
ciale și familiale. Totodată, a- 
cest proces este simultan cu a- 
cela al participării mai devreme 
și într-o măsură sporită a tine
retului la viața societății, con
cretizată printr-o multitudine de 
comportamente ce vădesc ne
voia dobîndirii de către tineri a 
unui statut recunoscut și apă
rat de societate și a condițiilor 
exercitării rolului corespunză
tor.

Acesta este contextul general 
în care se pun tineretului de azi 
problemele integrării în mun
că și viață, pe primul plan a- 
flîndu-se problemele alegerii, 
dobîndirii și aplicării profesiu
nii într-o lume care, în epoca 
revoluției tehnico-științifice, cu
noaște cadențele rapide ale dez
voltării industriale, ale moder
nizării economiei, tehnicizării și 
automatizării producției, trans
formării științei în forță nemij
locită de producție. Noua no- 

ASOCIAȚIA
STUDENȚILOR

ație s-au axat constant, pe pre
gătirea în bune condițiuni a se
siunii. Participarea largă a ca
drelor didactice a sporit conside
rabil valoarea practică a discuți
ilor purtate. în același timp, pen
tru o pregătire optimă a materia
lului de studiu, asociația studen
ților a organizat diferite proiec
ții de diapozitive și scurt-metra- 
je cu subiecte de specialitate. O 
măsură cu consecințe pozitive în 
abordarea sesiunii a fost și orga
nizarea participării active a unui 
cît măi mare număr de studenți 
în cercurile științifice. La Facul
tatea de geologie - geografie, 
tradiția unui raport strîns între

i

CE ȘTIE ȘI CE NU
ȘTIE CLIENTUL

„Cu excepția a cîtorva cazuri, 
cum ar fi : lipsa unor materiale 
sau a unor accesorii — ne spune 
tovarășul director DUMITRU 
ROMAN, de la Direcția marochi- 
nărie a UCECOM — refuzul uni
tăților de a primi comenzi după 
modelele aduse sau cerute de cli
ent», precum și diverse lucrări de 
transformări și reparații sînt cu 
totul ne justificate. Sarcina centre
lor de comandă este tocmai de a 
satisface cererile populației după 
gustul și preferințele fiecăruia".

Responsabilii centrelor (printre 
care putem cita pe cei de la uni
tățile de marochinărie din Bd. N. 
Bălcescu nr. 26, str. Mendeleev 
nr. 10, Cal. Victoriei nr. 66 etc.) 
continuă, totuși, să refuze anumi
te comenzi, lăsîndu-se conduși 
mai mult de propria lor „como
ditate", decît de circularele 
UCECOM care — după cum aflăm 
de la serviciul de producție al 
Cooperativei „Marochineri" — au 
fost șl încă sînt, de altfel, serios 
prelucrate. în toate ședințele.

PROBLEMATICA SOCIOLOGICA
A INTEGRĂRII TINERETULUI (I)

menclatură a profesiilor, apari
ția unora noi, dispariția altora, 
schimbarea conținutului lor și a 
condițiilor exercitării lor, ridi
carea generală a nivelului de 
tehnicitate pun In fața noilor 
generații și a factorilor educa
ționali probleme de o mare 
complexitate a căror rezolvare 
nu e posibilă fără a ține seama 
de ansamblul dinamicii sociale, 
privită în perspectiva dezvoltă
rii sale pe o lungă perioadă, a- 
dică pe o bază prospectivă.

Fără îndoială, însă, probleme
le pregătirii noilor generații 
pentru a face față responsabi
lităților ce le vor reveni mîine 
în societate fac ca sensul noțiu
nii de integrare socială să de- 
?âșească problemele strict pro- 
esionale, incluzînd variate as

pecte de ordin social, cultural, 
cetățenesc și etic. Atît continua 
adaptare și perfecționare profe
sională cît și dezvoltarea apti
tudinilor de integrare social- 
culturală și morală a tineretu
lui în fluxul generațiilor impun 
— așa cum remarcă quasiuna- 
nim specialiștii — considerarea 
școlii și educației extrașcolare 
ca o primă_, etapă a instrucției 
și educației'permanente. Or, în
săși educația permanentă se 
cere înțeleasă ca parte organică 
a integrării social-profesionale, 
concepute nu doar ca momentul 
intrării în activitatea practică, 
ci ca un proces continuu de a- 
daptare la condițiile mediului 
socio-profesional în neîncetată 
schimbare, mediul modifieîn- 
du-se la rîndul său în funcție 
de cerințele integrării individu
lui.

Conceptul de integrare nu are

studenți și profesori, prezența 
nei constructive atmosfere de

u- 
____ _  e- 

mulație, precum și un program 
sistematic de consultații repre
zintă cîștiguri certe ale asociației 
studenților în pregătirea campa
niei de examene. La Facultatea 
de medicină generală din I.M.F., 
anul V a participat la o intere
santă ședință dedicată pregătirii 
examenului de diplomă. Această 

necesa-
examenului de diploma, 
acțiune — cu ameliorările_____
re (participare largă a conducăto
rilor de lucrări, prezența unor stu
denți, autori de lucrări științifice 
antrenarea tuturor factorilor răs
punzători în documentarea și in
formarea profesională) — ar trebui

O IHITIMM MERITORIE:

CLUBUL ORIENTĂRII
PROFESIONALE

Din inițiativa Comitetului 
UTC al sectorului 5, la Teh- 
nic-'-club din București s-a 
deschis „Clubul orientării 
profesionale". In cadrul șe
dinței inaugurale, elevii din 
școlile generale și din licee 
s-au întîlnit cu specialiști 
din producție, cu reprezen^ 
tanti ai Ministerului Muncii 
și ai Institutului de psiho
logie.

Clubul orientării profesio
nale își propune să stabileas
că o legătură permanentă cu 
elevii și cu părinții acestora, 
organizîhd întilniri cu speci
aliști din toate domeniile de 
activitate, care să facă re
comandări și să dea spgestii 
în funcție de cerințele' socie
tății, precum și de trăsătu
rile personale ale elevilor. 
Vor fi organizate, de aseme
nea, mese rotunde, consfătu
iri și alte acțiuni în care 
elevii vor primi răspunsuri 
la toate întrebările pe care 
le ridică.

dar... fără nici un rezultat. De 
ce ? „Pentru că — ne explică to
varășa RAMONA TAPU. de la a- 
cest serviciu — nu se | ’ '
sesizări de la populație și, în 
consecință nu se pot aplica sanc
țiuni, în caz de abateri..."

Ne întrebăm : trebuie să fie 
oare și timbrate ? Faptul că nu 
se primesc sesizări e explicabil, 
din moment ce nu există, în pre
zent, nici o formă de a-1 avertiza 
pe client asupra a ceea ce se 
poate și ce nu se poate comanda 
în cadrul unei unități — șl deci 
acesta trebuie să ia drept bun ce 
declară responsabilul.

Și atunci, nu ar fi mult mai 
simplu — întrebăm conducerea 
UCECOM — să se afișeze în toa
te centrele cîte un anunț de ge
nul : „In unitatea noastră se pri
mesc următoarele comenzi...", în 
loc să se prelucreze, Ia infinit, 
niște circulare care teoretic, nu 
ajută la nimic ?

ELENA POPA

primesc

OVIDIU BĂDINA 
FRED MAHLER

— așa cum se afirmă uneori — 
un sens univoc : a), nici în ceea 
ce privește pozitivitatea aa (nu 
orlcînd și nu oriunde integra
rea este un proces înaintat în 
toate componentele sale) ; 
b) nici în ceea ce privește sem
nificația sa (ea nu înseamnă 
doar un complex de cerințe și 
atribute ale factorului ce se In
tegrează). Pledăm, așadar, în 
lumina realităților complexe ale 
lumii contemporane, ale reali
tății noastre socialiste pentru o 
aprofundare a caracterului po
livalent al noțiunii.

Caracterul general al integră
rii profesionale și sociale a ti
neretului nu trebuie să ne facă 
să pierdem din vedere carac
teristicile specifice pe care a- 
ceasta le ia în funcție de diferi
tele sisteme sociale, de nivelul 
dezvoltării tehnico-economice, 
de tradițiile naționale, de obiec
tivele și sarcinile progresului 
diferitelor țări de particularită
țile diferitelor zone, ramuri e- 
conomice etc.

Valorizarea „integrării" 
dependentă în mod firesc, 
parametrii sociali ai ecuației în 
care ea se realizează t cine ? 
în ce ? de ce se integrează ? 
Subiectul integrării. sistemul 
integrator și motivația sîntAast- 
fel definitorii pentru esența și 
sensul real al acestui proces. Se 
înțelege de ce, într-o asemenea 
accepție, vom întîlni o largă 

este 
de

să fie generalizată la toate facul
tățile, un accent deosebit trebu
ind să aibă orientarea studenților 
spre teme de mare interes, cu o 
largă valoare aplicativă. Discuții
le purtate la Institutul de con
strucții cu studenții repetenți și 
cu cei cu multe absențe, întîlnirile 
studenților din anii mari cu bo
bocii, sporirea combativității fa
ță de abaterile de la disciplină 
reprezintă factori esențiali în 
creșterea responsabilității asocia
țiilor în pregătirea optimă a se
siunilor de examen, în acumula
rea unor experiențe utile pentru 
o prezență cît mai activă în fața 
importantelor momente ale vieții 
universitare. Măsurile luate în ve
derea pregătirii sesiunii de exa
mene, din care am citat numai o 
parte, pot fi, fără îndoială, mult 
îmbunătățite printr-o îmbogățire 
a ariei lor de acțiune, printr-o 
mărire a eficienței măsurilor pre
conizate, printr-o creștere a pon
dere) inițiativei studențești în 
procesul de îmbunătățire a pre
gătirii profesionale.

CARTEA DE ARTĂ

CONSTATARICANCERUL,
FUMATUL Șl SUGESTIIȘl BOLILE

ÎN LUME I

Cu toate avertizmentele me
dicilor se fumează din ce în ce 
mai mult ■ producția de țigarete 
crește anual cu 70 de miliarde. 
In schimb consumul de tabac 
pentru pipă și țigări de foi, con
siderat mai puțin nociv e în 
scădere. I

I
I
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• Bolile cardio-vasculare și 
cancerul provoacă în S.U.A. și 
majoritatea țărilor Europei ju
mătate din decese. Deși mortali
tatea generală a scăzut în toate 
țările europene numărul decese
lor provocate de afecțiunele car
diace e în creștere exceptînd 
Austria, Franța, Ungaria și 
goslavia unde ele sînt în ev' 
regres. Cancerul se află pe 
locul II în rîndurile cauzelor de 
deces. Cea mai ridicată mortali
tate : Olanda. Cea mai slabă : 
Portugalia. Vîrsta cea mai pre
dispusă : 45—54 de ani. Bărbații • 
sînt mai vulnerabili decît fe
meile (exceptînd S.U.A.. Dane
marca, R.F.G., Islanda, Norveg!a, 
Polonia, Portugalia și Suedia 
unde raportul este invers). Din
tre toate formele de cancer 
pe primul loc se află tumorile 
maligne ale stomacului, cele ale 
bronhiilor și traheii.
• Accidentele, otrăvirile și 

traumatismele reprezintă o altă 
cauză importantă de deces, pro
porția cea mai ridicată a victi
melor aflîndu-se în grupa de 
vîrstă — 15—24 de ani. Acciden
tele de circulație au crescut în 
toate țările cu excepția Elveției. 
Ele s-au dublat față de 1962 în 
Grecia și Portugalia și triplat 
în Bulgaria. Maladiile infec- 
țioase sînt responsabile de 0,6 — 
5,5 la sută din decese și ating 
în special copiii între 1 și 4 ani. I

a-

în instrumente" ’). 
de această- poziție, 

teoreticieni

gamă de tipuri de integrare, 
valorizate pozitiv sau negativ, 
fie după calitățile lor obiective, 
fie în funcție de raportul din
tre acestea și pozițiile subiecti
ve ale elementului valorizator.

