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exigent examen pe platforma de probe Foto : M. Andreescu
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propulsor puternic
ai economiei naționale

î

Slujirea 
poporului,

într-o atmosferă de puternic avînt se 
desfășoară în continuare pe întreg cu
prinsul țării întrunirile electorale, expre
sie elocventă a protundului democratism 
al orînduirii noastre socialiste. Pentru 
alegerile de deputați în Marea Adunare 
Națională și consiliile populare, sînt pro
puși zeci de mii de candidați ai Frontu
lui Unității Socialiste, reprezentanți de 
frunte ai clasei muncitoare, țărănimii

cooperatiste și intelectualității, oameni 
ai muncii români, maghiari, germani și 
de alte naționalități care și-au relevat 
în procesul vastei activități de edificare 
socialistă a țării, talentele și sirguința 
de gospodari ai treburilor obștești, de 
slujitori devotați și harnici ai interese
lor celor ce muncesc Ia orașe și sate.

In pagina a ll-a, publicăm noi propuneri de 
candidați desemnați in cursul zilei de ieri.

în primii 3 ani ai cincinalului — 
continuîndu-se aplicarea neabătută 
a politicii partidului și statului, de 
industrializare socialistă a țării — 
s-au obținut rezultate remarcabile în 
realizarea programului de dezvoltare 
a economiei, de înflorire a patriei, 
stabilit de Congresul al IX-lea și de 
Conferința Națională a P.C.R. La 
baza acestor rezultate — atit în do
meniul producției globale industriale, 
productivității muncii, venitului na
țional, cit și în ce privește crește
rea nivelului de trai al poporului — 
se află munca avîntată, plină de ab- 
-'iștație și dăruire,, talentul- ți forț'.

.âtoare a oamenilor muncii din 
țâra noastră, eforturile întregului po
por consacrate îndeplinirii marilor 
obiective ale politicii partidului. Ac
țiunile inițiate în vederea organiză
rii științifice a producției și a mun
cii, reducerii cheltuielilor materiale 
și eliminării pierderilor planificate, 
atragerii în circuitul economic a re
surselor interne și folosirii mai efi
ciente a bazei tehnlco-materiale — 
au asigurat și asigură creșterea con
tinuă a eficientei activității econo
mice.

în contextul acestor factori ele
mentul esențial, care a asigurat nu 
numai o permanentă constanță în 
obținerea unor ritmuri înalte în rea
lizarea principalilor indicatori ai pla
nului, dar care constituie și o pre
misă fundamentală a menținerii în 
continuare a unor astfel de ritmuri 
ridicate, îl constituie eforturile fă
cute de stat pentru înzestrarea din 
ce în ce mai accelerată cu mijloace 
tehnice moderne a tuturor ramuri
lor economiei. Și aceasta, potrivit 
documentelor Congresului al IX-lea 
și Conferinței Naționale a P.C.R., 
care au prevăzut asigurarea unei 
rate înalte a acumulărilor în veni
tul național, precum și indicațiilor 
formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la plenara C.C. al P.C.R. 
din 16—17 decembrie 1968. care a 
subliniat că „...numai în măsura In 
care societatea socialistă repartizează 
just venitul national, asigură o pon
dere importantă fondului de acumu
lare, poate asleura progresul mate
rial si desăvîrsfrea constrnctlei so
cialismului și trecerea treptată spre 
comunism".

Pentru înfăptuirea acestor obiecti
ve, statul socialist a alocat în pri
mii 3 ani ai cincinalului fonduri de 
investiții, de aproape 160 miliarde lei, 
în care ponderea cea mai mare, de 
peste 86 la sută, au detinut-o inves
tițiile din ramurile productive ale e- 
conomlei: 
agricultură, 
municatii și 
au cunoscut 
fată de anul 1965.
1965, în anul trecut — de pildă — 
volumul de investiții a crescut cu 
45 la sută. Important este, în acest 
sens, că în înfăptuirea programului 
de investiții accentul a fost pus pe 
introducerea și extinderea tehnicii 
noi în toate ramurile economiei na
ționale, aceasta fiind calea princi
pală prin care se pot asigura mări
rea productivității muncii, ritmuri 
înalte de creștere a producției, re
ducerea sistematică a cheltuielilor 
de fabricație și, deci, o rentabilitate 
ridicată a întreprinderilor. Totodată, 
s-a ținut seama și de indicația dată 
de conducerea partidului, potrivit că
reia elementul motor, factorul 
propulsiv al progresului tehnic și al 
perfecționării tehnologice îl repre
zintă utilajele, mașinile, instalațiile, 
uneltele de lucru și nu clădirile șl 
construcțiile care, în multe cazuri, 
constituie, așa cum spunea Marx, 
numai „o condiție a producției".

Acestei orientări — care în anii 
viitori își va arăta și mai pregnant 
întreaga ei justețe — îi corespunde 
faptul că față de 1965 în cei trei ani 
ai cincinalului, 
mașini, utilaje 
lor productive 
mai accentuat 
țiilor totale.

Datele înfățișate demonstrează că 
perfecționarea nivelului tehnic al 
producției a constituit o preocupare 
permanentă a partidului și guver
nului, urmărindu-se cu consecventă 
ca dezvoltarea întregii economii na-

Ing. Emanoil FLORESCU 
prim-vicepreședinte 

al Comitetului de Stat al Planificării

țîonale să se desfășoare potrivit ce
lor mai moderne realizări și ten
dințe tehnice cunoscute pe plan mon
dial. Se poate afirma cu hotărîre că 
piomovarea progresului tehnic în 
toate domeniile reprezintă o caracte
ristică a dezvoltării economiei na
ționale a țării noastre — și aceasta 
se asigură prin mecanizarea și auto
matizarea proceselor de producție.

perfecționarea tehnologiei de fabri
cație, utilizarea unor noi procedee 
mai productive, folosirea de mașini 
și utilaje noi, moderne, cu producti
vitate sporită, electrificarea și chi
mizarea producției.

Remarcabil este că, în dezvoltarea 
mijloacelor de producție, pentru nu
meroase ramuri, eforturile au fost 
îndreptate spre sporirea capacității 
unitare și a randamentelor mașini
lor și agregatelor, spre intensifica
rea proceselor de producție prin fo
losirea unor viteze, presiuni și tem
peraturi tot mai mari, transformarea 
proceselor >. discontinue înr.procese..... 
continue, cu un grad ridicat de ati-

a patriei 
socialiste

Vasile REBREANU
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industrie, construcții, 
transporturi, teleco- 

comerț, — ramuri care 
o accentuată dinamică 

Comparativ cu

ritmul de dotare cu 
și aparate a ramuri- 
din economie a fost 
decît ritmul investi-

Un arbore genealogic
înfloritor

Există niște legi imuabile, fi
rești. nespus de simple și poate 
tocmai de aceea uneori reflec- 

la.ețe_^k.jfimirb.i le^des-_ . 
eoperim de fiecare dată sensuri 
noi. le adîncim semnificațiile 
Știute, aceste adevăruri sînt 
atît de precise îneît. transcrise, 
par niște propoziții simple, foar
te scurt exprimate, ca pentru 
copiii din clasele mici care în
vață gramatica : copacii au ră
dăcini. ziua urmează nopții, rîu- 
rile curg la vale, o generație ur
mează altei generații, pămîntul 
este rotund, noi ne iubim patria; 
și, fără îndoială, lista „propozi
țiilor" s-ar putea continua. Sînt 
propoziții simple, cum nespus de 
simplu este adevărul. Aceste a- 
devăruri nu trebuie uitate, sînt 
adevăruri de care sîntem obli
gați să ținem seama, de care 
nimeni nu poate face abstracție. 
Fiindcă niciodată nu au crescut 
copaci fără rădăcină, soarele nu 
a răsărit niciodată de la apus. 
șl doar în viziunile apocalipsu
lui rîurile încep să curgă spre 
izvoare.

Trăim într-o epocă a marilor 
descoperiri, o epocă în care 
zilnic minți inspirate te uimesc 
prin descoperirea unei noi legi 
nebănuite ; tocmai de aceea nu 
trebuie să uităm, noi. generația 
tînără a României de azi. ade
vărurile elementare. Sîntem da
tori nu numai să ne însușim 
marile descoperiri ale științei, 
marile cuceriri ale artei, ci si 
să contribuim la îmbogățirea pa
trimoniului național și univer
sal cu propriile noastre reali
zări.

Voi spune un adevăr nespus 
de simplu: tineretului Româ
niei socialiste i se nune totul 
la dispoziție pentru, a se realiza. 
Trăim un timp generos — iată 
cîteva realități știute de toată 
lumea : încă de la naștere, noul 
cetățean al tării primește asis
tență gratuită ; s-au creat creșe 
și grădinițe ; în clasele elemen
tare ca și în liceu manualele

Cînd intri în pădure tor la școala profesională 
destul de adînc ca să fii pă- a uzinei — îl cheamă, fru- 

" “ Va?
...... .'Nume cu ard-

mă veche, parcă de croni
că sau baladă, tnsă cum, 
nu caracterul de excepție 
a îndrumat pașii reporteru
lui către acest om, cum, 
dimpotrivă, aproape toate 
detaliile biografice ale fa
miliei Copaciu poartă, fun-

fi trebuit să am darul 
zeiesc al ubicuității, mai 
presus de oameni. Pe capul _____ ___ _____

■familiei l-am v "ptrttft cu^ 'nucleară-ț fata cea mică,
hoaște la școala profesio
nală unde, împreună cu 
celelalte cadre didactice, 
lua măsurile pregătitoare 
pentru primirea elevilor și 
startul trimestrului II, apoi 
la comitetul sindical al uzi
nei, unde se achita de sar-

studențesc Regie TI, dîn 
București, materia de stu
diu a anului II de fizicătruns de farmecul ei grav, mos după gust 

IndiViduaiitătiTe arborilor rile 'Copaciu. K" 
tind să dispară. La poalele 
oricăruia ți-ai alege popa
sul, coroanele împreunate 
sus lasă să curgă lumina 
în cascade capricioase, foș
netul mătăsos vine de pre
tutindeni, miresmele și pa
cea plutesc în jurul trun- 
chiurilor fără a părea că 
aderă la vreunul anume. 
Chiar în anotimpul alb, 
cînd contururile descărnate, 
desenate net, ar trebui să-i 
separe cu cruzime pe 
unul de altul, există tivul 
gros al zăpezii care vine să 
încurce, să amestece și să 
confunde fantasticele coar
ne de cerb ale copacilor, 
îneît, dacă scuturăm a 
joacă o singură creangă, 
vrînd să primim în față 
ninsoarea astfel provocată, 
toată pădurea se leagănă 
solidară deasupra, și soli
dară ninge peste pleoanele, 
peste buzele, peste frun
țile noastre înclinate, lă
sate amețitor pe ceafă, pa
ralele cu cerul.

Nu am fetișul metaforei 
și, cel puțin în cazul aces
teia de fată, e deosebit de 
simplu a-i desface mecanis
mul la lumina 
omul despre a 
lie va fi vorba 
ce urmează — 
zeci de ani de meserie la 
„Tractorul“-Brașov. îar 
acum înstructor-coordona-

DINAMICA DOTĂRII

CU MIJLOACE TEHNICE

zilei. Pe 
cărui fami- 
în rîndurile 
strungar cu

',7^-. •£;
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FIȘA MONOGRAFICA
A UNEI FAMILII MUNCITOREȘTI

de Ștefan IUREȘ

damental, sigiliul epocii 
noastre, cum tipică este, 
mai ales, direcția evoluției 
respective între coordona
tele sociale și etice ale Ro
mâniei contemporane, me
tafora s-a declanșat sin
gură. Copacii (Vasile Copa- 
ciu, soția sa Maria, copiii 
lor Teofil Lucia, Vasile 
jr. Aura) rămîn să ne vor
bească, firesc, despre exis
tența milioanelor de familii 
muncitorești cu care și-au 
împletit destinul în anii 
noștri, ai socialismului.

Ca să-i văd în același 
timp pe toți cei numiți ar

cina sa curentă — de a re
partiza biletele de odihnă 
ale salariatilor. La aceeași 
oră Lucia, fata mai mare, 
se afla doar la cîteva zeci 
de metri mai încolo, în 
fata unei planșete, la sec
torul de proiectare de pe 
lingă secția forjă ; în 
schimb Teofi), primul năs
cut al familiei, împărțea 
dreptatea într-o instanță 
judecătorească aflată la 
519 km depărtare, tocmai 
la Satu Mare ; fratele lui, 
Vasile — pentru evitarea 
confuziilor, Vali — repeta 
în camera 427 a căminului

Aurora, cu voioșia netur
burată a celor 13 ani, făcea 
piruiete pe gheată, bucu- 
rîndu-se de ultimele cea
suri ale vacantei de iarnă 
ca una ce, de fapt și uce
nică în ale gospodăriei, 
primise ocazional dispensă 
de la ajutorul cuvenit ma
mei pentru gătirea prînzu- 
lui.

Seara însă, acasă. în a- 
partamentul din str. Petru 
Groza 6. în cea mai mare 
dintre cele trei încăperi, 
odaie a cărei căldură o dau. 
pe lîngă soba de teracotă, 
și masivitatea domoală a 
mobilei de nuc. si uriașele 
palete verzi ale filodendro
nului din colt, și cristalele 
cu discrete sclipiri din vi
trină. și cărțile înșiruite în 
nișa studioului, seara, deci, 
vine ora evocărilor, ajuta
tă de fotografiile scoase 
dintr-un sertar mare.

Tată. îngălbenită, prima 
poză făcută vreodată de un 
fotograf profesionist la Be- 
deciu — un suvenir școlar, 
cu patru rînduri de țără- 
nuși pe treptele scării. în- 
conjurîndu-1 pe „dom’învă- 
tător și doamna învățătoa
re". Care dintre tot! copiii 
aceștia, prost îmbrăcat! si

(Continuare în pag. a V-a)
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ALRO — 0 PERSONALI
TATE CONSACRATA A 
INDUSTRIEI NOASTRE 
SOCIALISTE

CORESPOiVDjEJV/’Ă DIN MOSCOVA DE IA SILVIU PODDVÂ

JONCȚIUNEA NAVELOR
în mai multe studii apă

rute în cursul acestor ani 
în revista „Muzica", m-am 
ocupat mai pe larg de u- 
nele probleme privind pro
cesul de dezvoltare a mu
zicii românești ; nu aș 
vrea să repet cele spuse a- 
colo, consider însă necesar 
să aduc cîteva completări. 
Poate că voi fi considerat 
ca unul din acei care, din 
cauza unor concepții este
tice chipurile perimate, au 
rămas în urma evoluției 
din ultimul timp a muzicii 
pe plan mondial, dar cu tot 
riscul acesta, nu pot să-mi 
ascund unele temeri — îm
părtășite cred de altfel și 
de alții mai tineri ca mine 
— în privința unor anumite 
aspecte ale acestei dezvol
tări. Mă refer la acea cate
gorică tendință a curente
lor avangardiste de peste 
hotare, — care pot influen
ța și pe unii din compozi
torii noștri, — tendință 
care, făcînd o cotitură 
netă, vrea să rupă de
finitiv cu tradiția, înlocuind 
ce ș-a înțeles pînă acuma 
sub arta muzicii, cu un nou 
fel de manifestare sonoră 
care nu mai are comun cu 
arta tradițională decît su
netul, dar și acela adeseori 
îmbinat cu zgomotul, ab-

CEEA CE E IMPORTANT ÎN ARTA!

vibrezi tu însuți
și sa-i faci și pe alții

în muzica tradițio- 
în urma unei evo- 
de veacuri și a 

îndelungat proces de

sent 
nală
Iuții 
unui 
selectare a materialului so
nor ! Unii dintre reprezen
tanții 
noilor 
acord 
sească 
gardă.
cea nouă a ieșit din faza 
de căutări și de experi-

din tara noastră ai 
curente nu sînt de 
ca să se mai folo- 
termenul de avan- 
obiectînd că muzica

vibreze
Zeno VANCEA

mentărl și că ea a intrat 
mai de mult într-o fază a 
sintezei și a realizării unor 
opere de artă reprezentati
ve — după unii chiar sin
gurele reprezentative pen
tru epoca noastră.

Astfel, a început să cir
cule teza că abia de cînd în 
muzica noastră au apărut 
creații avangardiste, noi 
am depășit faza provinci
ală în care se afla pînă nu 
de mult muzica noastră.

Este adevărat că festiva
lurile internaționale au de
venit de mai multi ani lo
cul de întîlnire al unor 
muzicieni veniti acolo din 
toate părțile lumii șl că

astfel participarea șl a 
compozitorilor noștri oferă 
acestora ocazia de a-și 
lărgi orizontul profesional 
Dar tot atît de adevărat 
este că atragerea în or
bita unor asemenea întîl- 
niri comportă și anumite 
implicații. Cine nu se in
formează în mod unilate
ral știe că, în ciuda 
unul puternic aparat de 
propagandă muzica avan
gardistă a rămas pînă azi 
la periferia vieții muzicale 
din majoritatea țărilor oc
cidentale.

însuși faptul că se arun
că anatema de academist, 
calificativul de adept al 
șabloanelor de ieri, pe 
capul oricărui compozitor 
contemporan care caută să 
restabilească o legătură cu 
tradiția ca, de pildă, în ca
zul lui Hentze, dovedește 
o atitudine exclusivistă, 
dăunătoare pentru o dez
voltare sănătoasă a muzicii. 
Atacurile cele mai înverșu
nate se îndreaptă astfel 
contra lucrărilor cu conți
nut emotional, care posedă 
facultatea de a transpune 
pe ascultător într-o stare de

(Continuare în pag. a IV-a)

COSMICE SOVIETICE
„SOIUZ 4“ Șl „SOIUZ-5Ci

0 MONTAREA SI INTRAREA IN FUNCȚIUNE A 
PRIMEI STATIÎ COSMICE EXPERIMENTALE 
© PENTRU ÎNTÎIA OARA ÎN LUME A FOST 
ÎNFĂPTUITĂ TRECEREA A DOI COSMONAUȚI 

DINTR-0 NAVA ÎN ALTA

Joi, la ora 11 și 20 de minute, 
ora Moscovei, s-a petrecut momen
tul cel mai important al actualei se
rii de experiențe cosmice din ca
drul programului „Soiuz" ; a fost în
făptuită cu succes joncțiunea celor 
două nave cosmice sovietice — .,So
iuz—4“ și „Soiuz—5“. prin manevre 
efectuate de piloții cosmonauți.

La ora 10 și 37 de minute, după 
o ultimă verificare 
sistemelor de bord, a început apro
pierea automată a navelor pînă la 
o distanță de 100 de metri. După 
aceasta. Vladimir Șatalov a trecut 
la conducerea manuală a navei ..So
iuz—4". Manevrînd-o, el a executat

minuțioasă a

abordajul navei „Soiuz-3"; apoi au 
avut loc prinderea mecanică reci
procă a navelor, legarea, unirea cir
cuitelor lor electrice. Astfel, pe o 
orbită de satelit artificial al Pămîn- 
tului a fost montată si a început să 
funcționeze prima stație cosmică ex
perimentală din lume cu patru com
partimente pentru echipai, care a 
asigurat realizarea unui complex de 
experiențe si cercetări în condiții 
confortabile de muncă si odihnă. în 
interiorul stației. între compartimen
tele ei a fost stabilită legătura tele
fonică Pentru îndeplinirea în con»

(Continuare în pag. a VI-8)

Z



PAGINA 2 SClNTEIA — vineri 17 ianuarie 1969

H PROPUNERI DE CANDIDAU Al [RONDURI UNITĂȚII SOCIALISTE
în adunările cetățenești care au 

continuat să aibă loc în întreaga 
țară au mai fost desemnați următo
rii candidați ai Frontului Unității 
Socialiste pentru alegerile în Marea 
Adunare Națională :

JUDEȚUL ALBA, Mihal Uborny, 
vicepreședinte al U.N.C.A.P. — în 
circumscripția electorală nr. 8 — 
Ocna Mureș ; Berian Cornel, strun
gar la uzinele mecanice Cugir — în 
circumscripția electorală nr. 3-Cu- 
gir ; Traian 1’opa, șef de sector la 
I. F. Cîmpeni — în circumscripția 
electorală nr. 6 Baia de Arieș.

JUDEȚUL ARAD : Elisabeta (Mil
ler) Botjosch, profesoară în comuna 
Sagu, în circumscripția electorală 
nr. 11 — Șiria ; Anton Romii voș, pre
ședintele C.A.P. „Avîntul" Pecica, în 
circumscripția electorală nr. 5 — Pe
cica ; Petru Glăvan, directorul I.A.S. 
Nădlac, în circumscripția electorală 
nr. 7 — Chișineu-Criș.

JUDEȚUL ARGEȘ : Costache Sava, 
directorul Combinatului petrochimic 
Pitești, în circumscripția electorală 
nr. 9 — Drăganu ; Oprea Mandă, șef 
de fermă la I.A.S. Izvoru, în circum
scripția electorală nr. 11 — Buzoești.

JUDEȚUL BACĂU : Silvia Irofte, 
ajutor șef sector la Fabrica de pos
tav din Buhuși, în circumscripția 
electorală nr. 3-Buhuși.

JUDEȚUL BIHOR: Pompiliu Ma- 
covei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, în cir
cumscripția electorală nr. 11-Beiuș.

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD : 
Ladislau Banyai, profesor universi
tar, în circumscripția electorală nr. 
6-Beclean ; Andrei Bartha, președin
tele C.A.P. Uriu, în circumscripția 
electorală nr. 7 — Petru Rareș; 
Floarea Brișan, directoarea școlii 
generale din comuna Prundu Bîrgău- 
lui, în circumscripția electorală nr. 
2-Prundu Bîrgăului.

JUDEȚUL BOTOȘANI: Gheorgho 
Ghinea, prim-secretar al Comitetu
lui județean de partid, președintele 
consiliului popular județean, în cir
cumscripția electorală nr. 11 —
..George Enescu" ; Vasile I. Focșa, 
președintele C.A.P. Miorcani, în cir
cumscripția electorală nr. 5 — Avră- 
meni.

JUDEȚUL BRAȘOV : Mihai Mari
nescu, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, în circumscripția e- 
lectorală nr. 10-Zărnești; Coloman 
Kelemen, maistru la uzinele „Elec- 
troprecizia" Săcele. în circumscripția 
electorală nr, 11 — Săcele ; Elisabeta 
(Mazinger) Dănilă, inginer la Fabrica 
de radiatoare și cabluri din Brașov, 
în circumscripția electorală nr. 3 — 
Orașul vechi — Brașov.

JUDEȚUL BRĂILA : Ion Cîrcel, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., în cir
cumscripția electorală nr. 3 — Brăila- 
Vest ; Ortansa Țigănuș, medic la Po
liclinica de adulti din Brăila. în cir
cumscripția electorală nr. 2 — Brăila- 
Est.

JUDEȚUL BUZĂU: Ion Sîrbu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid, președintele Consilii!- 
lui popular județean, în circumscrip
ția electorală nr. 12 — Beceni ; Stan 
Cazan, maistru principal la U.S.P.S.- 
Buzău, în circumscripția electorală 
nr. 1 Buzău — Sud-Vest.

JUDEȚUL CLUJ : Augustin Alexa, 
procurorul general al Republicii So
cialiste România. în circumscripția 
electorală nr. 6 — Dej ; Ileana Păter, 
tehnician la Fabrica de pielărie și în
călțăminte „Clujana". în circumscrip
ția electorală nr. 3 —Someșul.

JUDEȚUL CONSTANTA : Petre 
Ivanov, director al Direcției naviga
ției maritime Constanta, în circum
scripția electorală nr 1 Constanța- 
Sud ; Petre Ionescu, prim-secretar al 
Comitetului județean de partid, pre
ședintele consiliului popular jude
țean, în circumscripția electorală nr. 
11 — Cogealac.

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA: Constan
tin Pîrvulescu, președintele Comisiei 
Centrale de revizie a C.C. al P.C.R., 
în circumscripția electorală nr. 7 — 
Titu ; Ion Dincă, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., în circum
scripția electorală nr. 9 — Găiești.

JUDEȚUL DOLJ : Ion Dumitrescu, 
președintele Uniunii Compozitorilor, 
în circumscripția electorală nr. 14 — 
Cetate ; Ion Zăvăleanu, prim-secretar 
al Comitetului municipal de partid 
Craiova, președintele ■ consiliului 
popular municipal, în circumscripția 
electorală nr. 5 — Craiova-Sud; 
Gheorghe Dindere, președintele Uni
unii județene a cooperativelor agri
cole de producție Dolj, în circum
scripția electorală nr. 16 — Brabova; 
Alexandra Ștefănescu, inginer agro
nom la C.A.P. Bechet, în circums
cripția electorală nr. 10 — Bechet.

JUDEȚUL GALAȚI : Alecu Cră
ciun, președintele C.A.P. Băleni, în 
circumscripția electorală nr. 7 — Tîr- 
gu Bujor ; Elena Dima, directoarea 
școlii nr. 17 Galați, în circumscripția 
electorală nr. 8 — Foltești.

