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PLENARA C C AL U. T C.
în zilele de 23 și 24 decembrie a.c. s-au 

desfășurat lucrările plenarei C.C. al 
U.TX Pe ordinea de zi a plenarei au fost 
înscrise :

ai presei de tineret, activiști ai 
U T.C., ai Consiliului U.A.S.R., cer-

1. „Raportul cu privire la activitatea 
organelor și organizațiilor U.T.C. în 
rîndul tineretului de la sate, pre
zentat de tovarășul Ion Iliescu — 
prim secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tineretului.

2. „Informare privind efectivul Uniu
nii Tineretului Comunist si măsurile 
ce urmează a fi luate pentru creș
terea rîndurilor U.T.C/, prezervată 
de tovarășul Gheorghe otoica, se
cretar ai C.C. al U T.C.

3. „Informare asupra desfășurării ac
tivității turistice de masă în rîndul 
tineretului și a măsurilor ce urmea
ză a fi luate în acest domeniu în 
anul 1969", prezentată de tovarășul 
Fejeș luliu — președintele Biroului 
de Turism pentru Tineret.

4. Măsuri organizatorice.

La lucrările plenarei au participat : 
membrii și membrii supleanți ai GC. al 
U.T.C., membrii Comisiei Centrale de Re
vizie, primii secretari ai comitetelor ju
dețene ale U.T.C.-ului, șefii comisiilor 
pentru problemele activității U.T.C. în rin- 
dul tineretului de la sate și ai comisiilor 
de turism de la comitetele județene ale 
d^.C., secretari ai unor comitete comuna- 
IWU.T.C. și ai unor organizații U.T.C din 
C.A.P., I.A.S. și I.M.A., redactori șefi și re-

ca toate comitetele județene, municipale 
și orășenești, organizațiile U.T.G să-și — 
stabilească sarcini concrete în legătură cu w 
participarea întregului tineret la întrece
rea declanșată pe linie de partid cu pri- _ 
rire la înfăptuirea planului de stat pe W

• Secretariatul Comitetului Central al Partidului
Comunist Român a analizat chemările la între
cere adresate de conferințele organizațiilor de 

• partid ale municipiului București și județului Ti
miș, de institutele de cercetări și proiectări din 
sectorul 7 al Capitalei, tuturor organizațiilor ju- 

A dețene de partid, institutelor de cercetări și pro- 
iectări, tuturor oamenilor muncii din țara noas
tră pentru intensificarea eforturilor în vederea de
pășirii sarcinilor planului de dezvoltare a econo
miei naționale pe 1969 — an de mare importanță 
pentru înfăptuirea cincinalului, a programului 
elaborat de Congresul al IX-lea și de Conferința 
națională.

Secretariatul C.C. al P.C.R. a luat act cu sa
tisfacție de ecoul profund produs de aceste che
mări în rîndul întregului nostru popor, care se 
pregătește să întimpine cu realizări remarcabile 
cea de-a 25-a aniversare a eliberării patriei și 
Congresul al X-iea al P.C.R.

OrganixațiiU județene de partid, institute de 
cercetare și proiectare au răspuns cu entuziasm 
chemărilor la întrecere, luîndu-și angajamente 
concrete pentru realizarea unor producții indus
triale oipt î menta re, pentru ridicarea eficienței

economice a activității întreprinderilor, pentru 
creșterea producției agricole vegetale și animale 
și ridicarea rentabilității unităților socialiste din 
agricultură, pentru sporirea aportului cercetării 
științifice la dezvoltarea economiei noastre națio
nale, la progresul întregii societăți.

Secretariatul C.C. al P.C.R. a stabilit ca Secția 
Organizatorică a C.C. al P.C.R. și Consiliul 
Economic, precum și Consiliul Național al Cer
cetării Științifice să urmărească permanent și să 
prezinte periodic informări Secretariarului asu
pra modului cum se desfășoară întrecerea declan
șată în întreaga țară, cum se realizează angaja
mentele luate de organizațiile județene de partid 
și de institutele de cercetare și proiectare.

S-a hotărît, de asemenea, ca la sfîrșitul anului 
1969 să se relateze public rezultatele întrecerii, 
evidențiindu-se organizațiile județen de partid 
și institutele de cercetări și proiectări fruntașe.

Presei centrale și locale, radioului și televiziunii 
le revine sarcina de a reflecta pe larg, în tot* 
cursul anului, desfășurarea întrecerii și rezultatele 
obținute de oamenii muncii în depășirea sarcinilor 
planului de stat
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Cuvintare. 
la Conferința 

organizației 
de partid 

a municipiului
București

decembrie 1968

PENTRU IMBUNÂTATIREA CONTINUA 
A ACTIVITĂȚII ORGANELOR

Șl ORGANIZAȚIILOR U. T. 0. 
RÎNDUL TINERETULUI DE LA SATE Apanajul controlorului tehnic de calitate: atenție, și, mai ales, 

competență

Lucrările sesiunii
Marii Adunări Naționale

in ședințe plenare
Joi, 26 decembrie a.c., la ora 10 dimineața, 

vor fi reluate lucrările în ședințe plenare ale 
celei de-a Xll-a sesiuni a Marii Adunări Națio- 

. nale.

CU PLANUL ANUAL
Îndeplinit

li întreprinderi și unități 
economice din județul Argeș, 
printre care întreprinderea de 
poduri metalice și prefabricate 
din beton, și Fabrica textilă 
din Pitești, Fabrica de confec
ții din Curtea de Argeș și al
tele, au îndeplinit planul anual 
de producție.

De la începutul anului și pînă

în prezent, întreprinderile ar
geș ene au realizat peste preve
derile de plan 340 tone de ne
gru de fum, piese de schimb 
auto și tractoare în valoare de 
15 milioane lei, 173 000 mp țe
sături din bumbac, 1700 perechi 
de încălțăminte, confecții în 
valoare de 8 300 000 lei etc.

Raport prezentat 
4(n raportul prezentat ple

narei a fost înfățișat un ta
blou amplu al realizărilor ob
ținute în dezvoltarea multi
laterală a agriculturii, a trans
formărilor care au avut loc 
în viața satului românesc con
temporan.

Eforturile pe care le face 
statul — s-a spus în raport — 
pentru dezvoltarea bazei teh- 
nico-materiale ă agriculturii 
în vederea introducerii pe 
scară largă a mecanizării și 
chimizării și înfăptuirea pro
gramului de irigații efort 
exprimat prin alocarea, în a- 
cest scop, în acest cincinal, a 
peste 35 miliarde lei — mă
surile luate după Congresul 
IX al P.C.R. de îmbunătățire 
a conducerii agriculturii, au 
condus la creșterea an de an 
a producției agricole vegetale 
și animale, la întărirea econo
mică a unităților agricole.

Creșterea nivelului de trai 
al țărănimii se reflectă în 
schimbarea continuă a aspec
tului satelor și comunelor prin 
noile construcții de locuințe, 
școli, cămine culturale și al 
altor construcții edilitare și 
gospodărești, în modul de a 
se îmbrăca al țărănimii, în 
creșterea continuă a consumu
lui de bunuri de larg con
sum, în special a celor de fo
losință îndelungată.

Măsurile luate pentru re
gruparea comunelor în cadrul 
acțiunii de reorganizare admi
nistrativ - teritorială a țării.

la Plenara C C al

contribuie la creșterea roiului 
comunelor, ca verigi ce bară 
in viața economică, social-po- 
lltică și culturală a paurer In 
felul acesta comunele devin 
tot mai mult — așa cum se 
sublinia în lucrările Conferin
ței Naționale a partidului — 
centre puternice de viață ma
terială și spirituală.

Profundele transformări ca
re au avut și au loc in viața 
economică, politică și socială a 
satului au determinat ample 
modificări și în structura și 
preocupările tineretului să
tesc. Tineretul satelor nu se 
mai prezintă ca o 1 categorie 
socială omogenă și de aceea nu 
mai poate fi privit global, ci 
în diversitatea preocupărilor, 
a nivelului diferit de pregă
tire, a cerințelor și preferin
țelor sale specifice. în pre-

TINERETUL

U. T. C de tovarășul ION ILIESCU

Sabin 
ci pe

iH fu

FACTOR IMPORTANT
IN DEZVOLTAREA AGRICULTURII

SOCIALISTE

Participarea activă a tinere
tului sătesc la îndeplinirea 
sarcinilor de producție ale u- 
nităților economice din agri
cultură, reprezintă în mod fi
resc principalul mijloc de e-

ducare a tineretului, de afir
mare a capacității și elanului 
său creator. Tineretul de 
sate se integrează 
efortul general al 
ogoarelor pentru

la 
organic în 
lucrătorilor 
înfăptuirea

țfînăra fabrică de confecții din Craiova, care peste cîteva zile — Za I ianuarie 1969 — va împlini 
vîrsta de un an

ob:—rrivetor partidului de dez
voltare a agriculturii social is- a 
te. ce valoriScare a resurselor" 
de care aceasta dispune. Ma- 

tinerilor cooperatori, A 
mecanizatori, ingineri și teh- ” 
nicieni, Înțeleg tot mai mult 
râ=pcr cerea socială a muncii @ 
lor. aduc o contribuție activă 
la sporirea producției agricole _ 
vegetale și animale. V

S-a evidențiat, de asemenea, 
faptul că in vara acestui an, 
tineri de cele mai diverse pro- 
fes:- ?j preocupări, cooperatori a 
ș: mecanizatori, muncitori și w 
elevi au luat parte la acțiunea 
de însemnătate națională ini- ™ 
țiată și condusă de partid pen
tru combaterea efectelor nega- £ 
tive ale secetei. Totodată o

(Continuare în pag. a 111-a) ®
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Carnet teatral
— Stagiune la studioul 

institutului de teatru.
— Cuvinte despre tea- 
trul-poem.

Invitație la Pala
tul pionierilor 
Casă de cultură 
sau de... pomi
cultură ?
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• Caleidoscop

de EUGEN BARBU

• Actualitatea

W VAST Șl MOBILIZATOR
PROGRAM DE MIMA PER-

în conferințele organizațiilor județene. ale 
P.C.R., în plenarele extraordinare ale comitete
lor județene de partid au fost analizate «’©sur
sele și posibilitățile existente și s-au înscris în 
agenda activității viitoare angajamente însu
flețite, în vederea realizării și depășirii preve
derilor planului de stat pentru cel de-al 4-lea 
an cil cincinalului în toate domeniile de activi
tate : creșterea producției industriale și agricole.

realizarea investițiilor, ridicarea nivelului colita» 
tiv al eficienței producției materiale și al cer» 
cetării științifice.

Ziarul nostru publica ÎN PAG. a 4-a extrase 
din răspunsurile la chemările la întrecere în 
care se evidențiază obiective de mare însemnă
tate la edificarea cărora tineretul este dator sa 
participe cu întregul său elan.

PROIECȚIILE CINCINALULUI
UN PILON AL

ECONOMIEI
NAȚIONALE

Siderurgia înseamnă fontă, 
înseamnă oțel. Două perso
naje care pot fi oricînd așe
zate în fotoliile de onoare 
ale industriei. Ce ne înari
pează condeiul înfierbințin- 
du-i metafora de fiecare dată 
cînd drumul inspirației noas
tre gravitează în vecinătatea 
lor ? Să fie doar latura spec
taculară din munca acestor 
oameni legați prin destin să 
țină în podul palmei meta
morfozele incandescente ? A 
răspunde afirmativ ar însem
na a da un răspuns de su
prafață. Siderurgiștii — fur- 
naliști, oțelari, laminatori — 
își manifestă creația într-un 
cîmp de muncă învecinat în 
egală măsură cu poezia, cu 
spectaculosul, cu prometeica 
luptă cu focul, cu incandes
cența metalului topit. Admi
rația noastră se adresează a- 
cestor oameni, acestor profe-

siuni, pornind de la evaluarea 
importanței pe care siderur
gia o are în edificiul industria
lizării socialiste a României.