Formarea specialiștilor este 
unul din comandamentele dez
voltării economice și sociale tn 
condițiile revoluției tehnico-ști
ințifice. „Industrializarea" șco
lii, subordonarea universității 
față de monopoluri, așadar teh- 
nocratizarea învățămîntului — 
apar ca normale, utile și nece
sare, deci pozitive din punctul 
de vedere al pîrghiilor de co
mandă ale societății respective. 
Din punctul de vedere al orien
tărilor economice, sociale și po
litice antimonopoliste, sensul 
integrării dobîndește însă note 
și caracteristici diferite. In lu
mina acestei perspective anti- 
tehnocratice, chiar în țările ca
pitaliste, programele subordona
te intereselor monopoliste pri
vind formarea și integrarea spe
cialiștilor sînt obiectul unor cri
tici vehemente. Se pot cita în 
acest sens cunoscutele „contra- 
programe" în domeniul învăță
mîntului, propuse și susținute de 
forțele progresiste și democra
tice din Franța, Italia și din 
alte țări, după cum se pot 
minți pozițiile a numeroși teo
reticieni (marxiști sau nemar- 
xiști) de critică a „integraționis- 
mului tehnocratic". O pildă în 
acest sens ne-o poate oferi Her
bert Marcuse. In „Omul unidi
mensional" el stabilește o legă
tură directă între caracteristi
cile sociale fundamentale ale 
„societății de consum" și „uni- 
dimensionalitatea omului" ca
racterizat printr-un comporta
ment adaptiv. Marcuse consideră 
că, în condițiile capitaliste con
temporane, „forța eliberatoare 
a tehnologiei — instrumentali- 
zarea lucrurilor — se preschim
bă în cătușe care împiedică eli
berarea omului, transformîndu-1 
pe acesta

Diferită 
aceea a altor teoreticieni a- 
mericani printre care l-am pu
tea cita pe David Riesman con
sideră că „adaptatul este acela 
care reflectă societatea sau cla
sa sa cu minimum de deformări". 
Tipul adaptat se deosebește mai 
ales de tipul anomic, și mai pu
țin de tipul autonom, întrucît a- 
cesta din urmă, deși reușește 
să-și păstreze liberul arbitru, 
în ansamblu se conformează 
normelor societății din care fa
ce parte. Deși autorul pare a 
prefera tipul autonom. în cele 
din urmă acest model se mani
festă și el ca o formă specifică 
de adaptare2).

1) HERBERT MARCUSE, 
L’uomo a una dimensione, (tra
ducere în italiană după One 
dimensional man).Einaudi, 1967, 
p. 172—173.

2) David Riesman, The Lonely 
crow (in traducerea franceză 
La feule solitaire), p. 316.

I
I

Cine a urmărit foarte atent a- 
parițiile editoriale ale ultimilor 
ani nu a putut, desigur, trece 
cu vederea o constatare ce se 
impunea. Aceea că producția 
cărților de artă — înțelegînd 
prin aceasta lucrările relative la 
fenomenul artistic Autohton și- 
străin, fără limitare temporală — 
era cvasi-inexistentă, în raport 
cu ponderea ocupată' de acestea 
în cadru] general al tipărituri
lor de pe alte meridiane. Cvasi- 
inexistentă și din alt punct de 
vedere, legat de calitatea lucră
rilor prezentate cititorilor. Este 
un fapt verificabil că ani de zile 
Institutul de istoria artei, în ca- 

i au fost mobilizate 
forțe intelectuale foarte serioase, 
ne-a făcut să așteptăm, con- 

1 unor planificări existente, 
apariția în librării a unor lucrări 
de mare consistență despre arta 
românească. Efortul cheltuit în 
schimb, pentru scrierea a sute 
de pagini de contrareferate, pe 
care doar publiciștii curioși le 
mai citesc în arhivele editurilor, 
putea, credem, fi lesne întrebu
ințat, și cu mai mult folos, altfel. 
Dar să atribuim un rol prea 
mare în procesul de apariție e- 
ditorială a cărților de artă unei 
instituții a cărei sarcină — cel 
puțin teoretic — rămîne cerce
tarea, ar fi desigur o exage
rare și din partea noastră mai 
ales că aceasta nu' explică lipsa 
tipăriturilor de calitate privind 
fenomenul artistic universal. Tra
ducerile ar fi putut umple, în 
această direcție, oarecum golu
rile. Dar și acestea au lipsit și 
astfel perspectiva amatorului de

® ® ® ® ®

în condițiile socialismului, clnd 
se produce schimbarea din te
melii a bazei economice a so
cietății, se înfăptuiesc transfor
mări esențiale în toate laturile 
vieții sociale, se produc conti
nuu modificări în structura 
populației, în nivelul de pregăti
re cultural-științifică și profe
sională. Creșterea nivelului de 
pregătire a populației, și îndeo
sebi a celei tinere, ca urmare 
a creșterii duratei învățămîntu
lui obligatoriu la 10 ani și a 
diversificării și extinderii ce
lorlalte grade de tnvățămînt au 
efecte multiple, între care și 
creșterea în ansamblul ‘ popu
lației a numărului celor care nu 
participă direct la procesul de 
producție. !n același timp, pre
lungirea perioadei pregătitoare 
premergătoare integrării în pro
cesul de producție și dezvolta
rea învățămîntului fac ca inte
grarea să se realizeze în pre
zent la un nivel de mai înaltă 
maturitate fizică și intelectuală.

Formarea tinerilor pentru o 
integrare adecvată și deplină 
este un proces complex, cu as
pecte multiple, . care «e desfă
șoară sub influența unei multi
tudini de factori ce acționează 
în timp1). Dezvoltîndu-se planic, 
avînd în vedere atît societatea 
și nevoile ei. cît și individul cu 
personalitatea și necesitățile 
sale, ca parte componentă a so
cietății. socialismul nu creează 
doar condițiile obiective ale in
tegrării sociale a tineretului ci 
schimbă radical însăși esența și 
sensul acestui proces : în aces
te condiții integrarea înseamnă 
valorificarea socială maximă a 

creatoare ale noii 
procesul dezvOItă- 
în ansamblu] ei.

înseamnă și core-

capacităților 
generații în 
rii societății
Așadar, ea
larea cerințelor afirmării multi
laterale a personalității tînăru- 
lui cu acelea ale progresului e- 
conomiei și culturii naționale. 
Integrarea socială a tineretului 
se dovedește astfel a fi parte 
organică a edificării socialiste, 
un proces legic, necesar, pozi
tiv. ( 

*) Aspecte interesante, multi
ple ale problemei sînt analizate 
în diferite lucrări publicate în 
țara noastră cum sînt : Cercetări 
sociologice contemporane, coor
donator științific Miron Constan- 
tinescu, Ed. științifică Bucu- 

' rești 1966, Gh. Chepeș, Em. 
Drob, M. Popescu, Sociologia 
muncii ; Integrarea profesiona
lă, Ed. politică București 1967, 
Integrarea socială a tineretului, 
sub redacția prof. univ. Miron 
Constantinescu, Ed. științifică. 
București, 1969.

artă de a se cultiva și de a fi 
informat nu a fost, ani în șir, 
deloc îneîntătoare. Cunosc de 
altfel lucrări aparținînd unor 
savanți români, scrise în limbi 
străine și tipărite în străinătate, 
a căror retipărire în limba ro
mână s-ar fi impus de mult 
Momentul fiind depășit — orice 
carte de istorie a artei vehicu
lează puncte de vedere corecta- 
bile în timp — ele rămîn în 
uzul specialiștilor în forma lor 
inițială. îmi vine în minte 
cazul ciudat al unui ilustru pro
fesor bucureștean care la 
universitatea din Paris este suc
cesor la catedra de bizantinolo
gie, marelui Charles Diehl. Cele 
douăsprezece lucrări în limba 
franceză despre arta românească 
ale profesorului I. D. Ștefănescu, 
să zicem, ar putea interesa cîteva 
mii de cititori la noi. Cel puțin pe 
foștii săi elevi.

Recapitulăm aceste lucruri doar 
din dorința de a pune în eviden
ță faptul că editurile care se o- 
cupă cu tipăriturile de artă sau 
privind fenomenul artistic se a- 
flă încă, la noi, în fața unor sar
cini dificile. Cea mai urgentă ar 
fi aceea de a încerca să umple 
golul bibliografic pe care o acti
vitate editorială, destul de apro
ximativ coordonată, l-a creat în 
ultimii ani. Concepțiile despre ar
tă evoluează și ele și dacă încă 
o mare parte a publicului priveș
te sculpturile lui Brâncuși cu gîn- 
dul la ceea ce știe despre Michel
angelo o parte din vină revine 
și editurilor noastre, al căror rol 
în educația estetică adecvată a 
maselor nu mai este cazul, spe
răm, să îl mai subliniem. Cînd 
însă un excelent album Brâncuși, 
cu comentariul semnat de Dan 
Hăulică, este difuzat într-un ti
raj de 500 exemplare (aceasta în 
țara care a dat pe cel mai mare 
sculptor al timpurilor modeme), 
trebuie să ne întrebăm, fără prea 
mult umor, dacă nu cumva exis
tă o defecțiune foarte serioasă în 
mecanismele editoriale sau în ce
le adiacente acestuia. Cazul de 
altfel nu este unic. In mod foarte 
rezumativ „sarcinile dificile" — 
la care ne refeream înainte — ar 
putea fi enunțate astfel : cît mai 
multe lucrări privind arta și ar
tiștii români, însoțite, bineînțeles, 
de albume de calitate; cît mai 
multe traduceri din autori de no
torietate despre fenomenele artis
tice de pe alte meridiane, însoți
te de albumele corespunzătoare ; 
cîți mai mulți autori români com
petent care să semneze pe co- 
perțile acestor ediții. Acest din

ASTENIE
(Urmare din pag. I)

gură specialiștii In proble
mă. destui adolescenți ar 
putea urma în același timp, 
și două—trei facultăți, cu un 
eforț normal, tot atît de ve
seli și de bine dispuși cum 
erau pe vremea grădiniței, 
(în paranteză fie spus, unii 
chiar cer asta, bombardează 
ministerul de resort cu ru
găminți înflăcărate și se a- 
leg cu un răspuns ștandard : 
chestiunea e în studiu ! Un 
„studiu" care durează de pes
te un deceniu, dar asta-i 
altă giscă). Au oare, în ge
neral vorbind, studenții atît 
de multe și de frătnîntate 
probleme, îneît adăugate Ia 
munca depusă pentru învă
țătură, să le pună creierul 
Ia acea suprasolicitare care, 
volens-nolens, duce la aste
nie ? Aș !, declarăm noi toți 
cu mîna pe conștiință, con
dițiile lor de viață, materi
ală și spirituală, sînt incom
parabile cu cele ale altor ge
nerații, pentru că una era să 
olătești taxe și cursuri și 
gazde, să-ți chinui mintea de 
unde să plătești aceste taxe 
și cursuri și gazde — și 
alta e să stai la cămin, să 
beneficiezi de bur4b.

Atunci ?
Să nu ignorăm, să nu es

camotăm adevărul că numă
răm in facultăți și adolescenți 
care nu trebuiau să ajungă 
studenți. O facultate se face 
in mod normal în patru, 
cinci sau șase ani, iar lor 
le-ar fi necesari opt, nouă 
sau zece ani, dacă nu mai 
mulți. Și primul simptom 
că, vorba pomenitului sa
vant, astfel nu fac o afacere 
bună, ni-1 dă starea lor de 
astenie, ca urmare a depu
nerii unui efort cerebral ca
re le depășește posibilitățile, 
înțele.gînd în acest caz prin 
posibilități un grad modest 
de cultură, lipsa antrena
mentului de a învăța meto
dic, capacitatea redusă de a 
gîndi sintetic etc, chestiuni 
neobservabile ori prea pu
țin observabile cu prilejul 
unui examen de admitere, 
așa cum se dă el astăzi, fără 

?i

urmă deziderat pare a fi și cel 
mai greu de îndeplinit.

Fapt este însă că în ultima 
vreme cititorii amatori de artă au 
avut numeroase momente de sa
tisfacție. La rubrica noastră, anul 
trecut, am avut posibilitatea fe
ricită de a recenza cărți intere
sante ale autorilor români. Nu au 
lipsit nici traducerile. Această u- 
șoară emulație se datorește în 
exclusivitate editurii Meridiane 
care și-a reorientat judicios acti
vitatea și a fost ajutată, prin mă
surile preconizate mai de mult și 
acum înfăptuite, să își apropie mai 
mult profilul de cel al unei edi
turi de artă.