JUDEȚUL HARGHITA : Ludovic 
Fazekas, prim-secretar al Comitetului 
județean de partid, președintele Con
siliului popular județean, în circum
scripția electorală nr. 5 — Gheor- 
ghieni ; Alexandru Marcu, șeful 
punctului de experimentare șl cer
cetare forestieră Toplița, în circum
scripția electorală nr. 6 — Toplița ; 
Ilona Petho, președinta Comitetului 
județean al Femeilor, în circumscrip
ția electorală nr. 3 — Tușnad Băi.

JUDEȚUL HUNEDOARA : loan 
Bodenloz, prim-maistru la Exploa
tarea minieră Petrila, în circumscrip
ția electorală nr. 4-Petrila ; Otilia 
Teodorescu, brigadieră Ia C.A.P. Si- 
meria, în circumscripția electorală 
nr. 9-Orăștie.

JUDEȚUL IALOMIȚA : Vasile Ma
rin, prim-secretar al Comitetului ju
dețean de partid, președintele Con
siliului populai- județean, în cir
cumscripția electorală nr. 1-Slobo- 
zia ; Dumitru Dumitru, directorul 
I.A.S. Pietroiu, în circumscripția e- 
lectorală nr. 5-Jegălia ; Anghel Mir
cea Dan. președintele C.A.P. Grindu, 
în circumscripția electorală nr. 7- 
Căzăneștl.

JUDEȚUL IAȘI: Cornel Onescu, 
ministrul afacerilor interne, în cir
cumscripția electorală nr. 12-Ciurea; 
general de armată Iacob Teclu, 
membru al Consiliului de Stat, în 
circumscripția electorală nr. 11-Ră- 
ducăneni.

JUDEȚUL ILFOV : Ion Iliescu, 
prim-secretar al C.C, al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tineretului, 
în circumscripția electorală nr. 3- 
Oltenița ; Barbu Popescu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Supe
rior al Agriculturii, în circumscrip

ția electorală nr. 11-Fundulea; 
Gheorghe Mihoc, consilier în Mi
nisterul învățămîntului, în circum
scripția electorală nr. 10-Frumușani; 
Marcel Dobra, președintele C.A.P. 
Gîrbovi, în circumscripția electorală 
nr. 12-Gîrbovi.

JUDEȚUL MARAMUREȘ : Gheor
ghe Blaj, prim-secretar al Comite
tului județean de partid, președin
tele consiliului popular județean, în 
circumscripția electorală nr. 7- 
Borșa.

JUDEȚUL MEHEDINȚI : Constan
tin Bădiță, președintele C.A.P. Sal
cia. în circumscripția electorală nr. 
6-Cujmir ; Mitrana Predescu, ingi
ner la C.A.P. Gogoșu, în circumscrip
ția electorală nr. 7-Jiana.

JUDEȚUL MUREȘ : Ludovic Ta
kacs, membru al Consiliului de Stat, 
în circumscripția electorală nr. 6 So- 
vata; general de armată Ion 
Tutoveanu, comandantul Acade-' 
miei Militare, în circumscripția 
electorală nr. 10 — Reghin ; Ludovio 
Csogor, șef de catedră la I.M.F. Tg. 
Mureș, în circumscripția electorală 
nr. 3 — Tg. Mureș-Sud ; Mihail Hantz 
Welman, directorul Liceului nr. 2 din 
Sighișoara. în circumscripția electo
rală nr. 5 — Sighișoara.

JUDEȚUL NEAMȚ: Gheorghe Roșu, 
prim-vicepreședinte al U.N.C.A.P., în 
circumscripția electorală hr. 4 — 
Tîrgu Neamț ; Ion Dănceanu, pre
ședintele C.A.P. Moldoveni, în cir
cumscripția electorală nr. 7 — Po- 
doleni; Gheorghe Ibănescu, prim- 
vicepreședinte al consiliului popular 
județean. în circumscripția electorală 
nr. 11 — Sagna.

JUDEȚUL OLT : Tudor Ionescu, 
directorul Institutului de cercetări al

DESEMNAREA CANDIDAU PENTRU CONSIEIIEE POPULARE

Pretutindeni, în întreaga țară, 
continuă să se desfășoare entuziaste 
adunări, în cadrul cărora sînt desem
nați candidații Frontului Unității 
Socialiste în alegerile de la 2 mar
tie. Participanții, oameni ai muncii, 
tineri și vîrstnici, femei și bărbați, 
români, maghiari, germani, sîrbi și 
de alte naționalități, susținînd pro
punerile de candidați, și-au reafir
mat voința de a munci neobosit pen
tru obținerea unor noi succese în 
cadrul amplului program elaborat 
de partid pentru înflorirea continuă 
a patriei.

La adunările cetățenești care aii 
continuat să se desfășoare în întrea
ga țară, au participat aproape 1,6 
milioane oameni ai muncii. Ei au de
semnat, pînă joi seara, un număr de 
1 512 candidați pentru alegerile în 
consiliile populare județene, 1361 în 
consiliile populare municipale, 2 028 
în consiliile populare orășenești și 
22 821 în consiliile populare comu
nale. La adunări au luat cuvîntul 
mai mult de 88 400 cetățeni.

*
JUDEȚUL ARGEȘ — în ultimele 

zile, în județul Argeș au fost desem
nați 33 de candidați pentru consi
liul popular județean și 10 pentru 
consiliul municipal, 22 pentru con
siliile orășenești și 596 pentru cele 
comunale.

Adunările în cadrul cărora au fost 
făcute propunerile au constituit pri
lejuri de reafirmare a atașamentu
lui oamenilor muncii din județ, față 
de politica partidului și guvernului 
nostru de dezvoltare armonioasă a 
întregii țări. Participanții au subli
niat că județul Argeș a devenit un 
puternic centru industrial al țării, 
care înglobează marea hidrocentrală 
de pe Argeș, uzina de autoturisme, 
combinate chimice, de industrializare 
a lemnului, de industrie alimentară, 
fabrici înzestrate cu utilaje de înaltă 
tehnicitate. Ei și-au exprimat apro
barea deplină față de candidații pro
puși în alegerile de la 2 martie, prin
tre care se numără vechi deputati, 
cu îndelungată activitate gospodă- 
rească.

JUDEȚUL ILFOV — Printre can
didații propuși în cadrul adunărilor 
care au avut loc în orașele și satele 
județului Ilfov se află maistrul Con
stantin Vîlsan, de la Șantierul Naval 
Giurgiu, și Marin Argint, președin
tele Uniunii județene a cooperative
lor agricole de producție, de mai 
multe ori deputați, Marin Arvat, di
rectorul școlii generale din comuna 
Stănești, și Ioana Bărăscu, șefă de 
echipă la cooperativa agricolă de 
producție din Găujani. Aceștia, pre
cum și cei 94 de candidați pentru 
consiliul popular județean, 4 pentru 
cel municipal, 4 pentru consiliile 
orășenești și 682 pentru cele comu
nale, propuși pînă acum, s-au evi
dențiat atît la locul lor de produc
ție, cit și în activitatea gospodă
rească. Susținînd propunerile făcute, 
participanții la adunări au vorbit 
despre marile realizări dobîndite în 
acest vechi județ al țării, în ale că
rui orașe au fost create sau dezvol
tate mari întreprinderi, statul alo- 
cînd în acest scop, numai în perioa
da 1966—1967, peste 2,5 miliarde lei. 
S-a subliniat, de asemenea, faptul 
că, acest județ, odinioară cu o eco
nomie prin excelentă agricolă, cu
noaște azi o dezvoltare armonioasă, 
echilibrată, ca urmare a măsurilor 
partidului și guvernului de înflorire 
a tuturor- zonelor geografice ale tării.

JUDEȚUL BOTOȘANI — în ca
drul celor 450 de adunări cetățenești, 
care au avut loc în județul Botoșani, 
de la începutul campaniei electorale, 
au fost propuși 24 candidați pentru 
consiliul popular județean, 9 pentru 
consiliul popular municipal, 9 pen
tru consiliile populare orășenești și 
451 pentru cele comunale. Susținînd 
candidaturile propuse, cei aproape 
1 600 de cetățeni care au luat cuvîn
tul în adunări au prezentat, sub di
ferite aspecte, tabloul înnoit al ju
dețului lor. Ei au arătat că pe baza 
investițiilor afectate industriei și a- 
griculturii în perioada 1966—1968. 
care însumează 777 milioane lei, au 
fost modernizate uzinele textile din 
Botoșani, fabricile de confecții din 
Botoșani și Dorohoi, și s-au creat noi 
unități ale industriei alimentare, au 
fost irigate peste 9000 ha etc. Multi 
dintre vorbitori au evidențiat, de a- 

Ministerului Industriei Ușoare, în 
circumscripția electorală nr. 8 — Co
rabia ; Gheorghe Zarcu, președintele 
C.A.P. Izbiceni, în circumscripția e- 
lectorală nr. 9 — Rusănești.

JUDEȚUL PRAHOVA : Gheorghe 
Vasilichi, președintele UCECOM, cn 
circumscripția electorală nr. 17 — Si
naia ; Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe. în circumscripția 
electorală nr. 14 — Vălenii de Munte; 
Costică Mișcă, președintele C.A.P. 
Bucov, în circumscripția electorală 
nr. 3 — Ploiești Nord-Est.

JUDEȚUL SATU-MARE : Andrei 
Cervencovici, șef secție la C.C. al 
P.C.R., în circumscripția electorală 
nr. 2 — Satu-Mare-Sud ; Vasile Că- 
dariu, directorul uzinelor „Unio“, în 
circumscripția electorală nr. 5 — Ar- 
dud ; Dumitru Mureșan, profesor la 
Liceul din Negrești, în circumscrip
ția electorală nr. 7 — Negrești-Oaș.

JUDEȚUL SĂLAJ : Ruvin Mastan, 
președintele C.A.P. Românași, în cir
cumscripția electorală nr. 5 — Sîn- 
mihaiu Almașului ; Andrei Henchel, 
maistru la Exploatarea minieră Săr- 
mășag. în circumscripția electorală 
nr. 4 — Sărmășag.

JUDEȚUL SIBIU : Johan Schuster, 
președintele C.A.P. Aței, în circum
scripția electorală nr. 9-Dumbrăveni; 
Eleonora Nilca, director adjunct la 
Fabrica „Libertatea", în circumscrip
ția electorală nr. 10 Avrig ; Aurel 
Gorun, directorul întreprinderii de 
mezeluri și conserve de carne, în cir
cumscripția electorală nr. 5 — Cis- 
nădie.

JUDEȚUL SUCEAVA : Dorian 
Popescu, inginer șef la Combinatul 
de celuloză și hîrtie Suceava, în cir
cumscripția electorală nr. 10-Dărmă- 

semenea, activitatea edilitar-gospo- 
dărească și urbanistică a consiliilor 
locale, subliniind că numai în ulti
mii 3 ani în orașele județului s-au 
dat în folosință aproape 800 de apar
tamente, s-au construit și refăcut 
mai multe șosele și s-au construit 
diferite obiective de interes social- 
cultural.

JUDEȚUL OLT — în toate așeză
rile județului Olt, entuziasmul sub 
semnul căruia se înfăptuiesc sarci
nile celui de-al patrulea an al cin
cinalului se împletește în aceste zile 
de .început al campaniei electorale 
cu o largă activitate politică de 
masă. Relevînd că pe harta econo
mică a județului a apărut în ulti
mii ani puternica uzină de aluminiu, 
că în curînd noi unități, între care 
uzina de prelucrare a aluminiului și 
întreprinderea de produse carbo- 
noase de la Slatina, fabrica de roti 
și boghiuri de la Balș și altele, 
vor spori și mai mult potențialul 
industrial al județului. Multi dintre 
cei ce au luat cuvîntul la adunările 
cetățenești au subliniat, totodată, e- 
forturile și bunele rezultate obținute 
pe tărîm edilitar-gospodăresc, în do
meniul îmbunătățirii condițiilor de 
locuit, al dezvoltării învățămîntului.

în primele 4 zile au fost propuși 391 
de candidați în consiliile popular 
județean, în cele orășenești și comu
nale.

JUDEȚUL PRAHOVA. — Partici- 
pantii la adunările care au avut Ioc 
pînă acum în județul Prahova au de
semnat 16 candidați ai Frontului Uni
tății Socialiste pentru consiliul 
popular județean. 25 pentru cel mu
nicipal, 44 pentru consiliile orășe
nești și 400 pentru cele comunale.

Numeroși vorbitori au subliniat că 
județul Prahova s-a dezvoltat puter
nic în ultimii 4 ani. din punct de 
vedere industrial, datorită construirii 
și dezvoltării unor întreprinderi care 
utilizează o bogată bază de materii 
prime. A fost arătat, de asemenea, 
faptul că. în județ, au fost construite 
tot atîtea locuințe și edificii «ocial- 
culturale, cît în ultimii 50 de 
ani dinainte de eliberarea ță
rii. Printre candidaturile depuse se 
află acelea ale profesoarei emerite 
Aspasia Vasiliu și Nicolae Petru, 
muncitor la întreprinderea de meca
nizare a agriculturii Bărcănești, de
putati în trei legislaturi, ofițerului 
Nicolae Istrătescu, Maria Dobre, coo
peratoare din Tîrgușorul Vechi.

JUDEȚUL VÎLCEA. — Pînă joi. în 
cele 113 adunări electorale care au 
avut Ioc în județul Vîlcea au fost 
propuși 6 candidați pentru consiliul 
popular județean. 47 pentru consiliile 
populare orășenești și 164 pentru cele 
comunale. în numele miilor de par
ticipant! la adunări, cei 756 de mun
citori. țărani, intelectuali care au 
luat cuvîntul au reafirmat hotărîrea 
de a participa că toate forțele și ca
pacitatea lor la înfăptuirea mărețului 
program trasat de Congresul al 
IX-lea al P.C.R. Susținînd candida
turile propuse, vorbitorii s-au anga
jat totodată să sprijine și pe viitor 
organele locale în rezolvarea sarci
nilor ce le revin, contribuind tot măi 
activ la ridicarea economică, cultu
rală și socială a județului. Numai în 
acest an volumul producției indus
triale din județ este prevăzut să 
crească cU 40 la sută.

JUDEȚUL SĂLAJ — Manifestînd 
deplin interes pentru înflorirea așeză
rilor acestui tînăr județ, mii de oa
meni ai muncii din Sălaj participă 
activ la înfăptuirea sarcinilor econo
mice complexe, care decurg din pre
vederile cincinalului, ca și la rezolva
rea treburilor obștești menite să con
tribuie la dezvoltarea urbanisticii lo
calităților din județ. Sub semnul unor 
asemenea preocupări, mase largi de 
cetățeni, români, maghiari și de alte 
naționalități, s-au întrunit în ultimele 
zile în însuflețite adunări electorale, 
în cadrul cărora au fost desemnați 
328 de candidați pentru alegerile de 
deputați în consiliile populare jude
țene, orășenești și comunale.

Printre cei propuși se află munci
toarea Iuliana Culic, de la întreprin
derea „Steaua Roșie" din Zalău, care, 
în calitate de deputat, a organizat în 
cele două legislaturi anterioare nu
meroase acțiuni de înfrumusețare a 
cartierului și a rezolvat o seamă de 
probleme cetățenești. Pentru a doua 

nești; Irimia Giosan, șef de echipă la 
întreprinderea minieră Suceava, în 
circumscripția electorală nr. 4 Gura 
Humorului ; Petre Urdăreanu, direc
torul întreprinderii de mecanizare a 
agriculturii din Spătărești, în cir
cumscripția electorală nr. 12 Dolhas- 
ca ; Victor Procopet, președintele 
C.A.P. Bălcăuți, în circumscripția e- 
lectorală nr. 7 — Șiret.

JUDEȚUL TELEORMAN : general- 
locotenent Ion Șerb, în circumscripția 
electorală nr. 5 Olteni ; Gheorghe An- 
ghelescu, șef de depou C.F.R. — la 
Roșiori de Vede, în circumscripția e- 
lectorală nr. 6 — Drăcșenei ; Dumi
tru Tîrcolea, președintele C.A.P. Bu- 
zescu, în circumscripția electorală nr. 
8 — Plosca ; Dumitru Matache, mun
citor la Combinatul de îngrășăminte 
chimice Turnu Măgurele, în circum
scripția electorală nr. 9 Slobozia- 
Mîndra.

JUDEȚUL TIMIȘ : Ion Anton, șef 
de catedră la Institutul politehnic Ti
mișoara, în circumscripția electorală 
nr. 3 — Timișoara-Sud ; Iulia Pașca, 
directorul întreprinderii „1 Iunie". în 
circumscripția electorală nr. 2 — Ti- 
mișoara-Est; Viorel Uibaru, Erou al 
Muncii Socialiste, președintele C.A.P. 
Lenauheim, în circumscripția electo
rală nr. 8 — Jimbolia ; Iosif Roth, șef 
de secție la Comitetul județean de. 
partid în circumscripția electorală nr. 
10 — Deta ; Dan Papuc, decanul Fa
cultății de matematică din Timișoara, 
în circumscripția electorală nr. 13 — 
Recaș.

JUDEȚUL TULCEA: general-lo- 
cotenent Stelian Staicu, adjunct 
al ministrului afacerilor interne, în 
circumscripția electorală nr. 6 —
Topolog.

oară candidează și Lucreția Lungu, 
administratoare la căminul de copii 
nr. 2 din Șimleul Silvaniei.

JUDEȚUL TELEORMAN. — Adu
nările care au avut loc în județul 
Teleorman au reunit cîteva mii de 
alegători de la orașe și sate. Susți- 
nînd propunerile de candidați ai 
Frontului Unității Socialiste în ale
gerile pentru consiliile populare, un 
mare număr de participanți și-au ma
nifestat satisfacția față de noua îm
părțire administrativ-teritorială a 
țării, care a creat premisele îmbună
tățirii muncii >în toate domeniile de 
activitate. Largile posibilități de dez
voltare a agriculturii și creșterii ani
malelor, valorificarea rezervelor ju
dețului, condițiile optime create 
pentru învățămînt și cultură, ac
tivitatea consiliilor populare pentru 
înfrumusețarea și buna gospodărire 
a localităților și alte probleme de 
actualitate care preocupă pe locuito
rii județului au fost relevate de nu
meroși alegători care au luat cuvîn
tul. în total, pînă acum au fost pro
puși 11 candidați pentru consiliul 
județean și 14 pentru cel municipal. 
22 pentru consiliile orășenești si 12 
în cele comunale.

JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN — în 
ultimele zile, în județul Caraș-Seve- 
rin. un mare număr de oameni ai 
muncii — români, germani, maghiari, 
sîrbi și de alte naționalități, care 
muncesc cot la cot pentru înflorirea 
patriei — au participat la adunările 
în care au fost propuși candidați ai 
Frontului Unității Socialiste în alege
rile de deputati pentru consiliile 
populare. Pînă acum au fost desem
nați 47 candidați pentru consiliul 
popular județean, 23 pentru cel mu
nicipal. 62 pentru consiliile orășenești 
și 118 pentru cele comunale. Sub
liniind succesele dobîndite în dez
voltarea județului, mulți dintre cei 
care au luat cuvîntul în adunări au 
făcut propuneri privind mobilizarea 
unor noi rezerve și posibilități locale, 
menite să contribuie la obținerea u- 
nor succese și mai mari în dezvolta
rea economică și social-culturală a 
județului.

JUDEȚUL IALOMIȚA — Bărăga
nul, grînarul țării, este străbătut în 
aceste zile de iarnă de un puternic 
entuziasm. La Slobozia, Călărași și 
Fetești, acolo unde în vecinătatea 
mănoaselor ogoare au fost ridicate 
în ultimii ani moderne întreprinderi 
chimice, textile și alimentare, ca și 
Ia sate, unde lumina electrică, școa
la, căminul cultural, biblioteca au 
devenit realitate, oamenii muncii 
participă la adunările pentru propu
nerea candidaților în alegerile de 
deputați cu interesul legitim pe 
care întregul nostru popor îl mani
festă astăzi față de dezvoltarea eco
nomiei și culturii pe plan local și na
țional.

JUDEȚUL NEAMȚ — Campania 
electorală se desfășoară cu intensi
tate și în județul Neamț. La adună
rile pentru propuneri de candidați 
care au avut loc pînă acum au luat 
cuvîntul peste 2 000 de cetățeni. Ei 
au subliniat că dezvoltarea economi
că a județului — aici se află giganții 
chimiei de la Săvinești și Roznov, 
laminorul de la Roman, care fabrică 
circa 40 la sută din totalul de țevi 
produse în țară, salba de 13 hidrocen
trale pe Bistrița — a atras și o tu
multuoasă viață social-culturală. Re- 
ferindu-se la perspectivele luminoa
se ale județului, vorbitorii au făcut 
numeroase propuneri pentru dezvol
tarea edilitar-gospodărească a locali
tăților, modernizarea drumurilor, îm
bunătățirea rețelei comerciale, a de
servirii populației. Gospodari pri- 
cepuți, cunoscuți de cetățeni prin ac
tivitatea neobosită pe tărîm obștesc 
ca : Ana Zămoșteanu, președinta Co
misiei județene de femei, prof. Ion 
Crăciun și medicul Constantin Co- 
neac, figurează pentru a doua oară 
pe lista de candidați în alegerile 
pentru organele locale ale puterii de 
stat.

Pînă joi seara, pentru consiliul 
popular județean au fost propuși 25 
candidați, pentru consiliile munici
pale 37 candidați, pentru cele oră
șenești 18, iar pentru cele comunale 
640 candidați.

JUDEȚUL MARAMUREȘ — Ma
ramureșul participă astăzi intens la

JUDEȚUL VASLUI : acad. Petre 
Constantinescu-Iași, vicepreședinte 
al Consiliului general A.R.L.U.S., în 
circumscripția electorală nr. 4 — 
Huși ; Gheorghe Chiriac, maistru 
la Fabrica de mobilă, în circumscrip
ția electorală nr. 7 — Vutcani ; Ni
colae Munteanu, președintele C.A.P. 
Tanacu, în circumscripția electorală 
nr. 6 — Codăești.

JUDEȚUL VÎLCEA: Gheorghe 
Petrescu, inginer șef la I. F. Băbeni, 
în circumscripția electorală nr. 3 — 
Govora ; Gheorghe Panait, președin
tele C.A.P. Stefănești, în circum
scripția electorală nr. 7 — Drăgă- 
șani ; Dumitru Arfonie, maistru la 
Uzinele de sodă Govora, în circum
scripția electorală nr. 9 — Budești.

JUDEȚUL VRANCEA: Dumitru 
Simulescu, prim-vicepreședinte al 
UCECOM, în circumscripția elec
torală nr. 4 — Adjud ; Petre Costa- 
che, directorul I. F. Vidra, în cir
cumscripția electorală nr. 8 — Vidra.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI : Atha- 
nase Joja, vicepreședinte al Acade
miei, în circumscripția electorală nr. 
34 — Ștefan cel Mare ; Marin Ena- 
che, secretarul Comitetului de partid 
la Uzinele „23 August", în circum
scripția electorală nr. 3 — Foișor ; 
Ion Cosma, prim-vicepreședinte al 
consiliului popular municipal, în cir
cumscripția electorală nr. 23 — Dîm
bovița ; Ion Ursu, directorul Institu
tului de Fizică Atomică, în circum
scripția electorală nr. 18 — Măgu
rele ; Gheorghe Stancu, maistru la 
I.C.M., în circumscripția electorală 
nr. 14 — Progresul ; Dumitru Stan, 
reglor la Uzinele „Grivița Roșie", 
în circumscripția electorală nr. 25 — 
Banu Manta.

înfăptuirea marilor sarcini ale con
strucției socialiste. Prezența activă 
a celor mal largi categorii de cetă
țeni în viața politică a țării, stator
nicită ca o realitate a orînduirii so
cialiste, se face și mai puternic sim
țită în aceste zile ale campaniei 
electorale.

în adunările cetățenești, maramu
reșenii vorbesc cu legitimă mindrie 
despre dezvoltarea industriei minie
re, chimico-metalurgice și forestiere, 
ca și despre progresele grăitoare ale 
agriculturii — ramuri care se afirmă 
țol mai. mult .în economia județului 
lor. în același timp, ca buni gospo
dari ei acordă multă atenție cerințe
lor vieții spirituale, făcînd propu
neri judicioase pentru lărgirea rețe
lei de școli, a instituțiilor de artă 
și cultură, pentru înfrumusețarea ora
șelor și a satelor. Asemenea preocu
pări s-au vădit în adunările electo
rale care au avut loc pînă în seara 
zilei de joi, în cadrul cărora au fost 
propuși 382 candidați în consiliile 
populare județene, municipale, oră
șenești și comunale.

JUDEȚUL MEHEDINȚI — în adu
nările electorale care au avut loc 
pînă acum în județul Mehedinți 
pentru consiliile populare județean, 
municipal, orășenești și comunale au 
fost propuși 301 candidați ai Frontu
lui Unității Socialiste.

Cei aproape 28 000 de cetățeni care 
au participat la aceste entuziaste a- 
dunări au trecut în revistă realizările 
obținute în județ în ultimii patru ani, 
sarcinile ce le revin pentru perma
nenta prosperitate a satelor și ora
șelor din această parte a tării. Ei 
și-au exprimat totodată satisfacția că 
cei propuși candidați sînt oameni 
care se bucură de aprecierea tuturor. 
Astfel în adunarea din satul Halînga 
a fost propusă drept candidat pentru 
consiliul popular județean inginera 
zootehnistă Eleonora Covrig, iar în 
municipiul Tr. Severin, medicul Du
mitru Paraschiv, director al spitalu
lui din localitate. Alegătorii din Izvo
rul Bîrzei au propus candidat în cir
cumscripția județeană pe Constantin 
Futuianu, pensionar, care i-a repre
zentat cu cinste și în alte legislaturi.