Siderurgia trimite metalul 
zămislit în retortele sale pe 
toate magistralele economiei. 
Ca un aparat circulator care 
pompează — alimentat el în
suși de creația a mii de oa-

are în cazul siderurgiei semni
ficația unei orgi uriașe, cu o 
puternică acustică, care cîntă- 
pentru ea însăși dar și pentru 
întreaga economie. Mai e ne
voie de argumente ? Ele se 
află în fața noastră, alături 
de noi, oriunde, în pîntecele 
fabricilor și uzinelor, ale șan
tierelor, ale mașinilor, ale 
construcțiilor.

Reclamă istoria. Comparațiile, 
în acest context, dau naștere 
unor confruntări care gene
rează, la rîndul lor, adevă
rate monologuri interioare în
tre diferite perioade mai în
depărtate sau mai apropiate, 
între trecut, prezent și viitor. 
Așadar...

In 1938, anul de vîrf al 
producției antebelice, indus
tria siderurgică românească 

concura la acest progres cu 
două cifre : România produ
cea 133 000 tone fontă, 
284 000 tone oțel. Două ci

SUNETE ARMONIOASE
in orga siderurgiei
meni — în toate direcțiile, 
oțelul, fonta, laminatele — 
pîinea zilnică a fabricilor si 
uzinelor, a construcțiilor 
mașini, a construcțiilor de 
felul. Ritmul trepidant 
dezvoltare, cunoscut de 
dustria noastră, datorită poli
ticii consecvente a partidului 
de industrializare socialistă.

de 
tot 
de 
in-

DEMONSTRAȚIE
ÎN PERIMETRUL

CIFRELOR
O 

riea 
ne^c

incursiune în dimensiu- 
fonteî și oțelului româ- 
presupune implicit cifre.

fre care sugerează în ele nu 
numai realitatea la un mo
ment dat în evoluția unei ra
muri atît de importante, dar 
și termenul de comparație 
atît de necesar istoric. Pentru 
că, înaintînd în timpul nos
tru socialist,' în anii actua
lului cincinal, și ai celor care 
vor urma, compasul măsură
torii își schimbă fulgerător și

impresionant unitățile de mă
sură. Ce să înțelegem prin 

aceste 4,1 milioane tone de 
fontă și 6,3 milioane tone de 
oțel pe care cincinalul le-a 
fixat ? Ce să înțelegem prin 
contururile chiar foarte exacte 
de pe acum ale cifrelor pro
filate pentru 1970 ?

O țară cu plămîni și inimă 
de oțel și fontă este o țară 
puternică care își poate făuri 
o economie modernă, multi
laterală, cu un nivel de trai 
și civilizație pe măsura aces
tei dezvoltări. O țară cu plă- 
mîni puternici de fontă și 
oțel își are asigurat mersul 
ascendent al întregii econo
mii naționale, poate dirija, 
calculînd, ca în fața tablei 

de șah, mișcările cerute de 
sensul generos al construcției 
socialiste, parametrii viitoru
lui său. Industria siderurgică 
a atins cote Ia care foamea 
de metal a celorlalte ramuri 
primește de fiecare dată răs
punsuri prompte. Ele derivă 
din transformările structurale 
pe care siderurgia românească 
le-a trecut în fișa de exis
tență a acestor ani. Pe harta 
țării au apărut în anii socia
lismului adevărate „izvoare" 
producătoare de fontă și oțel,

C. PRIESCU 
N. UDROIU 

(Continuare în pag. a IV-a)



Pag. 2 SClNTEIA TINERETULUI

SHCIK LA STUDIOUL
INSTITUTULUI DE

<-T W
Trei dintre primele petru 

premiere ale studioului de la 
„Casandra" sînt oarecum su
ficiente pentru a da o ima
gine cuprinzătoare asupra 
specificului preocupărilor de 
aici, asupra șanselor profe
sionale care încep să se con
tureze pentru tinerii actori. 
Se poate observa de la pri
ma vedere o tendință de 
profesionalizare a studiou
lui : un repertoriu divers, 
echilibrat și cu ambiții de 
noutate (nici una din cele 
trei piese nu este cunoscută 
publicului bucureștean din 
ultimele decenii) ; o artă a 
spectacolului în care carac
terul de studiu, fără a fi ne
glijat. cedează primul plan 
preocupării pentru limbajul 
teatral propriu-zis; o aten
ție mai subliniată pentru de
cor, pentru costum, pentru 
detaliul tehnic care dă acu
ratețe reprezentanției. Este 
o tendință favorabilă, căci 
tinerii actori sînt aduși ast
fel mai în apropierea atmos
ferei pe care o vor găsi în 
teatre. Numai studenții re
gizori. care se afirmă atît de 
interesant pe alte scene, con
tinuă să fie oaspeți rari la 
„Casandra"; noua orientare a 
studioului ar trebui să-i a- 
ducă mai frecvent pe afiș.

într-o recentă cdldtorie în 
Belg.a și Franța, am avut pri
lejul sd adîncesc un fenomen 
«ui goneris al difuzdrii culturii 
în rîndurile tineretului.

Existâ, se știe, In aceste țâri 
așa-numitele Case de tineret și 
culturâ eu un profil foarte va
riat, dispunînd de toate posi
bilitățile de extindere și des
tindere spirituala de la biblio
teca si aiscotecd pînd la... re
staurant și bar cu dancing.

Dar, în afard de acestea, și 
foarte înrudite cu ele, existâ și 
ceea ce se cheamâ în Be’gia, 
„Les jeunesses poetiques*, so
cietate cvasi-naționald, stipen
diată, din eîte am aflat, foarte 
pufin de cdtre guvern-dar care 
știe, totuși, sd se administreze 
cu maturitate. în fruntea ei se 
cfld directoarea generaid Mo
nique Dorsel, ea însăși poetd 
și eseista dar, mai întîi de toa
te, energic spirit organizator, 
ascultată milimetric din cîte 
mi-am dat seama, în pofida 
adldgiei și contradicției pe care 
le provoacd uneori, în juru-i, 
cei — nu prea mulți — colabo
ratori ai ei, din conducere.

Cu d-na Monique Dorsel am 
ovul prilejui sd discut la Bie
nala Internaționala de Poezie 
de la Knokke - Le Zoute la 
care a participat; se arăta in
teresată sd cunoascd mai în
deaproape tînâra poezie ro
mâneasca și pînd a o cunoaște 
ea însdși pe viu, mi-a făcut 
inviiafia de a susține confe
rințe cu acest șubiect, la Bru
xelles, în cadrul organizației pe 
care o conduce.

în aceeași sală destinată con
ferințelor ae cultură, șold de o 
simplitate demnâ de invidiat și 
de circa trei sute de locuri, se 
desfâsoard însd bilunar, alte
ori chiar mai des, așa-numitele 
spectacole-poem. Despre acest 
gen de spectacol vreau sd vor
besc în continuare.

Mai întîi, de temanca și rea
lizarea lui se ocupd oameni de

„La anii adolescen
ței".

1848 — Club XX — emisiu
ne pentru tineret

O NOUA PREMIERA 
LA TEATRUL DE STAT 

DIN PLOIEȘTI

I
I
I
I emisiunii

I 17,30 — Telex TV.

Iaripile pes-
IMPERIULUI RO-

ICentral (orele 8,30;

CINEMATOGRAFE
FILMELE SAPTÂMINII

23—29 decembrie 1968

(orele 9.30—
18.15; 20,30),

Doina (orele 11,30; 
PROGRAM PEN-

(orele 9; 12,30; 16; 
în completare Alba

industria 
(reluare).

11,00 — Limba franceză. Lec
ția a 39-a (reluare).

13,05 — Limba germană 
Lecția a 36-a.

MIERCURI 25 DECEMBRIE
1MB

17,35 — TV. pentru specia
liști. Ciclul „Medici
nă". Tratamentul cu 
hormoni glicocortico-

(orele 9; 11,15;
18,15 ; 20,30).

12,39 — închiderea
de dimineață.

REGRET
rulesui la Patria (orele 18; 
13,30; 17 : 20.30).

AVENTURILE LUI TOM SA- 
WYER

rulează la Republica (orele
9.15 : 11.45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ;
21) ; Festival (orele 8.45 ; 11,15 ;
13.45 : 16:15 : 18.45 ; 21,15) ; Me
lodia (orele 9,45 ; 12,15 ; 15,15 ;
17.45 : 20.15) : Feroviar (o-
rele 8.15 ; 10.45 ; 13,15 ; 15,45 ;
18.15 : 21) : Excelsior (la orele 
9 AVENTURILE LUI TOM 
SAWYER si MOARTEA LUI 
JOE INDIANUL (ambele se
rii). PROFESIONIȘTII (orele
14.30 •. 17 : 19,45).

A«TA SEARĂ MĂ DISTREZ 
rulează la Luceafăru.1 (orele 
9. 11.15: 13.30; 16: 18.30; 20,45) 
în completare Mal tare ca

. piatra. București (orele 8,30;

CARNET TEATRAL

TEATRU
Din cele trei spectacole pe 

care le-am văzut, unul singur 
(Gemenii de Plaut) poartă 
semnătura unui student ; A- 
lexandru Adrian Tatos, de la 
clasa conf. ‘Ion Olteanu. Tî- 
nărul regizor și-a propus să 
sugereze reconstituirea unui 
spectacol latin, de la împăr
țirea spațiului de joc în pro
scenium și orchestră pînă la 
conturul măștilor și stilul 
exhibițiilor interprețllor. Te
xtul devine doar un pretext 
al invenției scenice, așa cum 
era scenariul Commediei 
dell’ Arte, cu care Tatos fa
ce interesante analogii.

Pentru studenții-actori 
acest gen de înscenare este 
un excelent prilej de exerci
țiu. Adus în reprezentație, 
actorul Florian Pittiș inter
pretează dublul rol al geme
nilor cu vervă și inventivita
te, făcînd o adevărată de
monstrație de plastică a miș
cării. Inteligența comică a 
lui Liviu Rozorea, mobilita
tea lui Petre Lupa, grația 
ferită de vulgaritate & Emi
liei Dobrin, umorul sec al 
lui Traian Buzolanu, aplom- 
btfl șl firescul Martei Sav
ciuc, completează o distribu
ție plină de promisiuni.

în interpretarea clasei prof. 
George Dem. Loghin, R.U.R., 
pamfletul alegorie al lui Ka
rel Capek. prelungește în 
actualitate avertismentul 
împotriva dezumanizării pe 
care scriitorul ceh îl formu
la cu îngrijorare încă de

competența indubitabila: de 
„recitalul" Apollinaire, de pil- 
dâ, s-a îngrijit milimetric cu; 
născutul critic francez Henri 
Ronse, secretar de redacție al 
apreciatei reviste „L’Arc", co
laborator asiduu al revistei „La 
Quinzaine litteraire' etc. în ce 
rezidâ o astfel de regie emi
namente estetică ? Dupd unii, 
ea s-ar rezuma la o simpld se
lecție de texte semnificative 
între care se poate stabili o 
corelație stilisticd. Se are, de- 

CUVINTE DESPRE
TEATRU - POEM

»îr 
rel
taur, în vedere și aceasta co- 
elație, dar, mai înainte de 

toate, se urmdrește realizarea 
unei viziuni esențiale de an* 
șamblu a întregii opere lirice 
a poetului invitat sâ se desfă
șoare pe podium prin vocea u 
nor actori-interpreți, specializați 
în recitale poetice. închegate, 
sudate în cicluri, poemele alese 
oferă, totuși, posibilitatea re- 
Iaxării ; spectacolul a durat, cu 
tot, cu douâ pauze a cile zece 
minute, douâ ore și jumătate. 
Cum se face, totuși, câ nu am 
pdrâsit sala înainte de termen, 
câ nu am ieșit obosit și cd, 
dimpotrivâ, primul gînd la ple
care a fost sd mâ îndrept ur
gent spre un volum Apollinaire?