Nu dorim să facem pronosticuri 
pentru viitor. Ceea ce credem 
însă este că interminabilele discuții 
relative la tiraje, între C.L.D.C., 
și edituri, duse chiar pe 
marginea unor cărți de succes si
gur, ar trebui tranșate irevocabil 
în favoarea instituției ce produce 
și care cunoaște mai bine,-nS 
„marfă" pune în circulație. (*î.<cl 
este cunoscut faptul că o carte 
bună continuă să intereseze citi
torii și la o dată ceva mai înde
părtată de momentul apariției sa
le. Așa că excesul de precauție 
în stabilirea tirajelor poate fi ades 
inutil, mai ales cînd „sondajele" 
prealabile invocate nu au, precum 
am mai demonstrat în aceste pa
gini, o bază reală. Deja unele re
editări sînt necesare. Ne gîndim, 
de pildă, Ia excepționala lucrare 
a prof. Virgil Vătășianu privind 
istoria artei românești, apărută a- 
cum zece ani și rămasă, din cau
za lipsei de inițiativă a editorilor, 
fără al doilea volum. Și exemple
le s-ar putea înmulți.

Diversitațe, operativitate, o 
informare adecvată, iată ce aș
teaptă publicul iubitor de artă de 
la editurile ce se ocupă cu tipă
rirea lucrărilor care privesc fe
nomenul artistic. Față de anii pre
cedent planul singurei edituri 
specializate — Meridiane — este 
mult îmbogățit. Multe apariții noi 
în colecția „Maeștrii artei univer
sale". Multe apariții noi în colec
ția „Maeștrii artei românești". 
Multe lucrări prestigioase trachĂ? 
din literaturile străine de specia
litate. Puține lucrări generale însă 
despre istoria picturii, sculpturii. 
Puține sinteze. Revine întrebarea : 
editura „Meridiane" poate solu
ționa singură problemele multi
ple și complexe ale cărții da 
artă ?•

GRIGORE ARBORE

a se apela la ajutorul teste
lor, fără a se pretinde reco
mandări din partea profeso
rilor de Ia liceu, fără a în
semna, cu alte cuvinte, un 
examen complex, profesio
nal, cu tot ce implică aceas
tă noțiune din nesfîrșite 
puncte de vedere, începînd 
cu cel psihologic și sfîrșind, 
de ce nu ?, cu cel al rezis
tenței fizice.

Dacă nu putem evita obo
seala nervoasă cu care am 
fost blagosloviți de trepidan
tul nostru secol, de ce să ne 
mai facem rău și cu proprie, 
noastră mină ? Vreau (și-a 
fi fericit) să fiu înțele 
exact. Nimic mai firesc ș 
mai nobil in ambiția părin 
ților de a-și vedea fiii și fii 

cele mai înalte 
seamă într-o co 
care facilitează

cele suind __  __
trepte ale învățăturii — 
asta mai cu 
lectivitate
material și etic, atari ambi
ții. Dar și nimic mai nere
comandabil să se insiste, in
diferent dacă fiul ori fiica 
are puterea să se înhame I:. 
o asemenea treabă ce presu 
pune capacitate, formații 
solidă, de multe ori vocație 
Mă desgustă și Ie soco
tesc imorale acele anun
țuri de la mica publicitate, 
informînd pe doritori că 
profesorul cutare, luindu-și 
sarcina să mediteze un ado
lescent pentru admiterea la 
o facultate, garantează suc
cesul. Cum, dumnezeule, să 
garantezi așa ceva, cînd tu 
primești să meditezi pe orie, 
elev care îți plătește ora 
fără să-l cunoști de ani d 
zile, să știi ce-i poate pielea 
unde și pină unde îl duc' 
mintea, cum răspunde el în 
general, la canonada infor
mațională, ce dezvoltare ul
terioară *a avea, ținînd sea 
ma de receptivitatea sa Ia ■ 
anume disciplină, de aspira
țiile lui reale?

E, cred timpul să ne mul
țumim cu astenia pe care 
mărinimos, ne-o face cadou 
secolul. XX.
aceea ce. ne 
vinovatul în 
ambiții fără

S-o evităm p< 
cere să căutăm 
noi înșine, în 

acoperire.
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TELEGRAMA

Nici o surpriză
HANDBALCLUBUL SUPORTERILOR

A doua victorie

avea 
echipe 
hand-

români în

în entuziaste răspunsuri, comitetele județene de partid exprimă 
hotărirea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii de a depune 
eforturi susținute pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor 

planului de stat in cursul ultimului an al actualului cincinal

VASLUI
laRăspunzînd chemărilor 

întrecere adresate zilele tre
cute de organizațiile județene 
de partid Brașov și Timiș, în 
numele comuniștilor, al tutu
ror oamenilor muncii din ju
dețul Vaslui, plenara Comite
tului județean de partid se 
angajează să realizeze:

• Depășirea planului la pro
ducția marfă cu 21 milioane 
lei, ,’ivrarea peste prevederi a 
160,. ’ rulmenți. • Realizarea 
unei producții suplimentare 
pentru fondul pieței în valoare 
de 9.5 milioane Iei, depășirea 
cu 1,2 milioane lei valută a 
planului de export. • în in
dustrie economiile la prețul 
de cost se vor ridica la 3,2 
milioane Iei. iar beneficiile 
peste plan vor însuma 3 mili
oane Iei. o Livrarea suplimen
tară la fondul statului a 1 000 
tone grîu. 2 000 tone porumb.

TIMIȘ
Animați de dorința fierbin

te de a-și aduce în și mai 
mare măsură contribuția la

înfăptuirea amplului program 
de dezvoltare multilaterală a 
patriei noastre, elaborat de 
Congresul al X-lea și a sar
cinilor Plenarei Comitetului 
Central al P.C.R. din decem
brie 1969, răspunzînd cu în
flăcărare chemării la întrece
rea lansată de organizația ju
dețeană de partid Brașov, or
ganizația județeană de partid 
Timiș se angajează, în numele 
comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii din județ, să 
realizeze următoarele obiec
tive :

• Depășirea planului pro
ducției marfă, în industrie, cu 
100 milioane Iei. • Produse 
pentru fondul pieței, peste pre
vederi, în valoare de 30 mi
lioane lei. • Produse livrate 
suplimentar pentru export în 
valoare de 25 milioane lei • 
Economii la prețul de cost pes
te plan însumînd 20 milioane 
lei și beneficii suplimentare 
de 25 milioane Iei. • Nivelul 
productivității muncii, pe an
samblul industriei, va spori 
cu cel puțin 600 lei pe salariat, 
peste sarcina planificată. • 
Costul lucrărilor de investiții 
va fi redus cu 1,3 milioane lei.

BRAȘOV
Răspunzînd chemării la în

trecere, adresată de Comitetul 
județean de partid Timiș, ple
nara Comitetului județean de 
partid Brașov s-a angajat, în 
numele comuniștilor și al tutu
ror oamenilor muncii din agri
cultură, să înfăptuiască măsu
rile adoptate de conducerea 
partidului și sarcinile stabili
te prin hotărirea plenarei 
Consiliului Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de 
Producție, cu privire la per
fecționarea organizării, nor
mării și retribuirii muncii, ast
fel încît să creeze condiții 
pentru îmbunătățirea întregii 
activități, obținînd următoa
rele realizări:

• 4 000 tone cartofi peste 
sarcinile de plan • O producție 
suplimentară de 6 000 tone le
gume va fi livrată în întregime 
statului • întreprinderile a- 
gricole de stat și cooperativele 
agricole de producție vor li
vra suplimentar, pentru fon
dul central. 730 tone carne. 
2 500 hl lapte, un milion ouă 
și cu 5,5 la sută mai multă li
nă. • întreprinderile agricole 
de stat vor realiza beneficii 
peste plan în valoare de 4,5 
milioane Iei.

2-1 cu F. C.

Golgeterul campionatului, ra- 
pidistul Neagu, nu se dezmin
te nici în „turneul sudameri- 
can“ al naționalei: el e sem
natarul golurilor celor două 

victorii ale „tricolorilor*.

în sferturi de finală C. E. T.

DINAMO BACĂU
ARSENAL LONDRA

CONSTANTA

a fotbaliștilor 
Brazilia

CURITIBA
Echipa de fotbal a României 

și-a continuat turneul în Brazi
lia, jucînd miercuri seara în o- 
rașul Curitiba în compania 
formației F. C. Curitiba. Evo
luția fotbaliștilor români a fost 
așteptată cu un mare interes de 
localnici. Aceasta pentru că Se
lecționata română a lăsat o fru
moasă impresie în primele 
jocuri ale turneului. Din nou 
fotbaliștii români au prestat un 
joc de bună calitate, obținînd 
victoria cu scorul de 2—1 (0—1). 
Ga’zdele, care au atacat dezlăn
țuit în prima parte a meciului 
au deschis scorul în minutul 41 
prin Werneck. După pauză fot
baliștii români au jucat des
chis, ofensiv, reușind să egaleze 
în minutul 56 prin Neagu, ca 
urmare a unor schimburi de 
pase cu Dobrin. Se subliniază că 
același Neagu, a marcat și cel 
de-al doilea punct în minutul 
77. în comentarii se mai arată 
că antrenorul echipei, prof. An
gelo Niculescu, încearcă dife
rite formule ale echipei, ddrnic 
să alcătuiască pentru 
final al campionatului 
cel mai bun „11“.

Au jucat formațiile :
NIA : Răducanu, Sătmăreanu, 
Lupescu, Dinu, Mocanu, Gher- 
gheli, Dumitru. Dembrovschi 
(Nunweiller), Dobrin. Neagu, 
Lucescu (Domide).

F. C. CURITIBA : Celio, Her- 
mas, Oberdan, Nico (Valtinho), 
Nilo (Claudio), Bidon. Hidalgo, 
(Lucas), Passarino (Marcos), 
Werneck, Kriger, Waldir.

Fără a mai 
de cîțiva ani 
divizionare la 
bal, Clujul găzduieș
te cea de a doua e- 
tapă a campionatului 
republican de hand
bal feminin. Primele 
meciuri ale primei 
zile <’ 
n-au adus i 
surpriză. Un 
dîrz au făcuț 
de la Voința 
hei care a 
„Progresul* 
rești cu 18—14. Apă- 
rîndu-se foarte bine 
ele avînd în atac 
bune realizatoare în 
Mikloș, Tugaș și 
Maghiari.

Două echipe cali
tativ slabe („Rul
mentul" Brașov și 
„C.S.M." Sibiu) au 
oferit un spectacol 
handbalistic neinte
resant, fără faze 
de adevărată compe
tiție. Și scorul (6—6) 
reflectă de altfel ne
putința jucătoarelor 
de a 
Primul meci cu ade
vărat

de competiție 
adus nici o 

meci 
fetele 
Odor- 
învins 
Bucu-

se remarca.
interesant a

opus echipei bucu- 
reștene I.E.F.S. echi
pa „Constructorul" 
Timișoara. Jocul a 
fost echilibrat, cu 
spectaculoase schim
bări de scor. La pa
uză timișorencele 
care au avut în Edel- 
traute Frantz o ex
celentă creatoare de 
faze și realizatoare, 
conduceau cu 10—6. 
Intrate în a doua re
priză hotărîte să cîș- 
tige, studentele bu- 
cureștene se apără 
mai bine asigurîn- 
du-i Irinei Klimov- 
ski doar cîteva... sur
prize. Cu tot (' 
mismul din 
„Constructorul* 
de în. ultimele 
nute cu 13—11.

Rapidul, aflat la 
marginea de jos a 
clasamentului după 
prima etapă se bate 
pentru victorie cu 
„Confecția" Bucu
rești intrată poate 
cu prea multă în
credere pe 
Rapidistele 
chiar

dina- 
atac, 
pier- 

mi-

la pauză (9—6) 
și condiția fizică și 
tehnica mai bună 
a celor de la „Con
fecția", orientarea 
mai precisă a atacu
rilor spre poartă își 
spune cuvîntul. Ele 
cîștigă cu 15—12.

Primele două cla
sate „U“ Timișoara 
și „U“ București „se 
încearcă" în primele 
minute. Scorul îl 
deschid bucureșten- 
cele printr-un 7 me
tri fructificat de 
Doina Furcoi. Timi
șorencele joacă la 
început fără nerv, 
depășite de ritmul 
impus de studentele 
din Capitală. Cîteva 
minute de vioiciune 
ale tinerei Emilia 
Neghină' schimbă 
scorul în favoarea 
echipei de la Timi
șoara. Jocul se în
tărită și după ce la 
pauză timișorencele 
conduc cu 8-6, cîști
gă în final cu 17-12.