JUDEȚUL SUCEAVA — Suceava, 
ținut cu vechi rezonanțe în istoria po
porului nostru, cunoaște astăzi frea
mătul rapidei dezvoltări economice, 
culturale și sociale. în ultimii ani o 
mare dezvoltare au luat aci industria 
prelucrării lemnului; industria mi
neritului, îndeosebi pentru extracția 
minereurilor cuprifere; industria 
ușoară și cea alimentară. Agricultu
ra județului a cunoscut și ea binefa
cerile cooperativizării și ale înzestrării 
ei cu tehnica modernă. Despre toate 
aceste realizări, precum și despre 
preocupările oamenilor muncii de pe 
aceste meleaguri de a da viată noilor 
sarcini privind dezvoltarea localită
ților lor au vorbit la adunările pen
tru propunerile de candidați aproape 
1 700 de cetățeni.

Pînă joi seara, în cele 433 adunări 
care au avut loc în județ au fost 
propuși 26 de candidați pentru con
siliul județean, 46 pentru consiliul 
municipal și cele orășenești și 457 
pentru consiliile populare comunale.

JUDEȚUL SATU-MARE — înfră
țiți în muncă, locuitorii județului 
Satu-Mare — români, maghiari și de 
alte naționalități — se dovedesc ani
mați de sentimente comune și în ac
țiunile de interes politic șl obștesc, 
în aceste zile ei participă cu deplin 
interes la adunările care au loc 
pentru desemnarea candidaților 
Frontului Unității Socialiste. Multi 
dintre cetățenii care au luat cuvîn
tul au înfățișat, prin limbajul co
mun al cifrelor și faptelor, tabloul 
înnoit al acestor locuri. Ei au evi
dențiat astfel ascensiunea pe care 
Țara Oașului a cunoscut-o sub toate 
aspectele în anii construcției socia
liste. dezvoltarea industriei în orașul 
Satu-Mare și alte centre, precum și 
realizările de ordin edilitar-gospo
dăresc.

Angajîndu-se să contribuie și pe 
viitor cu puteri sporite Ia ridicarea 
județului lor, cetățenii prezent! la 
adunări au sprijinit cu căldură can
didaturile propuse pentru consiliile 
populare de Frontul Unității Socia
liste,

(Agerpres)

Valorificarea resurselor locale, 
atribuție esențială a consiliului

convorbire cu tovarășul Gheorghe IBĂNESCU, 
prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular 

judejean Neamf

Noua formă de organizare terito- 
rial-administrativă a țării a creat 
consiliilor populare posibilitatea unei 
mai largi autonomii în organizarea 
și conducerea vieții economice și 
social-culturale locale. Ele au acum 
atribuții și răspunderi sporite în sta
bilirea celor mai eficiente măsuri 
pentru dezvoltarea economică și e'di- 
litar-gospodărească a teritoriului pe 
care îl administrează. Organizarea 
întreprinderilor, a unităților econo
mice locale pe principiul gestiunii 
proprii creează condiții pentru folo
sirea mai judicioasă a mijloacelor 
materiale și financiare, pentru creș
terea eficienței economice a activită
ții acestora, pentru valorificarea gos
podărească a rezervelor locale în ve
derea satisfacerii, în condiții tot mai 
bune, a cerințelor populației. Toate 
acestea presupun, firește, o condu
cere și o îndrumare operativă, com
petentă și nemijlocită a organizațiilor 
economice județene.

— Cum este asigurată înfăptuirea 
acestor deziderate în județul Neamț 7

De la această întrebare a pornit dis
cuția noastră cu tov. GHEORGHE 
IBĂNESCU, prim-vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean.

— Actuala formă de organizare a 
unităților economice județene, mă re
fer în special la direcțiile de indus
trie locală și de gospodărie comu
nală și locativă, a creat cadrul pro
pice pentru o puternică dezvoltare a 
activității în sectoarele respective, 
ne-a spus tovarășul Ibănescu. Lăr
girea atribuțiilor și competenței a- 
cestora contribuie la stimularea ini
țiativei și creșterea răspunderii lor 
față de activitatea desfășurată, de 
rezultatele obținute. Prin înlăturarea 
paralelismelor, a verigilor interme
diare, s-a asigurat o legătură mai 
directă între diferite compartimente. 
Indicatorii de plan stabilit! de co
mitetul executiv al consiliului popu
lar județean, de exemplu, sînt des
fășurat și transmiși acum direct și 
nu prin verigi intermediare, cum se 
proceda pînă nu de mult. O dată cu 
atribuirea sarcinilor de plan, se asi
gură, și. dotarea întreprinderilor de. 
către direcțiile respective cu mijloa
cele economice necesare — utilaje, 
materiale, fond de rulment etc. Pro
blemele de aprovizionare tehnico- 
materială și desfacere, problemele 
de investiții, reparații capitale, me
canizare. financiare etc. sînt rezol
vate la nivelul direcțiilor județene. 
Am ajuns astăzi în situația ca în 
industria locală si gospodăria co
munală să avem planuri eco
nomice si financiare bine core
late cu capacitățile și posibilitățile 
întreprinderilor, fapt ce ne dă ga
ranția realizării și depășirii lor. Des
povărat de o seamă de atribuții mă
runte, formale și greoaie, comitetul 
executiv al consiliului popular jude
țean are acum posibilitatea să coor
doneze mai bine activitatea acestor 
sectoare, să se preocupe de proble
mele majore și de perspectivă.

— Asupra căror probleme si la
turi ale activității acestor organizații 
economice v-ați concentrat atenția ?

— în sectorul industriei locale 
comitetul executiv acordă o mai 
mare atenție dezvoltării produc
ției bunurilor de consum, în pri
mul rînd prin valorificarea cu mai 
multă intensitate a resurselor de 
materiale și materii prime locale. 
Astfel, valoarea bunurilor de consum 
deține în prezent 57,6 la sută din 
producția globală industrială. O am
ploare deosebită a luat producția ar
ticolelor de uz Casnic din metal, lemn 
și cauciuc și, în special, a produselor 
dih fire sintetice si melană, obținute 
prin recuperarea deșeurilor si pro
duselor secundare de la U.F.S. Săvi
nești. Astăzi. în cadrul întreprinderi
lor de industrie locală producem im
portante cantități de melană dărăci- 
tă, accesorii pentru mașini de gătit, 
jgheaburi, burlane, diverse articole 
de tinichigerie, confecții, produse de 
artizanat, mobilfer sculptat, peste 40 
sortimente de mobilă și altele.

Deși în județul Neamț există două 
mari unități de interes republican, 
care produc materiale de zidărie, 
nevoile crescînde de asemenea 
materiale, îndeosebi în mediul rural, 
au dus la dezvoltarea producției 
de cărămidă în industria loca
lă. în prezent, se > fac pregătiri 
pentru începerea producției în zona 
municipiului P. Neamț, unde avem 
resurse de argilă. De asemenea, s-a 
dezvoltat în continuare producția de 
agregate de balastieră și prefabri
cate cu precădere în municipiul Ro
man, unde există resurse și o plat
formă creată. Din studiile efectuate 
de către Direcția județeană dț. in
dustrie locală, rezultă că în perspec
tivă există condiții ca aceste ramuri 
să se dezvolte în continuare fără in
vestiții prea mari.

Se apreciază că în anul 1975 va
loarea producției globale a indus
triei locale va atinge 266 milioane 
lei, cu 51 la sută mai mult fată de 
nivelul anului 1970.

în sectorul gospodăriei comunale 
atenția principală este îndreptată 
spre dezvoltarea gamei de prestații 
și îmbunătățirea calității acestora. 
Au fost create condiții pentru extin
derea unor servicii edilitar-gospodă- 
rești cum ar fi distribuția apei po
tabile, executarea de construcții și 
instalații și altele. N-au fost pierdute 
din vedere nici alte probleme majore 
specifice tuturor sectoarelor cum ar 
fi organizarea rațională a producției 
și a muncii, ridicarea eficientei eco
nomice, rentabilizarea produselor si 
activității de prestații. în acest scop, 
direcția județeană de gospodărie co
munală și locativă a elaborat, în ca
drul acțiunii de organizare științifică 
a producției și a muncii, studii cu- 
prinzînd măsuri concrete de sporire 
a eficienței economice, în domeniul 
distribuției gazelor (la Piatra Neamț), 

creșterii gradului de utilizare a sur
selor proprii de alimentare cu apă a 
orașului Roman, organizării și renta
bilizării activității de transport po 
lacul Bicaz, In momentul de fată se 
elaborează studii privind normarea 
tehnică a muncii în activitatea de 
gospodărie comunală.

— Ați amintit de dezvoltarea pres
tărilor de servicii către populație. 
Or, după cum bine știți, direcția da 
gospodărie comunală și locativă din 
Piatra Neamț a fost criticată, nu de 
multă vreme, tocmai pentru unele 
deficiente în această direcție. Care 
este situația în prezent 7

Intr-adevăr, gama prestațiilor de 
servicii către populație era foarte 
săracă. Măsurile întreprinse în ulti
mul an pentru îmbunătățirea activi
tății în acest sector au dat roade. A 
fost lărgită rețeaua prestatoare da 
servicii prin introducerea în muni
cipiul Piatra Neamț a transportului 
de mărfuri la domiciliu și crearea 
secției de spălătorie și curățătorie 
chimică, s-au înființat secții de de- 
zinfecție și deratizare pe lingă I.L.L. 
Piatra Neamț și sînt în curs de exe
cutare lucrările pentru fabricarea 
sării medicinale la băile Bălțătești. 
S-a îmbunătățit simțitor activitatea 
de prestări în construcții, transport 
în comun și salubritatea orașelor. 
De asemenea, s-a îmbunătățit con
fortul în cabane și hoteluri prin do
tarea acestora cu mobilier și cazar* 
mament nou. în cursul anului trecut 
s-a efectuat un volum de lucrări de 
modernizare a străzilor și trotuare
lor din orașele P. Neamț, Roman, Tg. 
Neamț de peste 60 000 mp, urmînd 
ca în viitorii doi ani această pro
blemă să fie rezolvată în cea mai 
mare parte. Se prevede ca pînă în 
1975 să se rezolve în totalitate pro
blema alimentării cu apă în toate 
orașele din județ si concomitent dez
voltarea rețelelor de canalizare. Se 
vor introduce alimentarea cu ană și 
canalizarea în orașul Tg. Neamț. 
Recent, după cum cunoașteți, într-o 
sesiune a Consiliului popular jude
țean am adoptat răspunsul la che
marea lansată de Consiliul județean 
Galați, răspuns în care ne-am pr< 
pus importante obiective în ceea u* 
privește valorificarea resurselor lo
cale. In această vastă acțiune apor
tul organizațiilor economice este de 
mare însemnătate, fapt ce ne deter
mină să acordăm în viitor o și mal 
mare atenție activității lor.

— Rezultatele de pînă acum per
mit să se tragă unele concluzii cu 
privire la eficienta noilor forme de 
organizare și conducere ale organiza
țiilor economice județene cu gestiune 
proprie. Ce ne puteți spune în legă
tură cu aceasta 7

— Subliniez mai întîi că noile mă
suri privind organizarea și conduce
rea organizațiilor economice județene 
se dovedesc oportune și eficiente. 
Acest lucru poate fi ilustrat și prin 
rezultatele înregistrate în răstimpul 
scurt care a trecut de la aplicarea 
lor. Voi aminti doar cîteva. în anul 
care s-a încheiat de curînd industria 
locală din județul nostru a reușit să 
livreze fondului pieței, peste preve
derile planului, mărfuri în valoare 
de aproape 3 milioane de lei. Ca ur
mare a măsurilor luate, în nici una 
din întreprinderile industriale locale 
nu s-a înregistrat vreun produs sau 
vreo activitate nețentabilă. Au fost 
obținute, peste plan, economii la 
prețul de cost în valoare de 500 000 
îei, precum și un beneficiu de a- 
proape 3 milioane lei. Și în sectorul 
gospodăriei comunale planul produc
ției globale a fost depășit. Volumul 
pierderilor a fost redus cu circa 500 
mii lei. valoarea economiei din re
ducerea prețului de cost planificat a 
fo^t depășită cu aproape un milion 
lei. iar volumul de beneficii pla
nificat a fost depășit cu circa 800 
mii Iei. Pentru îmbunătățirea conti
nuă a activității desfășurate de or
ganele economice județene mai sînt 
însă de pus la punct unele lucruri.

— La ce vă referiți, îndeosebi 7
— Aș aminti de necesitatea e- 

laborării pe plan central a unui 
regulament de organizare și func
ționare a acestor unități prin 
care să se stabilească precis compe
tenta și atribuțiile ce le revin. Creș
terea atribuțiilor reclamă, după pă
rerea mea, și înființarea unor com
partimente strict necesare, cum ar fi, 
de exemplu, cel de concepție și pro
iectare care să prospecteze viața, ce
rințele cumpărătorilor, să se pre
ocupe continuu de îmbunătățirea ca
lității produselor, mărirea utilității 

o și rezistenței articolelor pe care le 
° fabrică industria locală. Se simte 

apoi nevoia de mai mult sprijin din 
partea ministerelor în vederea core
lării .planurilor de producție cu pla
nurile de aprovizionare, pentru că, 
cu toate insistențele noastre, nu am 
putut obține unele materiale la ni
velul necesarului producției și a 
contractelor încheiate. în acest sens 
așteptăm un sprijin mai operativ, în 
special din partea ministerelor Eco
nomiei Forestiere, Industriei Con
strucțiilor. Industriei Metalurgice și 
Industriei Chimice. Cred, de aseme
nea, că și-ar dovedi utilitatea înfiin
țarea unei întreprinderi de comerț 
exterior care să se ocupe în exclu
sivitate cu prospectarea piețelor și 
acoperirea cu comenzi pentru indus
tria locală (aceasta, după cum se 
știe, are un specific deosebit în ce 
privește diversitatea bunurilor de 
larg consum). Socot, totodată, că pu
nerea la dispoziția organelor econo
mice județene a unei cote părți din 
beneficiile peste plan ar permite re
zolvarea mai operativă a unor nevoi 
urgente ce se ivesc în activitatea lor 
de zi cu zi.

Convorbire consemnata da 
Gh. BALTĂ 
corespondentul „Scînteii*'
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Dinamica unor

man uzine in anii

cincinalului

ALRO
o personalitate consacrată 
a industriei noastre socialiste

Amplasarea la porțile Sla
tinei a uzinei de aluminiu a 
înscris numele orașului pe 
harta industriei metalurgiei 
neferoase a țării. Ca vechi 
centru comercial al Româ
niei de odinioară, Slatina 
s-a racordat la magistrala 
industrializării socialiste, 
dînd în 1965 prima șarjă 
de aluminiu românesc. Nu 
s-a născut atunci numai o 
uzină nouă, ci și o ramură 
industrială nouă —- indus
tria aluminiului — crescută 
din trunchiul puternic al 
unei economii în plin avînt.

Tînărul. dar vigurosul 
vlăstar al industriei de „me
tal alb", și-a sporit continuu 
potențialul productiv în a- 
nii actualului cincinal. A- 
cum se află în construcție 
cea de-a patra hală de 
electroliză și alte obiective 
productive. în toți cei trei 

7, ani parcurși din cincinal.
2? Colectivul uzinei a obținut
<? realizări deosebite, care îl

situează printre colectivele 
>> de întreprinderi fruntașe pe
>> țară.
)> Elocvente pentru dezvol- 
<? tarea uzinei și maturizarea
« colectivului ei sînt cîteva
\\ cifre care ilustrează curba
y> mereu ascendentă a produc-
>> ției și eficientei ei econo-
/z mice. Comparativ cu primul
<7 an al cincinalului, produc-
<< ția uzinei a fost în 1968 cu
\\ 63 la sută mai mare, urmînd

ca în 1969 să crească, fată 
>> de același an, cu aproape
2/ 90 la sută. De la an la an
2? a sporit și gradul de renta-
« bilitate a producției. Bene-
\\ ficiul total, care de fapt o-
» glindește rentabilitatea pro-
2< ducției. s-a ridicat de la 133

milioane în 1966 la aproxi- 
>> mativ 300 milioane în 1968. 

ceea ce corespunde unei 
$< creșteri a ratei rentabilită- 

ții de la 23 la sută, la 37 la 
/Z «ută. Totodată, productivl-

1

tatea muncii a înregistrat o 
creștere de la 40 tone pe 
salariat în 1966, la 51 tone 
pe salariat în 1968, nivel de 
altfel comparabil cu reali
zări din cele mai bune pe 
plan mondial. Creșterea e- 
ficiențel economice este o- 
glindită și prin realizarea în 
1968 a unor consumuri spe
cifice de performantă — Ia 
alumină de 1,9 tone pe tonă 
de aluminiu, la energie de 
13 800 kWh pe tonă, la să
ruri de fluor de 28 kg 
pe tonă. ALRO — aluminiul 
românesc — se bucură, da
torită calității sale, de bună 
apreciere din partea benefi
ciarilor externi, fiind expor
tat în peste 20 de țări, unele 
dintre ele cu veche tradiție 
în fabricarea acestui produs.

Care au fost factorii ce 
au dus la obținerea acestor 
rezultate î Spuneam la în
ceput că. în anii cincinalu
lui, uzina s-a dezvoltat con
tinuu, în momentul de față 
fiind în cea de-a treia etapă 
de extindere. în acești ani. 
pentru creșterea 
lor de producție 
«-au alocat din 
statului circa 860 milioane 
lei investiții, reprezentînd o 
creștere de 91 la sută fată 
de prima etapă. Sînt efor
turi mari de investiții, care 
oglindesc atenția deosebită 
pe care partidul si statul 
nostru o acordă dezvoltării 
continue a industriei de a- 
luminiu. Investițiile au fost 
tot mai bine fructificate. în
deosebi prin punerea în 
funcțiune mai devreme a 
noilor capacități de produc
ție. Cea de-a treia hală de 
electroliză, de exemplu, 
urma să intre în funcțiune 
la sfîrsitul trimestrului II 
1969. Demararea el a avut 
Ioc cu cinci luni înainte, 
ceea ce a asigurat un în
semnat spor de producție.

Se cuvin relevate, pe a- 
celași plan, eforturile asidue 
pe care tînărul colectiv al 
uzinei le-a depus pentru a- 
tingerea într-un timp cit 
mai scurt a parametrilor 
proiectați. La primele capa
cități de producție, nivelul 
prevăzut în proiecte a fost 
realizat cu 11 luni mai de
vreme. Noi sporuri de pro
ducție s-au obținut prin a- 
tingerea cu 8 luni înainte de 
termen a parametrilor pro
iectați la cea de-a treia hală 
de electroliză. Dintre nu
meroșii factori care au con
tribuit la maturizarea eco
nomică rapidă a uzinei, pe 
un loc primordial se situea
ză pregătirea din timp a ca
drelor și îmbogățirea per
manentă a cunoștințelor lor 
tehnico-profesionale. Cu a- 
tît mai mult a fost nevoie 
să se pună accentul pe a- 
ceastă problemă. întrucît 
era vorba de o uzină cu un 
profil de producție nou.

Astăzi uzina are un co
lectiv puternic de cadre ca
lificate, tot mai mult înche
gat, care muncește cu sîrgu- 
lnță și inițiativă pentru uti
lizarea cu randament tot 
mai înalt a mijloacelor teh
nice. a instalațiilor și apa
raturii moderne cu care 
sînt înzestrate toate secțiile 
unității, pentru ridicarea 
continuă a nivelului activi
tății economice. Organiza
țiile de partid de aici și-au 
adus din plin contribuția la 
instaurarea spiritului de or
ganizare a activității după 
criterii moderne, la întări
rea disciplinei si răspunde
rii în muncă a fiecărui sala
riat.

în acest context, acțiunea 
de organizare rațională a 
producției și a muncii a iu- 
cat si joacă un rol dintre 
cele mai de seamă. Cunoș
tințele și priceperea celor 
mai destoinici ingineri, teh-

nicienî și muncitori au gă
sit teren fertil pe tărîmul 
fructificării mai intense a 
rezervelor interne ale ca
pacităților de producție 
existente. Prin stabilirea u- 
nor parametri optimi de ex
ploatare a cuvelor s-au 
creat condiții de valorifi
care la maximum a puterii 
instalate a redresorilor. 
Acest lucru a permis, 
fără investiții de mă
rire a capacității secției 
de redresori, prelungirea 
celor trei hale la electro
liză cu cîte 12 cuve în plus 
pentru fiecare. Cele 36 de 
cuve pentru electroliză In
trate în funcțiune în cea 
de a doua jumătate a anu
lui trecut au atins para
metrii proiectați. Aceasta 
face ca producția de alu
miniu să sporească cu 8000 
tone pe an, iar volumul 
beneficiilor cu 24 jnilioano 
de lei.

Dar creșterea producției 
la electroliză a cerut canti
tăți sporite de anozi. Secția 
de anozi, ca și turnul de 
pastă nu mal puteau însă 
face față noilor cerințe. Se 
părea că singura soluție ar 
fi importarea a cîtorva mlî 
de tone de anozi. Nu s-a re
curs însă la aceasta. Căută
rile creatoare ale unui în
treg colectiv de ingineri, 
tehnicieni și muncitori s-au 
soldat eu înlăturarea dis
cordanței. aplicîndu-se un 
șir de măsuri tehnico-orga- 
nizatorice eficiente care, 
practic, au contribuit la 
mărirea producției de anozi. 
S-au creat astfel condiții de 
a se asigura necesarul de 
anozi, renunțîndu-se la im
port chiar pentru producția 
de aluminiu pe 1969.

Colectivul uzinei. însufle
țit de chemările adresate de 
conferințele organizațiilor 
de partid ale municipiului

București șl județului Timiș, 
și-a propus să obțină peste 
plan, în cel de-al patrulea 
an al cincinalului, 1 000 tone 
aluminiu de calitate superi
oară, cantitate ce va fi des
tinată în exclusivitate ex
portului. Pe ce căi se va a- 
sigura realizarea exemplară 
a planului și a angajamen
telor pe 1969? în primul 
rînd, se va pune accent pe 
dezvoltarea capacităților de 
producție și folosirea cu 
indici mai înalți a celor 
existente, pe reducerea 
cheltuielilor materiale de 
producție. Concret, efortu
rile vor fi concentrate spre 
intrarea în producție mai 
devreme a celei de-a patra 
hale de electroliză, extinde
rea corespunzătoare a sec
ției de redresori, a turnăto
riei. gospodăriei de apă, 
spre dublarea capacității de 
producție la instalația de a- 
nozi cruzi și pregătirea per
sonalului necesar pentru no
ile capacități. în privința 
reducerii cheltuielilor mate
riale de producție s-au pre
conizat noi măsuri de redu
cere a consumului de alu
mină, de săruri de fluor și 
energie electrică.

Experiența acumulată 
pînă acum de harnicul co
lectiv al Uzinei de aluminiu 
din Slatina constituie o ga
ranție sigură că sporul sub
stanțial de producție din 
1969 va fi realizat în cele 
mai bune condiții. Oamenii 
de aici s-au maturizat, știu 
că pot mai mult si vor rea
liza mai mult, ridicînd ac
tivitatea întreprinderii pe 
noi trepte ale prestigiului 
economic.

lon POPESCU
șeful serviciului plan 
llzino de aluminiu Slatina
Gheorghe CIRSTEA 
corespondentul „Scînteii"

capacități- 
ale uzinei 
fondurile

AUTOTURISMUL DE TEREN 
M-461-C PE 

MERIDIANELE GLOBULUI
Autoturismul de teren M— 

461—C, fabricat de industria 
constructoare de mașini din țara 
noastră, este tot mai mult soli
citat peste hotare. în cursul a- 
nului recent încheiat, el a par
ticipat la expozițiile industriale 
internaționale din Alger, Barce
lona, Leipzig, Milano, Poznan, 
Praga, Sofia, Varșovia, fiind pre
zentat alături de mașini realiza
te în țări cu vechi tradiții în 
domeniul industriei constructoa
re de specialitate. Apreciat de 
experți pentru puterea lui de 
tracțiune, autoturismul M— 
461—C străbate azi drumurile a 
numeroase țări, între care Alba
nia, Republica Arabă Unită, 
Belgia, Bulgaria, China, Ceho
slovacia, Columbia, R. D. Ger
mană, Guineea, Grecia, Kuweit, 
Libia, Pakistan, Polonia. El a 
fost cerut pentru probe și de 
către întreprinderile de comerț 
exterior din Algeria, Irak, Liban, 
Siria și Ungaria. (Agerpres)

Războaie de tesut lină 
cu caracteristici 
tehnice superiaare

Constructorii de mașini de la 
întreprinderea de utilaje pentru 
industria ușoară din Tg. Mureș 
au furnizat un prim lot de 110 
războaie de țesut lină. Realizate 
pentru prima oară în țară, ele 
dispun de caracteristici tehnice 
și funcționale la nivelul celor 
mai moderne produse de acest 
fel realizate in prezent în țări 
cu tradiție. Viteza de lucru a 
noilor războaie se ridică la 160 
bătăi pe minut, față de numai 
100—120 la cele existente. De 
asemenea, ele dispun de slste- 
mo automate, bazate pe celule 
fotoelectrice, pentru schimbarea 
canetelor în mers. Anul acesta, 
la Tg. Mureș vor fi realizate 
peste 400 asemenea utilaje, cu 
care vor fi dotate noile unități 
ale industriei ușoare aflate în 
construcție la Constanța și Pi
tești. (Agerpres)

(Urmare din pag. I)

tomatizare. Furnalul de 1700 mc de 
Ia Galați, pus în funcțiune în 1968, 
agregatul termo-electric de 315 MW 
de la centrala electrică de termofi- 
care-Craiova și Fabrica de ciment de 
Ia Tg. Jiu cu o capacitate de circa 
2 milioane t/an sînt doar cîteva 
exemple de unități de mărime com
parabilă cu cele întîlnite în țările 
cu cea mai dezvoltată industrie.