N-are rost sd amestec aici 
multiplele explicații de regie 
anticipata, oferite cu atîta 
fie didacticd de Monique 
sel. Voi sublinia numai ce am 
semnalat eu însumi j mai întîi. 
sala întreagâ este prevdzutd cu

11; 13,30; 16; 18,30; 21 în com
pletare A 3-a Constantă).

URLETUL LUPILOR
rulează la Capitol (orele 8,30;
10.45 ; 15,30 ; 18 ; 20,30). Gloria 
(la orele 9 AVENTURILE LVI
TOM SAWIER și MOARTEA 
LUI JOE INDIANUL (ambele 
serii (orele 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30), Modern (orele 9,30; 
11.45; 14,15; 16,30; 18,45; 21. în 
completare Mistere în piatră). 

VERA CRUZ
rulează la Victoria (orele 9; 
11,15: 13,45; 15,45; 18.15; 20,30). 
Floreasca.
13.45 ; 16 ;

NOAPTEA
rulează la 

prin 1920. „în intenția mea 
— notează undeva autorul — 
au fost valorile dragostei șl 
muncii, entuziasmului și| 
convir.garliar, eroismului șl 
creației" ; în apărarea aces
tor! valori se ridică vocea 
emoționată a autorului, caire 
vede în „supercivilizațla" 
capitalistă primejdia Iminen
tă a degradării lor. Specta
colul pronunță nuanțat a- 
cest avertisment, dar cîteva 
incertitudini regizorale îi 
umbresc limpezimea. Dema
rajul e fals : „comedia-pro- 
log" devine farsă groasă, su
perficială și cabotină, care, 
în loc să pregătească perso
najele dramei profunde ce 
va urma, le transformă în 
păpuși grotești, sacrificînd 
unitatea tic stil de dragul 
cîtorva gaguri. Acționînd în 
contra textului, talentul cî- 
torva tineri actori (Mihai 
Niculescu, Dolina Păunescu, 
Gheorghe Stana, Dumitru 
Ianculescu) se consumă aici 
în gol.

Cel de-al treLTea specta
col, Don QnJjote de Yves 
Jamiaque (clasa prof. Moni 
Ghelerter), are la bază o 
•dramatizare exemplară : fă
ră a părăsi datele esențiale 
ale capodoperei lui Cervantes 
du-amaturgul francez constru
iește un erou tragic modem, 
pentru care nepotrivirea 
eternă dintre realitate și lu
mea ideală a imaginației sale 
constituie un apel la acțiune. 
Personajul are privilegiul de

pe podium nu se afiă ni- 
ii. Un acompaniament mu- 

redeschide următorul

o instalație în întregime stereo- 
fonizatâ. Lumina se stinge, 
spectacolul începe, ai impresia 
cd actorul de pe scend îți re
cită poezia la ureche și la pri
mul efect de lumină constați 
că pe 
menu ___ _______ ____ _
zical redeschide următorul 
poem într-un întuneric total ; 
sesizezi cîteva zeci de glasuri 
care poliloghează dramatic și, 
la altă explozie de lumina, 
scena îți dezvăluie doar doi...

de Conitantln Crițan
actori ; ei recitd poemul în dia
log pe baza unei preluabilitâți 
stilistice a fiecdrui vers, evi
dent acolo unde pasta iiricâ 
permite aceasta conversație 
orcheștrotd.

Poemul epic, de pildd, „Re- 
gele-Lund' de Apollinaire, per
mite un dialog și mai viu; e- 
pisoadele sînt precedate sau 
simultaneizate de (cu) o mu
zică programatica, al cdrui ar
gument vivace urmdrind lanțul 
recitativ, tronsleazd în lumea 
muzicii, lumea cuvîntului. Un 
joc palpitant de lumini, de re
flectoare, dublu sincronizate cu 
replica fiecdruia din cei doi 
actori și cu muzica. Dar sînt 
numai doi actori ? Cînd nu îi 
vezi, ți se pare mereu câ auzi 
mai multe voci, cd sînt mai 
mulți; iatd, o lumind difuzd 
indied pe scend un actor, iar

11; 13,30; 16; 18.30; 21), Bu- 
cegi (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21).

COLUMNA
rulează la Lumina (orbie 9—
16,45 în continuare; 19,45 — 
în completare Mistere în pia
tră), Grivița (orele 10; 13; 16; 
19,30), Arta (orele 9,30—16 în 
continuare; 19,15 — în com
pletare O zi în Transilvania), 
Flamura ' ’ “ *
19,30 — 
Iulia).

CĂDEREA 
MAN

rulează la
16: 19,30): ___ ____
TRU COPII (orele 9; 10). 

a discerne esența virtuală 
lumii; ,/nebunia" sa devine 
astfel înțelepciune superioa
ră, conștiința faptului că uni
versul său imaginar, de ca
valer rătăcitor al adevărului 
și dreptății, nu este artifici
al, ci posibil și, deci, tangi
bil. Piesa este în egală mă
sură istoria lui Sancho Pan
za : nu scutierul „realist", 
contrapondere terestră a fan
teziilor stăpînului său, ci un 
Don Quijote în formare, adi
că un spirit nobil, generos, 
deopotrivă erou de tragedie. 
Ambii interprețl (Emil Coșe- 

"riu si Constantin Ghenescu) 
realizează cu credință și e- 
moție dubla condiție, mărea
ță și derizorie, a personaje
lor. Meritul aparține și regi
zoarei Zoe Anghel-Stanca, al 
cărei far talent pedagogic nu 
va fi niciodată îndeajuns de 
elogiat. Ea a dat siguranță, 
meșteșug și relief și apariții
lor în variate ipostaze ale 
celorlalți interpreți, dintre 
care cîțiva — Valeria Mari
an, Marta Savciuc, Manuela 
Matak, Marian Georgescu, 
Radu Stoenescu, Traian Bu- 
zoianu — sînt remarcabili, 
în ansamblul și în detaliile 
sale, spectacolul este un elo
giu, impresionant prin since
ritatea expresiei sale, al „ne
buniei" nobile și utile, al de
mnității aspirațiilor ome
nești.

SEBASTIAN COSTIN

urechea ta sesizeazâ de fapt 
trei voci ; una este în culise, 
alta a tăcut deja pe scenă — 
actorul are un gest adecvat de 
gîndire frâmînțatâ ; Apollinaire 
vorbește acum pe bandă „el 
însuși4".

Sînt trucuri ușoare, dacă stai 
să te gîndești, sînt travesti-uri 
vocale a căror emofionalitate 
nu poți totuși s-o negi. Dimpo
trivă. Așadar, intervine banda 
de magnetofon, iar interpreții 

mimeazd sentimente, gînduri, 
frâmîntdri.

Este, totuși, aceasta o idee 
de a lua de mînd spectatorul 
și a-l invita sd pâtrundd în 
sfîntul atelier al inspirației 
spontane, un fel elevat de a te 
(ne) introduce în biografia es- 
tetied a autorului.

Dupd cum, o corelație bine 
meditatâ între lectura auditivâ 
și aceea scrisd, privitd, este fi
xarea sub reflector a unor ta
ble — negru pe alb I — cu. 
extrase grafiate din „Onirocri- 
tica' în timp ce se recitd a- 
cest poem.

latd, așadar, pe scurt, ele
mentele unui teatru-poem : un 
regizor (cum am vdzut, în acest 
caz, critic literar), doi actori, 
un magnetofon, doud-trei re
flectoare. Deci, totul rezidâ în 
suprapunerea decorului sonor, 
magic, cu acela uman, apoi cî- 
teva interferențe de lumini, mai 
bine-zis sincronizări, edei de un

VALEA ALBINELOR
rulează la Union (orele 15,30; 
18; 20,30, sîmbăta orele 18 — 
DESENE ANIMATE ; în fie
care dimineață matineu cu 
filmul PIRAMIDA ZEULUI 
SOARE la orele 10).

MONDO CANE
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

TREI COPII MINUNE
rulează la înfrățirea (orele 
15; 17,30; 20 — în completare 
Soarele negru).

NEÎNȚELESUL
rulează la Buzești (orele IR; 
20.30; FETE ÎN UNIFORMA 
orele 15,30 — în completare 
Orizont științific nr. 10/1968),

^P^&tului pionierilor

Intrarea Facultății de filozofie

a Universității București

ADRIANA CODREANTT

iluA PALATUL

ioc de lumini nu poate fi vor
ba. Un spectacol de teatru- 
poem esfe un spectacol de voci 
și imagini mult mai simplu, 
mult mai ușor de realizat de- 
cît un sunet și lumina.

Acum, dupd ce am narat atît 
de frugal despre teatru-poem, 
aș putea sâ spun câ experien
ța aceasta meritâ interes; ea 
constituie un gen de râspîndire 
a poeziei în mase (notați : un 
bilet de intrare costd tot atît 
cît la un bun teatru ; și totuși 
sala e plinâ), de intensivd a- 
tracție a publicului spre poezie.

Fârâ exagerare, cred câ nu 
existâ casa de culturâ sau 
cluburi ale tineretului care sâ 
.nu dispunâ, la noi,.*de .elemen-, 
fele necesare reoHzârîiA unor 

.astfel de spectacdle.
Nu îndemn, pur și simplu, la 

O mimare a genului care, de 
altfel, ar putea fi ameliorat și 
mai mult diversificat. în primul 
rînd, ar putea fi folosiți mai 
mulți actori; momentele de 
„suspensie" ar putea fi reali
zate cu imagini cinematogra
fice din viața poetului ; la un 
moment dat, recitarea începu
tă pe scend de actor, sâ fie 
reluatâ de autor, pe bandâ de 
magnetofon (în cazul unor 
poeți în viațâ, aceștia sd inter- 
vinâ ei înșiși la un moment dat, 
în „carne și oase*, pentru a 
declama).

Și,, a propos de realizarea 
cvași-perfectâ a relației lecturâ 
auditivâ — lecturâ grafied, po
emele care ridied asemenea 
probleme de stilisticd grafemi- 
cd sd fie proiectate prin epi- 
diascop simultan cu recitarea.

Dar, în sfîrșit, sînt atîtea alte 
mijloace de a teatraliza poezia, 
de a-i face pe tineri sd o în- 
drâgeascâ mai mult.

Sa ne gîndim la ele, la apli
cabilitatea lor vie cu mai multâ 
pasiune și generozitate. Avem 
azi o poezie care meritâ totul, 
sd nu ne gîndim niciodată câ 
am fâcut prea mult pentru ea.

Teatrul de stat din Plo
iești a prezentat de curînd 
o nouă premieră cu piesa 
dramaturgului francez Jean 
Genăt „Cameristele*1. Ac
trițele Margareta Pogonat, 
Silvia Năst ase Dumitres
cu și Eugenia Laza inter
pretează în mod strălucit 

această piesă.

Unirea (orele 15.30; 18; 20,151. 
TARZAN. OMUL MAIMUȚA 
FIUL LUI TARZAN

rulează la Dacia (orele 8,15— 
20 în continuare).

SAMURAIUL
rulează la Lira (orele 15,30; 
18; 20,15 — în completare
Valul).

PRINȚESA 
rulează la Drumul Sării (ore
le 15; 17.45; 20).

JUDOKA, AGENT SECRET 
rulează la Giulești (orele 
15,30; 18; 20,30 — în comple
tare Atletism).

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE 
rulează la Cotroceni (orele 
18: 20.30). SUPER AUTOMA
TUL (orele 15,30 — în comple
tare Tara de sub * ” 
căruțului).

HOMBRE
rulează îa Volga
16 în continuare; ................

_ Vitan (orele 15,30; 18; 20,30).