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, Secretar gene
ral ai Partidului Comunist 
Român, Președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România și tovarășul 
ION GHEORGHE MAURER. 
Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socia
liste România, au primit 
din partea tovarășilor Dr. 
OSVALDO DORTICOS TOR- 
RADO, Președintele Republi
cii Cuba și Comandant FIDEL 
CASTRO RUZ, Prim-secretar 
al C.C. al P.C. din -Cuba, 
Prim-ministru al Guvernului 
Revoluționar, următoarea te
legramă :

în numele poporului Cubei, 
al Partidului Comunist și al 
Guvernului Revoluționar, vă 
transmitem dumneavoastră, 
poporului, Partidului Comu
nist și Guvernului Republicii 
Socialiste România profundele 
noastre mulțumiri pentru fră
țescul mesaj pe care ni l-ați 
trimis cu ocazia 
Xl-a aniversări* 
revoluției.

Ne este plăcut 
mitem, la rîndul 
celeași bune urări de 
în activitatea dumneavoastră, 
pusă în slujba dezvoltării ță
rii, a progresului și bunăstării 
poporului român.

celei de-a 
a victoriei

să vă trans- 
nostru, a- 

succes

să
teren, 

reușese 
conducă

GALINA 
BĂDULESCU

turneul 
mondial

ROMA.

HOCHEI București A
Motor Ceske Budejovice: 6-4

PE APELE
indiferentei

(Urmare din pag. I)

rătat efectele mai tîrziu, atunci 
cînd acești tineri ar fi optat pen
tru o anumită ramură a produc
ției pe baza unei pasiuni con
știente, a unor deprinderi 
gata formate. Nu ni se pare 
puțin lucru faptul că, dintre 
cei 40 de membri cu care cercul 
de navomodelism pornise la 
drum, o bună parte a tinerilor 
și-a manifestat deja dorința fer
mă de a se specializa într-unul 
sau altul din domeniile tehnice : 
construcții de nave, silvicultură, 
prelucrarea lemnului, construcții 
aviatice etc.

Dar acum urmează surpriza, 
din păcate o surpriză neplăcută : 
deși toate forurile locale s-au în
trecut în a aprecia și a lăuda 
inițiativa maistrului Polen și a 
Comitetului orășenesc U.T.C. — 
concretizată într-o expoziție de 
succes la nivelul orașului, precum 
și în excelente rezultate sportive 
(membrii cercului obținînd șapte 
titluri de campioni republicani la 
campionatele naționale de navo
modelism) pe plan local nimeni 
nu acordă vreun ajutor entuziaș
tilor care au organizat cercul.

Materialul lemnos necesar (cel 
mai adesea deșeuri care sînt a- 
runcate) e dat „cu țîrîita" de con
ducerea C.I.L. Reghin, — și pe 
bună dreptate, întrucît pînă a- 
cum nimeni nu s-a preocupat să 
găsească o formă legală pentru 
predarea acestui material. Con
siliul local al pionierilor, în loo 
să vadă în activitatea cercului un 
mijloc de colaborare utilă, a vă
zut, se pare, un „rival"

Consiliul local al sindicatelor 
a promis mult, dar n-a făcut ni
mic. Casa de cultură a oferit o 
încăpere pentru funcționarea cer
cului, dar cu condiția ca maistrul 
Polen să conducă „benevol" un 
cerc de sculptură (rizibilă situa
ție : omul era tot benevol instruc
tor al cercului de navomodele 1)

Școlile din oraș manifestă bu
năvoință, dar nu pot oferi decît 
un sprijin limitat la propriile lor 
posibilități La rîndul său, comi
tetul orășenesc U T C. nu dispu
ne nici de resursele materiale și 
se pare nici de prestigiul nece
sar pentru a impune în fața ce
lorlalte foruri locale o idee atît 
de valoroasă și de utilă, cu toa
te excelentele rezultate inițiale.

Așa că în prezent, activitatea 
cercului e complet paralizată Ce
le două cluburi sportive din oraș 
„Avîntul" și „Voința" preocupa
te, firesc, doar de latura sportivă 
a cercului se rezumă la un duel 
„subteran" pentru acapararea a- 
celor membri ai cercului care sînt 
și valori sportive. Dat de aici, 
norma), nu pot ieși decît încurcă
turi.

Credem că — demonstrată fi-

ind utilitatea unui asemenea cero 
cum urma să fie cercul din Re
ghin — demonstrate fiind, în 
scurta perioadă de activitate 
fructuoasă a acestui cerc rezul
tatele posibile, se impune inter
venția imediată a tuturor foruri
lor locale care îi pot acorda un 
sprijin, intervenția imediată a Co
mitetului județean Mureș al 
U.T.C. și a Inspectoratului școlar 
județean, ambele interesate — 
credem — în dezvoltarea și răs
pândirea valoroasei forme de acti
vitate instructiv - educativă pe 
care o pot reprezenta cercurile 
de cultură tehnică a tineretului.

Să nu lăsăm să moară o ase
menea idee, o asemenea inițiati
vă.

Răspunzînd chemărilor la 
întrecere adresate de comite
tele județene de partid Bra
șov și Timiș, plenara Comite
tului județean de partid Con
stanta se angajează- în nume
le tuturor colectivelor de 
muncă, să îndeplinească și să 
depășească prevederile planu
lui pe anul 1970 după 
urmează :

• Nivelul planificat al 
ducției industriale marfă 
fi depășit cu 58 milioane Iei 
• Productivitatea muncii 
crește cu cel puțin 1 500 
pe salariat, peste prevederile 
planului. • Unitățile economi
ce vor obține beneficii supli
mentare de 30 milioane lei • 
Un număr de 12 obiective vor 
fi puse în funcțiune cu 30—60 
zile mai devreme • Prin spo
rirea producției cooperativele 
agricole vor livra în plus 
2 000 tone floarea-soarelui, 
5 000 tone legume. 2 200 tone 
struguri. 3 700 hi lapte. 100 
tone carne, 500 000 ouă.

Joi la Ziirich s-au tras la 
sorți meciuri'e din cadrul sfer
turilor de finală contînd pen
tru competiția de fotbal „Cupa 
europeană a tîrgurilor". Echipa 
Dinamo Bacău va juca în com
pania echipei Arsenal din Lon
dra. Potrivit tragerii la sorți 
Dinamo-Bacău susține primul 
joc pe teren propriu. Iată pro
gramul 
Hertha 
no sau 
lecht — Newcastle United 
Karl Zeiss Jena — Ajax Am
sterdam. Jocurile se desfășoară 
tur-retur.

celorlalte partide : 
— Internazionale Mila- 
F.C. Barcelona : Ander- 

■ Newcastle United și

cum

pro- 
va

va
Iei
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CONSTRUCȚIA ACOPERIȘULUI
PATINOARULUI

„23 AUGUST" S-A TERMINAT
leri colectivul șantierului con

strucției acoperișului patinoaru
lui „23 August" din Capitală, a 
anunțat terminarea acestei lu
crări Constructorii și-au înde
plinit astfel angajamentul de a 
realiza această importantă ope
rație pînă la 1 februarie

Potrivit declarației ing P. 
Păsdîrcă. șeful șantierului, din 
punctul de vedere al construc
torului este creată de pe acum 
posibilitatea începerii activității 
sportive. Sînt. gata și grupurile 
anexe (vestiare, dușuri cabine 
de presă și televiziune, de tele
foane și telex), restaurantul-bar, 
pista pentru gheață, mantinele
le, instalațiile de iluminare și 
încălzire

și cu totul ieșită din 
dar întotdeauna <' 
mod firesc din 
ale existenței 
pectiv și nu 
după cine știe 
acestuia, pe baza unor modele 
exterioare biografiei Iui. De
sigur. e greu să faci definiții, 
dar nu e greu să exemplif'ci, 
mai ales cînd nu duci lipsă de 
exemple Iar existența mea 
este. vai. poate prea bogată în 
ele. Ca adolescent, orfan fiind 
și trăind într-o lume despre 
care tinerii de azi știu numai 
din ceea ce învață la școală, 
am făcut de toate : am fost 
ucenic de cizmărie și băiat de 
prăvălie, cîntăreț bisericesc și 
vînzător ambulant, îngrijitor de 
cai. actor într-o trupă care juca 
în pauzele de Ia cinematograf, 
clovn într-un circ ambulant, 
conțopist . Credeți că, trăind 
sutele și sutele de întîmplări 
neprevăzute, ciudate, unele du
reroase. altele comice - 
întotdeauna nevoite — ale 
asemenea existențe m-am 
dit vreodată .dată, eu 
acum „
turi" ? Ău trebuit să treacă ani 
buni, să-mi așez viața pe alte 
făgașuri — am întîlnit organi
zația de tineret, șantierele re
construcției. am devenit, mun
citor calificat.- membru de par
tid. mi-am făcut o familie, un 
cămin — și totuși poate că

> comun, 
decurgînd in 

datele concrete 
individului res- 

„prefabricată", 
ce capricii ale

dar 
unei 
gîn- 
sînt 

protagonistul unei aven-

Dornici de a ob
ține victoria în par
tida revanșă cu for
mația Motor Ceske 
Budejovice jucătorii 
din selecționata Bu- 
cureștiului au trecut 
la ofensivă 
țuită 
mele 
parcă 
cheze 
start, 
graba

dezlăn- 
încă din pri- 
minute, vrînd, 
să-și îngenun- 
adversarii din 

Numai că 
strică treaba...

pripiți, ner-Agitați..............
voși, băieții antreno
rilor Viceslav No- 
vacek și Ion Tiron 
au comis inexactități 
în apărare, speculate 
cu promptitudine și 
precizie de cehoslo
vaci.

Tn repriza secundă 
însă, „tricolorii" au 
jucat toarte bine, e- 
vidențiindu-se în 
special, fundașul 
Varga și prima linie

de atac, 
din frații 
Calamar.

Autorii „
Iuliu Szabo (min. 11 
și 59).' Bașa 
25),
(min 
(min. 
(min. 
Partl
Neumaier (min. 4) și 
Marik (min- 56).

compusă
Szabo și

golurilor :
(min.

Szabo 
Huțanu

Geza
22),

36) și Calamar
41)
(min. 14 și 31),

respectiv

DUMITRU VIȘAN

Marian Olewînski, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, care conduce 
delegația guvernamentală a țării 
sale la lucrările celei de-a 8-a se
siuni a comisiei guvernamentale 
româno-polone de colaborare eco
nomică, împreună cu persoanele 
oficiale care-1 însoțesc au plecat 
joi dimineața într-o călătorie pe 
Valea Prahovei, spre Brașov, 
Delegația este însoțită de Jaro
mir Ocheduszko, ambasadorul 
R. P. Polone la București.

în cursul zilei, oaspeții polo
nezi s-au oprit la Uzinele de 
autocamioane din Brașov,

După-amiază, delegația a vizi
tat monumente istorice și de artă 
și cartiere de locuințe din Bra
șov.

(Agerpres)

niciodată nu mi-aș fi pus „pro
blema aventurii" legată de exis
tența mea dacă. întîmplător, nu 
i-aș fi povestit într-o zi proza
torului DR Popescu cîte 
din întîmplările mele și 
acesta nu le-ar fi socotit 
resante pentru o nuvelă - 
ruța cu mere" — al cărei 
sonaj principal poârtă chia 
mele meu.

— Tnsuși acest fapt poate fi

ceva 
dacă 
inte- 
., Ca
pe r- 

r nu-

ving pe tinerii cu care am 
de-a face — fie dintre ucenici, 
fie dintre mai tinerii tovarăși 
de muncă sau colegi de la seral 
— că Aventură nu este, neapă
rat, ceea ce văd eii pe pînza 
ecranului sau citesc în colecția 
„Enigma" adiră galopuri prin 
preerie, încrușișări de spade 
sau schimburi de focuri și de 
pumn Aventura, marea și ade
vărata Aventură, plină de ero-

CAPCANE
Șl COMORI

socotit o., aventură.- Prin ca
racterul lui de excepție Dar, 
trebuie să recunoști, nu oricui 
îi este dat să aibă o asemenea 
biografie, să-și trăiască tinere
țea în condiții politice-sociale 
și în împrejurările concrete ca 
acelea de care vorbeai .