Ca urmare a construirii unor In
stalații noi, de mare capacitate și 
de nivel tehnic ridicat se constată o 
sporire continuă a capacităților uni
tare medii a agregatelor existente în 
diferitele ramuri ale economiei na
ționale. Aceasta se reflectă favora
bil în sporirea eficienței fondurilor 
fixe, în ridicarea performanțelor 
tehnico-economice ale agregatelor — 
ceea ce conduce la reducerea consu
murilor specifice, ridicarea produc
tivității muncii și scăderea prețului 
de cost — caracteristici comune in
dustriei energiei electrice, a cimen
tului, industriei siderurgice (furnale, 
laminoare), industriei petrolului, chi
mice. Se apreciază că inves
tițiile în curs de execuție și 
atingerea parametrilor la obiectivele 
intrate recent în funcțiune vor ac
centua simțitor aceste aspecte, prin 
care industria noastră își ridică per
formanțele tehnice si își amelio
rează tot mai mult indicatorii de efi
ciență.

Este de reținut că optimizarea mă
rimii capacităților de producție — 
problemă care preocupă permanent 
conducerea partidului — nu înseam
nă pentru toate ramurile sau produ
sele adoptarea numai a soluției ca
pacităților mari și foarte mari. în 
funcție de natura și sursele de mate
rii prime, de existenta forței de 
muncă corespunzătoare, de condi
țiile de transport și desfacere, în in
dustria alimentară, ușoară, a lemnu
lui și chiar industria constructoare 
de mașini, se poate obține o mult mai 
consistentă eficientă prin întreprin
deri de capacități mijlocii și, de 
multe ori, de capacități mici.

Pe alt plan, caracteristică pentru 
ridicarea nivelului tehnic al econo
miei noastre în perioada ultimilor 
ani este dotarea cu numeroase agre
gate și instalații bazate pe procedee 
tehnologice moderne și perfecționarea 
prin dezvoltări, amenajări și com
pletări a instalațiilor existente, ceea 
ce contribuie substanțial la creșterea

eficienței producției, la valorificarea 
mai bună a materiilor prime și îm
bunătățirea calității produselor fa
bricate. în industria siderurgică, prin 
investițiile efectuate și în curs de 
realizare, aproape 70 la sută din 
creșterea producției de oțel din a- 
cest cincinal se va obține prin pro
cedeul L. D., de elaborare a oțelu
lui în convertizoare cu insuflare de 
oxigen, aceasta reprezentînd în anul 
1969 aproape 19 la sută, iar în 1970 
peste 30 la sută din producția totală 
de oțel. Astfel de procedee moderne 
se folosesc din ce în ce mai mult și 
în industria petrolului, unde au spo-

Drlvește industria lemnului și a ma
terialelor de construcție în aceste ra
muri se relevă fabricarea plăcilor 
fibro-lemnoase prin procedeul semi- 
uscat. care permite o valorificare mai 
bună a lemnului, precum și fabrica
rea clincherului prin procedeul us
cat. cu schimbătoare de căldură tip 
ciclon, a căror utilizare duce la în
semnate economii de combustibil.

Instalații moderne se introduc și în 
transporturile pe calea ferată, proces 
exprimat în primul rînd prin crește
rea susținută a ponderii tracțiunii 
Diesel, alături de care a început fo-

minereurilor, doborîtul, scosul și în
cărcatul lemnului din pădure, prepa
rarea amestecului de formare, turna
rea și dezbaterea pieselor în turnă
torii. încărcarea și descărcarea mate
rialelor și a produselor finite. în 
multe din aceste domenii, nivelele 
de mecanizare atinse în ultimii ani 
reprezintă creșteri însemnate fată de 
anii anteriori. La operațiile legate 
de exploatarea lemnului, gradul de 
mecanizare se va ridica cu mult în 
1969. rezultat cu atît mai remarcabil 
cu cît peste 80 la sută din utilajele 
respective sînt realizate în tară.

TEHNICA MODERNĂ
rit capacitățile pentru extinderea re
formării catalitice a benzinei și a 
cracării catalitice, precum și în 
industria chimică — ramură care are 
una din cele mai pronunțate dinamici 
de dezvoltare în cadrul întregii eco
nomii. în această ramură se consem
nează din ce în ce mai mult intro
ducerea în producție a numeroase 
instalații, cu procedee tehnologice a- 
vansate, printre care chimizarea 
complexă a gazului metan prin oxi- 
dare parțială, fabricarea acrilonitri- 
lului din propilenă și amoniac, obți
nerea butanolului și octanolului prin 
oxosinteză.

O deosebită atenție s-a acordat do
tării tehnologice moderne a indus
triei constructoare de mașini, inclu
siv industria electrotehnică, care 
sînt. după cum se știe, ramuri hotă- 
rîtoare pentru introducerea progre
sului tehnic în toate domeniile de 
producție. în acest sens, continuîn- 
du-se folosirea procedeelor ce asi
gură reducerea consumurilor speci
fice de metal, mărirea preciziei de 
prelucrare. îmbunătățirea calității 
produselor, se prevede extinderea 
turnării pieselor din fontă cu grafit 
nodular, a sudării automate și semi
automate sub strat de flux, intensi
ficarea utilizării curentilor de induc
ție la tratamente tehnice, precum și 
la topirea și încălzirea metalelor. Cît

losirea tracțiunii electrice și are Io» 
accentuarea dotării cu vagoane de 
capacitate sporită (4 osii). Rezultatele 
obținute în cei trei ani ai cincinalului 
ilustrează elocvent ridicarea nivelului 
calitativ al activității de transport 
pe calea ferată. în 1965. ponderea 
tracțiunii Diesel era de 40 la sută, 
iar anul trecut — de 67 la sută — 
obținîndu-se o productivitate a mun
cii pe salariat cu 25 la sută mai mare, 
economii la combustibil și prețul de 
cost.

Extinderea mecanizării și automa
tizării producției a reprezentat una 
din direcțiile principale spre care 
s-au orientat în cei trei ani ai cinci
nalului eforturile legate de promova
rea progresului tehnic în economie, 
urmărindu-se pe această cale folosi
rea mai bună a forței de muncă, 
creșterea productivității muncii și. în 
final. îmbunătățirea eficientei econo
mice. în domeniul mecanizării, s-au 
avut în primul rînd în vedere lucră
rile grele și cu volum mare de mun
că din industrie, construcții, trans
porturi. precum și lucrările de încăr- 
care-descărcare din toate ramurile 
economiei. Numai în industrie, dota
rea cu utilaje destinate acestui scop 
a sporit în anul trecut, față de 1965, 
cu peste 42 la sută. Direcțiile princi
pale în care s-a acționat se referă la 
tăierea și încărcarea cărbunilor și

în construcții, principalele operații,
— săparea, încărcarea și transportul 
pămîntului. prepararea betonului și 
a mortarului, transportul materiale
lor de construcții pe orizontală și pe 
verticală — se execută mecanizat în 
proporție de pînă la 90 la sută, multe 
din procesele de construcție fiind în 
prezent mecanizate complex. Acestea 
au asigurat o productivitate ridicată
— cu 21,7 la sută mai mare în 1968, 
fată de 1965 — precum și scurtarea 
duratei de execuție a lucrărilor.

Un ritm susținut de dotare pentru 
mecanizarea lucrărilor pe toate faze
le de operații s-a menținut și în a- 
gricultură, unde volumul utilajelor 
furnizate a crescut, fată de 1965, cu 
5,7 la sută în 1966. cu 25,7 la sută în 
1967 și cu 39 la sută în 1968.

Datele arată că. în proporții ase
mănătoare. a sporit și parcul de ma
șini și utilaje destinate mecanizării 
lucrărilor în transporturi si în co
merț.

Referindu-ne la sarcinile privind 
automatizarea producției, acestea au 
privit în principal procesele tehnolo
gice continue din industria siderur
gică. chimică, a prelucrării țițeiului, 
din industria energiei electrice, in
dustria ușoară si alimentară, precum 
și transportul pe calea ferată. în in
dustria siderurgică nivelele de auto
matizare a producției de fontă și otel

vor atinge la sfîrșitul acestui cincinal 
cifre cuprinse între 92—95 la sută ; 
de asemenea, fabricația unui impor
tant număr de produse chimice de 
bază — cauciuc sintetic. îngrășămin
te, amoniac, fibre sintetice, policlo- 
rură de vinii și altele — se va rea
liza pe instalații practic intogral au
tomatizate. iar la alte produse, cum 
sînt acidul sulfuric, celuloză, anve
lope. nivelele de automatizare se vor 
situa în anul 1970 la 70—75 la sută, 
în industria energiei electrice se rea
lizează comanda centralizată și, în 
parte, automatizată, a hidrocentra
lelor noi de pe rîurile Bistrița și Ar
geș. iar ansamblul sistemului ener
getic național este condus și supra
vegheat printr-o instalație modernă 
de dispecer care, prin sistemul auto
mat de reglaj frecvență-putere. asi
gură îmbunătățirea simțitoare a con
dițiilor de exploatare și sporirea si
guranței de funcționare.

Progresele realizate și în curs de 
dezvoltare în industria electrotehni
că. în ce privește fabricarea echipa
mentelor de automatizare. creează 
condiții pentru extinderea automati
zării pe bază de concepție proprie, 
în acest sens, ridicarea nivelului teh
nic ai producției depinde în mare 
măsură de contribuția pe care indus
tria constructoare de mașini din țară 
o aduce la dotarea cu mașini și uti
laje a ramurilor economiei naționale, 
precum și de calitatea și gradul de 
tehnicitate al produselor livrate de 
această ramură-cheie. Așa cum s-a 
prevăzut, peste 2/3 din totalul utila
jelor ce se instalează în anii 1966— 
1970 trebuie să fie realizate în țară, 
concomitent cu creșterea exportului 
de mijloace tehnice. în acest scop, 
industria constructoare de mașini a 
asimilat și continuă să însușească în 
fabricație un mare număr de utilaje 
și instalații moderne, de nivel tehnic 
ridicat, comparabile cu cele mai 
bune produse realizate pe plan mon
dial. Nu numai că se urmărește di
versificarea producției de mașini, 
îmbunătățirea calității acestora, ridi
carea gradului de complexitate, dar 
și o valorificare cît mai înaltă a me
talului supus prelucrării. în primii 
3 ani ai cincinalului s-au pus în fa
bricație numeroase tipuri noi de ma- 
șini-unelte. utilaje de construcții, a- 
gregate energetice, utilaj minier si 
pentru industria petrolului, mașini 
pentru industria ușoară și alimen
tară. în ce privește utilajul chl-

LU COMBINATUL SIDE
RURGIC HUNEDOARA

TREI NOI TIPURI DE 
LAMINATE ÎN FABRICAȚIE •

Combinatul siderurgic Hune
doara a început producerea a 
trei tipuri noi de laminate de
numite „SG-18", „SG-23" șl
„Longeron". Primele două sînt 
destinate confecționării de ar
mături pentru susținerea gale
riilor miniere, iar al treilea 
construcției noului tractor ro
mânesc de 40 CP. Combinatul 
hunedorean execută în total a- 
proape 190 de sortimente și tip- 
dimensiuni de laminate, cu 20 
mai multe decît se realizau în 
urmă cu 4 ani.

La I.M.A. Mărăcineni
ClND SE CHELTUIEȘTE

MAI MULT DEClT
SE PRODUCE, CINE 
SUPORTĂ PAGOBA ?

întreprinderea pentru mecanizarea 
>. agriculturii Mărăcineni. județul Ar

geș, prin cele 28 de secții dotate cu 
380 de tractoare și numeroase alte 
utilaje de care dispune, deservește 45 
de cooperative agricole. Deși ne aflăm 
în miezul iernii, la sediul întreprin
derii se desfășoară o activitate fe
brilă. Se execută reparații la trac
toare și mașini agricole pentru ca 
la desprimăvărare, să se poată lucra 
intens în cîmp. Totodată, se desfă
șoară o intensă activitate în birouri — 
se încheie bilanțul muncii de un 
an de zile. Aceasta a fost de altfel 
și tema discuției pe care am avut-o 
cu cadrele din conducerea întreprin
derii de mecanizare a agriculturii 
de aci.

„Am avut planificat, pînă la sfîrși
tul anului 1968. un volum de lucrări 
de 164 000 hectare arătură normală, 
iar noi am executat 175 000“ — rela
tează tov. Gheorghe Isbășoiu. ingine
rul șef al întreprinderii. Este, desi
gur, o realizare bună. Dar mai de
parte, care este situația celorlalți in
dicatori de plan ?

„în cooperativele agricole deservite 
nu s-au obtinut producțiile medii 
planificate, motivează același tovarăș 
inginer Isbășoiu. Din această cauză 
nici veniturile în natură planificate 
de noi nu au mai putut fi realizate. 
La 1 400 lei cheltuit! s-au realizat nu
mai 1 000 lei venituri, deci o pierdere 
de 40 de bani la fiecare leu încasat, 
în condițiile naturale mai grele ale 
cooperativelor agricole din zona 
noastră de activitate, care au în ma
joritate soluri slab productive, pier
derile care se înregistrează la recol
tatul cu combina Ci și Ca au deter
minat această situație".

într-adevăr. în zona deservită de 
I.M.A. Mărăcineni pămîntul are un

mic se remarcă orientarea spre în
sușirea de instalații tehnologice com
plete pentru dezvoltarea producției 
de amoniac, azotat de amoniu, uree. 
Un Ioc important îl ocupă asimilarea 
de noi mijloace de transport fero
viar. rutiere și navale. în rîndul că
rora este de relevat locomotiva elec
trică de 6 580 C.P.. tipurile noi de lo
comotive Diesel hidraulice, autoturis
mul tip „Dacia", vase maritime și flu
viale de mare capacitate.

Industria electrotehnică a asimilat 
și pus în fabricație echipamente e- 
nergetice grele, de mare putere și de 
tensiuni ridicate, mașini electrice ro
tative. aparataj de medie și joasă 
tensiune, elemente de automatizare, 
echipamente si dispozitive electroni
ce. Se prevede, de asemenea, ca în 
cursul actualei perioade să înceapă 
fabricația de diverse tipuri de uti
laje pentru mecanizarea și automati
zarea calculelor. Concomitent. în 
condițiile dezvoltării rapide a econo
miei naționale și creșterii continue a 
gradului său de complexitate, crește
rea dotării cu utilaje pentru mecani
zarea calculelor si extinderea tehnicii 
electronice de calcul în activitatea 
economică constituie o evidentă ne
cesitate. Pentru aceasta, eforturi im
portante sînt îndreptate spre extin
derea multilaterală a dotării cu uti
laje de calcul de birou, inclusiv cal
culatoare electronice, ceea ce va asi
gura lărgirea înzestrării tuturor uni
tăților economice. în special în mun
ca de proiectare și de cercetare. în 
planificare. în conducerea proceselor 
de producție.

Realizarea. în continuare, a nume
roaselor sarcini legate de introduce
rea progresului tehnic în economie și 
ridicarea nivelului tehnic-calitativ al 
producției impun ca ministerele și 
întreprinderile să acorde — încă de 
la începutul acestui an — o atenție 
susținută scăderii — în Industrie și 
în celelalte ramuri ale producției ma
teriale — a ponderii construcțiilor în 
totalul investițiilor, pentru ca tot mai 
multe fonduri bănești să fie desti
nate achiziționării de mijloace teh
nice. Pe această cale se va asigura 
nu numai intensificarea progresului 
tehnic în sfera producției materiale, 
dar și eliberarea unor fonduri în ve
derea construcției de locuințe și așe
zăminte social-culturale și, în final, 
ridicării nivelului de trai, material și 
spiritual, al oamenilor muncii din 
țara noastră.

potențial productiv natural mai mic 
și producțiile medii nu pot fi com
parate, de exemplu, cu cele din Cîm- 
pia Bărăganului. Dar răul trebuia 
căutat în altă parte.

Analizînd planul de venituri și 
cheltuieli rezultă că I.M.A. Mărăci
neni avea planificate pentru anul 
1968 cheltuieli în volum de 19 293 000 
lei și venituri în valoare de 14 230 000 
lei. Era consemnată, deci, prin plan, 
o pierdere de 5 063 000 lei. Și pentru 
a vedea mai bine ce înseamnă aceas
tă pierdere apelăm din nou la indi
catorul care prezintă sintetic activi
tatea întreprinderii. Conform planu
lui. pentru 1 000 de lei venituri se pot 
cheltui 1 356 lei. Așadar, încă de la 
întocmirea planului s-a pornit cu 
pierderi, fapt ce n-a fost de natură 
să mobilizeze colectivul întreprinderii 
pentru reducerea cheltuielilor. Unul 
din principalele elemente care a con
tribuit la depășirea cheltuielilor pla
nificate îl constituie reparațiile la 
tractoare și mașini agricole. La acest 
capitol, care deține o pondere mare, 
de aproximativ 25 la sută. în totalul 
cheltuielilor, depășirea se ridică la 
peste 550 000 lei. Evident, prin utili
zarea și exploatarea mai rațională a 
parcului de tractoare s-ar fi putut 
realiza importante economii. în pri
mul rînd se puteau elimina o serie 
de cheltuieli, dacă întreținerile și re
viziile tehnice periodice, care prelun
gesc durata de funcționare a tractoa
relor. s-ar fi executat la timpul pre
văzut și de bună calitate. Vo
lumul mare de reparații și, deci, cos
tul ridicat al acestora se datoresc șl 
calificării necorespunzătoare sau ne
glijentei unora dintre mecanizatori 
care nu au asigurat exploatarea ra
țională a tractoarelor. La acestea se 
adaugă și faptul că nu s-a realizat o 
permanentizare a tractoriștilor în a- 
ceastă stațiune. Ca urmare. în timpul 
aceluiași an agricol, cu un tractor 
lucrează, pe rînd. mai multi tracto
riști. în asemenea situație nimeni nu 
este direct interesat să facă la timp 
micile îngrijiri, nimeni nu poate fi 
cu certitudine tras la răsoundere 
pentru pagubele provocate și, prin 
urmare, întreprinderea suportă valoa
rea reparațiilor.

Din cauza deficiențelor în organi
zarea muncii, a numărului mare da 
absente nemotivate, nu este folosit 
întregul parc de tractoare. Multe ora 
sînt irosite neproductiv pentru de
plasarea tractoarelor la locul de pro
ducție și înapoi, pentru reparații. 
Toate aceste pierderi reprezintă 5 la 
sută din timpul de lucru, realizat de 
tractoare.

Așa cum ne-a spus chiar directo
rul întreprinderii, ing. Popescu Moi
se, există pericolul ca în anul 
acesta gradul de utilizare al 
tractoarelor să fie, în continuare, 
necorespunzător și situația econo
mică a întreprinderii să înregis
treze chiar un regres. Aceasta 
în principal din cauza lipsei de trac
toriști. Se impune deci ca organele 
de resort de la județ și din Consiliul 
Superior al Agriculturii să analizeze 
situația de la întreprinderea de me
canizare din Mărăcineni și să ajute 
conducerea acesteia în soluționarea 
problemei mecanizatorilor.

Noua formă de organizare prin 
care se urmărește ca secțiile de me
canizare să devină centrul de greu
tate al activității de producție nece
sită o dotare corespunzătoare. La 
I.M.A. Mărăcineni, un număr de 7 
secții, printre care Micești, Racovița, 
Ștefănești, Văleni, Merișani, nu au 
asigurate condiții pentru întreține
rea și păstrarea utilajelor.

Așezarea activității întreprinderi
lor pentru mecanizarea agriculturii 
pe principiul gestiunii economice 
proprii, adică acoperirea cheltuie
lilor din venituri proprii este un 
principiu esențial, sănătos. Nici o 
întreprindere nu trebuie să cheltu
iască mai mult decît produce. Dar 
rentabilizarea producției nu se poate 
realiza decît printr-o utilizare com
pletă, cu maximum de randament, a 
tractoarelor și mașinilor agricole. în 
această direcție trebuie să-și îndrepte 
atenția întregul colectiv de muncă 
de la I.M.A. Mărăcineni. Dacă, din 
cauza slabei organizări a muncii, se 
cheltuiește mai mult decît se produce, 
atunci este justificat să se pună în
trebarea : „Cine va suporta paguba ?“.

Teodor ION ,
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GEOCHIMIA Acinema
sporește eficiența
prospecțiunilor geologice să vibreze

(Urmare din pag. I)

teatre

puncte de vedere

GRI-18,15 ;
13,80 ;

llie IONEL
geochimist
întreprinderea de prospecțiuni 
și laboratoare

VICTORIA —13,45 ; 16,15, FLAMURA 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; .20,30. 
VICTORIA — 18,45 ;

Lustragiul : CRINGAȘI — 14,80 ; 
- 18.30 : 20,30.

CENTRAL — 16 ;

18
• Tandrețe î 
IS ; 20.
•18,30

Care sînt principalele căi de sporire 
e». gradului de certitudine în detecta
rea șl estimarea valorii zonelor din 
scoarța terestră bogate în minerale 
utile 7 Practica atestă mai ales două : 
Intensificarea forajelor, în sensul a- 
dînclrii și înmulțirii lor, care prezintă 
însă, din punct de vedere economic, 
mari neajunsuri, fiind astăzi extrem 
do costisitoare și investigarea cît mai 
completă, din unghiuri de vedere și 
cu metode cît mai diverse, a zonei 
«usceptiblle de a ascunde asemenea 
resurse. Mai ales spre această a doua 
posibilitate trebuie, cred, să se în
drepte atenția noastră în prezent, 
cînd în sfera activității geologice și 
miniere stă în mod deosebit sarcina 
lărgirii bazei de materii prime, prin 
descoperirea de noi rezerve, valorifi
carea completă și complexă a resur
selor de substanțe minerale utile și 
de hidrocarburi în curs de exploatare. 
Personal, consider că, sub acest as
pect, îsi pot conjuga forțele nu numai 
disciplinele tradiționale (geologia, 
știința cărbunelui, petrochimia etc.), 
cî sl unele ramuri științifice mai noi, 
dar considerate foarte utile pe plan 
mondial, cum ar fi geochimia.

Știință a chimiei pămîntulul — stu
diind istoria atomilor din globul te
restru. legile lor de răspîndire și mi
grare în spațiu și timp, raporturile 
lor genetice — geochimia folosește, 
în mare, metodele fizicii șl chimiei, 
aducînd o contribuție esențială la 
aprofundarea cercetărilor teoretice și 
ta descoperirea zăcămintelor de mi
nereuri. hidrocarburi si săruri. Mai 
mult chiar, prospecțiunea geochîmieă 
(cn subramnrile ei: pedogeochîmlcă, 
litogeochimieft. hîdrogeocbimîcă, bio- 
geochimieă, etc.) este apreciată astăzi 
ca unul dintre cele mai moderne și 
mal economice mijloace de investiga
re șl detectare a bogățiilor minerale. 
Ea contribuie, cu informații adeseori 
decisive, la depistarea și localizarea 
viitoarelor bazine și exploatări minie
re sau petroliere, asigurînd în ace
lași timp evidențierea unor noi tipuri 
de materii prime minerale (cum sînt 
argilele pentru aluminiu, șisturile ar- 
gllo-cărbunoașe pentru vanadiu,

fosfor, plumb, molibden, cenușa căr
bunilor pentru germaniu, granițele 
pentru o gamă largă de elemente 
etc.). De asemenea. în domeniul me
talelor rare — al căror consum creste 
neîncetat în economia noastră și va 
trebui să ne preocupe din ce în ce 
mai mult în viitor — ea poate parti- . 
cipa la stabilirea legilor de reparti
zare și concentrare în roci, asigurînd 
totodată și o mărire a valorii acestor 
tipuri de zăcăminte, printr-o prelu
crare „complexă". Desigur, utilizarea 
în cît mai multe direcții și forme a 
materiei prime minerale, în scopul 
valorificării tuturor elementelor pre
țioase din punct de vedere econo
mic. este o problemă mai complicată, 
la soluționarea căreia trebuie să par-

tv
lecția 37

lecția

lljtt — Limba rusă — (reluare).
— Limba spaniolă

41.
— închiderea emisiunii de di

mineață.
1T,M> — Telex TV.
11,33_ Actualitatea in agricultură.
17.38 — Actualitatea in industrie.
HtM — Limba spaniolă — lecția 

41 (reluare).
18.39 — La porțile cunoașterii —Emisiune pentru tineret: 

Zîmblți, vă rog (V) ; Echi
libru pe 5 mm (V).