25 decembrie 1968

Teatrul Național „I.-I*. 
Caragiale" : „Heldelber- 
gul de altădată" — ora
19,30 (sala Comedia, Ca
lea Victoriei nr. 24); 
„Părinții teribili" — o- 
ra 19,30 (sala Studio, 
Piața Amzei); Teatrul 
de Comedie : „Nicnic" — 
ora 20; Teatrul Mic 
„Tango" — ora 20 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" : D-ale carnava
lului" — ora 20 (sala bd. 
Schitu Măgureanu nr. 
1) ; „Sfîrșitul pămîntu- 
lui" — ora 20 (sala Stu
dio, str. Alexandru Sa- 
hia nr. 76); Teatrul 
„C. I. Nottara" „O casă o- 
norabilă — ora 19,30 
(sala bd. Magheru nr. 
20) : „Cind luna e albas
tră* — ora 20 (sala Stu
dio); Teatrul Giulești: 
„Omul care a văzut 
moartea" — ora 20; Tea
trul „Ion Creangă" A- 
dresanții necunoscuți" — 
Qțelș 10 și 16 ; Teatru] 
„Țăndărică" — „Papu- 
ciada" — ora 10.

CASĂ DE CULTURĂ SAU
</

DE... POMICULTURA?
Am întîinit ia Timișoara o 

situație paradoxală : pe liste
le de salariați ai Comitetului 
de cultură și artă figurează 
un director al .Casei de cul
tură a tineretului, tov. loan 
Tănase, dar care, ca în anec
dotele populare, n-are... re
gat, adică este directorul li
nei instituții care nu există!

Un întreg dosar de hîrtii, 
adrese, cereri, somații, cla
rifică, într-un fel, paradoxul. 
Printr-o decizie a Consiliu
lui popular al municipiului 
Timișoara din 5 octombrie 
1968, clădirea fostului cine
matograf „Lira" din str. 
6 Martie nr. 8 este reparti
zată Comitetului de cultură 
și artă spre a deveni Casă 
de cultură. Oricum, decît 
nimic, spațiul de 450 m p. a! 
sălii ar fi însemnat totuși o 
rezolvare parțială a proble
mei timpului liber pentru 
timișoreni. Se alcătuiește 
o comisie de expertiză, se 
aprobă fondurile pentru rea- 
menajarea sălii ; deci, cu 
toată bunăvoința, forurile 
superioare îșl luaseră în se
rios sarcina de a oferi tine
retului o sală pentru reu
niuni, întîlniri prietenești, 
concerte și spectacole.

întorc o altă filă a dosa
rului. La mai puțin de o lu
nă de la decizia Consiliului 
popular, sala încă ne-născu- 
tei Case de cultură devine.„ 
depozit de mere. Adrese in
dignate pornesc de la Comi
tetul de cultură și artă spre 
întreprinderea Comercială, 

întreprinderea jude-

1148 — Limba engleză. Lec
ția a 39-a preluare).

12.W — TV. pentru specialiș
tii din industrie. Ci
clul : „Cibernetica".
Tema : Calculul elec
tronic în 
petrolieră

Convorbire cu DUMITRU COJOC, directorul

Pentru pionierii șl școlarii 
din București, Palatul din 
Dealul Cotrocenllor repre
zintă un important centru de? 
atracție. El este totodată un 
laborator în care șe plămă
desc experiențe, în caro se 
cristalizează metode și forme 
noi de activitate pioniereas
că, care generalizate apoi, a- 
duc o contribuție valoroasă 
la îmbogățirea și perfecțio
narea muncii educative în 
rîndurile micilor școlari.

— Ce ne puteți spune, to
varășe director, despre mo
dul în care se stimulează 
viața de organizație a pio
nierilor, ce aspecte noi au 
Intervenit în activitatea Pa
latului, prin care 1 ae for
mează școlarului de astăzi 
calitățile tînărulul de mîine ?

— Ne-am propus să-i an
trenăm pe pionieri într-o ac
tivitate multilaterală, să la 
„inoculăm" spiritul vieții de 
organizație chiar și în activi
tățile lor cu specific estetic 
aau în cele sportive, tehnice, 
fără ca să pierdem din vede
re niciodată însă datele car
dinale, absolut necesare, ale 
formării unor personalități 
morale, disciplinate, insistind 
în sprijinul acțiunilor cu ca
racter de masă, creînd atmb-ț 
sfera stimulării lor cit mai 
naturale. Date fiind aceste 
puncte de vedere cu care am 
pornit munca în anul acesta, 
intenționăm o cît mai mare 
ridicare a nivelului culturii 
estetice, luînd țnăsuri pen
tru îmbunătățirea Instruirii 
copiilor în diferite domenii 
ale artei (muzică, poezie, 
teatru, dans, pictură etc.). E- 
ducația pâtridtică, cunoaște
rea trecutului patriei în mod 
viu, prin excursii cu itine- 
rarii bine chibzuite, în dife
rite centre de cultură, mo
numente istorice si de artă, 
cu toate făcînd parte din 
planurile de perspectivă ale 
cercurilor pe specialități, re
prezintă obiectivele noastre 
majore care au șl început 
să devină rezultate ttfactete. 
Mal ferme sînt eforturile 
noastre de a-i deprinde pe 
școlari cu munca, de a-i fa
ce să înțeleagă eforturile ce
lor maturi, eforturile societă
ții noastre socialiste în ridi
carea' obiectivelor industria
le, de construcție, ‘ agricole' 
etc... Se poate spune; cu cea 
mal mare certitudine că Pa
latul pionierilor este o pe
pinieră a reușitelor. și nu. a , 
planurilor irealizabile.

de mere. In- 
ComerciaJă a 
Timișoara a- 
că „fără con- 
nostru, Intre-

țeană pentru valorificarea 
fructelor șl legumelor, oe- 
rînd insistent rezolvarea 
neînțelegerii. Căci totul de-‘ 
venise o amuzantă haraba
bură, amuzantă dacă am 
considera jocul de-a dezvi
novățirile doar o șarjă biro
cratică și dacă am uita că 
în tot acest timp merele, 
nobilele mere ale Banatului, 
continuau să se lăfăiăscă în- 
tr-o sală destinată, de fapt, 
oamenilor. Nimeni nu-și ia 
răspunderea unui gest de
finitiv, de rezolvare, pentru- 
eă nu se știe cine a permis 
ca sala să fie folosită pen
tru însilozărj 
treprinderea 
U.J.C C. din 
nunță laconic 
zimtămîntul _____  ____
prinderea de legume și fruc
te a ocupat acest spațiu..." 
Și cercul vicios . continuă, 
merele, după toate aparen
țele, au intrat singure, nesi
lite de nimeni, în sala fos
tului cinematograf. Obosi
toare, hîrtiile pe care le 
schimbă întreprinderile răs
punzătoare de... povestea me
relor, sînt încopciate la dosar, 
ca o nemuritoare probă a 
neglijenței și indiferenței... 
Toată lumea, inclusiv tinerii, 
se întreabă ce mister se as
cunde în spatele acestor 
mere, ce forță Ie ține cu 
atîta putere într-o clădire 
destinată altor scopuri...

Unde se distrează tinere-" 
tul timișorean ? Casa de cul
tură a studenților, neîncă
pătoare și ineficient*organi
zată, este prea mică pentru

izi Prezintă dr. Al. 
Duminecă.

19,00 — Telejurnalul de sea
ră. — Buletin me
teorologic.

— Am MÎsiat cu cîtva timp 
în urmă la un spectacol fes
tiv al ansamblului arttatie 
„Rom&nașui"... .???

— Da, este un ansamblu 
reprezentativ al pionierilor. 
Aici avem selectați cel mai 
talentați dintre cei mai ta
lentat! mici artiști. Cu actat 
ansamblu vom face turnee 
în diferite orașe din țară, dar 
și în străinătate. Totodată, in
tenționăm să înmulțim ma
nifestările noastre artistice 
după exemplul acestei for
mații reprezentative.

— Vacanța a șt început. 
Ce ați pregătit la Palatul 
pionierilor pentru mieii șco
lari?

— în primul rjnd, cîteva 
spectacole ale ansamblului 
folcloric „RomAnașur. un 
spectacol al ansamblului de 
balet, teatru de păpuși. Dar 
punctul de rezistență al pro
gramului de vacantă îl for
mează spectacolul de mare 
amploare „Aho, aho, copil și 
frați". Este vorba de un spec
tacol de datini și obiceiuri 
de iarnă. în acest spectacol 
îșl vor da concursul, alături 
de cei peste 200 de mici ar
tiști recrutați dintre pionieri, 
cîțiva actori cunoscut! al 
teatrelor din Capitală. Spec
tacolul, care se va desfășura 
în decor de iarnă, va pre
zenta scene de colinde, tra
diționalul plugușor; din pa
ginile cărților vor coborî 
personaje cunoscute ca Păca
lă și Tîndală, Dănilă Prepe
leac etc.

— Ce mai cuprinde proiec
tul activităților de vacanță ?

— La Palat vor rula filme 
pentru pionieri, cercurile îșl 
vor continua activitatea, o 
serie de formații artistice 
vor prezenta spectacole în 
Orașul copiilor. Pentru ama
torii de sport vor avea loc 
întreceri în cadrul cupelor 
de tir, tenis de masă, pati
naj, sănluș. Clubul sportiv va 
organiza antrenamente într-o A 
tabără specială la Bușteni 
timp ce alți pionieri vor p6-' 
trece cîtevă zile de vacanță 
în tabăra de la Timiș.

— Urînd pionierilor să se 
bucure din plin de toate sur
prizele vacanței care se pre
gătesc în prezent pentru eî 
la Palatul din Dealul Cotro- 
eenilor, promitem să ne în- 
tlliilm după vacanță, la spec
tacolul festiv pe care corul 
îl va prezenta în sala Ate
neului Republicii Sooțaliste 
România.

întreaga studențime. Ală- W
turi, Clubul C.I.L.T., așezat

19,45 — Avanpremiera.

in plină zonă studențească, 
este foarte rar folosit. Mi-am 
permis, în continuare, un 
scurt „inventar" al unor 
clădiri din oraș care, ase
meni casei cu mere, au cele 
mai bizare destinații. Pe 
B-dul Victoriei, peste drum 
de Liceul nr. 3, o superbă 
vilă cu vreo 20 de încăperi, 
cu o sală mare de festivi
tăți, este folosită ca depozit 
de mobilier vechi ; în pia
ța Traiah, o altă clădire adă
postește dormitoarele sezo
niere ale pazei contractuale, 
care stau adesea nelocuite... 
Poate, dacă ar exista o 
Casă tie cultură a tine
retului, bine organizată, ni
meni nu și-a. aminti de 
toate aceste „surse" de spa
țiu, dar atîta vreme cit ti
nerii din Timișoara nu be
neficiază de suficiente clădiri 
corespunzătoare, este firesc 
ca nefolosirea corectă a po
sibilităților existente să fie 
considerată- un act nejustifi
cat de neglijență. Toate pla
nurile de activități afe co
mitetului municipal U;T.C. 
euprind, ca o problemă e- 
sențială, acțiuni în timpul 
liber al tinerilor. Dar unde, 
sub ce acoperiș ? Nici iniția- 

. tivele, nici bunele intenții, 
nici chiar necesitățile strin
gente ale tinerilor din Timi
șoara nu pot clătina o biro
crație a forurilor în măsură 
să rezolve această problemă?

GALINA BĂDULESCU

Invitație pentru 
20. • Puncte de 
dere despre teoria 
relativității • Cum 
arăta calendarul da
cilor! • Ce este free- 
Jazzul ?

Telecinamateca : 
noapte la operă* 
cu frații Graueho, 
Chieo și Harpo Marx.

22,15 — Gong — emisiune de 
actualitate teatrală.

22,45 — Telejurnalul de 
noapte.

23,00 — închiderea emisiu-
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muncă utilă au depus cei peste 
o sută de mii'de elevi și -stu- 
denți ‘care au participat la 
camp^piiîe de recoltare din 
vara și toamna acestui an.

Raportul a arătat că, exerci- 
tîndu-și în condiții mai bune 
rolul și atribuțiile ce le au, 
multe organizații ale U.T.C. 
din cooperativele agricole cul
tivă la tineri atitudinea înain
tată îri muncă, grija și răspun
derea pentru păstrarea și dez
voltarea avutului obștesc. In 
numeroase organizații se dez
bat de către colectivele de ti
neri principalele aspecte pri
vind participarea la muncă ; se 
inițiază întîlniri ale tinerilor 
cu specialiști și cadre de con
ducere pentru prezentarea pre
ocupărilor curente și de pers
pectivă șle C.A.P. ; se organi
zează schimburi de experiență, 
seri de calcul și consfătuiri pe 
teme ce au nemijlocit legătură 
cu preocupările și sarcinile de 
producție ale cooperativelor.