— Aici doream să ajung și 
eu. Ca unul căruia nu-i poate 
fi contestată competența în 
terie de „trai 
străduiesc

aventuros' 
pe cît pot să-i

ma- 
mă 

con-

în-ism și îndrăzneală, poate fi 
tîlnită chiar și între zidurile 
unei uzine sau ale unei clase 
de școală, deși nu ți-ar veni să 
crezi. Am intrat la ..Electro- 
putere" pe vremea cînd aici se 
produceau numai roabe, lopeți 
și paturi de fier pentru dormi
toarele șantierelor. Dacă ne-ar 
fi spus cineva nouă, muncitori
lor de atunci — mai toți foarte 
tineri și destul de rudimentari 
ca pricepere profesională și ca 
nivel cultural — că numai peste

cîțiva ani vom produce tram
vaie, apoi transformatoare de 
forță și apoi locomotive Diesel 
și electrice căutate pe cinci 
continente, am fi socotit faptul 
ca pe o aventură imposibil de • 
trăit în realitate, o aventură 
cum sînt acelea de pe ecran... 
Astăzi, cei cîteva sute de mun
citori de la începuturi, atît de 
tineri cu două decenii în urmă, 
sînt priviți de masa miilor de 
salariați ca niște pionieri par
ticipant! la inaugurarea unei 
Aventuri Ia care nu se gîndise 
nimeni ca atare, atunci, în pri
mele zile, cînd toată „uzina" 
era compusă din trei hale încă 
la roșu Poate că cititori, foar
te tineri vor socoti acest fel al 
meu de a privi Aventura ca 
fiind exagerat de didactic îi 
invit însă să pune alături, în 
gînd, o roabă metalică și o lo
comotivă de mii de cai putere 
și apoi să tragă singuri conclu
zia acestei comparații. ‘ 
ra existenței a sute și 
tineri care se ridică de 
teșuguJ rudimentar al 
fierului încălzit la 
complicată a construcției de 
circuite electrice, aventura puș
tanilor necalificați — pe care 
i-am văzut cu ochii mei venind 
la oraș în opinci și care astăzi, 
' ........... “ luptele

științei, 
ale uzi- 
părerea 
de ero-

Aventu- 
mii de 

la meș- 
îndoirii 

profesia

(Urmare din pag. I)

250 capacități de producție 
obiective industriale noi. Aproa
pe nu există ramură economică 
care să nu fi beneficiat de pro
ducția a noi obiective sau de lăr
girea simțitoare a capacităților de 
producție. în același timp, prin 
creșterea cu 5,5 la sută a pro
ductivității muncii s-a obținut 55 
la sută din totalul sporului pro
ducției industriale.

Deși condițiile climatice au 
fost nefavorabile, și în agricul
tură s-a înregistrat față de reali
zările anului 1968 un spor al 
producției de 4,8 la sută, ca 
urmare a modernizării bazei teh
nico-materiale. extinderii suprafe
țelor irigate, îmbunătățirilor fun
ciare, folosirii unor cantități spo
rite de îngrășăminte și substan
țe chimice. Si, chiar dacă la 
unele culturi recoltele au fost 
sub prevederile planului, totuși, 
în ansamblu producția agricolă 
asigură aprovizionarea populației 
cu produse agroalimentare și sa
tisface nevoile economiei națio
nale. Paralel cu creșterea gene
rală a producției materiale s-a 
dezvoltat și modernizat baza teh
nică materială în transporturi, a 
sporit volumul activității în 
stnicții.

Dar creșterea absolută a 
ducției materiale nu rămîne 
gura caracteristică a anului 1969. 
în același timp* ea a fost larg 
diversificată, sriorindn-se substan
țial gama sortimentelor ; s-au a- 
similat produse noi cu perfor
manțe superioare. Numai în in
dustria construcțiilor de mașini 
au fost asimilate circa 540 noi 
tipuri de mașini, utilaje și insta
lații, s-au fabricat noi sortimente 
de țesături, tricotaje, confecții, 
încălțăminte, produse alimen
tare. Totodată, au fost obținute

Și

con-

pro- 
sin-

rezultate pozitive în îmbunătăți
rea calității produselor în toate 
ramurile industriei-

Așadar, am produs mai mult în 
1969, dar, în același timp, mai 
bine. într-o gamă mult mai va
riată.

„...a continuat procesul de 
modernizare a ramurilor econo
mice...", continuă Comunicatul. 
Este unul din elementele ceie 
mai importante ale îndeplinirii 
planului în 1969, care ne rele
vă pași făcuți în ridicarea nive
lului tehnic al producției, măsu
ra în care aceasta ține seama de 
cuceririle științei și tehnicii în 
toate domeniile E reconfortant 
să constați că și aici rezultatele 
sînt pozitive. Aproape întreaga 
producție de fontă și oțel s-a ob
ținut în instalații la care princi-

rezervele ce pot fi încă puse în 
valoare aci, a răspuns în 1969 
mai bine comandamentelor pro
ducției, contribuind la valorifi
carea superioară a resurselor na
turale, lărgirea bazei de mate
rii prime, perfecționarea tehnolo
giilor de fabricație și îmbunătă
țirea caracteristicilor tehnice ale 
unor produse.

„...A sporit venitul național, 
a continuat procesul de dezvol
tare a științei, culturii și artei, de 
ridicare a nivelului de trai al 
ponuiației".

E consecința firească a unui 
proces complex, rațional condus 
și desfășurat. Dezvoltarea econo
miei, valorificarea mai eficientă 
a resurselor 
s-au oglindit 
în anul 1969

materiale ți umane 
sintetic în creșterea 
a venitului național

prinse în comunicat constatăm că 
la majoritatea principalelor grupe 
de mărfuri desfăcute, planul a 
fost îndeplinit și depășit, iar ca 
un fapt la fel de pozitiv, au con
tinuat să crească vînzările la 
mărfurile de folosință îndelunga
tă. în același timp, în comunicat 
se relevă că în unele perioade 
nu a fost 
populației la came, preparate de 
came, ouă, brînzeturi, alte pro
duse ale industriei alimentare și 
ușoare din motive cunoscute, 
ceea ce impune organelor ce 
coordonează activitatea respecti
vă să ia măsurile corespunzătoa
re pentru înlăturarea neajunsuri
lor ce mai dăinuie în aceste do
menii.

Creșterea veniturilor populației 
a fost însoțită de sporirea cu 10

sa

satisfăcută cererea

spo-sionant de 
rit tirajul 
altor publicații periodice. Pentru 
îmbunătățirea 
populației 
noi unități 
paturilor 
sporind cu 
bunătățit 
țiile de locuit ale populației, în 
1969' fiind construite și date în 
folosință 139 mii locuințe la ora
șe și sate, dintre care 78 000 au 
fost construite din fondurile sta
tului.

Am cuprins aici doar cîteva 
din elementele de bază care ca
racterizează dezvoltarea econo
miei naționale în 1969. Fără în
doială, tabloul e mult mai am
plu, măr complex. Incontestabil, 
în obținerea tuturor succeselor,

titluri de cărți, a 
ziarelor, revistelor ți

ocrotirii sănătății 
s-au dat în folosință 

spitalicești, numărul 
de asistență medicală 
3,4 la sută. S-au îm- 

în continuare condi-

PAS VI GUROS
palele operațiuni sînt automati
zate. în timp ce peste patru cin
cimi din producția de laminate 
finite pline s-a realizat pe lami
noare automatizate. Industria 
construcțiilor de mașini a primit 
noi mașini-unelte automate și cu 
comandă program, a crescut vo
lumul lucrărilor mecanizate în 
exploatările miniere, la operațiile 
grele din turnătorie precum și 
la unele lucrări din exploatările 
forestiere : a continuat dotarea 
transporturilor cu mijloace mo
derne, s-a extins automatizarea 
și electrificarea proceselor de ex
ploatare. Ca urmare, munca în 
aceste sectoare a devenit mai 
productivă, s-au obținut rezul
tate notabile în reducerea con
sumurilor. în creșterea eficienței 
întregii activități economice.

Cercetarea științifică, cu toate

cu 7,3 la sută față de 1968. Pe 
această realitate partidul și-a 
fundamentat măsurile de ridicare 
în continuare a bunăstării popu
lației — țelul suprem al întregii 
sale politici economice. Efectele 
acestor măsuri le-am simțit cu 
toți, căci în 1969 veniturile bă
nești obținute de populație a fost 
cu 6,1 la sută mai mari decît în 
1968. în anul care s-a scurs ac
țiunea de generalizare a experi
mentării noului sistem de salari
zare a cuprins 2,7 milioane de 
salariați care au beneficia! de 
venituri suplimentare ce se ridică 
la 2,5 miliarde lei, salariul me
diu crescînd cu 4,2 la sută față 
de 1968.

Paralel cu sporirea veniturilor, 
a crescut cu 4,7 la sută volumul 
total al 
populației. Parcurgînd datele cu-

cu 4,7 la sută volumul 
mărfurilor desfăcute

la sută a cheltuielilor social-cul- 
turale finanțate de la buget, ceea 
ce a creat condiții tot mai bune 
pentru dezvoltarea învățămîntu- 
lui, culturii, 'artei, ocrotirii sănă
tății și asistenței sociale. Și ast
fel, în condițiile creșterii numă
rului de elevi și studenți, cheltu
ielile statului ce au revenit în 
medie anual pentru un elev în 
școlile de cultură generală au 
crescut de la 1 180 lei în 1968 la 
1 353 lei în 1969 iar pentru un 
student de la 11 500 lei la 
12 278 lei. S-au ridicat noi edifi
cii social-culturale, s-au dat în 
folosință trei studiouri la noul 
Centru de Televiziune, noi cine
matografe, au continuat lucrările 
pentru construcția Teatrului na
tional din București și a teatrelor 
din Craiova și Tg. Mureș. în 
1969 s-a editat un număr impre-

un rol deosebit de important a 
jucat aplicarea în continuare a 
măsurilor inițiate de conducerea 
partidului nostru de perfecționa
re a organizării conducerii și pla
nificării economiei naționale, în
ființarea în 1969 a centralelor, 
combinatelor și grupurilor de în
treprinderi.

Relevînd realizările de seamă 
obținute de poporul nostru în 
1969, în Comunicat sînt reliefate 
pe bună dreptate și o serie de 
dificultăți și neajunsuri care s-au 
manifestat în activitatea econo
mică în anul care s-a scurs. Ele 
trebuie să stea în atenția colec
tivelor de oameni ai muncii, a 
specialiștilor, să constituie obiec
tul unor temeinice măsuri tehni- 
co-organizatorice menite să asi
gure punerea în valoare, cu 
randament superior, a tuturor

resurselor de care dispune eco
nomia noastră. în această acțiu
ne de mare însemnătate econo
mică, tineretul patriei, mobilizat 
de organizațiile U.T.C., poate, și 
este datoi să aducă o contribuție 
de prim rang. Căile prin care 
pot fi puse mai bine în valoare 
aceste rezerve au fost pe larg 
expuse de către tovarășu 
NICOLAE CEAUȘESCU în cu- 
vîntarea rostită la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R. Va trebui 
ca în 1970, ultimul an al actualu
lui cincinal, în întreaga econo
mie să se ia măsuri hotărîte pen
tru îmbunătățirea aprovizionării 
tehnico-materiale, folosirea cu 
randament sporit a capacităților 
de producție, a mașinilor, utila
jelor, a spațiilor de producție, 
îmbunătățirea cooperării dintre 
întreprinderi, reducerea consumu
rilor specifice Ia materii și ma
teriale și în special a consumului 
de metal, respectarea riguroasă 
a programelor de producție și 
termenelor de punere în funcțiu
ne a noilor obiective economice 
și social-culturale.

Un cîmp vast de acțiune se 
deschide în fața tinerilor, a orga
nizațiilor U.T.C. Nu ne îndoim 
că, așa cum a făcut-o și pînă a- 
cum, tînăra generație, încadrîn- 
du-se activ în efortul general al 
întregului nostru popor, va pune 
în joc întreaga sa capacitate de 
muncă, elanul și entuziasmul 
ce-i sînt caracteristice pentru în
deplinirea și depășirea planului 
pe 1970, aducînd astfel o con
tribuție de preț la realizarea în
tregului cincinal, premiză traini
că pentru trecerea la înfăptuirea 
programului de dezvoltare so- 
cial-economică a țării, elaborat 
de Congresul al X-lea al parti
dului, în vederea făuririi societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate, a progresului continuu și 
prosperității României socialiste.

ieșiți învingători din 
duse prin „preeriile" 
conduc secții și fabrici 
nei — constituie, după 
mea. adevăratul tărîm_ ___
ism, de curaj, de efort suprem, 
bărbătesc, spre care trebuie ca
nalizat spiritul aventuros, atît 

_ de caracteristic tineretului, me- 
V reu dornic să înfrunte nepre

văzutul. dar neștiind adesea 
să-l aleagă pe cel cu adevărat 
eroic de cel fals

— Totuși, un asemenea fel de 
„aventură" nu oferă desfășu
rări spectaculoase, demonstra
tive - șj ele la fel de dragi 
tineretului.