1»,W — Telejurnalul de seară. — 
Buletinul meteorologic.

19,48 — Desene animat*.
20,M — In direct.»
38,13 — Teleglob — emisiune de 

călătorii geografice. „E- 
tiopla".

f$48 — Studioul muzical. Emisiune consacrată instrumen
telor cu coarde (I). — Pre
zintă prof. univ. George 
Manoliu.

— Tribuna 
voltarea 
România 
prof. dr. „ 

șan, ministrul Minelor.
21,15 — Itinerar folcloric.
21,30 — Filmul artistic s „Helza- 

ppopin".
22,58 _ Telejurnalul de noapte.
33,08 — închiderea emisiunii.

săptămînii: Dez- 
bazei miniere in 

— Interviu eu 
ing. Bujor Almă-

tîcipe deopotrivă mineralogi. geologi, 
fizicieni, matematicieni și geochi- 
miști.

Un rol deosebit revine geochimiei 
în prospectarea și detectarea rezer
velor de hidrocarburi și gaze, cît și 
în ceea ce privește producția de pe
trol. Investigațiile cu privire la na
tura și geneza rocilor colectoare de 
petrol și la compușii organici consti
tuent! ai țițeiului au dus la dezvol
tarea unor metode ameliorate de re
cuperare secundară — domeniu cu
noscut astăzi sub denumirea de „geo- 
chimie organică", ce constituie obiec
tul unor studii Intense în numeroase 
laboratoare de specialitate de pe toate 
meridianele lumii.

în tara noastră, cercetările de geo- 
ehimie au început să capete o pon
dere mai însemnată abia în ultimii 
ani. Chiar și în această fază inci
pientă, rezultatele obținute dovedesc 
din plin utilitatea noii discipline pen
tru sectorul amplu al prospecțiunilor 
și valorificărilor geologice și miniere. 
Astfel, colective de specialiști în 
geochimie de la Comitetul geologic 
și întreprinderea de prospecțiuni și 
laboratoare au fost antrenate într-o 
măsură tot mai mare la desfășurarea 
unor importante studii și cercetări 
privind aspecte legate de formarea, 
depistarea și posibilitățile de exploa
tare ți valorificare practică a unor 
minereuri utile din țară. De aseme
nea, nuclee de geochimiști s-au re
marcat prin contribuții prețioase la 
punerea în evidentă a unor zone de 
minereuri complexe în diverse ba
zine miniere din țară. Și, o dovadă 
concretă a largilor posibilități pe 
care le deschid aceste cercetări o 
constituie, printre altele, studiul 
geochimie al carotelor de sondă, prin 
care s-au pus în evidentă mineralii 
zații nedetectabile la suprafață, prin 
metodele obișnuite, în bazinele minie
re Bălan și Rodna. Avantajul prin
cipal al acestor cercetări privește 
însă posibilitatea efectuării unor in
vestigații și prospectări mult mai 
complete, cu un mai mare grad de 
siguranță și eficientă.

Ca specialist în geochimie. consider 
că există încă mari posibilități de uti
lizare și extindere a metodelor acestei 
tinere științe în domeniul geologiei 
și mineritului. Datorită noutății do
meniului și obișnuirii mai lente a 
specialiștilor cu procedeele mai com
plexe — chiar mai rafinate — ale 
geochimiei, acestea nu sînt încă uti
lizate la adevărata lor valoare. în 
toate unitățile care le-ar putea aplica. 
Poate că activității geochimistului, 
pozitivă și utilă după cum dovedește 
și experiența mondială, nu i se a- 
cordă încă, în unele locuri, creditul 
necesar și datorită faptului că cerce
tarea geochimică — în primul rînd. 
colectivele științifice specializate în 
această direcție — nu se preocupă 
și nu popularizează în suficientă mă
sură aceste procedee. întărirea nu
cleelor de cercetători geochimiști. 
concomitent cu cooptarea mai 
frecventă a acestora în colectivele ce 
se ocupă cu prospecțiunea geologică, 
ar stimula efectiv preocupările din 
acest domeniu.

Trebuie spus că și utilizarea unor 
metode și instalații moderne — spec- 
trografia prin fluorescentă cu raze

X, analiza prin activare și chiar ana
liza spectrometrică de masă — care 
ar da noi dimensiuni cercetării geo- 
chimice, decurge încă timid. Aceasta, 
cu toate că astfel de instalații există 
în domeniul geologiei și mineritului 
și ar putea fi utilizate de geochi
miști, cu mici adaptări.

Intensificarea cercetărilor și ac
tivității geochimice este impusă după 
părerea mea și de exisțența în mo
mentul de față a numeroase pro
bleme practice, în care geochimiști! 
ar putea fi de un real și imediat 
folos. M-aș referi, de asemenea, 
la domeniul prospecțiunii surselor 
de materii prime nemetalifere (talc, 
săruri) în care procedeele geo
chimiei ar putea înlesni chiar re
zultate rapide De asemenea, în ceea 
ce privește „geochimia apelor", cred 
că ar trebui să se studieze posibili
tatea recuperării metalelor din apele 
de mine, deoarece, în momentul de 
față, numai la o singură întreprin
dere minieră — Combinatul minier 
Baia Mare — se pierd anual pe a- 
ceastă cale circa 200 de tone de me
tale utile (cupru, plumb, zinc etc.).

în general, ar fi de doritea Direcția . 
metalelor rare din Ministerul Mi
nelor să introducă în mai mare mă
sură metodele geochimice în lucră
rile de prospecțiuni ale întreprinderi
lor pe care le coordonează. După 
cum n-ar strica, cred, ca pentru creș
terea eficacității și siguranței pros
pecțiunilor, lucrările de acest gen să 
fie pregătite și efectuate de colective 
complexe de specialiști, în cadrul 
cărora să Intre — alături de geologi, 
geofizicieni, ingineri de mină — și 
geochimiști.

Este numai una din sferele de 
afirmare ale geochimiei — disciplină 
ce poate interveni activ și în alte 
sectoare, ca agricultura, medicina, 
oceanografia, dar deosebit de impor
tantă, avînd în vedere sarcinile mari 
și complexe ce stau astăzi în fața 
geologilor și specialiștilor în minerit.
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16 ; 18,13 ; 20,30.• Viva Marla : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,13 ; 17,45 : 
20.« Made în Italy : DACIA — 3,30—
16.30 în continuare ; 18,30 ; 20.43.
• Winnetou (seria a Ill-a) : BU- 
ZEȘTI — 15,30 ; 18.• Barbă roșie : BUZEȘTI — 20.
• întoarcerea vrăjitorului : UNI
REA — 15,30 ; 20,30.
• Recompensa : UNIREA — 18.
• Judoka, agent secret : LIRA —
15.30 ; 18 ; 20,15, POPULAR — 18 ;
20.30, VITAN — 15,30 ; 18.
• Colina : VITAN — 20,15.
• Țar șl general : POPULAR —
13.30.
n Ziua in care vin peștii : DRU 
MUL SĂRII — 13 ; 17,30 ; 20.
• Vera Cruz : CIULEȘTI — 13,80 : 13 ; 20.30.
• Hombre : COTROCENr — 15 : 
17,15.
• Cenușa : COTROCENI — 19,30. 
e Urletul lupilor : FLOREASCA —

(Urmare din pag. I)

se distribuie gratuit, învățămîntul de 
toate gradele este, de asemenea, 
gratuit, studenții primesc burse sub
stanțiale, au la dispoziție biblioteci, 
laboratoare, cămine și cantine mo
derne. Sîntem cu toții înconjurați 
de atenția și grija conducerii de 
partid și de stat. O atmosferă de 
înaltă demnitate sl umanitate res
piră țara întreagă. Cine ne-a creat 
toate acestea ? De unde vin, cine ni 
le asigură ? Răspunsul îl constituie 
un alt adevăr firesc: toate acestea 
sînt asigurate de către popor, de 
către muncitori și țărani, de către 
părinții și de către frații noștri mai 
mart. Ne mândrim, pe bună drep
tate, că țara este liberă, cu frun
tea nepătată, între națiunile lumii. 
Cine i-a creat această libertate a ei 
și a noastră, această^ frunte demnă 
a ei 
nist 
prin 
clarviziunea sa de partid legat de 
popor, prin politica sa adine rea
listă, marxist-leninistă. Așadar, sta
tul nostru investește cu generozi
tate totul pentru formarea tineretu
lui, neavînd altă „pretenție" decît 
ca fiecare tînăr să devină un in
telectual pe cît se poate de per
fect, să ajungă să-și desăvirșeasen 
personalitatea, să poată fi capabil 
să preia ștafeta înaintașilor, să 
ducă pe umerii lui marile respon
sabilități ce-i vor reveni. Să-și 
pună toată capacitatea și inteligența 
în slujba patriei, a poporului care

și a noastră ? Partidul Comu- 
Român, printr-o uriașă muncă, 
consecventă și luciditate, prin

l-a născut. Este foarte important 
acest lucru. Este vorba de a 
ne însuși știința și cultura avînd 
un ideal adevărat, plin — devotamen
tul față de patria și poporul nostru. 
Or,- pentru aceasta trebuie să cu
noaștem Idealurile, concepțiile, tradi
țiile poporului și partidului. Numai 
cunoscînd tradițiile poporului nostru, 
tradițiile culturii românești vom pu
tea să le continuăm cu adevărat. U- 
nele din aceste tradiții exprimă cul
tul muncii, onestitatea, permanen
ta marilor idealuri umaniste. 
Fără să cunoaștem ce s-a creat la 
noi valoros, ajungem să ne creăm 
idoli falși, false mituri. Fără să cu
noaștem temeinic ce s-a creat la noi 
și în lume important, ajungem să 
fetișizăm după ureche false teorii și 
mode, contestate chiar pe terenul 
lor de origină. Ajungem- astfel să 
ignorăm adevăratele valori. Or. pen
tru a nega, trebuie să afirmi ceva, 
pentru a contesta, trebuie să pui 
ceva în loc. Eminescu la 30 de ani 
avea renumele unui mare poet toc
mai pentru faptul că era deținătorul 
unei vaste culturi autohtone șt eu
ropene, știa ce s-a creat pină la el, 
și, cu genialitate, această acumulare 
cantitativă a produs cel mai înalt 
pisc de 
derne.

E în firea tineretului de a fi re
fractar 
aceasta nu este egal cu anarhia in
terioară și cu superficialitatea ; a fi 
tînăr și a nu fi călăuzit de un mare 
ideal, de o mare idee cristalizată, 
e un non sens. Nu imitînd pe alții

aur al literaturii române mo-

închistării, șablonului, dar

» ; 11,15 ; 13,30 : 18 ; 18,13 ; 20,S0.• Columna (ambele serii)1: VOLGA 
— 14 ; 16,45 ; 19,30, FLACĂRA —
15.30 ; 19, PROGRESUL — 10,30 î 
19.• Căderea Imperiului Roman: 
RAHOVA — 15,30 ; 19.
• Acuzatul : ARTA — 9—13,43 în 
continuare ; 18 ; 20,15.
• vară fierbinte : TOMIS — 9— 
13,45 în continuare ; 16 ; 20,13.• Drumul spre Saturn ; Sfirșitul 
Saturnului : AURORA — 9,S0 ; 13 ;
16.30 î 20.• înțeleptul de pe muntele bles
temat: VIITORUL — 15,30; 18; 
20,30.• Operațiunea San Gennaro : MUNCA —18; 20.
• Drama elocîrliei : MUNCA — 16.
• Marianna, agentul 0355 : MOȘILOR 13,30 ; 20,30.
• Blestemul rubinului negru : 
MOȘILOR — 18.

Veșnicul întîrziat: FERENTARI 
13,30 ; 18 ; 20,30.
Orașul magic : PACEA — 13,45 ; 
; 20,15.

COSMOS — 13,30 ;

« Opera Română : Carmen — 19,30.
• Teatrul de Operetă : My fair 
lady — 18,SC.
• Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le" (sala Comedia) : Becket — 
19,30 ; (sala Studio) : Părinții te
ribili — 19,30.• Teatrul de Comedie : Opinii 
publică — 20.
« Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Bala din bd. Schitu Mă- gureanu) : Livada cu vișini — 20 ; 
(sala din str. Alex. Sahia) t Me
lodie varșoviană — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara11 (sala Magheru) : Echilibru fragil — 
19,30 ; (sala Studio) : Cînd luna e 
albastră — 20.• Teatrul Mic t Ofițerul recrutor 
— 20.
e Teatrul Gluleștî : Visul unei 
nopți de iarnă — 19,30.• Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Doamna de la Maxim — 30.
• Teatrul „Ion Creangă" t Regele 
Cerb — IS,S0.• Studioul I.A.T.C. ,1. L. Caragia- 
le“ : Don Quijote — 19,SO.
• Teatrul „Țăndărică'1 (sala din 
Calea Victoriei) : Papuclada — 1? ; 
(sala Academiei) : Vrăjitorul din 
Oz — 17.• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Ca la Tănase
— 19,SO ; (sala din Calea Victoriei nr. 174) : Varietăți pe portativ
— 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor: Selec- 
țiuni 7)8 — 20.
• Circul de stat : Rapsodia acro
batică — 19,30.

sîntem originali, nu însușindu-ne 
idealurile altora, pentru că noi avem 
un înalt ideal, cel mai cuprinzător și 
cel mai înaintat al istoriei. Fără în
doială, trebuie să știm tot ce se în
tâmplă în lume, ce se poartă aiurea 
și ce se cîntă, ce se descoperă cu 
adevărat, dar trebuie să știm șl ce 
s-a descoperit cu mii de ani înainte, 
aiurea și aici. Dar mai ales aici. 
Muncind cu dăruire, acum și aici, 
exprimîndu-ne pe noi ca indivizi și 
colectivitate, sîntem si trebuie să 
fim șl mai mult cunoscuți și renu- 
miți în lume. Așa au făcut toți cei 
de pînă la noi, preluînd ștafeta spi
ritului poporului lor; noi, generația 
de tineri intelectuali, sîntem răspun
zători de ștafeta pe care am pre- 
luat-o de la predecesorii noștri și tre
buie să o ducem mai departe, mal 
sus, mai bogată în lumini. Aceasta 
înseamnă a primi, dar și obligația 
de a restitui. Iată un adevăr simplu 
ca propozițiile simple. Și dacă ar fi 
să continuăm aceste adevăruri vom 
spune că a fi tînăr înseamnă a avea 
un mare ideal.

Pentru a-ți atinge idealul trebuie 
să muncești cu dăruire. Idealul nos
tru este . slujirea poporului, a pa
triei, a României socialiste. Numai 
cunoscînd aceste adevăruri elemen- 

putea să avem rădăcini 
creștem înalți și demni 
să fim liberi. Numai ast- 
mereu -tineri cu adevărat.

cunoscînd 
tare vom 
adinei, să 
sub soare, 
fel vom fi ____
Numai astfel vom putea tine pasul 
cu tinerețea timpului și a tării. Căci 
România socialistă, ca și timpul ei, 
cunoaște o tinerețe fără bătrlnețe. 
Să fim demni de ea.

„Să vibrezi tu însuți 
și săi faci și pe alții
elevațiune, ridicîndu-1 deasupra sfe
rei cenușii a cotidianului.

George Enescu afirma că „arta 
trebuie șă aibă virtuți consolatoare" ; 
fără a neglija contribuția rațiunii, în 
elaborarea unei opere muzicale, ma
rele nostru compozitor afirma despre 
sine că nu a făcut altceva decît șă 
traducă în muzică ceea ce auzea cîn- 
tîndu-i în inimă.

Mulți teoreticieni ai muzicii noi 
consideră drept o mare cucerire a 
avangardismului faptul că acesta a 
„eliberat" muzica de o seculară po
vară. de conținutul ei emoțional. Este 
cunoscut faptul că de-a lungul seco
lelor filozofi și esteticieni înclinau 
cînd mai mult spre muzică-Iimbaj, 
cînd spre muzică, artă de pură con
strucție sonoră. Nu e locul de a intra 
aici în amănunte, e suficient să a- 
mintim că răspunsul a venit întot
deauna de la marii maeștri ai mu
zicii universale, pentru care muzica 
era întotdeauna un limbaj, un mijloc 
de comunicare pentru exprimarea 
unui conținut. Desigur dozajul între 
elementul emoțional și cel arhitectu
ral varia de la o epocă la alta, dar 
conținutul emoțional nu era niciodată 
absent. Pînă și Strawinsky (la care 
se referă unii dintre teoreticienii a- 
vangardismului) nu a compus o sin
gură lucrare care să fie lipsită de 
caracter emoțional. Conslderînd mu
zica construcție pură și doar numai 
în acest fel izvor de satisfacții inte
lectuale, pentru majoritatea criticilor 
adepți ai avangardismului, puterea ei 
de a impresiona publicul în sensul 
tradițional al cuvîntului, nici nu se 
pune — și astfel nici problema func
țiunii ei sociale.

Unicul criteriu de apreciere a unei 
compoziții rămîne pentru ei doar mo
dul în care, cu materialul sonor ales 
de compozitor-constructor, a fost rea
lizată, ceea ce cu un termen la modă 
se numește o structură. în legătură 
cu astfel de lucrări se ridică desigur 
în mod inevitabil problema talentu
lui. Se cere sau nu talent pentru scri
erea unor asemenea lucrări ? Cu 
toată rezerva mea. eu totuși cred că 
da și pot să spun că o lucrare scrisă 
cu talent se poate deosebi de lucra
rea unui impostor care, profitînd de 
naivitatea unui public gata să ac
cepte din snobism orice lucru inedit, 
mai are și succes.

Apreciez mai multe lucrări româ
nești de avangardă, care dovedesc 
mult talent, sînt scrise cu sensibili
tate, creează o atmosferă, dar cred 
că autorii lor ar putea da com
poziții și mai valoroase dacă acestea 
ar avea și un conținut emoțional.

Pînă nu de mult talentul a putut 
fi ușor recunoscut după originalita
tea invenției melodice, după expre
sivitatea melodiilor si a temelor, 
după fantezia armonică a unui com
pozitor și după simțul său pentru 
logica construcției muzicale. înlocu
ind melodia, armonia si polifonia 
cu ceea ce Schănberg a numit o dată 
„Klangfarbenmelodie", singurul cri
teriu de stabilire a talentului unui 
compozitor de avangardă rămîne 
doar simțul său coloristic pe lîngă 
o cît mai savantă organizare a ara
bescurilor sonore și simțul de distri
buire judicioasă a efectelor si con
trastelor dinamice. Rămîne desigur 
o problemă deschisă dacă astfel de 
lucrări nu se învechesc prea repede. 
Experiența arată că, pentru a se 
menține în actualitate, unii avangar
diști simt 
cu lucrări 
nu o dată 
timp mai 
loace mai ____  _____

Se mai știe că astfel de lucrări 
cer în general și mult meșteșug și o 
deosebită migală. Dar ambele devin 
de prisos cînd munca compozitorului 
este suplinită tot mai mult de creie
rul electronic care mai are si avan
tajul de a nu greși în complicatele 
socoteli matematice. Mă tem ca în 
curînd munca compozitorului „mo
dernist" să nu se reducă doar la ela
borarea programului pentru compu
ter. Tendința de a șterge în mod de
liberat tot mai mult deosebirile esen
țiale dintre artă și tehnică duce după 
părerea mea la nivelare, la o sără
cire a preocupărilor de ordin spiri
tual, la o îngustare a posibilității de 
satisfacție estetică a oamenilor.

Dar

nevoia de a veni mereu 
tot mai radicale, 
compoziții scrise 
înainte, realizate 
puțin epatante.

renegînd 
cu puțin 
cu mij-

paralel cu tendințele de a or-

ganiza cît mai riguros materialul 
sonor, se manifestă și o tendință 
contrară, aleatorică. de a da inter
pretului libertatea de a executa o 
lucrare, sau anumite părți ale ei. 
după inspirația de moment a exe
cutantului. Astfel de tendințe și al
tele, cu un evident aspect anarhic, 
caracterizează de pildă pe John 
Cage și pe numeroșii săi imitatori. 
După cum este desigur cunoscut ci
titorilor revistei „Melos", după con
certele... mute la modă în care inter
pretul se așează în fața pianului dar... 
nu cîntă nici o notă, Mauricio Ka- 
gel a inventat recent și opera... fără 
muzică. Cea mai nouă lucrare a sa. 
intitulată „Himmelsmechanik" („Me
canica cerească"), opera lui Kagel, 
definită de autor drept „o compozi
ție scenică cu elemente ale naturii" 
este alcătuită din 22 de secvențe. în 
care omul este absent, dar. sînt în
fățișate Soarele, Luna, norii, vîntul, 
ploaia, focul, apa etc. Apariția lor 
scenică, cu o durată reglementată în 
mod riguros după „măsuri", adică 
de o durată calculată după secunde, 
este însoțită fie de liniște completă, 
fie de zgomote onomatopeice, care 
reprezintă singurul element acustic 
al acestei „opere".

Din multitudinea de cazuri despre 
care ne informează revistele avan
gardiste — adeseori ele însele nedu
merite în fața unor astfel de elabo
rate sonore — nu am ales decît 
două foarte caracteristice ! Atît în 
cazul unei organizări ultra-științifice, 
cît și al unor „manifestări artistice" 
de felul celor menționate mai sus. 
muzica, adică arta, merge spre o ine
vitabilă lichidare. Toate aceste mani
festări contradictorii nu vor avea rost 
dacă vor rămîne și pe mai departe 
un scop în sine și nu doar, cel 
mult, un experiment pentru îmbogă
țirea mijloacelor tradiționale de 
exprimare prin muzică a vieții noas
tre sufletești.

Personal îmi exprim îndoiala în 
privința posibilității unei coexisten
te de lungă durată a celor două 
arte muzicale atît de deosebite una 
de alta ; în ciuda faptului că în 
domeniul artelor vizuale, arta figu
rativă nu exclude existenta celei 
abstracte, desigur însă cu rosturi 
pur decorative.

Vreau 8ă-mi exprim ferma cre
dință că atunci cînd avangardismul 
își va fi epuizat toate posibilitățile 
de combinație sonoră, în teorie ine
puizabile, dar ducînd la o inevitabilă 
uniformizare, șe va ajunge pînă la 
urmă la reîntoarcerea adepților ei 
momentani la valorile perene ale 
artei muzicale, conservate prin tra
diție, la „colaborarea — după cum 
spunea Enescu — între inteligența și 
sensibilitatea artistului în ’ concor
danță cu natura umană".

Este desigur legitimă dorința șl 
* compozitorilor de avangardă de a 
scrie — așa cum a făcut-o la timpul 
său Beethoven — o muzică „incen
diară" ; îngăduiți-mi însă ca, în ro
mantismul meu să mă îndoiesc 
că aceasta poate fi realizată cu * r.. 
gorile matematice, cu compute», ■ 
și cu rigla ; cine vrea să aprindă 
focul simțirii intense în alții trebuie 
să fie el însuși incandescent, si pen
tru a ajunge la acest cel mai puternic 
mod de exprimare artistică, după 
cum o spunea un olimpian ca Goethe, 
trebuie să trăiești cu intensitate ma
ximă toată gama bucuriilor și dure
rilor omenești; să vibrezi tu însuti — 
cum spunea tot Enescu, ca să faci și 
pe alții să vibreze.

ȘTIRI
CULTURALE

Concertul de joi seara al Orches
trei simfonice a Radioteleviziunii, 
desfășurat în studioul din str. Nu
ferilor, a avut la pupitru pe repu
tatul dirijor Italian Pietro Argento. 
Au fost prezentate publicului bucu- 
reștean poemul simfonic „Fîntînile 
Romei" de Ottorino Respighi, con
certul pentru vioară si orchestră 
nr. 1 de Serghci Prokofiev, solistă 
Cornelia Bronzettl, și simfonia a 
IX-a „Din lumea nouă" de Antonin 
Dvorak.

Vorbind în ultima vreme 
despre caracterele distinc
tive ale literaturii și cul
turii românești în general, 
am subliniat, printre multe 
altele, unul privind evolu
ția celor mai mari dintre 
poeții noștri. Personalită
țile cu structuri enciclope
dice au împins cultura 
noastră mai departe, i-au 
dat primul impuls spre no
torietate. Poeții, de ori
șiunde au venit, din orice 
epocă, au purtat cu ei, 
pe sub curentele cărora 
le-au fost mai multă 
sau mai puțină vreme 
tributari, o făgăduință 
statornică de clasicita
te. Ea răspundea sau chiar 
venea din zonele foarte 
adinei ale permanentelor 
populare, de acolo de unde 
sufletul individual comu
nică cu cel colectiv, împru- 
mutînd de la acesta pece
tea de neșters a apartenen
ței la viața poporului. Cul
tură de măsură și echilibru, 
cultura română a imprimai 
celor pe care-i determină 
un spirit armonios. în fond 
și în formă, poeții mari au 
fost întotdeauna astfel feriți 
de excese, menținuți în 
cadrele unei cumințenii 
structurale, inerente po
porului român. Uriașele lor 
curiozități, gesturile lor 
largi au ajuns totuși la e- 
chilibrate viziuni asupra 
lumii, asemănătoare acelora 
din inegalabilul nostru fol
clor. Și. căutarea adîncă a 
frumuseții a intrat la toți, 
în chip necesar. în matca 
armonioasă, dominată de 
ritm și rimă. „Tradiția ver
sului românesc este înteme
iată pe ritm si rimă. Ea 
este cu atît mai puternică 
cu cît n-a fost rezultatul 
unei perioade clasice (de 
care literatura româna a 
fost 5a general lipsită) șî

fost enunțată !n-nîcî n-a . 
tr-un cod poetic (un Boi- 
leau al literaturii române 
n-a existat). Așadar, aceas
tă tradiție s-a înfiripat din 
firea românească însăși..." 
spune un poet român mo
dern (în studiul intitulat 
Ruina versului) recunos- 
cînd, și aci și în altă parte 
(Despre arta poetică a lui 
Eminescu) clasica alcătuire 
a artei poetice românești 
în general.