în același timp s-«a relevat 
că participarea tineretului la 
muncă în cooperativele agri
cole prezintă fenomene și as
pecte complexe, a căror cu
noaștere are menirea de a ori
enta mai eficient activitatea 
politico-educativă desfășurată 
de organizațiile U.T.C.

Cu toate rezultatele bune 
obținute de unele organizații 
U.T.C. din C.A.P., în multe 
cooperative, organizațiile
U.T.C. desfășoară o slabă ac
tivitate de antrenare a tuturor 
tinerilor la realizarea sarci
nilor de producție, la întreaga 
viață economică a unităților 
agricole. Prezentînd unele ne- 
aj tuburi privitoare la contri
buția adusă de tinerii unor 
județe în campania de re
coltare, la legătura dintre 
comitetele U.T.C., și con
ducerile unor C.A.P.-uri, la 
îndrumarea celor mai des
toinici tineri spre zooteh
nie, legumicultura, cons
trucții șt alte sectoare unde 
se simte* cel mâi mult nevoia 
contribuției lor, la dezbaterea 
problemelor eticii- muncii, 
dezvoltării-, și apărării - avutu
lui obștesc, raportul a insistat 
asupra necesității ca aseme
nea obiective să se afle în vii
tor în mai mare măsură în 
atenția organizațiilor de tine
ret.

Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceăușescu la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., uni
tăților agricole la revin în 
anul 1969 sarcini de o deose- 
bi^jj^mportanță pentru pune
rea în valoare a tuturor rezer
velor de care dispun, în sco
pul creșterii producției vege
tale și animale. Măsurile ce 
vor fi întreprinse pentru dez- 
voltrea 1 zootehniei, a legumi
cultorii, pomiculturii și viti
culturii, pentru creșterea su
prafețelor irigate și atragerea 
de noi terenuri în circuitul a- 
gricol, pentru realizarea unor 
construcții și costuri de produc
ție reduse, precum și alte obi
ective, necesită participarea 
activă a tuturor . tinerilor, cre
ează un cîmp larg de mani
festare prin muncă a inițiati
vei, entuziasmului și energiei 
tineretului.

Organizațiile U.T.C. de la 
sate, întregul activ al U.T.C., 
sînt chemate să desfășoare o 
susținută muncă politică și 
organizatorică pentru cunoaș
terea de către tineri a obiec
tivelor concrete ale planurilor 
de producție ce se stabilesc 
în fiecare unitate, pentru mo
bilizarea lor la înfăptuirea 
acestor obiective. In acest 
sens, comitetele U.T.C. pe co
mune și sate, organizațiile și 
grupele U.T.C, din C.A.P. au 
datoria să asigure participa
rea activă a tinerilor la adu
nările pe brigăzi și cooperati
ve, care vor avea Ioc în cursul 
lunilcr ianuarie și februarie, 
In toate organizațiile și gru
pele U.T.C. din C.A.P. se vor 
organiza adunări speciale 
pentru dezbaterea cu toți 
uteciștii a sarcinilor ce le re
vin pentru îndeplinirea pla
nurilor de producție ale coo
perativelor, îri cadrul cărora 
își vor stabili, cu sprijinul 
consiliilor de conducere, mă
surile educative și organizato
rice, necesare asigurării par
ticipării tinerilor la realizarea 
planurilor de producție.

Recent, a apărut în presă 
chemarea Conferinței organi
zației de partid Timiș către 
toate organizațiile județene ale 
Partidului Comunist Român,

către întreaga țărănime, că
tre toți oamenii muncii 
din agricultură, care a consti
tuit declanșarea unei ample 
întreceri între organizațiile ju
dețene de partid pentru înfăp
tuirea unor obiective de primă 

• însemnătate privind creșterea 
producției vegetale și anima
le, consolidarea economică a 
cooperativelor agricole de pro
ducție, a întreprinderilor a- 
gricole de stat, dezvoltarea ge
nerală a agriculturii socialiste. 
Este un titlu . de onoare 
pentru organizațiile U.T.C. de 
la sate să-și conceapă in așa 
fel întreaga activitate incit 
fiecare tînăr să-și incorporeze 
capacitatea creatoare in vasta 
operă de înfăptuire a obiecti
velor mobilizatoare ce stau în 
fața agriculturii noastre socia
liste, să-și închine faptele lor 
de muncă mărețelor eveni
mente din viața poporului nos
tru — a 25-a aniversare a eli
berării patriei și cel de-al 
X-lea Congres al P.C.R.

Organizarea consfătuirilor 
pe profesii, convorbirilor, 
schimburilor de experiență, 
concursurilor, serilor de calcul 
și demonstrațiilor practice, 
precum și a altor forme folo
site pentru cunoașterea de că
tre tineri a sarcinilor de pro
ducție, pentru explicarea a- 
vantajelor ce decurg din stabi
litatea lor in sectoarele produc
tive ale C.A,P„ trebuie să con
stituie o preocupare perma
nentă a organizațiilor L.T.< 
Este necesar să fie larg extinsă 
metoda prezentării ir. adună
rile uteciștilor de către cadre 
de conducere din C.A.P. a obi
ectivelor la realizarea cărora 
tinerii sînt chemați să-și aducă 
contribuția.

Organizațiile U.T.C, cu spri
jinul consiliilor de conducere, 
sâ inițieze acțiuni pentru ex
plicarea prevederilor Statutu
lui și a altor documente refe
ritoare la activitatea C.AJ\, a 
drepturilor și îndatoririlor co
operatorilor, pentru informa
rea tinerilor cu noile forme 
de organizare și retribuire a 
muncii in CA-P-, cu hotărîriie 
adunărilor generale ale coope
ratorilor. Participarea secreta
rilor organizațiilor U.T.C. la 
ședințele consiliilor de condu
cere va da posibilitatea Orga
nizațiilor U.T.C. să orienteze 
activitatea tinerilor în așa fel 
încît să contribuie la realiza
rea sarcinilor care stau in fața 
unităților agricole, în diferite 
perioade, precum și sâ facă cu
noscute factorilor răspunzători 
problemele de muncă și viață 
al£ tinerilor cooperatori. In- 
trucît, în activitatea organiza
țiilor U.T.C. pentru mobiliza
rea tineretului ir. producție 
s-a dovedit utilă folosi -
mijloace de propaganda ~atît 
pentru popularizarea acțiuni
lor întreprinse, a fruntașilor 
în producție, cit și pentru cri
ticarea unor aspecte negative 
din activitatea tinerilor, ra
portul a recomandat extinde
rea acțiunilor cultural-artis
tice dedicate fruntașilor, emi
siunilor la stațiile de radio- 
fieare. gazetelor satirice.

înfățișînd preocupările pen
tru pregătirea profesională a 
tinerilor de la sate. în func
ție de cerințele dezvoltării 
complexe și intensive a agri
culturii, ale creșterii gradului 
de mecanizare, chimizare, de 
extinderea irigațiilor etc. în 
raport a fost subliniată, tot
odată, slăbirea preocupării or
ganizațiilor U.T.C. pentru mo
bilizarea tinerilor la învăță- 
mîntul agrozootehnic, la ci
clurile de aprofundare a cu
noștințelor, tendințele mani
festate de o parte a tinerilor 
de a abandona pe parcurs în- 
vățămîntol agrozootehnic. Co
mitetelor U.T.C. pe comune și 
sate Ie revine obligația de a 
se ocupa în viitor nemijlocit 
de mobilizarea tinerilor la în- 
vățămîntul agrozootehnic de 
masă și de a urmări modul 
în care aceștia își însușesc și 
aplică cunoștințele dobîndite. 
Organizațiile U.T.C. sînt che
mate, de asemenea, să spriji
ne activ acțiunile de populari
zare și răspîndire a cărții a- 
grozootehnice în rîndurile ti
nerilor cooperatori, organiza
rea unor activități demonstra
tive Ia casele agronomului și 
pe loturile experimentale.

Totodată, ele au datoria de 
a iniția activități menite să 
atragă tineretul la însușirea 
diferitelor meserii solicitate 
tot mai mult în cooperativele 
agricole de producție, cu atît 
mai mult cu cît în viitor se 
vor organiza pe lîngă stațiu
nile experimentale și I.A.S., 
cursuri de pregătire de scurtă 
durată, pentru legumicultori, 
viticultori, pomicultori, pentru 
întreținerea plantațiilor in
tensive.

O categorie tot mai nume
roasă de tineri de la sate, cu 
sarcini, și preocupări specifice 
o fornțșază mecanizatorii din 
I.M.A. și l’Ă^S. Apreciindu-se 
importanța masurilor luate de 
conducerea partidului pentru 
îmbunătățirea organizării 
I.A.S. și a Stațiunilor de Ma
șini și Tractoare, precum și 
faptul că marea majoritate a 
tiherilot mecanizatori își în
deplinesc tot mai bine sarci
nile ce. le revin. în raport 
se recomandă organizațiilor 
U.T.C. din aceste unități să 

mai mare frecven- 
meniîe să dezvolte 

mecanizatori răs- 
pentru indeplini-

protectia muncii. Este necesar 
totodată ca organele și organi
zațiile U.T.C. să manifeste mai 
multă preocupare față de con
dițiile de muncă și viață ale 
tinerilor mecanizatori.

Comitetele U.T.C. din LALA. 
si I.AS. sâ sprijine conduceri
le tehnico-administrative în 
mobilizarea tractoriștilor și a 
celorlalți mecanizatori la 
cursurile organizate pe timpul 
iernii pentru ridicarea califi
cării profesipentru cu—

inițieze cu 
ță acțiuni 
la tinerii 
punderea 
rea obiigaf.ilor. pentru îngri
jirea șî folosirea rațională a 
mașinilor și tractoarelor, pen
tru sporirea interesului lor 
față de continua perfecționare 
a pregătirii lor profesionale :

periențâ pe gr

CU

leselor

în iama aceasta, care coin
cide cu desfășurarea 
niei electorale, 
U.T.C. de la sate vor 
să asigure 
rilor la acțiunile 
de 
te, 
la 
ce 
realizările obținute de 
porul nostru, sub conducerea 
partidului, în construcția so
cialismului, perspectivele
care se deschid dezvoltării 
țării noastre în viitor.

Comitetele comunale vor 
trebui ajutate ca în progra
mul de activități pe perioada 
de iarnă sâ asigure organiza
rea sâptâmînală a unor acțiuni 
politico- informative pentru
tineret

Pentru a veni în sprijinul

campa- 
organizațiile 

trebui 
participarea tine- 

întreprinse 
Frontul Unității Socialis- 
la întilnirile cu candidații, 
convorbirile și expunerile 
se vor organiza privind

DO-

activității politice a organiza
țiilor U.T.C. de la sate, se va 
elabora în cursul 
trimestru al anului 
o culegere de texte 
„Ce trebuie să știe 
despre U.T.C.", în care se va 
face o prezentare accesibilă 
a principalelor probleme pri
vind caracterul, principiile 
organizatorice, obiectivele 
activității U.T.C., drepturile și 
îndatoririle membrilor săi, 
sarcinile actuale puse de par
tid în fața organizațiilor noas
tre.

Se vor lua măsurile cores
punzătoare pentru reflectarea 
în presa de tineret a experi
enței pozitive din 
politico-educativă a 
țiilor U.T.C. de la 
cum și pentru publicarea unor 
materiale destinate sprijinirii 
activității în acest domeniu.

primului 
următor, 
pe tema 
utecistul

activitatea 
organiza- 
sate pre-

co- 
ac- 
în 

cu- 
de

s-

mecanizato- 
gen -Oue 

lirile cu spe- 
'e construe-

co
-ea

•a

■e care multi sînt membri 
-T.CL, este necesar ca orga- 
ii’.e U.T.C. din I-AS. sâ 
ue participarea • arestera 
treaga mxmcft pol.:.co-e- 
uvâ. culturax-arus^că ce 
uțiază în aceste unități.
asemenea, s-a recomandat 

r județene U.T.C. sâ 
uai s;

\n'.