— Crezi ? Cine a stat mai 
mult în uzina noastră în ulti
mele două luni ale anului tre
cut, te-ar contrazice Imaginea- 
ză-ți cîteva mii de oameni. în 
majoritate tineri, angajați în
tr-o Aventură profesională în 
care șe juca însăși .cartea" 
onoarei întreprinderii (ne a- 
flam sub plan și trebuiau în
dreptate lucrurile într-un timp 
record), în care miza nu era 
un... dolar găurit, ci cîteva 
bune milioane de lei, în care 
colt-urile erau strunguri-revol- 
ver și caii nu o biată herghelie 
ci cîteva zeci de mii cuprinși 
în forța fiecărei locomotive 
electrice S-a lucrat zi și noap
te — de fapt s-a dus o luptă i 
cu timpul, cu materialele, cu 
starea psihică — cu o înverșu
nare din care, te asigur, n-a 
lipsit suspense-ul și care a fost 
răsplătită cu un happy-end în 
care orice tînăr muncitor s-a 
putuț mîndri că se purtase ca 
un adevărat... hombre Nu în
tîmplător am făcut aceste ală
turări de nume și situații din 

aventuri Eu sînt 
ceea ce nu trebuie 
din, stilul de edu- 
a tineretului din 

instructive depuse 
angajare în

filmele de 
de părere că 
să lipsească 
cație civică 
strădaniile 
pentru totala lui __ ...
efortul productiv, este un anu
me ton — mai viu. mai 
mai expresiv — eare să 
întîmpinarea spiritului 
al tinerilor, a dorului 
aventură — sentiment ___ , _
drept, ascunde multe capcane 
dar poate oferi, atunci cînd 
este bine valorificat, nebănuite 
comori S-ar putea spune încă 
multe pe această temă a educa
ției tinerilor Căci, printre al
tele. am fost cîndva și activist 
extrabugetar al organizației de 
tineret..

— De aceea și noi consfd' 
râm discuția deschisă.

colorat, 
vină în 

eroic 
lor de 
care, e



d P. C. din Cehoslovacia

cvadripartită 
de la Paris

ORIENTUL APROPIAT
• WILLIAM ROGERS VA VIZITA R.A.U.

• INCIDENT SIRIANO-ISRAELIAN

Wilson
la Casa Alba

Joi a avut loc la Paris o nouă 
ședință — cea de-a 52-a — a 
Conferinței cvadripartite în pro
blema Vietnamului.

în cuvîntul său, reprezentan
tul R.D. Vietnam, ambasadorul 
Ha Van Lan. a protestat împo
triva noilor atacuri aeriene ame
ricane asupra teritoriului nord- 
vietnamez. Aviația americană, 
a spus vorbitorul, a efectuat 
miercuri „cel mai puternic atac 
asupra teritoriului R.D. Viet
nam" din perioada care a trecut 
de la decizia fostului președinte 
Johnson de a ordona încetarea 
bombardamentelor asupra Viet
namului de nord. El a calificat 
noile atacuri aeriene drent „un 
foarte grav act de război". Re- 
ferindu-se la desfășurarea confe
rinței de la Paris, Ha Van Lau 
a subliniat că Statele Unite poar
tă răspunderea actualului impas 
al negocierilor. Referindu-se la 
mesajul președintelui S.U.A. des
pre ..Starea Uniunii", ambasado
rul Ha Van Lau a subliniat că, 
planul lui R. Nixon de „vietna- 
mizare" a conflictului nu în- 
seamă altceva decît prelungirea 
războiului.

Evocînd politica americană ds 
„vietnamizare" a conflictului, 
șeful delegației Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de sud, d-na 
Nguyen Thi Binh, a subliniat că 
prin aplicarea ei războiul devine 
cu fiecare zi „mai îndîrjit și mai 
crud". în acest sens, ea a citat 
masacrarea populației civile din 
Song My.

Aspect de la recentele demonstratei protestatare studențești desfășurate la Milano

In cursul nopții de miercuri 
unitățile Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud au lansat 18 a- 
tacuri împotriva unor obiective 
militare americano-saigoneze, 
dintre care 14 au fost caracteri
zate de către autoritățile militare 
ale Statelor Unite drept impor
tante.

PRAGA 29. — Corespondentul 
Agerpres, E. Ionescu, transmite : 
La Praga s-a deschis Plenara Co
mitetului Central al P.C. din 
Cehoslovacia. Ordinea de zi cu
prinde discutarea unor probleme 
de cadre, a problemelor princi
pale ale politicii economice a 
partidului, prezentarea unui refe
rat cu privire la activitatea Pre
zidiului C.C. de la ultima plena
ră, probleme ale întăririi și creș
terii capacității de luptă a parti
dului în legătură cu preschim
barea documentelor de partid, 
discuții și adoptarea unei rezo
luții.

La primul punct al ordinii de 
zi a luat cuvîntul Gustav Husak, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia.

Plenara C.C. al P.C. din Ceho
slovacia a aprobat demisia lui 
Oldrich Cernik din rîndul mem
brilor Prezidiului C.C. al parti
dului. A fost, de asemenea, ac-

Opțiunile francezilor
Un sondaj SOFRES

Ziarul „LE FIGARO" a publi
cat joi dimineața rezultatele 
unui sondaj efectuat de institu
ția specializată Sofrgs cu privire 
la opiniile francezilor despre 
politica externă a țării lor. Son
dajul indică faptul că 64 la sută 
din cei interogați aprobă po
litica actuală a guvernului fran
cez în ce privește relațiile cu 
țările socialiste. Politica euro
peană este aprobată de 51 la 
sută din cei interogați, iar cea 
față de S.U.A. de 61 la sută. 
Totodată, marea majoritate a

celor întrebați s-au pronunțat 
într-un fel sau altul, împotriva 
unei alianțe militare cu Ș.U.A. 
în legătură cu aceasta ziarul 
FIGARO scrie : „Acum, cînd se 
declară ostili alianțelor militare, 
francezii demonstrează cît au 
fost de sensibili la promovarea 
independenței naționale"

Tn ansamblu, poziția Franței 
față de conflictul din Orientul 
Mijlociu a fost aprobată de 17 
la sută din persoanele întreba
te. 49 la sută dintre ele mani- 
festîndu-și dezaprobarea, iar 34 
la sută fiind fără nici o opinie.

ceptată și demisia din Prezidiul 
C.C. a lui Karel Polacek, care a 
demisionat totodată din postul de 
președinte al Consiliului Central 
al Mișcării Sindicale Revoluțio
nare și a lui Ștefan Sadovski din 
funcția de membru al Prezidiu
lui, secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, de prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Slovacia.

în funcțiile de membri ai Pre
zidiului devenite libere au fost 
aleși Antonin Kapek, Josef 
Korcak și Jozef Lenart. Ca mem
bri supleanți ai Prezidiului au 
fost aleși Dalibor Hanes, Vaclav 
Hula și Alois Indra.

Plenara a aprobat, la recoman
darea unor comitete regionale ale 
partidului, demisia unor membri 
ai Comitetului Central, precum 
și demisia lui Alexander Dubțek 
din rîndurile membrilor Comite
tului Central, demisie înaintată 
de el la propunerea Prezidiului 
C.C. al partidului.

Comitetul Central l-a recoman
dat pe Jan Pilier în postul de 
președinte al Consiliului Central 
al Mișcării Sindicale Revoluțio
nare.

La punctul al doilea al ordinei 
de zi — informarea Prezidiului 
cu privire la problemele princi
pale ale politicii economice a 
partidului a luat cuvîntul Vaclav 
Hula.

Lucrările Plenarei
★

Președintele R. S. 
ce, Ludvik Svoboda, 
demisia lui Oldrich
postul de președinte al guvernu
lui, precum și demisia mai mul
tor miniștri și a numit pe Lubo- 
mir Strougal în postul de pre
ședinte al guvernului.

REBELA
Presa pariziană anunță 

propiata apariție într-o

continuă.

Cehoslova- 
a acceptat 
Cerni k din
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ditură franceză a unui nou 
roman. Intitulat „BAZA", a- 
cest roman are ca loc al 
desfășurării acțiunii o bază 
navală

• spaniol 
rcază, 
rine 
cu

CAIRO — Secretarul de stat 
american William Rogers urmea
ză să întreprindă o vizită oficială 
în Republica Arabă Unită, înce- 
pînd cu data de 7 februarie, 
anunță agenția M.E.N.

WASHINGTON. — Purtătorul 
de cuvînt al Departamentului de 
Stat al S.U.A., Robert McClos
key, comentînd recentul atac ae
rian israelian asupra unei zone 
din apropierea capitalei R.A.U., 
s-a referit la „necesitatea urgen
tă a respectării stricte, de către 
cele două părți în cauză, a în
cetării focului", hotărîtă prin re
zoluția din 1967 de Consiliul de 
Securitate. El a arătat că acest 
apel la moderație are menirea să 
exprime preocuparea față de „ni
velul ridicat al violenței de am
bele părți ale liniei de încetare a 
focului și față de creșterea victi
melor și distrugerilor ce rezultă 
de aici".

CAIRO. — Un purtător de cu
vînt oficial al R.A.U. a anunțat 
că la 2 februarie, la Cairo, se va 
deschide o conferință la care 200 
de parlamentari din 50 de țări 
vor examina timp de cinci zile

probleme legate de actuala situa
ție din Orientul Apropiat.

TEL AVIV. — Un avion ne
identificat a survoltat joi la joasă 
altitudine portul Haifa, a anun
țat un comunicat oficial dat pu
blicității la Tel Aviv. în cursul 
acestui zbor, avionul a depășit 
viteza sunetului, însă șocul su
personic caracteristic nu a pro
vocat pagube.

Agențiile de presă, care trans
mit această știre, subliniază că 
este pentru prima dată de la 
sfîrșitul războiului din 1967 cînd 
un avion militar străin survolea
ză un oraș israelian.

★
DAMASC. — Postul de radio 

Damasc și-a întrerupt emisiunile 
obișnuite pentru a anunța că o 
escadrilă de vînătoare a forțelor 
armate siriene a survolat orașul 
israelian Haifa; șocul provocat de 
viteza supersonică a avioanelor 
„a provocat pagube importante 
orașului Haifa".

Un comunicat militar sirian 
precizează că această operațiune 
a avut loc ca răspuns la survola
rea orașului Damasc de către a- 
vioane israeliene.

Tn urmă 
două sule 
insulele pustii erau la 
modă. Faimosul pirat, 
căpitanul Kid, a de
barcat înțr-o noapte 
cețoasă din toamna 
anului 1780 pe o mică 
insulă nelocuită din 
Caraibi și a ascuns 
acolo o parte din co
morile jefuite. Mai 
tîrziu, alți pirați, mai 
mult sau mai puțin 
celebri, au urmat e- 
xemplul lui Kid.

Timp de cîteva de
cenii insulele pustii 
au avut mare căutare. 
Treptat, însă, „cere
rea" în acest domeniu 
a scăzut. Goana după 
insulițe nepopulate a 
rămas doar în legen
dele cu pirați și co
mori ascunse.

Unele informații re
cente au însă darul 
să ne sugereze că 
insulele pustii au a- 
juns iarăși la modă și 
peregrinările piraților 
în căutarea unor re
cife nelocuite sînt pe 
punctul de a trăi — 
ca să zicem așa — o 
a doua tinerețe. în-

cu 
de

vreo 
ani,

succintă cores-tr-o

Sondență din Statele 
nite, 

vețian
cotidianul el- 
NEUE ZUR- 

CHER ZEITUNG rela
tează „din surse bine 
informate" că două 
nave americane „cu 
personal specializat", 
întreprind actualmente 
o călătorie „învăluită

deosebire de eroul lui 
De Foe, caută cu lu
minarea insulițe pus
tii, fenomenul are o 
cauză precisă. „De 
cîțiva ani — notează 
NEUE -- ------------ —
TUNG 
baze 
parte din planurile 
strategice ale marinei

ZURCHER ZEI- 
— crearea de 
insulare face

PE URMELE
LUI KID

într-o mare discreție" 
în Oceanul Pacific și 
Indian, căutînd „atoli 
care ar putea fi folo
siți ca baze .militare 
sau de aproviziona
re".