Și mai spune undeva ace
lași poet un lucru care mi 
se pare a se integra într-o 
viziune subiacent clasici
zantă ca întreaga cultură 
românească. Este vorba de 
cuvîntul frumos, privit ca 
o categorie sui-generis în 
estetica românească, atît de 
pătrunsă de un sens moral 
în cel mai înalt înțeles al 
noțiunii : „...nu trebuie să 
luăm acest calificativ decît 
numai în înțelesul foarte 
larg pe care îl are în limba 
română, unde frumos, după 
împrejurări, înseamnă bun, 

. potrivit, mulțumitor, cu
viincios, convenabil și încă 
o mulțime de alte înțele
suri îndeosebi acelea care 
privesc adaptarea, potrivi
rea, îmbinarea armonioasă 
a lucrurilor, atît materiale, 
cît și spirituale". (Senti
mentul naturii și expresia 
Iui literară). Astfel, Ale
xandru Philippide, căci de 
acest remarcabil poet con
temporan este vorba, se 
arată unul dintre filozofii 
începători ai Kalokagathiei 
românești, indiscutabil atri
but al culturii noastre. Și 
nu numai în articolele 
citate, dar în toată cartea 
recent apărută, 
SCRIITORUL
LUI, poetul 
s« ipostaziază 
mai în critic 
clasă, cu ochi

și intitulată 
ȘI ARTA
Philippide 
nu nu

de mare 
sigur, suit

impe-superior și judecată 
cabilă prin obiectivitatea ei, 
dar și în filozof al culturii, 
privitor dincolo de seria 
fenomenelor literare, înspre 
permanente și universali
tate.

Volumul este alcătuit din 
studii pe teme foarte dife
rite, apărute în deosebite 
perioade. Unele privesc 
scriitori de frunte ai litera

surprinzător, o neîndoiel
nică amprentă, unitară, de 
gîndire umanistică, dove
dind o dată mai mult cît 
de puternică era această 
tradiție în cultura noastră 
în tumultuoasa epocă din
tre cele două războaie mon
diale. Omul se află mereu 
în centrul atenției lui A- 
lexandru Philippide. Cu
noașterea lui integrală îl

contemporaneitate și aspi
rină în același timp spre 
sinteze generale. Domnia sa 
poate vorbi despre rapor
tul dintre scriitor . și pu
blic, despre rosturile po
etului în societatea socia
listă, cu o pertinență rară 
a observației și cu o sin
ceritate nobilă, care-1 
definește. Și. simultan, 
se înaltă

îi »-versale, pornind de la o 
temă dată. Disociind per
manent și explicit sen
timentul adînc și autentic 
al naturii, de descripția 
pură și simplă a acesteia 
reflexivul autor constru
iește de fapt o adevărată 
istorie a poeziei pe această 
temă, fundamentală, care ___ ____ _____ _______
nu rămîne doar o temă, ci tion sînt mai cu seamă a- 

deasupra' fe- devine o problemă esenți-

românî, Philippide 
șează, cu bună dreptate, 
între acei care trăiesc cu 
intensitate natura, cunos- 
cînd-o, iubind-o, dinlăun
tru, cu un sentiment pri
mordial, asemănător. în- 
tr-un anumit fel. cu acela 
al anticilor. Greangă, Emi
nescu, Sadoveanu și Galac-

AL. PHILIPPIDE
SCRIITORUL LUI

turii universale, ca Edgar 
Poe, Mallarme, Rilke, Ana
tole France. Altele vorbesc 
despre fenomene generale 
de cultură, de literatură, 
despre teatrul expresionist, 
despre spontaneitate și re- 
flexiune în creație, despre 
evoluția versului în poezia 
secolului XX, despre rapor
turile dintre scriitor și 
public și atîtea altele. Pre
tutindeni însă, preocuparea 
centrală rămîne literatura 
română, întreaga noastră 
cultură, soarta ei istorică 
și filozofică, și nu numai 
în studiile cu vădită axare 
în problematica româneas
că.

Unele studii sînt scrise 
de mult, de prin 1923; 
altele sînt mai rweente, de 
prin 1967. La 40 de ani 
interval, ele au, în chip

cronica literară
de Zoe DUMITRESCU-BUȘULENGA

pasionează și pe aceasta o 
urmărește de fapt în toate 
cercetările sale, pe aceasta 
o pune în evidență în pri-. 
mul rînd în studiul feno
menelor literaturii.

Și este de mirare și este 
exemplar chipul în care 
poetuî și ginditorul Philip
pide realizează, firesc, 
misiunea umanistică a 
omului modern de cultură, 
prezent în cea mai strictă

nomenului și îl priveș
te într-o i perspectivă is
torică pe care i-o dă vasta 
sa cultură literară, istorică 
și filozofică. E destul să 
citești studiul cel mai ma
siv al volumului, și anume 
Sentimentul naturii și ex
presia ini literară, ca să 
înțelegi la ce extensiune și 
la ce profunzimi ajunge Al. 
Philippide în studierea fe
nomenelor literaturii uni-

ală a raporturilor dintre 
om și natură în desfășura
rea spiritului european. 
Urmărind detașarea trep
tată a spiritului din vălu
rile naturii, autorul o ilus
trează cu exemple din șașe- 
șapte literaturi mari ale 
lumii, începînd cu cea la
tină sau greacă. Spre 
deosebire de alți exegeți ai 
acestor vechi creații poe
tice, Al. Philippide înțelege 
sentimentul naturii ca un 
sentiment adînc, de prie
tenie. de solidaritate cu 
natura percepută din mij
locul ei, de aceea încă ne
individualizată, ca 
Odiseea. Anticul o 
maniza, o însuflețea, cu o 
mare bucurie a participării, 
prpiectînd stările lui toate 
asupra ei.
. Ocupîndu-sc de scriitorii

în 
u-

ceia dintre clasicii noștri 
la care „sentimentul na
turii rezultă din participa
rea nepremeditată a vieții 
omului Ia viața naturii". 
La aceștia „sufletul scrii
torului și sufletul peisaju
lui sînt una. într-o potri
vire perfectă".

Al. Philippide zăbovește 
îndelung în preajma mari- 
lor poeți ai lumii pe care-i 
cunoaște bine, ca după o 
lungă conviețuire. Toți îi 
vorbesc deslușit, fiindcă au 
aceeași limbă, a marii 
poezii, același, țel. al ex
primării sentimentelor și 
stărilor esențial umane, a- 
celeași mijloace, mult, mult 
gîndite. îi plac în aceeași 
măsură și clasicii, și mo
dernii, ceea ce e destul de 
rar în zilele noastre. Șl 
sensurile și modalitățile 
poeziei i se relevă în chip 
desăvîrșit, fiindcă erudiția 
sa, enormă, este lipsită de 
orice pedanterie, de orice 
aer de judecată apocalip
tică. de orice element spec
taculos, și e întemeiată pe 
solide temelii clasice, ga
ranție unică ă unei viziuni 
sigure asupra fenomenelor 
de istorie a culturii. A- 
lexandru Philippide a tre
cut prin modernism și este 
un poet modern ca atare, 
dar nu pentru că a dorit ex
travaganțele, ci pentru că 
a simțit toată nevoia de 
înnoire în conținutul de 
idei, ca și în expresie a 
secolului nostru. De aceea 
s-a îndreptat cu atenția —

și dragoste — spre părinții 
poeziei moderne, spre Bau
delaire pe care l-a tradus, 
spre Edgar Poe și Mallarme 
(cărora le închină cîte un 
studiu în cartea de fată) 
și în general spre aceeași 
familie de spirite, cum se 
vede, însuflețite de lirism, 
de dorința de a atinge ab
solutul în poezie si de pa
siunea meșteșugului. Gîn- 
direa poetică, în legătură 
cu interpretarea poetică a 
lumii, îl interesează în 
special pe Al. Philippide. 
ca fiind acea mișcare a 
minții care, peste aparen
țele obișnuite ale fenome
nelor. găsește în lume a- 
finități ori contraste, stîr- 
nind uimire și dînd senti
mentul frumuseții. Acolo 
se simte poetul și gindi
torul român în domeniu] 
plăcerilor minții, unde se 
învecinează adesea filozo
fia și poezia. Aplecat spre 
o poezie de adîncimi mo
derne (pornite de la ro
mantici), Alexandru Philip
pide păstrează o clasică 
înclinație spre munca exi
gentă asupra versului, spre 
prețuirea deosebită a meș
teșugului care supune re
bela materie a gîndului în 
tiparele ritmului și armo
niei interioare (vezi Arta 
poetică a lui Eminescu). Și 
în opera sa poetică, și în 
cea de critic și istoric al 
culturii, se face simțită a- 
ceastă aspirație tocmai prin 
spiritul umanistic ce-o în
suflețește. prin dorința a- 
prigă de înălțare a omului 
spre zonele cele mai nobile 
ale gîndiril, prin marele 
respect față de valorile cul
turii 
sale.

naționale și univer- 
Astfel, în opera sa, 
numără peste pa- 

decenii. Al. Philip- 
ne dă o mare lecție 

a realizării unei autentice 
vocații umaniste.

★
Artiști de operă și instrumentiști, 

dirijori din țara noastră vor fi pre
zență în perioada următoare la di
ferite manifestări muzicale de peste 
hotare. Tenorul Valentin Teodorian 
și soprana Marla Săndulescu de la 
Opera Română din București vor 
participa zilele acestea la unul din 
concertele „Berolina", organizate de 
Radioteleviziunea berlineză. Teodor 
Costin de la Filarmonica din Cra
iova a fost invitat să dirijeze săp
tămâna viitoare un concert al or
chestrei simfonice din Nancy. La a- 
celași concert își va da concursul și 
un alt muzician român: pianistul 
Nicolae Brînduș care, sosit în Fran
ța după un turneu în Polonia, va. 
deține partea solistică. în același 
timp baritonul Vasile Micu de la 
Opera bucureșieană va avea o se
rie de apariții în mai multe specta
cole și recitaluri în Franța.

IDENTIFICAREA
UNOR TEZAURE

MONETARE STRĂVECHI
Muzeul de Istorie din Sighișoara a 

intrat în posesia a două noi tezaure 
monetare străvechi, identificate în co
muna Laslea, unde a fost descoperită 
una din cele mai vechi așezări romane 
de pe cursul superior al Tîmavei 
Mari. Unul din aceste tezaure, tota- 
lizind 142 de monede de argint ro
mane, a fost donat muzeului de ță
ranul cooperator Damian Axlnte, care 
le-a descoperit cu prilejul unor săpă
turi in grădină. Un alt tezaur roman, 
care a intrat în posesia muzeului, a 
fost identificat in aceeași localitate. 
Noile colecții ale tezaurului numisma
tic al muzeului din localitate, definind 
peste 8 000 de monede, cuprinde piese 
grecești, romane, device și diferite al
tele.

(Agerpres)
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O DELEGAȚIE 
GUVERNAMENTALĂ ROMÂNĂ

A PLECAT LA PARIS
'Joi dimineața, a plecat la Paris 

o delegație guvernamentală con
dusă de Manea Mănescu, președin
tele Consiliului economic. Din de
legație fac parte Florea Dumi
trescu, vicepreședinte al Consiliu
lui economic, Ștefan Bîrlea, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice, Gri- 
gore Bârgoanu, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de co
laborare și cooperare economică și 
tehnică, Mauriciu Novac, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, Ion Morega, adjunct 
al ministrului industriei construc
țiilor de mașini, precum și repre
zentanți ai altor organe centrale.

Delegația urmează să ducă trata
tive și să încheie Acordul între 
guvernele român și francez pri
vind înființarea Comisiei mixte 
guvernamentale româno-franceze 
de cooperare economică, științifică 
și tehnică și să participe la lucră
rile primei sesiuni a acestei co
misii.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de 
Emil Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, de condu
cători ai unor instituții centrale și 
de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Bernard Dejean 
de Ia Batie, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Franței la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Joi după-amiază, delegația gu
vernamentală română a sosit la 
Paris.

La aeroportul „Bourget", dele
gația a fost salutată de Jean de 
Lipkowski, membru al guvernului 
francez, secretar de stat pentru 
afacerile externe, și de alte per
soane oficiale, de ziariști și ope
ratori de televiziune. In întîmpi- 
narea delegației au venit, de ase
menea, Constantin Flitan, ambasa
dorul Republicii Socialiste Româ
nia la Paris, și membri ai amba
sadei.

Jean de Lipkowski și Manea 
Mănescu au rostit scurte alocu
țiuni. Cu acest prilej a fost relie
fat faptul că constituirea Comisiei 
guvernamentale mixte româno- 
franceze — prevăzută în Declara
ția comună româno-franceză din 
1968, semnată la București de pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Franței, Charles de Gaulle — ofe
ră posibilități sporite pentru inten
sificarea schimburilor comerciale 
și dezvoltarea cooperării econo
mice dintre cele două țări.

Președintele delegației guverna
mentale franceze este Franțois 
Ortoli, ministrul economiei și fi
nanțelor. Lucrările Comisiei mixte 
guvernamentale româno-franceze 
se vor desfășura în ședințe plena
re și în grupe de lucru pe do
menii de activitate. (Agerpres)

Sosirea unei delegații 
a Ministerului Comerțului
Interior al R. P. Ungare

O delegație a Ministerului Co
merțului Interior al Republicii 
Populare Ungare, condusă de mi
nistrul comerțului interior, Istvan 
Szurdi, a sosit joi dimineața în 
Capitală, la invitația ministrului 
comerțului interior, Ion Pățan. Cu 
acest prilej vor avea loc trata
tive pentru dezvoltarea schimbu
rilor directe de mărfuri, a cola
borării și cooperării economice și

tehnice între cele două ministere 
pe anul 1969.

La sosire, în Gara de Nord, de
legația a fost întîmpinată de mi
nistrul comerțului interior, precum 
și de funcționari superiori din a- 
cest minister.

Au fost de față Jozsef Vince, 
ambasadorul R. P. Ungare la 
București, și membri ai ambasa
dei.

(Agerpres)

0 DELEGAȚIE DE SPECIALIȘTI 
DIN MINISTERUL COMERȚULUI 

INTERIOR A PLECAT 
IA MOSCOVA

Joi seara, o delegație de specia
liști din Ministerul Comerțului In
terior, condusă de tov. Alexandru 
Sobaru, prim-adjunct al ministru
lui, a plecat la Moscova în vederea 
încheierii protocolului privind 
schimburile directe de bunuri de 
larg consum pe anul 1969 între Mi
nisterul Comerțului Interior al Re
publicii Socialiste România și Mi
nisterul Comerțului din Uniunea 
Sovietică. (Agerpres)

După meciul de fotbal Anglia — România 1-1

Ramsey „Echipa mea a jucat 
dedară ■ răsputeri..."

înaintea întîlniril de miercuri pe 
(Uidionul .,Wembley", comentatorii 
sportivi ai ziarelor britanice susți
neau cu convingere că, în sfîrșit, ju
cătorilor englezi li se oferă prilejul 
de a-si astîmpăra îndelungata lor 
..foame de goluri". Avuseseră un se
zon decepționant. în care înregistra
seră două rezultate nule la rînd și 
marcaseră doar trei goluri în cinci 
întîlniri internaționale din care cîș- 
tigaseră una singură. Toate pronos
ticurile anunțau, așadar, o dezlănțu
ire a atacului englez, iar comentato
rul postului de televiziune B.B.C. 
transmitea de pe stadion înaintea 
meciului că 80 000 spectatori așteaptă 
cu nerăbdare „ploaia de goluri".

Joi dimineață ziarele londoneze 
păreau că epuizează, -superlativele, 
dezamăgirii, ăruncînd'vina rezultatu- 
ltir- ba pe înaintarea engleză, ba pe 
arbitru, ba pe antrenor... Ca într-un 
monolog din tragediile antice, croni
carul sportiv al ziarului „Guardian" 
Albert Barham exclamă : „Unde, oh, 
unde s-a dus imaginația Angliei ? 
Unde este oare omul care poate pune 
capăt foamei de goluri 2“ Dar de fapt, 
așa cum s-a putut vedea în tot cursul 
meciului, nu se poate spune că re
dutabililor campioni mondiali le-ar 
fi lipsit apetitul. Și-au făcut jocul 
lor obișnuit, atacînd în stilul lor ca
racteristic în forță și viteză, presînd 
în special în partea finală și făcînd 
repetate eforturi pentru a străpunge 
apărarea echipei noastre. Realitatea 
este că ei au întîmpinat o rezistentă 
dîrză și eficace, care i-a surprins 
atît de mult încît după meci unii spe
cialiști au declarat că o asemenea a- 
părare abilă a mai fost văzută pe 
„Wembley" numai la echipa Urugua- 
iului în întîlnirea cu Anglia din tre
cutul campionat mondial. Principala 
grijă a apărătorilor noștri a fost în- 
tr-adevăr de a nu-i lăsa pe englezi 
să-și creeze poziții și să tragă 1» 
poartă, lucru după părerea mea rea
lizat cu deplin succes, întrucît în fe
lul acesta a fost anihilată principala

nețea cu care Dumitrache l-a trimis 
pe Banks în stingă porții, în timp ce 
mingea pătrundea precis în colțul 
drept. Cît privește golul marcat de 
Jackie Charlton — denumit de co
echipierii săi „girafa" — el s-a dato-

CORESPONDENȚA DIN LON
DRA DE LA LIVIV RODESCU

rat unei greșeli evidente de plasa
ment. Chiar în fotografiile publicate 
joi în ziare se vede clar cum în faza 
respectivă un apărător român sare 
la minge împreună cu J. Charlton 
dar în același timp se interpune în
tre acesta din urmă și Gornea .care, 
ieșit-din poartă cu întârziere; nu mai' 
poate ajunge la balon pentru a-1 res
pinge cu mîna.

Scuze, explicații și amărăciuni — 
toate acestea sînt reflectate și în de
clarațiile lui Sir Alf Ramsey, mana
gerul echipei Angliei, care a recu
noscut imediat după meci că din ne
fericire aceeași lipsă de eficacitate și 
de finalizare în fața porții continuă 
să persiste la înaintașii englezi. Joi, 
a doua zl după întîlnire, el a făcut 
o nouă declarație în care a spus 
printre altele : „80 000 spectatori s-au 
deplasat într-o seară de ianuarie 
pentru a ne vedea jucînd și a ne da 
sprijinul lor. Este ceea ce ei fac de 
cîtva timp, dar un rezultat bun ne 
ocolește. Am dorit mult să obținem 
o victorie frumoasă și să arătăm că 
putem înscrie goluri. Seara trecută a 
avut Ioc un meci bun deși noi nu 
am jucat balonul așa cum trebuia, ș-o 
facemEchipa mea a jucat din răs
puteri și eu sînt mulțumii că ei au 
dat ce au avut mai bun".

SESIUNEA COMISIEI 
ROMÂNO-POLONE 

DE COLABORARE 
TEHNICO- 
ȘTIINȚIHCA

între 14 și 16 ianuarie a avut loc 
la București cea de-a XVIII-a se
siune a Comisiei româno-polone 
de colaborare tehnico-științifică. 
Cu această ocazie s-a examinat 
îndeplinirea prevederilor protoco
lului sesiunii precedente a comisiei 
și s-a convenit asupra programului 
de colaborare tehnico-științifică 
pentru perioada următoare. în 
baza protocolului semnat, cele 
două părți își vor transmite docu
mentația și vor delega specialiști 
pentru cunoașterea reciprocă a rea
lizărilor tehnico-științifice în spe
cial în domeniul industriei con
strucțiilor de mașini, industriei 
chimice, industriei ușoare și altele

La semnarea protocolului a fost 
de față ambasadorul Republicii 
Populare Polone la București, Ja
romir Ocheduszko.

Lucrările sesiunii s-au desfășu
rat într-un spirit de prietenie și 
înțelegere reciprocă.

(Agerpres)

Sesiune științifica a Adu
nării generale a Academiei 
cu tema:

„Metode noi 
in cercetarea 

științifică"
Joi dimineața au început lucră

rile sesiunii științifice, a Adunării 
generale a Academiei, cu tema 
„Metode noi în cercetarea științi
fică". După reuniunea din anul 
trecut, consacrată dezbaterii pro
blemelor matematizării științelor, 
aceasta este a doua sesiune știin
țifică cu tematică.

Alături de membri ai Academiei, 
la lucrări iau parte, ca invitați, re
prezentanți ai Consiliului Național 
al Cercetării Științifice, profesori 
universitari, cercetători din insti
tute departamentale. Referatele și 
discuțiile vor analiza aspecte 
inedite din diferite domenii 
ale cercetării științifice moder
ne, noi metode de cercetare iz- 
vorîte din practica internațională 
și din experiența proprie, în ve
derea generalizării lor în activita
tea institutelor interesate.

La deschiderea sesiunii, partici- 
panții au fost salutați de acad. Mi
ron Nicolescu, președintele Acade
miei.

Lucrările continuă. (Agerpres)

50 DE ANI DE LA ASASINAREA LUI
K. UEBKNECHT Șl R. "LUXEMBURG

conf. univ. dr. Traian CĂRACIUC

(Urmare din pag. I)

Cronica zilei
TELEGRAMĂ

Cu prilejul celei de-a XXI-a ani
versări a semnării Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală între Republica Socialistă 
România ,,‘șiRepublica Popțțlară 
Bulgaria', Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, a primit 
o telegramă de felicitare din par
tea ministrului afacerilor externe 
al R. P. Bulgaria, Ivan Bașev.

★

Joi a părăsit Capitala o dele
gație a Ligii române de priete
nie cu popoarele din Asia și A- 
frica și a Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii din Repu
blica Socialistă România, formată 
din tovarășii Costică Alecu și 
Stanciu Brătescu, care va lua 
parte, în numele celor două or
ganizații, la lucrările Conferinței 
internaționale de solidaritate cu 
lupta popoarelor din coloniile por
tugheze și Africa de Sud, ce va 
avea loc la Khartum între 18 și 
21 ianuarie.

(Agerpres)
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Sesiune de comunicări' 
științifice a 1CEM

In aula Universității București 
au început joi dimineața lucrările 
celei de-a IX-a sesiuni de comu
nicări științifice a Institutului de 
cercetări metalurgice. (I C E M).

Timp de trei zile, cercetători din 
institut și din centrele uzinale, 
specialiști și cadre de conducere 
din uzine și din învățămîntul su
perior, oameni de știință din : Bul
garia, Cehoslovacia, Elveția, R. D. 
Germană, R. F. a Germaniei, Ita- ! 
lia, Polonia, Ungaria și U.R.S.S., 
vor prezenta comunicări științifice 
privind rezultatele cercetării știin
țifice în metalurgie.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de ministrul industriei me
talurgice, Ion Marinescu, directorul 
Institutului de cercetări metalur
gice. Iancu Drăgan, a expus într-o 
amplă cuvîntare realizările obți
nute de institut și sarcinile de vii
tor ale cercetării științifice în in
dustria metalurgică din țara noas
tră. (Agerpres)

La prima tragere 
Loto a anului 1969

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează marți 21 
ianuarie 1969 prima tragere ex
cepțională LOTO din acest an.

Această tragere oferă partici- 
panților o serie de surprize si 
premii importante. Se atribuie 
autoturisme „Dacia 1 100“, 
„Moskvici 408“ cu 4 faruri și 
radio, „Skoda 1 000 M.B.“ în.
număr NELIMITAT. In conti
nuare, reținem 50 de excursii 
la PARIS cu avionul, cu o du
rată de circa 8 zile ; premii în 
numerar de valoare variabilă și 
premii fixe în bani pentru 3 
numere cîstigătoare din 9 și 12 
extrase.

Se acordă premii pe 0 cate
gorii.

Cu biletele seria „F“ de 20 
lei puteți participa la toate cele 
10 extrageri, insumînd 120 de 
numere.

Luni 20 ianuarie este ultima 
zi pentru procurarea biletelor.

La mijlocul lunii ianuarie, s-a îm
plinit o jumătate de secol de Ia 
moartea tragică a lui Karl Lieb
knecht și a Rosei Luxemburg, con
ducători de frunte ai mișcării mun
citorești și comuniste din Germania, 
militanti activi ai mișcării revolu
ționare internaționale. Karl Lieb
knecht, s-a încadrat încă din fragedă 
tinerețe în lupta revoluționară ; el a 
devenit curînd cunoscut ca un ta
lentat organizator și luptător activ 
împotriva exploatării burgheze. Fi
ind ales deputat în Reichstag, a des
fășurat o vie activitate în sluiba 
muncitorimii, a demascat conspirația 
burgheziei și iuncherimii, complotul 
împotriva păcii uneltit de capitalul 
internațional. „Militarismul — arăta 
el — este spiritul rău care distruge 
cultura ; el regenerează barbaria în 
societatea civilizată, suge vlaga po
poarelor și înghite toate mijloacele 
capabile să slujească adevăratului 
progres". Conducător entuziast și 
prieten apropiat al tineretului, el a 
creat în 1903 prima organizație so
cialistă de tineret din Germania, iar 
cu patru ani mai tîrziu a fost unul 
dintre inițiatorii Congresului inter
național al tineretului care a avut 
loc la Stuttgart.