ACTIVITATEA CULTURAL-ARTISTICĂ
ATRIBUT DE SEAMA AL

ORGANIZAȚIILOR U.T.C

pot 
nea gricol pe

jc orzarJ- 
profil a- 

?stea im-
4,

te educativă, menită sâ cultive 
la elevi dragostea pentru me
seria aleasă, hotărârea de a 
munci după absolvire acolo 
unde este nevoie de ei și de a 
face toate eforturile pentru 
realizarea sarcinilor ce le re
vin in producție.

ACTIVITATEA POLITICO-EDUCATIVÂ
OBIECTIV CENTRAL AL

ORGANIZAȚIILOR U.T.C. DE LA SATE

ac: 
de

ac

ăLățirea generală a

dului nostru, a
tice pe care Ie promovează 
partidul în toate sfere’e vieții 
sociale, la creșterea combativi- 
tâ*!’ lor politice și ideologice.

Marî> înnoiri din viața po
litică și socială a țării noastre 
ca și evoluția vieții internațio
nale contemporane, stimulează

nei 
su

interesai tinerilor pentru înțe
legerea și participarea activă 
la dezbaterea problemelor po- 

e un larg ecou și tota- 
ur.e Ă-au bucurat în 
neretului activitatea e- 
și laborioasă desfă- 
le conducerea part!du
ru aplicarea in viață a

hotăririlor Congresului al IX- 
lea. măsurile elaborate în ve
derea perfecționării organiză
rii și conducerii economiei, a 
vieții sociale în ar.samblu. pen
tru adînrirea și perfecționarea 
democrației socialiste. Cu- 
vintările tovarășului Nicolae 
Ceausescu, ale celorlalți con
ducători ai partidului au 
determinat creșterea interesu
lui tinerilor pentru cunoașterea 
preocupărilor actuale ale Parti
dului Comunist Român, a po
ziției sale în problemele cardi
nale ale contemporaneității, a 
contribuției active pe care o a- 
duce la întărirea forțelor socia
lismului și a păcii în lume.

Răspuhzînd într-o mai mare 
măsură preocupărilor și cerin
țelor tinerilor. — s-a apreciat 
în raport — multe organizații 
ale U.TXT. au inițiat în ultima 
vreme activități, politice inte
resante* și atractive care au 
contribuit la lărgirea sferei de 

z* informare a tinerilor asupra u- 
nor probleme politice actuale. 
A fost extinsă organizarea u- 
nor manifestări prilejuite de 
sărbătorirea unor momente 
importante din istoria partidu
lui și a patriei, au devenit mai 

, frecvente . întilnirile cu acti
viști de partid și de stat, cu 
specialiști din diverse domenii, 

; publiciști, care au răspuns la 
întrebările tinerilor, ajutîn- 
du-i să înțeleagă mai bine sen
sul și semnificația unor pro
bleme ale politicii interne și 
externe, ale unor hotărîri de 
partid sau de stat.

In cursul acestui an, mai ales 
cu prilejul sărbătoririi a 120 de 
ani de la revoluția din 1848 și 
a semicentenarului Unirii 
Transilvaniei cu România, 
într-un . număr însemnat de 
comune au fost organi
zate expuneri, întîlniri cu

diferite personalități, con
cursuri, evocări, vizite la 
muzee și locuri istorice și alte 
acțiuni care s-au bucurat de 
participarea și aprecierea tine
rilor.

Analizînd prin prisma cerin
țelor și exigențelor actuale ac
tivitatea politico-educativă des
fășurată de organizațiile U.T.C. 
de la sate, s-a subliniat totoda
tă că aceasta nu răspunde în 
măsura necesară interesului 
sporit al tuturor tinerilor pen
tru problemele social-politice.

In vederea îmbunătățirii 
continue a muncii politico-e
ducative, plenara a recoman
dat Comitetelor județene, or
ganizațiilor U.T.C. de la sate 
să ia măsurile cele mai efi
ciente pentru a asigura orga
nizarea operativă a informării 
politice a tinerilor, să folo
sească în acest scop mai bine 
contribuția pe care o pot aduce 
intelectualii satelor, activiștii 
organizației noastre la desfă
șurarea întregii munci politi
co-educative. S-a cerut organi
zațiilor U.T.C. să se preocupe 
îndeaproape de pătrunderea și 
folosirea presei, a literaturii 
politice, a tuturor mijloacelor 
de informare. Organizațiile 
U.T.C. de la sate să fie îndru
mate și sprijinite pentru a 
iniția acțiuni proprii, sistema
tice, de informare și dezbatere 
a problemelor fundamentale 
ale politicii interne și externe 
ale partidului și statului nos
tru, asigurînd cuprinderea în 
cadrul acestora, a masei largi 
a tinerilor.

S-a apreciat că experiența 
ultimilor ani impune necesita
tea elaborării unui sistem în
chegat, permanent de forme 
ale muncii politice, adaptate 
preocupărilor și cerințelor di
feritelor categorii de tineri, di
ferențiate în raport cu nivelul 
lor de pregătire, cu condițiile 
concrete.

Organizarea unor forme 
distincte pentru tinerii coo
peratori, lucrători din fer
mele I.A.S., mecanizatori, 
pentru elevii școlilor din me
diul sătesc, pentru tinere
le fete, va trebui să stea în 
viitor în atenția tuturor orga
nizațiilor U.T.C.

Totodată va trebui continu
ată organizarea unor acțiuni 
la căminele 
chise. tuturor 
s-au dovedit eficiente - 
întilnirile cu activiști de par
tid, de stat, ai U.T.C., cu . in
telectuali în vederea explicării 
unor hotărîri de partid și de 
stat, informări asupra unor 
evenimente politice actuale, 
elucidarea unor probleme pri
vind dezvoltarea vieții satu
lui și a agriculturii socialiste, 
ca și asupra altor probleme 
de ordin teoretic sau practic 
care interesează pe tineri.

Raportul a apreciat câ. după 
Consfătuirea pe țara a U.T.Q, 
s-a îmbogățit activitatea cul- 
tural-artisticâ de masă a tine
retului de la sate, s-au cris
talizat o seamă de forme și 
metoce de activitate, au apă
rut inițiative și experiențe 
valoroase care constituie pre
mise pentru îndeplinirea în 
condiții bune de către organi
zațiile U.T.C. a atribuțiunilor 
ce le au în această direcție. 
Inspirîr.du-se din bogatul te
zaur folcloric al poporului ro
mân, în multe comune și ju
dețe organizațiile U.T.C. au. 
inițiat numeroase activități 
cultural-artistice cu prilejul 
cărora s-au pus în valoare 
tradițiile și obiceiurile locale, 
care au duș la afirmarea ta
lentelor artistice și interpre
tative de care dispun tinerii 
din satele noastre. Au fost 
extinse festivalurile cîntecului, 
dansului și portului popular 
organizate de organele U.T.C. 
în colaborare cu comitete
le județene pentru cultură și 
artă care au antrenat un nu
măr mare de tineri. <

In același timp, s-a apreciat 
că rezultatele obținute pe li
nia muncii cultural-artistice 
nu răspund încă în suficientă 
măsură cerințelor actuale, 
preocupărilor diferitelor ca
tegorii de tineri, că în multe 
locuri aceasta are încă un ca
racter sporadic, se limitează 
la un număr restrîns de acți
uni.

Pentru îmbunătățirea în 
continuare a activității cultu
ral-artistice desfășurate în 
rîndul tineretului sătesc — s-a 
arătat în raport — principala 
preocupare a organelor și or
ganizațiilor U.T.C. treuuie să 
o constituie sprijinirea cămi
nelor culturale în elaborarea 
programelor de activități și 
organizarea manifestărilor 
culturale, precum și a unor 
activități cultural-distractive 
specifice tineretului în cuprin
derea tinerilor în formațiile 
artistice.

Se vor organiza seri distrac
tive, baluri și hore, duminici 
culturale, dialoguri pe aceeași 
scenă și alte acțiuni similare 
care au ecou în rîndul tinere
tului. Valorificînd experiența 
dobîndită, se vor stimula ini
țiativele privind pregătirea și 
desfășurarea unor întreceri 
cultural-artistice la nivelul 
comunelor și județelor, a fes
tivalurilor cîntecului, jocului 
și portului popular, organiza
rea unor expoziții de artizanat 
și artă plastică. O atenție 
deosebită să se acorde atrage
rii la activitatea cultural-ar- 
tistică a fetelor și, mai ales, a 
tinerelor cooperatoare. In co
laborare cu conducerile cămi-

Apreciind rezultatele obținu
te, s-a subliniat că există încă 
posibilități nevalarificate pen
tru a oferi tinerilor săteni ca
drul corespunzător practicării 
cu regularitate a sportului. 
Astfel, în desfășurarea unor 
competiții sportive inițiate a- 
nul acesta, au fost neglijate, 
în unele comune, etapele de 
masă, s-a manifestat o insufi
cientă preocupare pentru a- 
tragerea la activitatea sporti
vă a masei largi a tinerilor și 
în special a fetelor. In îndru
marea asociațiilor sportive să
tești, în stabilirea unor mă
suri concrete pentru întărirea 
organizatorică a acestora, 
mitetele comunale U.T.C. 
ționează adesea sporadic ; 
asociațiile sportive este 
prins un număr restrîns
membri și. membri susținători, 
iar consiliile de conducere, bi
rourile secțiilor pe ramură nu 
se manifestă ca factori activi 
în organizarea întrecerilor 
sportive.

Pentru a asigura un cadru 
cît mai larg desfășurării acti
vității sportive de masă este 
necesar ca în atenția organe
lor și organizațiilor U.T.C. de 
la sate să stea și pe mai de
parte preocuparea pentru îm
bunătățirea activității asocia
țiilor și cercurilor sportive, a- 
jutîndu-le să organizeze com
petiții sportive pe plan local, 
să stabilească măsuri concre
te în vederea îndeplinirii ca
lendarului' sportiv și a buge
tului pentru anul viitor, să 
mărească numărul discipline
lor sportive practicate de ti
neri. în cadrul întrecerilor e- 
diției de iarnă a „Cupei tine
retului de la sate" și a con
cursului „Săniuța de argint", 
să fie antrenat un număr cît 
mai mare de tineri.

Plenara a insistat ca

organizațiile U.T.C. să contî- 
nuie acțiunea de amenajare a 
bazelor sportive simple în co
mune și sate, de întreținere a 
celor existente, de a intensi
fica, cu sprijinul cooperative
lor agricole de producție, a 
celorlalte unități economice 
din comune, preocuparea pen
tru procurarea unor materiale 
de practică sportivă. S-a reco
mandat comitetelor județene 
ale U.T.C. să folosească mai 
larg sprijinul Consiliilor ju
dețene pentru Educație Fizică 
și Sport în îndrumarea de spe
cialitate a asociațiilor sporti
ve de la sate, precum și în 
pregătirea instructorilor spor
tivi și a arbitrilor pentru sate, 

în continuarea raportului, 
s-a subliniat că pregătirea ti
nerelului pentru apărarea pa
triei, activitate destinată a îm
bogăți ansamblul mijloacelor 
educative ale Uniunii Tinere
tului Comunist, pentru forma
rea completă și multilaterală a 
tinerei generații, a găsit ecoul 
favorabil, interes și adeziune și 
în rîndurile tinerilor din me-* 
diul rural.