Faptul în sine nu 
are nimic surprinză
tor. Dacă la Pentagon 
s-a simțit nevoia aces
tui original detașa
ment de robinsoni 
profesioniști care, spre

de război a S.U.A. din 
cauza furtunilor poli
tice care amenință e- 
xistența bazelor străi
ne în regiunile popu
late. Un înalt funcțio
nar militar remarca 
în public, cu ironie 
nedisimulată, că în 
curînd factorii respon
sabili de organizarea 
bazelor militare vor 
trebui să conteze, 
probabil, pe bunăvo-

ința gorilelor din pus
tietățile insulare care 
vor fi fiind încă nelo
cuite de oameni... O- 
ficialități militare (a- 
mericane — n. n.), re
cunosc deschis că nu
mai bazele situate de
parte de agitația 
populară sînt sigure, 
în mod ideal ele ar 
trebui să fie instalate 
în atoli nepopulați un
de să fie debarcați 
militari și specialiști 
americani".

Deocamdată, după 
peregrinări destul de 
îndelungate, a fost re
ținută doar o singură 
insuliță mai apropiată 
de „profilul" amintit. 
Este vorba de insula 
Diego Garcia cu o 
suprafață de 78 mile 
pătrate. Insula are o 
mare calitate : nu a- 
dăpostește nici o ființă 
omenească. Spre deza
măgirea militarilor ea 
are însă și un mare 
defect: e aproape de 
Ceylon. Așadar, idea
lul rîvnit de Pentagon 
e greu de găsit pe mi
ca noastră planetă...

americană din portul 
Rota, unde anco- 

de obicei, subma- 
nucleare înzestrate 

rachete „Polaris".
Autoarea noului roman, 

Isabel Alvarez de Toledo s-a 
făcut remarcată de o bună 
bucată de vreme nu numai 
ca o scriitoare talentată ci 
și ca o militantă curajoasă 
pe plan social. Activitatea 
laborioasă pe tărîm social și 
literar a Isabelei Alvarez a 
atras cu atît mai mult aten
ția cu cît ea descinde din- 
tr-una din cele mai ilustre 
familii aristocratice spanio
le și poartă titlul de duce
să de Medina Sidonia. „Du
cesa rebelă", cum o denu
mește în mod curent presa 
madrilenă, a ieșit din în
chisoare în decembrie tre
cut după ce executase o de
tențiune de un an și jumă
tate. Autoritățile .îi puseseră 
în culpă două capete de a- 
cuzare : publicarea romanu
lui „GREVA" care evocă 
lupta muncitorimii spaniole 
(și care a apărut tradus in 
citeva limbi) și organizarea 
manifestațiilor de protest 
ale locuitorilor Palomares- 
ului, mica localitate din An
daluzia în apropierea căreia 
„bombardiere strategice" a- 
mericane „pierduseră" bombe 
nucleare, infectînd regiunea. 
Presiunile oficialităților, pro
misiunile făcute în timpul 
„cercetărilor" și procesului 
de a înceta acțiunea judicia
ră la „cel mai mic semn de 
bunăvoință" din partea „a- 
cuzatei" s-au lovit de refu
zul ferm al „ducesei rebele". 
Ea a răspuns că preferă 
temnița oricărei repudieri a 
convingerilor sale progresis
te.

în ziua cînd a fost elibera
tă din închisoare ducesa de 
Medina Sidonia spunea unui 
reporter al revistei veșt-ger- 
mane DER STERN : „Nu re
gret nimic. Vqî reîncepe 
lupta pentru binele și pro
gresul poporului spaniol".

De fapt „ducesa rebelă" nu 
a încetat nici un moment a- 
ceastă luptă. Romanul „BA
ZA" a fost scris în timpul 
perioadei de detențiune.

P. N.

mi-• NICOLAE BOZDOG, 
nistrul comerțului interior al 
României care se află Ia Buda
pesta în vederea semnării unor 
protocoale comerciale, a fost 
primit joi după-amiază de An
tal Apro, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., vi
cepreședinte al Guvernului Re
voluționar Muncitoresc Țără
nesc Ungar.

E. R.

• CONSILIUL DE SECURI
TATE AL O.N.U. s-a întrunit 
in cursul nopții de miercuri spre 
joi pentru a lua în discuție si-
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URMĂRIREA : rulează la Patria 
(orele 9; 11,30; 14: 16,30; 19; 21,30), 
Feroviar (orele 9.30: 12,15: 15:
17.45. 20,30)

SIMPATICUL DOMN R : rulea- 
ză la Republica (orele 9: 11.15: 
13.30: 16: 18,30; 21).

VIA MALA : rulează Ia Favo
rit (orele 10; 13: 15.30: 13; 20,30), 
Festival (orele 8.45: 11: 13,15: 16: 
18,30; 21).

PROFESIONIȘTII: rulează la
Victoria (orele 8.45: 11; 13.30: 16; 
18.30: 20.45)

RECONSTITUIREA : rulează la 
Luceafărul (orele 9: 11,15; 13,30;
16; 18.15; 20,45).

CĂLUGĂRITĂ : rulează la Ca
pitol (orele 9; 12,30; 16,15; 19,45).

O ȘANSA DINTR-O MIE : ru
lează la Modern (orele 9.15: 11.30: 
13.45: 16: 18,15: 20,30).

PĂCATUL DRAGOSTEI: rulează 
la București (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Grivlta (orele 9,30; 
12; 15,30: 18 : 20,30), Gloria (orele 
9: 11,15; 13.30: 16: 18,15; 20,30), To
tals (orele 9 — 15,45 în continua
re: 18.15; 20.30), Flamura (orele 9: 
11.15: 18.15; 20,30).

viata dificila : rulează la 
Central (orele 8.30: 11; 13.30: 16: 
18.30; 21).

FANTOMAS SE DEZLĂNȚUIE : 
rulează la Lumina (orele 8,30—16,15 
tn continuare: 18.30: 20.45).

BECKET : rulează la Doina io
vele 11,30; 16; 19,30; program pen
tru copil orele 9—10).

TARZAN. OMUL MAIMUȚA :

rulează Ia Timpuri Noi (orele 
9—15 în continuare; program de 
filme documentare orele 17—21 
în continuare).

TAINA LEULUI: rulează la Ex
celsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Aurora (orele 10; 12: 
16: 18,15: 20,30).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ: ru
lează la înfrățirea (orele 15,15; 
17.45: 20). Flacăra (orele 15,30: 18:
20.30) .

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Buzești (orele 15,30; 18; 20,30): 
Giulești (orele 15,30; 18; 20,30),

IN IMPARATIA leului de 
ARGINT : rulează la Dacia (ore
le 8,15—20,30 în continuare).

BĂTALIA PENTRU ROMA : 
rulează la Bucegi (orele 10; 16;
19.30) ; Floreasca (orele 9; 12,30; 
16; 19,30), Arta (orele 9—15.45 în 
continuare; 19,30).

CORABIA NEBUNILOR : ru
lează la Unirea (orele 15,30; 19).

RĂZBOIUL DOMNITELOR : ru
lează la Lira (orele 15,30; 18:
20,30).

BĂIEȚII in HAINE DE PIELE: 
rulează la Drumul Sării (orele 
15; 17,30; 20).

WINNETOU IN VALEA MOR
ȚIU rulează la Cotrocenl (orele 
15,30; 18), Miorița (orele 10; 12: 
16: 18,15; 20,30).

LINIȘTE ȘI STRIGAT : rulea
ză la Cotrocenl (ora 20,30).

LA NORD PRIN NORD-VEST; 
rulează la Pacea (orele 15.30: 19).

INTR-O SEARA UN TREN...: 
rulează la Melodia (orele 9: 11: 
13; 15; 17; 19; 21).

PRIETENI FARA GRAI: rulea- 
ză la Volga (orele 9,30—18 tn con
tinuare 18,15; 20,30).

Yenul sub presiune ?
In 1968, produsul social al Ja

poniei a depășit 140 miliarde de 
dolari, plasînd din acest punct 
de vedere țara pe locul doi în 
lumea capitalistă. Sporirea pu
terii economice a Japoniei, pro
movarea unui comerț competi
tiv. a stîrnit îngrijorarea celor 
obișnuiți să-i considere pe japo
nezi doar „copiști harnici și tar
divi ai puterii de creație europe
ne și americane". Creșterea vo
lumului producției sale — în 
ciuda păstrării unor structuri 
patriarhale în anumite ramuri, 
de exemplu în agricultură, a 
permis Japoniei să-și mărească 
exportul într-un ritm accentuai 
comparativ cu valoarea impor
turilor sale. Potrivit unor date 
statistice incomplete, această ța
ră înregistrează. în medie, un 
excedent comercial lunar de cir
ca 200 milioane de dolari... Pe 
rind,.S.U.A.. țările membre ale 
Pieței comune (în special R.F. 
a Germaniei) Anglia, au început 
să dea semne de nervozitate fa
ță de ..expansiunea economică 
energică" a Japoniei, într-un 
moment în care inflația își pu
nea puternic amprenta asunra 
economiei majorității țărilor 
capitaliste. Au început să apa
ră știri potrivit cărora princi
palii parteneri comerciali ar fa
ce presiuni pentru reevaluarea 
monetei naționale japoneze, 
yenul. Atît a trebuit. Ceea ce 
se întîmplase cu cîteva luni în 
urmă în R.F. a-Germaniei, este 
pe cale de a se repeta în Japo
nia. După cum se știe, așteptîn- 
dn-se la o reevaluare a mărcii, 
importante capitaluri speculati
ve, evaluate la miliarde de do
lari. au părăsit în toamna tre
cută Franța, Anglia. S.U.A. și 
s-au instalat la băncile vest-ger- 
mane. sperînd obținerea unor 
cîștiguri de pe urma sporirii va
lorii mărcii în rapfirt cu dola
rul. în prezent, observatorii a- 
sistă la o operație similară, cu 
deosebire că ținta capitalurilor 
speculative este Tokio, sediul 
marilor bănci japoneze.

Paritatea actuală este de 360 
yeni pentru un dolar. Aceasta 
a fost „aleasă" de autoritățile a- 
mericane de ocupație la 23 a- 
prilie 1949. De atunci, s-au 
schimbat multe. Japonia a de
venit o mare exportatoare, ce-și

limitează importurile și inter
zice avalanșa de investiții stră
ine. In asemenea situație parte
nerii săi înregistrează deficite. 
Pentru curmarea actualei stări 
de lucruri se fac presiuni pentru 
reevaluarea yenului după exem
plul vest-german. pentru libe
ralizarea importurilor și a tran
zacțiilor de capital. Dacă la 
capitolul privind ridicarea in
terdicției de import japonezii 
nu ridică obiecții, în ceea ce 
privește reevaluarea yenului 
și _ pătrunderea capitalurilor 
străine, guvernul de la Tokio 
se arată deocamdată ferm pe 
poziția de a nu ceda.

La recenta reuniune a ban
cherilor occidentali desfășura
tă la Bâle a reieșit dorința u- 
nora de a impune Japoniei un 
regim financiar pe care aceasta 
nu-1 dorește. După cît se pare, 
ultima călătorie a premierului 
Eisaku Sato la Washington a 
slăbit oarecum presiunile Wall- 
■Streetului privind reevaluarea 
yenului ca urmare a promisiu
nilor japoneze de a favoriza în 
următorii ani — pînă prin 1975 
— mișcarea liberă a capitaluri
lor și de a elimina, progresiv, 
barierele vamale 'nipone din fa
ța produselor americane.

I. TIMOFTE

încordarea
După cum se anunță din Nico

sia, în efortul lor de a pune ca
păt valului de acțiuni teroriste, 
organizate de gruparea naționa
listă ilegală ..Frontul național", 
autoritățile cipriote doresc să 
obțină aprobarea Parlamentului

Autoritățile dominicane au 
închis miercuri, pe timp ne
definit, Universitatea din San
to Domingo, ca urmare a in
cidentelor dintre poliție și stu- 
denți. Noile demonstrații ale 
studenților au fost provocate, 
informează agenția U.P.I., de 
„dispariția" a trei colegi, ares
tați în urmă cu cîteva zile.

tuația din Namibia (Africa de 
Sud-Vest). Convocarea acestei 
rehniuni a fost cerută de 58 de 
state membre ale O.N.U. în 
cursul ședinței, reprezentantul 
Finlandei a depus un proiect 
de rezoluție care condamnă Re
publica Sud-Africană pentru re
fuzul de a îndeplini rezoluțiile 
anterioare privitoare la Namibia. 
Proiectul califică drept ilegală 
continuarea prezenței autorită
ților sud-africane în acest teri
toriu.

• SENATORUL SOCIALIST 
SALVADOR ALLENDE, candi
datul coaliției forțelor de stînga 
la alegerile prezidențiale din 
Chile, a declarat că, dacă va 
fi ales, va restabili imediat re
lațiile diplomatice cu Cuba. El 
s-a pronunțat, de asemenea, în 
favoarea extinderii relațiilor di
plomatice, comerciale și cultu
rale cu toate țările lumii, în 
special cu cele socialiste.