Rosa Luxemburg și-a cîștigat, de 
asemenea, mari merite în mișcarea 
revoluționară, la care a aderat de 
la vîrsta .de 15 ani. Și-a început ac
tivitatea în mișcarea muncitorească 
poloneză, luînd parte la întemeierea 
Partidului social-democrat din Po
lonia. Din anul 1897 s-a încadrat în 
mișcarea revoluționară din Germa
nia. devenind unul din principalii ei 
conducători.

K. Liebknecht si R. Luxemburg 
s-au situat în fruntea aripei de 
stînga a social-democrației germane, 
desfășurînd o intensă activitate pen
tru apărarea marxismului împotriva 
berșteinismului și a millerandismu- 
lui. în anii primului război mondial, 
situîndu-se pe poziții internaționa
liste. revoluționare, au demascat con
ținutul și caracterul imperialist al 
conflagrației care începuse. în apri
lie 1915, K. Liebknecht și R. 
Luxemburg împreună cu alti mili- 
tanți revoluționari ca : F. Mehring. C. 
Zetkin. W. Pieck, au fondat revista 
„Die Internationale" în jurul căreia 
s-au unit principalii reprezentanți ai 
social-democrației de stînga din Ger
mania. în anul 1916. grupul acestora 
și-a schimbat denumirea în „Spar- 
tacus". formînd din noiembrie 1918 
„Uniunea Spartacus", organizație 
care a reprezentat embrionul viito
rului partid revoluționar al clasei 
muncitoare germane.

Ca. urmare a. ascuțirii contra^ 
rdicțiilor ; ■ sociale-, a consecințelor 
dezastruoase ale războiului, mișcarea 
muncitorească dintr-un mare număr 
de țări a luat un avînt nemaiîntîlnit. 
O puternică înrîurire asupra procesu
lui revoluționar a exercitat-o Marea 
Revoluție Socialistă din Octombrie, 
eveniment de însemnătate epocală.

în Germania flacăra revoluției, a- 
prinsă la începutul lunii noiembrie 
1918 de muncitorii și marinarii flotei 
militare din Kiel, s-a răspîndit cu 
mare repeziciune. în cîteva zile, ca 
urmare a insurecției populare, mo
narhia iunchero-burgheză a Iui Wil
helm al II-lea a fost răsturnată. în 
focul acestor confruntări social-no- 
litice, se simțea necesitatea creării 
unui partid combativ al proletaria
tului. Un loc important în lupta 
pentru crearea partidului revoluțio
nar german l-au avut K. Liebknecht 
și R. Luxemburg. La 30 decembrie 
1918 reprezentanții clasei muncitoare 
germane au hotărît crearea Partidu
lui Comunist din Germania.

înspăimîntate de puternica efer
vescentă revoluționară, forțele reac

ționare au dezlănțuit o sîngeroasă 
teroare antipopulară, îndreptînd as
cuțișul ei principal împotriva prole
tariatului și a partidului său comu
nist. La 15 ianuarie 1919 contrare
voluționarii au organizat asasina
rea bestială a conducătorilor tînăru- 
lui partid comunist, K. Liebknecht și 
R. Luxemburg, cu scopul de a des
trăma mișcarea muncitorească, de a 
decapita revoluția. în acele zile, ban
dele contrarevoluționare au împuș
cat 15 000 de luptători proletari.

Mișcarea muncitorească interna
țională și-a ridicat glasul său de pro
test și indignare împotriva sîngeroa- 
selor măsuri represive. „...Asasina
rea bestială, mișelească a lui K. Lieb
knecht și R. Luxemburg — arăta V. 
I. Lenin — constituie evenimentul 
cel mai dramatic al revoluției care 
începe în Germania". „Nu cunosc 
cuvinte — spunea el — pentru a ex
prima mîrșăvia și josnicia acestei 
crime...".

Profund internationalists prin 
conținutul și caracterul său, miș
carea muncitorească din Româ
nia s-a declarat solidară cu lupta 
clasei muncitoare germane. împărtă
șind durerea acesteia fată de marile 
pierderi suferite. Ziarul „Socialis
mul" consemna. într-un articol spe
cial : „Telegraful ne-a adus vestea 
despre asasinarea lui Liebknecht și 
Rosei Luxemburg... Dar sămînta de 
intransigență pe care au aruncat-o 
Liebknecht și Luxemburg în munci
torimea germană, căldura idealului 
care i-a însuflețit vor continua opera 
lor chiar din mormînt".

Cu toate loviturile grele date miș
cării revoluționare, Partidul Comu
nist din Germania n-a putut fi nimi
cit ; el s-a ancorat și mai puternic 
în realitățile tării. întruchipînd par
tea cea mai avansată și progresistă 
a poporului. în perioada celor 5 de
cenii de existentă. Partidul Comunist 
din Germania s-a situat în fruntea 
luptei clasei muncitoare și a tuturor 
forțelor democratice și progresiste 
pentru apărarea intereselor lor vi
tale. pentru democrație, pace si li
bertate. în anii grei ai dominației 
fasciste, P.C.G. a desfășurat o luptă 
eroică. împotriva celei mai barbare 
dictaturi, dușmanul de moarte al pro
gresului și civilizației umane — dic
tatura hitleristă.

Aspirațiile de decenii ale celor mai 
credincioși fii ai poporului german 
își găsesc astăzi împlinirea în Repu
blica Democrată Germană, primul 
stat al muncitorilor și țăranilor din 
istoria Germaniei. Sub conducerea 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, oamenii muncii au obținut suc
cese remarcabile în procpșul. de cons
tricție a socialismului.

Poporul român se bucură din inimă 
de succesele dobîndite în activitatea 
de edificare a noii societăți în R. D. 
Germană. în anii construirii socia
lismului. legăturile de prietenie din
tre popoarele român și german s-au 
ridicat pe o treaptă nouă. Relațiile 
de prietenie și colaborare stabilite 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Unit din Germania, 
dintre Republica Socialistă România 
șl Republica Democrată Germană 
clădite pe principiile marxism-leni- 
nismului șl internaționalismului so
cialist cunosc o dezvoltare continuă 
în interesul ambelor popoare, al uni
tății țărilor socialiste și mișcării co
muniste internaționale.

Cauza pentru care și-au dat viața 
înflăcărații militanti ai mișcării re
voluționare K. Liebknecht și R- 
Luxemburg îi însuflețește astăzi pe 
comuniștii germani, aflați în fruntea 
luptei poporului lor, pentru înfăptu
irea idealurilor păcii si socialismului.

armă a gazdelor. Comentatorii en
glezi au remarcat doar ineficacitatea 
și lipsa de finalizare a echipei en
gleze, dar au omis felul în care a 
fost destrămat metodic atacul cam
pionilor de către Boc, Sătmăreanu și 
ceilalți apărători.

Tactica aplicată la centrul terenu
lui. unde Dinu și Radu Nunweiller 
au creat adevăratele rețele de pase 
înainte și înapoi în pregătirea atacu
lui. i-a scos pe englezi din ritmul lor 
clasic, dezorientîndu-i și determi- 
nîndu-i să intre uneori extrem de 
dur. I-am văzut, de pildă, pe cîțiva 
jucători englezi angajîndu-se adese
ori prin alunecare ca niște bolizi în 
căutarea balonului, dar tot de atîtea 
ori „victimele" vizate — Dumitrache 
sau Lucescu — au evitat ciocnirile 
prin subtilități tehnice spectaculoase. 
Aureola de campioni ai lumii i-a 
făcut probabil să subestimeze pe „a- 
matorii" români și poate tocmai de 
aceea nu au știut să se dezmeticească 
atunci cînd Dinu, de pildă. îl depo
seda cu ușurință pe faimosul Hurst 
de balon, sau atunci cînd Dumitrache 
semăna pe drum 2—3 adversari prin 
fente derutante. Nu se poate spune 
că jucătorii noștri nu au avut defi
cientele lor, printre care s-a obser
vat absenta elasticității din apărare 
în atac, precum și lipsa unor bom- 
bardieri de clasă. Bara zguduită de 
Dinu — ar fi fost un gol excepțional 
— ne-a amintit că avem nevoie de 
asemenea șuteri la înaintare.

Șansa de a înfrunta cu succes e- 
chipa Angliei depinde în mare mă
sură de abordarea jocului de pe po
ziții de egalitate, fără inhibiție, trac 
sau complexe de inferioritate. 
Miercuri seara am avut impresia că 
echipa noastră a făcut un pas în
curajator în această direcție, ceea ce 
ar trebui de fapt să constituie un 
punct de plecare pentru evoluția ei 
ulterioară. în scuzele englezilor este 
inclus și penaltiul acordat de arbi
trul scoțian Callaghan și nu există 
ziar care să nu comenteze cu insis
tență și detalii faza respectivă. Desi
gur cel mai în măsură să judece a 
fost arbitrul, care se afla în apropie
rea fazei ca, de altfel, și în prima re
priză cînd însă nu a acordat 11 metri 
în favoarea echipei române, deși Hun
ter îl atacase pe Dumitrache pe Ia 
spate și îl trîntise în careul englez. 
Mi se pare însă că a face caz mare 
în jurul acestui penalti nu supli
nește lipsa de argumente a multor 
comentatori englezi în aprecierea 
spectacolului. Mai elegant ar fi pro
cedat dacă se remarca de pildă fi-

prost hrăniți, se numea Co- 
paciu Vasile. e o ghicitoare 
la care e prea greu de răs
puns după 37 de ani. Mai a- 
les că imprimarea acelei 
expresii de gravitate ce dă 
marca fizionomiei omului, 
astăzi cărunt, trebuie să fi 
început de abia după absol
virea celor 4 clase primare, 
cînd ispitele și chemările 
lumii au ajuns la sufletul și 
auzul copilului de atunci. 
Era fiul unui invalid din 
primul război. Ion Copaciu, 
mobilizat husar în armata 
imperială. își pierduse ve
derea undeva prin Dalma
ția. pentru interesele hab- 
sburgice ; mai putea deo
sebi cel mult ziua de noap
te. copiii nu și i-a zărit 
niciodată. De mînă îl ducea 
băiatul, Vasile. la adunări
le I.O.V.R.-iștilor. și acolo 
a și auzit el. pentru prima 
dată, de „avantajele" acor
date de guvernul acelui 
timp, de regimul acela, ce
lor ce-și vărsaseră sîngele 
pe front: voi. invalizii, sîn- 
teți ajutați să vă dati copiii 
la toate școlile, militare, 
sau normale, sau mă rog de 
care mai vreți... Atîta i-a 
trebuit băiatului de țăran 
— să se imagineze ajuns o- 
fițer. S-a pus pe învățătură 
cu adevărată durere a pum
nilor încleștați de ambiție, 
a făcut pe dracul în patru 
să se prezinte la examenul 
de admitere al școlii mili
tare din Tg. Mureș, nu s-a 
lăsat pînă cînd el. descul
țul, nu și-a văzut numele 
pe lista celor reușiți, ală
turi de al feciorașilor veniți 
cu uniformele gata. încătă- 
rămați gata, cu cizme făcu
te pe măsură, mirosind plă
cut a piele nouă. Pe urmă... 
Pe urmă a venit cineva de 
la cancelarie și i-a trimis 
acasă : veți primi la vreme, 
fiecare. înștiințarea cu data 
începerii școlii ; vă prezen
tați atunci : nu uitați să vă 
aduceți certificatele. Copa- 
ciu Vasile s-a dus acasă si 
a început să aștepte. înști
ințarea nu mai venea. în

grijorat. văzînd că frunzele 
s-au scuturat pînă la una, 
și-a luat tatăl orb de mînă 
și-au plecat amîndoi. pe 
jos. de la Huedin la Cluj, 
pe urmă cu bani împrumu
tați. pînă la Tg. Mureș cu 
trenul.

— N-o să-l uit cît oi trăi 
pe ofițerul care ne-a primit 
și s-a uitat lung, lung, la 
certificatele mele. în vreme 
ce-si căuta cuvintele, poate 
ca să-i sune răspunsul mai 
cu omenie. De reușit, mda, 
reușit... zicea mormăit, cu 
gura uscată, numai că... Mă 
băiete, da’ i-ai văzut tu pe 
ăștilalți, care ți-ar fi tie 
colegi ? Păi ai tu ce au ei 
pe-acasă. poți tu să cheltu
iești cot la cot cu ei ? Mo
șule. s-a răstit, de-odată 
plictisit, la tata. Dumneata 
ai din ce să-i trimiți băia
tului așa ca să nu-i fie nici 
lui rușine, nici școlii ? Alt
ceva decît pensia aia la trei 
luni o dată! Dacă ai. spune!

N-a avut.
...Vasile Copaciu s-a 

luptat cu vremurile ca să 
mai urmeze, de bine de 
rău, încă trei ani la școala 
comunală, iar mai pe urmă 
să i se deschidă în față — cu nesfîYșită greutate — por
țile meseriei la „Corvin", în 
Cluj, ucenicie sfîrșită în 
preajma războiului al doi
lea, cînd i-a fost dat să 
vină la I.A.R. Brașov, 
unde, mobilizat pe loc, să 
lucreze la strung.

Să evoci un moment cru
cial dar îndepărtat din co
pilăria capului familiei este 
infinit mai simplu decît să 
parcurgi viața familiei în
tregi de-a lungul multor 
ani. în definitiv ce poate fi 
socotit destul de puțin im
portant încît să fie lăsat 
de-o parte ? Desigur că nu 
momentul cînd tînărul om 
al legii, Teofil Copaciu, își 
depunea la „arhiva* fami
liei, lucrarea sa de diplo
mă — studiu asupra unor 
probleme de criminalistică 
absolut enigmatice pentru 
profani (iat-o, e aici, legată 
într-un carton roșu). Nici, 
desigur, momentul cînd, 
înainte sau după partici
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parea cu succes la o olim
piadă școlară, Vali a decis 
că va urma negreșit fi
zica, și anume ramura ei 
nucleară (document : „ze
ce"-^ multiplicat succesiv 
în rubrica respectivă de 
școlaritate, inclusiv pe di
ploma de bacalaureat). Mi
noră nu poate fi socotită 
nici apariția fetiței Luci, 
timp de trei ani, adică 
exact cît timp a avut chef 
s-o facă, la cercul de balet 
al copiilor salariaților uzi
nei (o fotografie atestă, fără 
exces de nostalgie — iat-o 
deci cu codițe într-un șir 
diagonal de „lebede" mici, 
ridicate pe poante și pur- 
tînd rochițe albe, spumoa
se). Și așa mai departe, nu
mai răscolind sertarul cu 
suveniruri aparținînd Copa
cilor, și chiar numai pentru 
acest unic domeniu al in
strucțiunii ultimei lor gene
rații, dobîndești jaloanele 
unui drum lung, larg, bo
gat în semnificații. Pe care.

evident, de-abia cifrele l-ar 
pune în lumina cea mai 
exactă; cînd se știe că sta
tul cheltuiește 60 000 de lei 
exclusiv pentru procesul de 
instrucțiune al unui stu
dent ; cînd ne gîndim la 
bursele dobîndite an de 
an, cînd nu uităm suma 
reală cerută de amortizarea 
cheltuielilor pentru cons
truirea și întreținerea unei 
camere de cămin modern 
de tipul celor din Groză
vești (unde a locuit Teofil) 
și Regie II (unde e găzduit 
Vali), cînd socotim și costul 
real al manualelor școlare 
distribuite gratuit elevilor, 
cînd în sfîrșit raportăm 
toate acestea la cei 47 de 
ani de școlarizare trăiți 
pînă acum de cei patru Co
paci tineri, avem un mate
rial de reflecție deloc lipsit 
de interes.

Gîndindu-mă la toți a- 
cești ani de școală — la un 
loc o viață de om — mi s-a 
părut util să raportez echi

valentul lor bănesc Ia ve
nitul lunar al capului de 
familie, adică ceva mai 
mult de 1 400 lei; aceasta, 
firește, nu dintr-o pasiune 
pentru statistică în sine, cu 
atît mai mult cu cît căl
dura comunicării dintre om 
șl orînduirea interesată vi
tal de fericirea lui depă
șește, Ia urma urmelor, orice 
fel de limbaj convențional 
și nu încape în cifre. Și to
tuși 1 Pentru întreținerea în 
școli și învățătura celor pa
tru copii ai săi, Vasile Co
paciu a primit, pînă acum, 
din bugetul de stat, o sumă 
echivalentă cu salariul lui 
actual pe aproximativ 12 
ani ! La scara unei familii 
oarecare — iată o ilustrare 
expresivă a condițiilor ofe
rite de socialism afirmării 
multiple a tinerilor — ne
poți de țărani și copii de 
muncitori. Calculele bănești 
cele mai simple, examina
rea bugetului familiei duc Ia 
o concluzie clară : numai e-

O fotografie răpită albumului de familie (de la stingă la dreapta) : vasile 
Copaciu, Lucia, Vasile-junior, Aura, Teofil și Maria Copaciu

nergiile acumulate de în
treaga noastră orînduire, 
numai resursele integrate 
întregului nostru sistem fac 
cu putință performanța de a 
propulsa și plasa pe orbi
tele înaltei calificări, cu 
succes și în proporție de 
masă, tineri cu modeste — 
la origine — posibilități ma
teriale.

Condiție absolut necesară, 
dar nu suficientă. Mai este 
nevoie de forța spirituală 
proprie, de bagajul însușiri
lor morale ale fiecăruia. 
Vasile Copaciu își educă co
piii călăuzindu-se după 
principii bine verificate, de 
o sănătoasă linie austeră. 
Conștiința unui tînăr, e de 
părere el. e aptă să facă 
foarte repede legătura între 
stilul de viață sobru al pă
rinților șl efortul depus de 
ei pentru ridicarea continuă 
a condiției familiei. în con
secință, vîrstnici sau tineri. 
Copacii nu sînt stîlpi de lo
caluri publice, spectacolele 
pe care le văd și le selec
tează în prealabil cu grijă, 
timpul și banii sînt valori 
manevrate atent, fără 
„jenă" pentru economie, a- 
dică fără ambiția pozării 
snoabe care pe aiurea face 
ravagii. Decența e adoptată 
fără alte rigori decît cele 
interioare, fiecare știe de 
timpuriu cît tine „plapuma" 
— în mod obiectiv — și se 
poartă ca atare. Dacă nu 
lipsesc totuși, din garderoba 
celor tineri, unele obiecte 
vestimentare reflectînd cu
tare modă juvenilă, asta 
este pentru că mîna. price
perea și dragostea maternă 
și-au îndeplinit voluntar (cu 
ajutorul mașinii de cusut 
din casă) o datorie su
plimentară. Dar. vrînd 
să cunoști un tînăr. nu 
te uita numai la netli- 
tele de pe umerii cămășii 
lui în carouri ; uită-te. să

zicem, și la fișa lui de lec
tură ; în privința aceasta, la 
clubul uzinei „Tractorul", 
Teofil, Vasile jr„ Lucia și 
Aurora Copaciu sînt repre- 
zentați mai mult decît ono
rabil — cartonașele pline 
fac și ele o „familie", ținută 
la un loc prin clame.

Intr-un asemenea climat, 
cu mult timp înainte de a 
fi în măsură să dea ver
dicte privind împricinați! 
din sala Tribunalului la 
Satu Mare, Teofil a putut 
să judece. în forumul pro
priei conștiințe de adoles
cent. apoi de tînăr. cît de 
corect au funcționat rapor
turile dintre ai săi și so
cietate. Așadar, tatăl se 
numără printre făuritorii 
tractoarelor românești. în- 
cepînd cu azi învăluitul în 
legende I.A.R.—22 și în
cheind cu universalul 650, 
primit să are pe toate con
tinentele lumii; cînd a 
fost nevoie, cînd partidul 
i-a cerut-o. omul si-a lă
sat strungul pentru cîțiva 
ani buni de peregrinări, tot 
în folosul satului, ca și 
munca de pînă atunci, to
tuși un alt fel de muncă, 
președinte al unui sfat co
munal. apoi activist ; pe 
urmă, la vîrsta încărunți- 
rii, i-a fost solicitat talen
tul pedagogic și. iată, cî
teva serii de noi muncitori 
au si fost modelați cu a- 
portul îndrumării lui.

Tara n-a rămas datoare 
acestei stăruitoare si lim
pezi abnegații. Prin fondul 
de locuințe al uzinei, lui 
Vasile Copaciu i-a fost a- 
tribuit întîi un apartament 
de două camere, după cîți
va ani altul, mai mare, co
respunzător nevoilor fami
liei devenită între timp 
mai numeroasă ; prețuirea 
publică i-a marcat nu o 
dată activitatea ; alocațiile 
pentru copii au venit să 
compenseze salariul soției 
după ce obligațiile de ma
mă au retinut-o acasă. Clu
bul uzinei a fost pentru 
copiii lui Vasile Copaciu 
terenul instruirii în muzi
că. cu profesori și dife
rite instrumente, altmin

teri costisitoare, la dispo
ziție ; dispensarul uzinei a 
fost, pentru tatăl lui Va
sile Copaciu. bătrînul, con
diția prelungirii unei vieți 
în sfîrșit tihnite. între mul
te și distincte voci afec
tuoase. pînă la neiertătorul 
ceas din urmă.

Cu aceste judecăți de 
valoare și echitate socială 
au crescut Copacii cei ti
neri și acum încep să se 
risipească prin țară, ur- 
mîndu-si munca, studiile în 
curs sau planurile de vii
tor (fiindcă Lucia bate in
sistent la poarta Medici
ne!. iar Aura... eh. ea mai 
are vreme să se gîndeas- 
că). Cei încă rămași sub 
poalele Tîmpei trăiesc cu 
dorul scrisorilor — nici
odată nu vin cîte ar tre
bui ! — trăiesc uniți, cer- 
tîndu-se voios, fără urmări, 
pe chestiuni de gust. în 
fata micului ecran — 
foarte mare — al televi
zorului, Sau alte ciondă
neli. benigne și acestea, 
pentru motivul că din ser
tarul cu fotografii dispar 
mereu unele instantanee.

De ce dispar 7 Fiindcă 
le iau cu dînșii. cînd trec 
pe aici, neamurile Măriei 
Copaciu. născută Rusu. A- 
dică frații si surorile ei. 
șapte născuti într-o casă 
de țăran la Gîlgău pe A- 
rieș. ca să ajungă. în vre
murile noastre, cu price
perea si silința personală, 
care montor la „Tracto
rul". aici în Brașov, care 
maistorită chimistă la Tîr- 
năvenl. care maior la 
Jibou care infirmieră la 
București, care muncitor 
zidar la Buziaș. va să zică 
o altă familie de copaci în 
picioare cu rădăcinile a- 
dînc înfipte în tot pămîn- 
tul românesc, cu mulțimea 
trunchiurilor de fii. de 
veri și de nepoți, prin ca
re suie necurmat sevele 
socialismului, spre coroana 
unică, neîntreruptă, fremă
tătoare. cît tine, din zare 
în zare, pădurea de oa
meni.
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PARIS. — Corespondentul Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Purtătorii de cuvint ai delegațiilor R. D. Vietnam și Statelor Unite 
la Conferința de la Paris în problema Vietnamului, respectiv Ngu
yen Thanh Le și William Jordan, au dat publicității, în mod separat, 
un comunicat în care anunță că în urma întrevederilor care au 
avut loc între adjuncții celor două delegații, Ha Van Lau și Cyrus 
Vance, s-a ajuns la un acord privind deschiderea conferinței ple
nare a celor patru delegații in problema Vietnamului.
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în comunicatul publicat de de
legația R. D. Vietnam se arată : 
La 16 ianuarie 1969, delegația 
R. D. Vietnam, cu consimțămîntul 
delegației Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, 
a căzut de acord cu delegația gu
vernului Statelor Unite asupra 
problemelor de procedură privind 
prima ședință a Conferinței de Ia 
Paris asupra Vietnamului. Acor
dul prevede că delegațiile R. D. 
Vietnam, Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, 
Statelor Unite și administrației de 
la Saigon vor lua loc în jurul me
sei rotunde, avînd, de o parte și 
de alta a acesteia, două alte mese 
mici pentru secretariatul confe
rinței. Delegațiile R. D. Vietnam 
și Statelor Unite au căzut, de a- 
semenea, de acord ca prima șe
dință a Conferinței de la Paris 
în problema Vietnamului, care să 
reunească delegațiile R. D. Viet
nam, F.N.E. din Vietnamul de 
sud, S.U.A. și administrației de la 
Saigon, să aibă loc la 18 ianua
rie 1969 Ia ora 10,30 ora locală, 
la Centrul de conferințe interna
ționale din capitala Franței.

în comunicatul părții america
ne se menționează că delegațiile 
S.U.A. și R. D. Vietnam au că
zut de acord ca locurile ocupate la 
masa conferinței să nu fie mar
cate de nici un drapel al partici- 
panților.