Relevînd o seamă de exem
ple care atestă realizările 
obținute în această direc
ție, s-a arătat că în unele 
comune activitatea de pregă- 

■ tire nu se desfășoară la' nive
lul posibilităților și cerințelor' 
tinerilor, recomandînd orga
nizațiilor U.T.C. de la sate, 
să acorde o atenție sporită 
amenajării terenurilor și a 
poligoanelor de instrucție, a 
pistelor cu obstacole, confec
ționării unor materiale simple, 
și în primul rînd mobilizării 
tuturor tinerilor, băieți și fete, 
pentru a participa cu regulari
tate la programul de pregătire, 
pentru a-și însuși cunoștințele 
și deprinderile militare, tehnica 
și sanitare.

MUNCA ORGANIZATORICA

culturale, des- 
tinerilor, care 

ca

comitetelor 
(în special pentru 

de instrumente

nelor culturale și comisiile de 
femei, organizațiile U.T.C. 
vor trebui sâ inițieze o seamă 
de activități specifice pentru 
tinerele fete, cum sînt cercu
rile de menaj, de broderie, 
croitorie. igienico-sanitare 
etc., care să răspundă preo
cupărilor acestora de a se for
ma ca bune gospodine.

Comitetele comunale U.T.C. 
să considere drept obligația 
lor sprijinirea consiliilor 
populare în întreținerea și 
înfrumusețarea căminelor 
culturale, astfel ca acestea și 
prin aspectul lor să constituie 
adevărate lăcașuri de cultură 
și destindere. Pentru dota
rea căminelor, organizațiile 
U.T.C. pot să acorde un spri
jin activ, folosind în acest 
scop unele din fondurile rea
lizate Ia nivelul 
comunale 
procurarea 
muzicale).

In raport s-au făcut, de ase
menea, propuneri cu privire 
la îmbunătățirea difuzării fil
mului la sate, a colaborării cu 
bibliotecile sătești în vederea 
dezvoltării pasiunii, pentru ci
tirea literaturii de către ti
neret.

Extinderea serilor de poe
zie, recenziilor, < prezentării 
cărții politice, literare, științi
fice, artistice, desfășurarea 
concursului „Iubiți cartea" în 
satele în care s-a dovedit a 
fi un mijloc eficient, pot să 
concretizeze eficient preocu
pările în acest sens.

Este necesar ca organizațiile 
noastre să folosească mai larg 
potențialul intelectual al tine
relor cadre didactice, al cadre
lor medicale, inginerilor agro
nomi, și altor tineri intelec
tuali ai satului — din care 
mulți sînt uteciști. Totodată, 
organizațiile U.T.C. să se in
tereseze de condițiile de mun
că și viață ale acestora și să-i 
sprijine în înlăturarea unor 
dificultăți pe care le întîmpi- 
nă în activitatea lor.

Pornind de la realitatea că 
în rîndurile organizațiilor 
U.T.C. de la sate se află 
număr crescînd de elevi 
școlilor generale de 8 ani, 
liceelor de cultură generală și 
agricole, ai școlilor profesio
nale, raportul a insistat asupra 
cerinței ca atît comitetele co
munale, cît și comitetele jude
țene’ să acorde o atenție spori
tă îmbunătățirii activității or
ganizațiilor U.T.C. din aceste 
școli, sprijinind comitetele 
U.T.C. pentru a-și dezvolta 
spiritul de inițiativă și a or
ganiza o gamă bogată de ac
tivități .Ia care să participe 
toți elevii, folosind mai efi
cient sprijinul cadrelor didac
tice uteciste.

un 
ai 
ai

NIVELUL ACTUALELOR SARCINI
Șl ATRIBUȚIUNI ALE ORGANIZAȚIILOR

U.T.C.

SPORTUL DE MASA Șl PREGĂTIREA
TINERETULUI PENTRU APARAREA

PATRIEI, MIJLOACE DE DEZVOLTARE
MULTILATERALA A TINERILOR

Măsurile adoptate de Con
sfătuirea pe țară au creat pre
misele desfășurării de către 
organizațiile U.T.C. a unei bo
gate activități sportive în sâ- 
tele și comunele din țara noas
tră, s-a arătat în continuare în 
raport, consemnîndu-se că or> 
ganizațiile U.T.C., prin asocia
țiile sportive sătești, folosind 
baza materială existentă 
comune, au trecut practic 
organizarea unor competiții 
se bucură de popularitatea

în 
la 
ce 
în

rîndul tineretului sătesc. în- 
tr-o serie de comune și sate, 
în afara competițiilor inițiate 
de Comitetul Central — „Cupa 
tineretului de la sate“ și „Cro
sul tineretului" — organiza
țiile U.T.C. au antrenat un 
număr mare de tineri la în
trecerile din cadrul campiona
telor sătești, au organizat du
minici cultural-sportive, întîl- 
niri ale unor formații locale 
la fotbal, volei, handbal și alte 
discipline.

Făcînd aprecieri asupra mă
surilor organizatorice adoptate 
după Consfătuirea pe țară pen
tru îmbunătățirea structurii 
organizațiilor U.T.C. de la sate, 
asupra desfășurării adunărilor 
de dare de seamă și alegeri, 
a cadrelor alese în comitetele 
U.T.C. comunale și sătești, ra
portul a subliniat‘ că prin 
noua organizare a comitetelor 
U.T.C. au fost create condiții 
pentru atragerea unui număr 
mai mare de tineri în inițierea 
și desfășurarea activităților. Ca 
urmare a măsurilor luate, sînt 
multe organizații ale U.T.C. 
care desfășoară o activitate 
mai cuprinzătoare, contribuie 
activ la formarea și educarea 
tineretului, au un tot mai 
mare rol în viața economică 
și spirituală a satului.

S-a arătat totodată că mai 
există organizații U.T.C. a că
ror activitate are un caracter 
sporadic, că o seamă de co
mitete comunale nu organi
zează din proprie inițiativă 
suficiente activități educative, 
limitînd activitatea U.T.C. doar 
la adunarea uteciștilor și la 
încasarea cotizației. S-a in
sistat cu deosebire asupra fap
tului că la nivelul grupelor, 
acolo unde trebuie să se des
fășoare munca individuală cu 
fiecare utecist în parte, se 
manifestă neajunsurile amin
tite.

In viitor vor trebui luate 
cele mai eficace măsuri pen
tru întărirea rolului grupelor 
U.T.C., asigurînd participarea 
activă a uteciștilor Ia viața de 
organizație, desfășurarea unei 
activități proprii, întrunirea 
lunară în acest cadru a uteciș
tilor, dezbaterea cu activa lor 
participare a celor mai im
portante probleme, antrenarea 
uteciștilor la îndeplinirea unor 
sarcini concrete.

Comitetele județene și co
munale să acorde o atenție 
deosebită organizării și pregă
tirii adunărilor trihiestriale ale 
uteciștilor, a căror tematică să 
fie consacrată dezbaterii unor 
probleme de actualitate, pri
vind activitatea de bază a ti
nerilor, rolul lor în activitatea 
economică a unităților agrico
le, în viața generală a comu
nei, comportarea tinerilor, în
tărirea continuă a disciplinei 
și vieții interne a U.T.C.

Comitetele comunale ale 
U.T.C. sînt chemate să lucreze 
ca organe colective de muncă, 
să manifeste inițiativă, să or
ganizeze activități, pornind de 
la cerințele și preocupările ti
nerilor și, ca urmare, să 
dea dovezi practice că sînt 
principale coordonatoare ale 
activității educative cu tinere-

/ 
tul din comună. De asemenea, 

! comitetele comunale să folo
sească în întreaga lor activi- 

l tate comisiile exisrtente, orga-
, nisme concepute ca pîrghii de

realizare a acțiunilor, cu an- 
, trenarea largă a unui număr 
: cît mai mare de uteciști»

Se impune ca în perioada 
actuală comitetele județene să 
acorde o deosebită atenție or
ganizării în cele mai bune con- • 
dițiuni a instruirii secretarilor 
comitetelor comunale, care ur
mează să se organizeze Ia ni
velul județului, ca și instruirii 
concrete a celorlalte cadre de 
bază din organizațiile U.T.C. 
comunale. Trebuie folosită pe
rioada de iarnă pentru a rea
liza o activizare sensibilă a 
tuturor cadrelor și organiza
țiilor U.T.C. de la sate.

Comitetele județene U.T.C. 
să se preocupe cu mai mare 
consecvență în viitor de în
drumarea comitetelor comu
nale, să le asigure acestora un 
sprijin calificat și continuu, 
evitînd caracterul de campanie 
al muncii destinată acestui 
scop.

Este deosebit de important 
să se asigure o judicioasă orga
nizare a deplasărilor activului 
județean, astfel încît să se în
deplinească și rezolvarea pro
blemelor specifice de care răs
punde fiecare activist și con
trolul și îndrumarea necesară 
a comitetelor comunale pe pro
blemele generale ale activității 
organizației. In același timp, 
să se activizeze comisiile co
mitetelor județene care pot 
aduce un sprijin mai mare în 
îndrumarea comitetelor comu
nale, în studierea și generali
zarea experienței pozitive.

Paralel cu grija pentru or
ganizarea corespunzătoare a 
activității aparatului, sporirea 
eficienței muncii fiecărui ac
tivist, comitetele județene ale 
U.T.C. trebuie să acorde o mai 
mare atenție pregătirii temei
nice a cadrelor.

In cuprinsul raportului s-au 
făcut, de asemenea, o seamă 
de propuneri privind îmbu-* 
nătățirea continuă a activității 
Biroului și Secretariatului Co
mitetului Central, a secțiilor, 
comisiilor și aparatului Comi
tetului Central, apreciindu-se 
că nu întotdeauna s-a reușit 
să se întreprindă analize pro
funde ale fenomenelor pe care 
le prezintă munca organiza
țiilor U.T.C. cu tineretul sătesc. 

Măsurile supuse dezbaterii 
plenarei — s-a spus în înche
ierea raportului — au menirea 
să contribuie la o mai activă 
participare a tineretului în 
producție, la antrenarea aces
tuia în activitatea politică, 
cultural-educativă, sportivă, la 
o bogată activitate obștească.
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• In primii trei ani
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UN VAST SI MOBILIZATOR 
PROGRAM DE MUNCA REN- 

TRU TINERETUL PATRIEI

izvoare alimentate de investi
ții de miliarde făcute de stat 
și de priceperea proiectanțiloi 
și constructorilor noștri. „Mi
racolul “ siderurgiei a fost 
stimulat de dezvoltarea între
gii economii. A crescut în 
permanență ponderea oțeluri
lor de calitate în totalul pro
ducției. A fost larg diversifi
cata gama tipurilor de oțeluri 
pe care le fabricăm. Oțelu
rile aliate — intens solicitate 
în industria 
înregistrează 
țiale.

Siderurgia noastră se află 
în fața unui proces cu reacții 
multiple și adînci: racordarea 
datorită investițiilor făcute în 
acest domeniu, la un înalt 
ritm de producție și racorda
rea — impusă și ea de legile 
diversificării continue a pro
ducției — la cerințele calita-

prelucrătoare — 
creșteri suhstan-

înfățișează astăzi că o puter
nică unitate a industriei grele 
românești. Iar ca o reacție 
firească, o reacție de solida
ritatea oamenilor cu eforturile 
de investiții făcute de stat, 
sînt rezultatele obținute aici. 
Zeci de milioane lei produc
ție suplimentară, zeci de mi
lioane de beneficii peste plan. 
Indicii de utilizare a agrega
telor cunosc, spre cinstea re- 
șițenilor, o ascendență con
tinuă. Indicele de utilizare 
intensivă a furnalului atinge, 
spre sfîrșitul acestui an, 1,347 
tone foiită obținută pe un 
metru cub volum și zi nomi
nală. Cantitatea prevăzută a 
se obține pe suprafața de 
vatră a crescut la cuptoarele 
Siemens-Martin, cu 0,280 
tone. Pentru fiecare oră efec
tivă de funcționare se înregis
trează, la laminorul ireversi
bil, o tonă de laminate în 
plus. Pe nespecialist, cifrele

cestui an, pe care l-ar ale
ge mai întii ?