• LA 30 IANUARIE va avea 
loc la Paris prima întîlnire la 
nivel înalt, din acest an, în

VA PLACE BRAHMS?: rulează 
la Viitorul (orele 15.30; 18; 20,30), 
Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

LUCIA: rulează la Moșilor io
vele 15,30: 19).

ORAȘUL VISURILOR: rulează 
la Popular (orele 15,30; 18).

COLINA : rulează la Popular 
(ora 20,30).

ANGELICA Șl SULTANUL : 
rulează Ia Munca (orele 16: 
18; 20).

DRAGOSTE LA LAS VEGAS : 
rulează la Vltan (orele 15,30: 18;
20,30).

BLOW-UP: rulează la Rahova 
(orele 15,30; 18; 20,30).

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR : rulează la Fe
rentari (orele 15,30; 18; 20,15).

TESTAMENTUL DOCTORULUI
MABUSE : rulează la Cosmos io- 
rele 15,30; 18; 20,15),

NU SÎNT DEMN DE TINE : 
rulează la Cinematecă (Sala 
Union) (orele 10; 12; 14).
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Opera Română : DON JUAN — 
ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
MY FAIR LADY — ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale*' 
(Sala Comedia) : COANA CHIRI- 
TA — ora 19,30 ; (Sala Studio) : 
PĂRINȚII TERIBILI — ora 19,30 ; 
Teatrul de Comedie : NICNIC — 
ora 20 ; Teatrul ,,Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
D-ALE CARNAVALULUI — ora 
20 ; (Sala Studio) : VIRAJ PE
RICULOS — ora 20 ; Teatrul Mic : 
PRIMARUL LUNII ȘI IUBITA 
SA — ora 20 ; Teatrul Giulești : 
VISUL UNEI NOPȚI DE IARNĂ
— ora 19,30 ; Teatrul „C. I. Notta- 
ra“ (B-dul Magheru) : OTHELLO
— ora 19,30 ; (Sala Studio) : DIA
LOG DESPRE DRAGOSTE — ora 
20 ; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
FLOARE DE CACTUS — ora

Zilele acestea, premierul Harold Wilson a conferit Ia Casa 
Albă cu președintele Nixon. Problemele economice, europene, 
Nigeria, politica britanică la est de Suez, „convorbirile în patru" 
în vederea reglementării conflictului arabo-israelian au fost 
unele dintre temele internaționale abordate do premierul bri
tanic la Washington. Este de remarcat faptul că, de data aceasta, 
Wilson nu s-a mai referit la nici un ajutor financiar american, 
situația balanței de plăți a Marii Britanii fiind mult mai bună 
în prezent decît le-a apărut ea britanicilor în primul an după 
devalorizarea lirei sterline.. Vizita întreprinsă la invitația pre
ședintelui Nixon, care s-a oprit de două ori la Londra în primul 
an al mandatului său prezidențial, i-a oferit un prilej lui Wilson 
ca să expună în culori optimiste situația monetară a Marii 
Britanii, sa evalueaze consecințele politicii de austeritate a gu
vernului laburist. Interesul pentru eforturile laburiste de re
glementare a situației financiare a fost desigur împărtășit de 
Nixon care întreprinde acum măsuri asemănătoare, antiinfla- 
ționiste, pentru frînarea fenomenelor negative manifestate în 
economia americană. Semnificativ este și faptul că vizita pre
mierului Wilson a fost precedată la un scurt interval de cea 
a ministrului său de finanțe, Roy Jenkins, a cărui ședere de 
10 zile în S.U.A. a fost considerată „instructivă", de către cercu
rile de afaceri americane. Este vorba in esență de eforturi con
certate care se fac pe cele două maluri ale Atlanticului pentru 
menținerea neștirbită a poziției dolarului în cadrul sistemului 
monetar interoccidental. De altfel, la o întîlnire cu principalii 
consilieri ai președintelui Nixon, Harold Wilson mărturisea că 
o recesiune în Statele Unite ar putea compromite eforturile eco
nomice ale țării sale. Wilson și-a exprimat dezamăgirea față do 
Încetinirea activității economice americane de la sfîrșitul anului 
1969, consecința măsurilor antiinflaționiste și și-a exprimat 
temerea ca situația să nu se agraveze în cursul anului 1970. 
îngrijorarea premierului britanic este motivată de pozițiile pe 
care cele 1000 de firme americane le dețin în Marea Britanic 
și care, contribuie cu 15 la sută la exporturile britanice. O rece
siune în S.U.A. ar aduce prejudicii însemnate comerțului bri
tanic, foarte activ pe continentul nord-american. Implicit orice 
dereglare oricît de sensibilă în situația financiară actuală a 
Marii Britanii i-ar dezavantaja net pe laburiștii care-și pregă
tesc cu grijă atuurile cu care intră în competiția electorală de 
anul acesta cu conservatorii. Marea Britanie a primit asigurări 
că nu va avea prea mult de suferit.

Ultimele informații furnizate Casei Albe au părut convingă
toare,, cert fiind faptul, că Wilson se consideră campioni)’-în- 
mormîntării vechilor „relații speciale" care punea Marea rta- 
nie într-o poziție de „protejată" a Statelor Unite. Legările 
americano-engleze, par acum considerate oficial ca un fel de 
„partnership" atlantic.

Participarea lui Wilson la o întrunire specială a Consiliului 
Național al Securității S.U.A. are o oarecare semnificație. S-au 
discutat probleme privind N.A.T.O. și relațiile est-vest, reedi- 
tindu-se in acest fel prilejul oferit lui Nixon care a asistat la 
o ședința a eabinetului britanic cu ocazia vizitei lui la Whitehall. 
Exista astfel, un consens intim care demonstrează acordul bri
tanic pentru obiectivele urmărite de diplomația americană. 
Agenția FRANCE PRESSE menționa că la Cotaferința sa de 
presa de la încheierea vizitei, Wilson „a lăsat impresia exis
tenței unei concordanțe aproape complete de vederi între cele 
două guverne asupra tuturor problemelor abordate". Nu s-a 
dat publicității vreun comunicat comun pentru că, pe semne, 
hotănrile adoptate nu par prea deosebite. Abordînd problemele 
europene^ Wilson jși-a afirmat poziția binecunoscută a țării sale, 
favorabila convocării unei conferințe asupra securității europene 
cu condiția ca ea să fie bine pregătită. Wilson a mai subliniat 
importanța pe care o reprezintă pentru Marea Britanie con
vorbirile bilaterale în relațiile est-vest. Problema aderării 
Marii Britanii la Piața comună, sprijinită de Statele Unite, va 
fi luată în discuție înaintea vacanțelor parlamentare de vară, 
demersurile înscriindu-se în favoarea a ceea ce Wilson con
sideră o formă „de unitate economică mai realistă". Cei doi 
interlocutori au conferit pe larg despre situația din Orientul 
Apropiat, Wilson nedezvăluind în conferința sa de presă inten
țiile Marii Britanii în legătură cu vinzările de arme către această 
regiune. Făcînd bilanțul convorbirilor sale cu Nixon, Wilson 
declara „am abordat atît de multe subiecte incit cred că am 
fi avut nevoie de luni de zile pentru a duce aceleași discuții 
pe căile obișnuite. Am abordat practic toate aspectele situației 
internaționale. Cred că americanii au fost impresionați de ceea 
ce a realizat Marea Britanic" (A.F.P.).

Ieri după reîntoarcerea sa la Londra, Harold Wilson a pre
zentat în Camera Comunelor o informare asupra călătoriei sale.

din Cipru
pentru un proiect de lege 
vernamental care prevede 
orice persoană suspectată de a 
pregăti o acțiune teroristă poa
te fi arestată și reținută fără 
judecată pentru o perioadă ma
ximă de trei luni. Semnînd pro
iectul de lege, președintele Ci
prului, arhiepiscopul Makarios, 
a declarat că noua lege repre
zintă unul din mijloacele menite 
să pună capăt terorismului pe 
insulă.

Președintele Camerei Repre
zentanților, Glafkos Cleridis, a 
anunțat că deține informații 
precise în legătură cu intenția 
organizațiilor clandestine de a 
ataca posturi de poliție din Ni
cosia, pentru capturarea de ar
me.

gu- 
că

tre cancelarul R. F. a Germa
niei, Willy Brandt, și președin
tele Franței, Georges Pompidou. 
Potrivit relatărilor coresponden
tului din Bonn al agenției 
FRANCE PRESSE, pe primul 
plan al discuțiilor dintre repre
zentanții celor două țări se vor 
afla problemele europene.

• INFORMÎND DESPRE VI
ZITA ÎN POLONIA a delega
ției economice italiene, conduse 
de ministrul plenipotențiar Ugo 
Morabito, în vederea semnării 
unui nou acord comercial pe 
termen lung între cele două 
țări, agenția P.A.P. face o tre
cere în revistă a relațiilor co
merciale polono-italiene în 
cursul ultimilor ani. în perioada 
1958—1969, informează agenția 
menționată, valoarea comerțului 
reciproc a crescut de la apro

19,30 : (la Sala Palatului) :
FOTBAL MEXIC ’70 — ora 19,30 ; 
Studioul T.A.T.C. : CARTOFI
PRĂJIȚI CU ORICE (premieră)
— ora 20 ; Teatrul „Ion Creangă" : 
UMBRA DOCTORULUI NAGVAN
— ora 9,30 ; Teatrul „Țăndărică" 
(Cal. Victoriei) : MIU COBIUL — 
ora 15 ; (Str. Academiei) : BAN
DIȚII DIN KARDEMOMME — 
ora 17 ; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : VARIETĂȚI — ora 19,30 ; 
(Cal. Victoriei) : NICUȚĂ LA... 
TĂNASE — ora 19,30 ; Ansamblul 
U.G.S. : RITM ’70 — ora 20 ; Cir
cul de Stat : MIRAJELE MANE
JULUI — ora 19,30.
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e 17,00 Consultații pentru elevi.
Matematică (clasa a VIII-a). Pro

DOINA TOPOR

A
e IN DRUM SPRE BEL

GIA ȘI OLANDA, Ansamblul 
folcloric „Călușul" din Scor- 
nicești s-a oprit la Salzburg, 
la invitația coloniei sașilor 
originari din Transilvania, 
în sala de festivități din 
Salzburg-Taxham (suburbie a 
orașului), membrii ansamblu
lui au susținut, împreună 
cu alte două echipe locale, 
un program de cîntece și 
dansuri populare în fața a 
peste'600 de spectatori.

Măiestria artiștilor români 
a fost răsplătită cu lungi și 
călduroase aplauze.

ximativ 25 milioane dolari la 
180 milioane dolari.

o COLABORAREA# în dome
niul educării tinerei generații 
constituie tema consfătuirii mi
niștrilor învățămîntului din 
șase țări latino-americane, care 
a început în capitala Columbei, 
Bogota. l.a consfătuire sînt re
prezentate Bolivia, Columbia, 
Chile, Ecuador, Peru și Vene
zuela. *
• UN GRUP- DE TINERI 

NEW-YORKEZI au început o 
campanie de colectare a fondu
rilor necesare publicării unui 
nou cotidian intitulat ..The 
Daily Planet". Primul număr al 
acestui ziar este proiectat să a- 
pară la 4 iulie. Pregătirile se 
află în stare avansată. La acest 
ziar vor colabora și ziariști de 
prestigiu.

bleme. Soluție algebrică sau arit
metică ? q 17,30 Consultații pen
tru elevi. Fizică : (cl. XII). Osci
lații electrice o 18,00 Lumea co
piilor. Copilăria marilor muzi
cieni : Ucenicia lui Bach ® 18,20 
Filmul de desene animate „Cora
bia piraților" ® 18,30 Actualitatea 
în economie o 18,50 Miniaturi co
regrafice susținute de Ansamblul 
folcloric „Doina" al Municipiului 
București © 19,00 Telejurnalul de 
seară • 19,20 Reflector • 19,30
Mai aveți o întrebare ? — emisiu
ne de cultură științifică. Tema : 
„Cunoaștem Terra ?“ Invitații e- 
misiunii : prof. dr. docent Liviu 
Constantinescu (geofizician), dr. 
Marcian Bleahu (geolog), cercetă
tor științific Șerban Dragomirescu 
(geograf) ® 20,40 Film artistic : 
„Un om teribil" • 22,05 Tele
jurnalul de noapte @ 22,20 Cadran 
— emisiune de actualitate inter
națională.
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