într-o conferință de presă, pur
tătorul de cuvint al R. D. Vietnam, 
Nguyen Thanh Le, a precizat că 
ordinea vorbitorilor la prima șe
dință va fi următoarea: Admi
nistrația de la Saigon, S.U.A., Fron
tul Național de Eliberare din Viet
namul de sud și R. D. Vietnam. El 
a arătat că delegațiile vor ocupa 
locurile pe care le vor dori la masa 
tratativelor.

Cele patru delegații vor fi con
duse în cursul primei ședințe de 
procedură de adjuncții șefilor de
legațiilor : Ha Van Lau (R. D. 
Vietnam), Nguyen Thi Binh 
(F.N.E.), Cyrus Vance (S.U.A.), 
Nguyen Xuam Phang (adminis
trația de la Saigon). în prima 
ședință, ca limbi oficiale vor fl 
folosite engleza și vietnameza, iar 
ca limbă de lucru — franceza.

ROMA 16 (Agerpres). — Cabine
tul italian a stabilit prioritatea pro
blemelor care urmează să fie dezbă
tute în actuala sesiune parlamenta
ră. După cum a arătat purtătorul de 
cuvint guvernamental, în fruntea 
listei figurează problemele cu ca
racter economic — regimul sala
riilor și pensiilor și o reformă a 
învățămîntului. Premierul Mariano 
Rumor a insistat săptămîna trecută 
asupra necesității unor acțiuni ur
gente, exprimîndu-și îngrijorarea 
față de amploarea nemulțumirii ge
nerale în legătură cu neajunsurile 
de ordin economic și social. Cen
tralele sindicale au anunțat orga
nizarea unei greve generale pen
tru vineri în capitala Siciliei, Pa
lermo, dar au amînat-o, ținînd sea
ma de promisiunile guvernului de 
a duce tratative pe marginea re
vendicărilor oamenilor muncii.

Pe lista de priorități a guver
nului sînt, de asemenea, înscrise 
problema autonomiei regionale, 
crearea unui fond național desti
nat preîntîmpinării dezastrelor na
turale, în primul rind a inundații
lor, o reformă a justiției, precum 
și regimul investițiilor.

W. UIbricht a sosit
în U.R.S.S.

Manifestație pentru pace 
la New York

NEW YORK 16 (A- 
gerpres). — In centrul 
New York-ului, în fața 
hotelului „Pierre", re
ședința temporară a 
noului președinte al 
S.U.A., a avut loc 
miercuri o demonstra
ție antirăzboinică, ini
țiată de organizația 
„Femei, luptați pentru 
pace". Manifestația a

fost organizată cu pri
lejul zilei de naștere a 
fostului lider al popu
lației de culoare din 
S.U.A., Martin Luther 
King, asasinat anul tre
cut la Memphis.

Participantele la de
monstrație purtau pan
carte pe care erau scri
se citate din cuvîntările 
lui King, în care acesta

cerea să se pună capăt 
războiului din Vietnam. 
O delegație de femei 
a intrat în hotel și a 
înmînat o petiție, che- 
mîndu-1 pe noul pre
ședinte să adopte ase
menea hotărîri incit a- 
nul 1969 să fie anul 
încetării războiului din 
Vietnam, iar trupele a- 
mericane să fie aduse 
acasă.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — Wal
ter UIbricht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Democrate 
Germane, a sosit joi în Uniunea 
Sovietică, unde, la invitația Comi
tetului Central al P.C.U.S., își va 
petrece cîteva zile de concediu.

La sosire, pe aeroportul Vnu
kovo din Moscova, W. UIbricht a 
fost întîmpinat de Mihail Suslov, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., și de alte 
persoane oficiale.

„EUROPA TREBUIE

SÂ OPTEZE

PENTRU PACE"
WASHINGTON

ADMINISTRAȚIA PLEACĂ, 
PROBLEMELE RĂMÎN...

CORESPONDENȚA DE LA C. ALEXANDROAIE

Sub cupola impunătorului Caplto- 
liu, în sala Congresului american, 
unde erau prezenți membrii celor 
două camere, ai Curții supreme, ai 
administrației democrate si numeroși 
șefi de misiuni diplomatice, s-a scris 
marți seara o ultimă pagină a ca
pitolului guvernării Johnson. Cum 
s-a remarcat aci. președintele John-' 
son și-a prezentat ultimul său me
saj despre „Starea Uniunii" intr-un 
moment în care, atît pe plan in
tern, cît si internațional, problemele 
majore nu mai pot fi rezolvate după 
tipare învechite.

Eliminînd din mesaj majoritatea 
problemelor interne și externe con
troversate, care l-au determinat a- 
nul trecut să nu mai candideze la 
președinție, sau atingîndu-le doar 
tangențial, președintele Johnson a 
urmărit ca ultima sa apariție la tri
buna Congresului să nu provoace 
critici sau controverse politice. Me
sajul a fost într-atît de neangaiant, 
incit liderii republicani au conside
rat inutil să mai organizeze obiș
nuita lor conferință de presă în ca
drul căreia criticau anual mesajele 
președintelui Johnson.

In partea consacrată politicii ex
terne. președintele, ocolind eșecurile 
unor acțiuni internaționale ale Sta
telor Unite. a arătat căS.UA. aupar- 
ticipat la elaborarea unor documen
te destinate limitării cursei înarmă
rilor. Vorbitorul a spus că în vii
tor eforturile pentru pace cer men
ținerea unei politici comerciale li
berale. întărirea sistemului monetar 
internațional și „căutarea de noi do
menii de înțelegere cu Uniunea So
vietică, acolo unde aceasta este în 
interesul ambelor națiuni și al păcii 
mondiale".

Referindu-se la problema vietna
meză. președintele a declarat că. 
deși este posibil ca în Vietnam să 
mai aibă loc lupte grele, totuși „a- 
mericanil speră că actualele con
vorbiri de la Paris vor duce la o 
pace grabnică în Vietnam". El a 
trecut sub tăcere dificultățile create 
ca rezultat al atitudinii delegației 
S.U.A. și a administrației saigoneze.

Tn ce privește situația din O- 
rientul Apropiat, vorbitorul a de
clarat că Statele Unite sprijină pe 
deplin rezoluția adoptată de Consi-

liul de Securitate, care indică o 
cale pentru instaurarea unei păci 
stabile în această regiune.

Referindu-se la probleme interne, 
Johnson a trecut în revistă unele 
din realizările administrației sale în 
domeniile asistenței medicale, încer
cărilor de lichidare a segregației 
rasiale, dezvoltării sistemului educa
ției. El a arătat că în majoritatea 
cazurilor acțiunea nu a fost înche
iată și a subliniat că plecarea u- 
nei administrații nu înseamnă și e- 
puizarea problemelor pe care era 
chemată să le rezolve. Johnson a 
vorbit despre necesitatea construirii 
a peste 500 000 locuințe pentru fa
miliile nevoiașe. El a subliniat, de 
asemenea, necesitatea asigurării u- 
nei asistente medicale corespunză
toare pentru mame și copii în pri
mul an de viață, deoarece Statele 
Unite „ocupă locul al 15-lea în 
lume în ce privește procentul morta
lității infantile". El a relevat, de 
asemenea, necesitatea de a se depu
ne eforturi susținute pentru reduce
rea numărului crimelor. „Acum cînd 
părăsesc această funcție, a spus vor
bitorul. una din marile mele deza
măgiri este imposibilitatea de a ob
ține adoptarea unei legi privind ne
cesitatea instituirii permiselor obli
gatorii pentru deținătorii de arme 
de foc și necesitatea înregistrării ar
melor deținute de persoanele parti
culare".

Președintele a declarat că princi
pala problemă economică a S.UA. 
este în prezent inflația, arătînd că 
bugetul pentru anul fiscal viitor 
prevede menținerea suprataxei fis
cale de 10 la sută, aprobată anul 
trecut de Congres. Vorbitorul a spus 
că a discutat această problemă cu 
președintele ales Nixon, care a a- 
juns la concluzia că „pînă cînd ad
ministrația sa și Congresul vor a- 
precia că faptele justifică desfiin
țarea sau reducerea suprataxei, va 
sprijini recomandarea ca suprataxa 
fiscală să fie menținută".

Acum, „era Johnson" va aparține 
istoriei, dar problemele ei rămîn 
puternic ancorate în realitatea coti
diană din S.U.A. Cronicarii politici 
încearcă să disceamă tendințele noii 
administrații, să vadă în ce măsură 
experiența greșelilor trecutului va 
fi folosită pentru rezolvarea aces
tor probleme.

BRUXELLES 16 (Agerpres). 
— „Europa nu are de ales: 
ea trebuie să opteze pentru 
coexistență pașnică, fondîn- 
du-și relațiile pe cooperare și 
pace", a declarat Pierre Har- 
mel, ministrul afacerilor ex
terne al Belgiei, cu prilejul 
prezentării în Senat a buge
tului ministerului pe care îlt 
conduce. Evocînd situația din 
Orientul Apropiat, Pierre Har- 
mel a relevat că numai „o 
acțiune dîrză și insistentă 
dusă în cadrul Consiliului de 
Securitate de către marile 
puteri, cu sprijinul tuturor ță
rilor, ar
se recurgă din nou la forța 
armelor".

putea împiedica să

Cosmonautul Alexei Eliseev, în momentul deplasării sale în spafiul cosmic 
dintr-o navă în alta

O DECLHRMILE PURTĂTORULUI DE CUVINT 
BL DEPMRTÂMENTULUI DE STAT AL S.U.A. 
O DUPĂ VIZITA ÎN LIBAN A FOSTULUI MI
NISTRU FRANCEZ, GORSE

WASHINGTON. — Purtătorul de 
cuvint al Departamentului de Stat, 
Robert McCloskey, a anunțat că în
tre S.U.A. și celelalte mari puteri au 
loc consultări în vederea găsirii unei 
soluții pentru actuala criză din 
Orientul Apropiat. El a declarat că 
S.U.A. s-au adresat în scris guver
nului sovietic pentru a cere anumite 
clarificări cu privire la poziția 
U.R.S.S. fată de cooperarea celor 
patru mari puteri în vederea regle
mentării situației din Orientul A- 
propiat. în cercurile oficiale din 
Washington se subliniază că docu
mentul american este „un document 
de așteptare" care nu angajează Ad
ministrația Johnson, ci are ca scop 
esențial să mențină deschis dialogul 
în această problemă și să permită 
noii administrații Nixon, care va fi 
instalată la 20 ianuarie, să decidă 
linia de conduită a 
american.

ritorlului iordanian. Ca o justificare 
oficială pentru acest atac este rela
tat faptul că de pe aceste poziții 
s-a deschis foc de arme automate 
împotriva unei patrule israeliene a- 
flate în apropierea localității Maoz 
Haym, în valea Iordanului.

noului guvern
★

BEIRUT. — Fostul 
cez al informațiilor, 
și-a încheiat joi vizita la Beirut, 
plecînd spre patrie. în timpul celor 
6 zile cit a durat vizita. Gorse a 
avut întrevederi cu președintele sta
tului libanez, Charles Helou, precum 
și cu alte oficialități. în cursul că
rora au fost examinate probleme ale 
relațiilor dintre cele două țări, pre
cum și cele referitoare la actualul 
stadiu al crizei din Orientul Apro
piat. Cu acest prilej, după cum in
formează presa libaneză, care a a- 
cordat o atenție deosebită vizitei, 
oaspetele francez a asigurat Libanul 
de sprijinul guvernului său.

Deși vizita fostului ministru al In
formațiilor a avut, potrivit propriei 
sale declarații, un caracter neoficial, 
ea a căpătat o semnificație deosebită 
în contextul actualelor preocupări, 
atît ale Franței, cit și ale altor mari 
puteri, în vederea găsirii unei soluții 
echitabile a crizei din Orientul A- 
propiat.

PARIS. — Comisia pentru afaceri 
externe a Senatului francez a adop
tat, cu 19 voturi pentru, patru vo
turi contra și trei abțineri, o rezo
luție prin care se cere guvernului 
să revină asupra hotărîrii privind 
embargoul asupra materialelor mili
tare destinate Israelului. Intr-o re
zoluție similară, adoptată de Comi
sia pentru apărarea națională a 
Adunării Naționale, se cere, de ase
menea. revenirea asupra măsurii 
respective.

ministru fran- 
George Gorse, (Urmare din pag. I)

Formarea
noului guvern

libanez
BEIRUT. — Rashid Karame, în

sărcinat 
Charles 
guvern, 
formeze 
deține funcția de președinte al Con
siliului de miniștri, precum și por
tofoliul Ministerului Afacerilor Ex
terne. Din guvern mai fac narte 
Nassim Majdalani. vicepreședinte a) 
Consiliului și ministrul economiei 
naționale, Adel Osseiran. ministru) 
afacerilor interne. emirul Magid 
Arslan, ministrul apărării naționale

de președintele Libanului. 
Helou cu formarea noului 
a reușit miercuri seară să 
un nou cabinet. Karame

AMMAN. — Surse oficiale din ca
pitala iordaniană au anunțat că două 
elicoptere israeliene și un avion de 
vînătoare care le proteja au pătruns 
miercuri în spațiul aerian al tării, 
în dreptul unei localități situate în 
sudul Iordaniei. Apărarea antiaeria
nă iordaniană a intrat imediat în ac
țiune.

★
TEL AVIV. — Un purtător de cu- 

vînt militar a informat că două a- 
vioane israeliene au bombardat în 
dimineața zilei de ioi poziții ale 
mișcării ..El Fatah“. în interiorul te-

Intensificarea înarmărilor
pe primul plan
al preocupărilor N. A. T. O
© LA BRUXELLES A FOST 
FLOTE ÎN MEDITERANĂ
BRUXELLES 16 (Agerpres). — 

Joi a avut loc o reuniune a miniș
trilor apărării din 14 țări membre 
ale N.A.T.O. (fără participarea 
Franței). într-un comunicat publi
cat la încheierea reuniunii, este a- 
nunțată realizarea unui acord de 
principiu cu privire la crearea unei 
flote a N.A.T.O. in Marea Medite- 
rană. Această flotă se va compu
ne din unități navale provenite din 
5 țări. Se subliniază că nucleul a- 
cestei flote îl vor constitui navele 
de război americane, precum și cele 
provenite din Marea Britanie și 
Italia.

Grecia și Turcia nu vor con
tribui la această flotă decît 
din timp în timp. Navele afec
tate flotei N.A.T.O .din Marea 
Mediterană nu vor părăsi es
cadrele lor naționale decît pen
tru manevre, vizite în porturile ță
rilor membre ale alianței și în 
timp de război. în comunicat se 
afirmă că această flotă a fost crea
tă pentru „a demonstra solidarita
tea aliaților’ și „a supraveghea re
giunea mediteraniană’.

Miniștrii apărării au aprobat, de

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i București Piața „Sclntell". Tel. 17 60 10. 17 60 20.

HOTĂRlTĂ CREAREA UNEI

asemenea, planul înarmărilor for
țelor N.A.T.O. în anii 1969—1973, 
care implică noi creșteri ale chel
tuielilor militare.

COMUNICAT FRANCO-IUGOSLAV
PARIS 16 (Agerpres). — La Pa

ris a fost dat publicității comuni
catul cu privire la vizita în Franța 
a lui Mika Șpiliak, președintele Ve
cei Executive Federale a R.S.F. 
Iugoslavia. în cursul vizitei, Mika 

‘Șpiliak a fost primit de președin
tele Republicii Franceze, generalul 
Charles de Gaulle, și a avut con
vorbiri cu primul ministru francez, 
Maurice Couve de Murville, și cu 
alte persoane oficiale. Franța și 
Iugoslavia, se spune în comunicat, 
consideră că pacea și securitatea 
internațională pot fi consolidate 
dacă toate statele, mici și mari, 
respectă suveranitatea, independen
ța și egalitatea în drepturi a sta
telor și se abțin de la intervenția 
în treburile interne ale celorlalte 
state.

Cele două părți au confirmat 
hotărîrea lor de a dezvolta și a- 
dînci relațiile bilaterale în toate 
domeniile, de a găsi mijloace co
respunzătoare pentru dezvoltarea 
continuă a schimburilor comercia
le. în cursul vizitei, a fost sem
nat un acord de colaborare eco
nomică, industrială și tehnică în
tre Franța și R.S.F. Iugoslavia.

Cele două părți, se arată în co
municat, au discutat, de asemenea, 
probleme internaționale actuale, 
printre care probleme europene și 
situația din Orientul Apropiat.

Președintele Vecei Executive Fe
derale a R.S.F. Iugoslavia l-a in
vitat pe primul ministru francez 
să facă o vizită oficială în Iugo
slavia. Invitația a fost acceptată.

□ H O O O O B B B O ® O O

agențiile de presă

Reluînd o emisiune a 
postului de radio Conakry, 
agenția France Presse anunță că Ah
med Seku Ture, șeful statului guineez, 
a făcut cunoscut membrilor Consi
liului Revoluției posibilitatea unei lo
vituri de stat. Avertizînd populația în 
legătură cu această intenție a unor 
cercuri de a organiza o iovitură de 
stat, președintele Guineei a îndemnat 
pe compatrioții săi la cea mai mare 
vigilență.

La Palatul UNESCO din 
Paris a avut Ioc ședința Co
mitetului consultativ al 
O.N.U. pentru aplicarea ști
inței și tehnicii în domeniul 
dezvoltării economice. Din 
țara noastră a participat prof. univ. 
Irimie Staicu, director general al In
stitutului central de cercetări agri
cole din București, membru cores
pondent al Academiei Republicii So
cialiste România. Comitetul a discu
tat probleme în legătură cu organi
zarea în anul 1972 a unei conferințe 
internaționale asupra mediului am
biant uman (poluarea în diferite medii, 
zgomotul etc.).

JâîlOS Kâddr, prim-secretar al 
C.C. al P.M.S.U., l-a primit joi pe 
mareșalul Andrei Greciko, ministrul 
apărării al U.R.S.S., care a făcut o 
vizită trupelor sovietice staționate în 
Ungaria. întîlnirea s-a desfășurat in

luni 
pă-

După cinci 
petrecute sub 
mint în grota „Olli- 
vier”, din masi
vul Audibergue. cei 
doi speologi fran
cezi, Philippe En
gender și Jacques 
Chabert, au reve
nit Ia suprafață. In 
momentul respectiv, 
unul credea că se 
află la jumătatea 
lunii noiembrie, iar 
celălalt în apro
pierea sărbătorilor 
de iarnă. în foto
grafie — ieșirea 
din grotă a lui En- 

glcnder

tr-o atmosferă cordială, prietenească
— anunță agenția M.T.I.

Senatorii Albert Gore și 
Claiborne Pell, membri “ co
misiei senatoriale din S.U.A. pentru 
probleme externe, au cerut intr-un 
raport prezentat acestui organ extin
derea legăturilor și schimburilor cul- 
tural-științifice, comerciale și turistice 
între Statele Unite și țările socialiste.

Președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen, a sosit joi seara la 
Paris într-o vizită oficială. în progra
mul vizitei sale figurează întîlniri cu 
președintele de Gaulle și cu alte 
cialități franceze.

ofi-

Go
al

La Varșovia, Wladvs,aw 
mulka, prim-secretar al C.C. 
P.M.U.P., a avut joi o convorbire cu 
Jeno Fock, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.S.U., președintele Gu
vernului Revoluționar Muncitoresc Ță
rănesc Ungar, care face o vizită în 
Polonia. (P.A.P.).

Două explozii nucleare 
subterane au f°s*- efectuate ia p°" 
ligonul din Nevada, a anunțat Comi
sia pentru energia nucleară a S.U.A. 
Experiențele nucleare au fost făcute în 
scopuri militare. Cu acest prilej s-a 
comunicat că S.U.A. au efectuat anul 
trecut 33 de explozii nucleare subte
rane, dintre care 28 în scopuri mili
tare.

tinuare a programului, stafia cos
mică orbitală a fost orientată de 
comandantul navei „Soiuz—5". Boris 
Volînov.

Ulterior, cosmonauta Evgheni Hru- 
nov și Alexei Eliseev au îmbrăcat 
costumele de scafandru și au ieșit 
prin ecluza compartimentului orbi
tal al navei „Soiuz—5" în spațiul 
cosmic. După ce au făcut timp de o 
oră un șir de experiențe și obști—- 
vări în spațiul cosmic, ei au trecut 
în compartimentul orbital al navei 
„Soiuz—4", unde și-au scos costume
le de scafandru și și-au ocupat noi
le locuri alături de comandantul a- 
cestei nave, Vladimir Șatalov.J Astfel, 
pentru prima oară în lume a fost 
înfăptuită trecerea a doi cosmonauti 
dintr-o navă în alta. Se apreciază 
că această cutezătoare experiență 
creează condiții pentru îndeplinirea 
în Cosmos a unor astfel de operații 
cum sînt schimbarea echipajelor sta
țiilor orbitale de lungă durată sau 
salvarea echipajelor navelor cosmi
ce în cazul unor avarii. I

Cu ajutorul camerelor de televi
ziune de la bord, au fost transmise 
pe Pămînt aspecte ale ieșirii d>Ț 
navă a cosmonauților Hrunov și 
liseev. Ieșirea lui Hrunov în Cos
mos, activitatea lui în afara navei 
și trecerea în nava „Soiuz—4“ s-au 
petrecut deasupra teritoriului Ame
rica de Sud și au fost filmate de 
un aparat instalat la exteriorul sta
ției cosmice experimentale. Ieșirea, 
activitatea în spațiul cosmic și tre
cerea în nava „Soiuz—4“ a lui E- 
liseev au avut loc deasupra terito
riului Uniunii Sovietice și au fost 
transmise pe Pămînt de către ca
mere de televiziune, de asemenea 
externe. Milioane de telespectatori 
sovietici și din alte țări au putut 
urmări aceste momente pe ecranele 
televizoarelor lor.

In timpul ieșirii în Cosmos și tre
cerii dintr-o navă in cealaltă, cos
monauta au menținut între ei o le
gătură permanentă. Comandanții ce
lor două nave au transmis că sta
rea generală a tuturor cosmonaute
lor este bună, sistemele de bord ale 
navelor au funcționat cu precizie si 
au asigurat îndeplinirea tuturor lu
crărilor legate de 
rii cosmonauților 
cealaltă.

în răstimpul cît 
au lucrat în spațiul cosmic, cei 
cosmonauți au purtat costume 
scafandru prevăzute cu un nou 
tem autonom de asigurare prin 
generare a funcțiilor vitale.

Cosmonauții au transmis o tele
gramă prin care au raportat Comi
tetului Central al P.C.U.S. și gu
vernului sovietic înfăptuirea cu 
succes a programului de zbor șl au 
primit la rîndul lor o telegramă în 
care L. Brejnev, N. Podgornîi și A. 
Kosîghin, în numele C.C. al P.C.U.S., 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. și Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., îi felicită pentru efec
tuarea manevrelor de apropiere șl 
cuplare a navelor „Soiuz—4“ și „So- 
iuz-5“ și trecerea cu succes a ce
lor doi cosmonauti dintr-o navă în 
cealaltă.

După încheierea tuturor experien
țelor prevăzute pentru zborul cu
plat, la ora 15 și 55 de minute, ora 
Moscovei, cele două nave au fost 
decuplate. Alexei Eliseev și Evgheni 
Hrunov se află acum pe „Soiuz—4“ 
împreună cu Vladimir Șatalov, iar 
Boris Volînov a rămas singur la 
bordul navei „Soiuz—5“.

Cele două nave spațiale își conti
nuă zborul separat, îndeplinind în 
continuare programul stabilit.

realizarea treca- 
dintr-o navă tn

s-au aflat si cit 
doi 
da 

sis-
re-

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
Cele trei faze ale acestei expe
riențe — apropierea și cuplarea 
navelor, ieșirea cosmonauților 
în Cosmos și trecerea lor dintr-o 
navă în cealaltă — au însemnat 
încercarea unui întreg complex 
de operațiuni pentru crearea și 
exploatarea stațiilor orbitale.

APROPIEREA SI CUPLA
REA NAVELOR au reprezentat 
rezolvarea practică a sarcinii 
asamblării stațiilor orbitale din 
diferite blocuri, lansate treptat 
pe orbite, precum și a proble
mei acostării navelor de trans
port la aceste statii.

IEȘIREA COSMONAUȚILOR 
IN COSMOS și experiențele 
efectuate de ei au însem
nat încercarea sistemelor au
tonome de asigurare a vie
ții, verificarea posibilităților

psihofiziologice și a capaci
tății de muncă a cosmonau
ților.

TRECEREA COSMONAUȚI
LOR DINTR-O NAVĂ IN AL
TA, poate fi considerată ca o 
repetiție a schimbării echipaje
lor stațiilor și transportării în
cărcăturilor necesare.

Stațiile pilotate orbitale ale 
viitorului ne apar acum ca un 
fel de „case cosmice” asambla
te, de mai multe tone, în care 
vor exista laboratoare, încăperi 
de locuit, nenumărate sisteme 
anexe. Personalul acestor stații 
va lucra acolo ani de-a rindul. 
Cu ajutorul navelor de trans
port care vor efectua curse re
gulate între stație și Pămînt, 
vor putea fi schimbate echipa
jele științifice și vor putea fi 
transportate instalațiile de pe 
Pămînt la statie și invers.
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