O cronică a creației și a 
muncii este aci aproape im
posibilă pentru că fiecare cli
pă, fiecafe zi, se constituie, 
prin faptele sale, prin gene
rozitatea lor și a celor ce le 
plămădesc, ca un roman uni
tar. Hunedoara raportează în 
fiecare zi că și-a făcut da
toria ; Hunedoara raportează 
în fiecare lună că și-a făcut 
datoria ; Hunedoara rapor
tează în fiecare an că și-a 
făcut datoria. Iar această da
torie nu înseamnă niciodată 
repetarea azi a succesului de 
ieri, ci înseamnă depășirea, 
pînă la granițe care par im
posibile, a propriilor reali
zări, a propriilor proiecte.

Hunedoara crește pe alții 
și se crește pe ea. Două e- 
venimente petrecute în acest 
an sînt edificatoare, sînt par
că special alese. Unul s-a

le de orgă uriașe a_e pro
iectelor saie. Ani de zue am 
admirat eroica muncă ■ 
constructorilor și aproape ne 
obișnuiserăm cu jpndul ci un 
reportaj de 1* Galați nu ar 
putea să existe fixă ei- O 
parte din constructori s-an 
retras — și e vorba de o 
retragere victorioasă — pre- 
dind gloria, odată cu obiec
tivele construite, sâderurgiști- 
lor. Acum ascultăm veștile 
ce ne parvin cu încântarea 
sunetelor produse de orgi 
Veștile ne iau uneori cu a- 
falt încît n-avem timp nic 
să le comentăm suficient- Al
cătuim în 
de sinteză 
pentru ca.
o dată, fă 
morte.

-10 mai

liminare pe 1968 — 

] industria siderurgică 

| însumează o depăși- 

I re a prevederilor de 

I plan cu 70 000 tone 

| la fontă, 38 000 tone 

| la ofel, 130 000 tone 

| la laminate finite și 

I 67 000 tone la țevi.

Institutul de
Fizică Atomică

• Scrisoarea adresata de 
Consiliul științific tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
in urma chemării celor 
trei institute de cercetare 
și proiectare din sectorul 
VII al Capitalei.

această încercare 
un film al lor 

reoet!ndu-ie încă 
le fixăm tn me-

SUNETE ARMONIOASE 
in orga siderurgiei
• Anul 1970, ultimul an al cincinalului, va 

aduce țării o zestre de 6,3 milioane tone 
oțel, 4,1 milioane tone fontă, 4,4 milioane 
tone de laminate, 800.000 tone de țevi.

tive pe care alte țări le-eu 
atins în zeci de ani. Proces 
pe care siderurgia noastră, 
oondusă cu inteligență și pri
cepere, îl parcurge într-un 
ritm alert, sigur, ritm propriu 
întregii noastre economii.

Cînd spui oțel, te gîndești 
la Reșița, la Hunedoara, la 
Galați. Trei porți de intrare 
a oțelului pe drumul afirmă
rii, spectaculosului și nepre
văzutului. Trei porți care în
chid și deschid, ca într-o am
plă frescă desemnată pe peri
metrul întregii țări, triunghiul 
de aur al siderurgiei noastre.

acestea îl lasă, poate, rece, 
nefiind In stare de nici un 
fel de reacție și emoție în 
fața lor. întrebați-i însă pe e- 
conomiști, pe specialiști, de 
sensul lor economic, de va
loarea lor, și veți înțelege că 
ele reprezintă adevărate ta
bele sinoptice de aliniere a 
Reșiței la parametrii maximi 
pe care-i cunoaște siderurgia 
la noi și în alte țări dezvol
tate, că ele reprezintă pozi
țiile avans ale anului 1968 
pentru sarcinile anului viitor, 
ale actualului cincinal.

DESITA 0
CEH SE ASIGEDÂ

EXPPESIE A
LONGEVITATEA 

HUNEDOAREI?
CONSECVENTEI
Ne-am întors în aceste zile 

de la Reșița. Am surprins din 
nou, sub perdeaua cu care 
iama pregătea consumarea a- 
nului, dincolo de cerul spri
jinit pe flăcări și coloane de 
fum, o efervescență creatoa
re proprie oamenilor de aici, 
proprie consecvenței cu care 
s-au obișnuit să-și facă dato
ria, să dea țării — și ei înțe
leg mai bine ca oricine sen
sul muncii lor — metal și iar 
metal. Reșița, altă dată pro
ducătoarea cantitativă de me
tal, s-a specializat în ultimii 
ani în „producția fină" — o- 
țeluri speciale și superioare.

Peste cîțiva ani se vor îm
plini două secole de existen
ță a siderurgiei românești la 
Reșița. „Pionierul" siderurgiei 
noastre are tradiții de mîn- 
drie națională. Aici și-a găsit 
aplicație industrială, nefiind 
la acea dată multe exemple 
de acest fel în Europa, pro
cedeul Bessemer de elaborare 
a oțelului. Un fel de frate 
mai vîrstnic al metodei prin 
care plămădesc astăzi oțelul 
siderurgiștii gălățeni. In 1851, 
aici, la Reșița, a fost semnat 
actul de naștere al primeloT 
șine de cale ferată. Iar în 
1872, al primei locomotive.

Reșița este o expresie a 
consecvenței. In anii socialis
mului — datorită investițiilor 
alocate — dimensiunile sale 
industriale s-au extins per
manent, aliniindu-se, o dată 
cu întreaga economie, la ni
velul impus de imperativele 
producției moderne. Combi
natul siderurgic din Reșița se

O imagine. Fosta uzină de 
fier a Hunedoarei, cu utila
jele rudimentare pe care le 
avea în dotare, asigura în 
1938 o producție de 28.000 
tone de fontă și 378 tone de 
oțel.
. O secțiune transversală în 
vasta panoramă a Hunedoa
rei arată că un calculator e- 
lectronic, într-un singur an, 
1967, reușește prin optimiza
rea tăierii țaglelor să redea 
economiei o cantitate de 
5000 tone. O altă imagine.

între decupajele acestea — 
tăiate dintr-un film de lung 
metraj, filmul industrializării 
socialiste, pe care Hunedoa
ra, în egală măsură, l-a re
ceptat, dar l-a și propulsat, 
se află potențialul celui mai 
mare 
tuală

Ce 
tru 
Măsurați 
cont de cei 1.700 de bene
ficiari. Măsurați răspunsul ți
nînd cont de faptul că la 
începutul lunii mai, la oțe- 
lăria Siemens Martin II, se 
consuma un eveniment săr
bătoresc. Zece ani de la șarja 
inaugurală a uneia din cele 
mai mari oțelării de la noi 
care numără opt cuptoare cu 
o capacitate de 400 de tone 
de oțel. Măsurați răspunsul 
socotind acesta un simplu 
fragment — poate nu cel 
mai impresionant din ma
rea frescă — a în
trupării metalului la Hune
doara. Dacă reporterul și-ar 
propune să aleagă momente
le cu totul detașabile din 
cronica focului continuu al 
Hunedoarei, la sfîrșitul a-

furnizor pîna la ora ac-. . 
de metal al țării, 
reprezintă C.S.H. pen- 
industria românească ? 

răspunsul ținînd

produs în martie — la în
ceputul anului. Celălalt în 
iulie — la jumătate. Ambele 
cu menirea de a contribui la 
îndeplinirea exemplară a sar
cinilor repartizate siderurgiei 
în actualul plan cincinal, în 
anii următori. „Cei doi“ co
loși ai Hunedoarei se asea
mănă prin destinație și se 
deosebesc prin vîrstă. Lami
norul „800“ activează de a- 
proape 3 decenii fără între
rupere. Obosise „bătrînul" — 
cum spuneau hunedorenii. 
Dar avea dreptate să obo
sească tocmai acum, în pli
nă bătălie pentru metal ? Nu, 
au răspuns aceiași hunedo- 
reni. Ce a urmat, se poate 
povesti ca într-o cronică sim
plă, fără nimic spectaculos, 
deși, sincer vorbind, impre
sionant de spectaculos. In 
era grefelor de inimă, în era 
dr. Barnard, specialiștii hu- 
nedoreni au hotărît să pre
lungească longevitatea bătrî- 
nului laminor. In mai puțin 
de 100 de zile s-au de
montat și montat peste două 
mii de tone de utilaje și 
bătrînul a reintrat cu forțe 
refăcute în concertul siderur
giei noastre.

Blumingul de 1.300 mm 
este vedeta galeriei de per
sonaje ce populează halele 

, de producție ale combinatu
lui. Se numără printre obiec
tivele cu importanță deose
bită în acest cincinal. Com
plet automatizat, dispunînd 
de caracteristici tehnico-eco- 
nomice superioare, capabil să 
prelucreze trei milioane tone 
de lingouri anual. Iată pe 
scurt „cartea de vizită" a 
blumingului cotat drept una 
din realizările de prestigiu 
ale țării noastre. Al doilea 
agregat de acest fel din Eu
ropa. Să ne mai mire graba 
cu care constructorii au în
cheiat lucrările de montaj in- 
tegrîndtf-1 potențialului eco
nomiei cu trei luni înainte 
de termen ?

...Aceasta-i Hunedoara... O 
citadelă de metal și idei, de 
inițiative și proiecte, topite în 
focul 
naște, 
fontă

nut primul produs al com
binatului riderurgx- Prima 
semnătură într-o prestigioasă 
carte de aur a siderurgiei ro
mânești...

...Primul furnal de 1.700 
m.c. a început să producă în 
1968. Siderurgia românească 
ridică ștacheta și anunță că 
Galații au dat tării cel mai 
mare furnal.

...8 iunie, 196-8 — primul 
convertizor cu oxigen al 
combinatului a elaborat, pri
ma șarjă. Combinatul side
rurgic Galați își desface ari
pile pentru zborul anilor care 
vin...

...Laminorul slebing. cu o 
capacitate de 2.500.000 de 
tone pe an în prima etapă, 
a intrat în funcțiune tot în 
1968. O nouă pagină în bio
grafia dinamică a combinatu
lui.

Aici, lîngă Dunăre, se află 
unul din cele mai mari fron
turi ale construcției socialiste 
care solicită zilnic creație și 
efort, gîndire și curaj, fan
tezie și dăruire și nu doar 
din partea unui om sau al
tul, ci a mii de constructori, 
a zeci de mii de construc
tori.

Ca să pătrunzi în sensul 
și dimensiunea adevărată a 
imensei fortărețe a siderur
giei românești ar trebui să 
fii, în egală măsură, poet și

specialist Poet pentru a 
cînta în cele mai izbutite 
metafore pe cei care furni
zează o treime din produc
ția de oțel a țării — sarcină 
ce revine Combinatului side
rurgic Galați în anul 1970, 
ultimul an al cincinalului. 
Specialist pentru a descifra, 
pentru a înțelege în ade
vărata sa semnificație, cu cît 
va fi mai puternică Româ
nia, economia ei, cînd acest 
gigant se va afla în activi
tate la întreaga capacitate.

—Combinatul de la Galați 
— și prin el siderurgia ro
mânească — a suprasolicitat, 
pe tot timpul construcției, 
metafora reporterilor. Pen
tru anul în care vom in
tra, 1969. combinatul anunță 
intrarea în producție a noi 
eșaloane. anunță atingerea 
capîritățti la cele mai vechi, 
trimite de pe acum un me
sa; în eter — prevestitor de 
noi succese ' Victoriile pe care 
le vom obține în 1969 vor fi 
victorii închinate celui de-a! 
X-lea Congres al Partidului. 
Reporteri, ascuțiți-vă creioa
nele L.

Cînd spunem otel sau fontă 
ne gîndim la Reșița, la Hune
doara, la Galați. Avem și nu 
avem dreptate. Siderurgia ro
mânească respiră prin acești 
plămîni mari dar nu numa: 
prin ei. Simpla enumerare a 
celorlalți — Cîmpia Târzii, 
Oțelul Roșu» Calau, Vlahița. 
Republica, Roman — arată 
cît de vast este peisajul side
rurgiei noastre și cît de mari 
sînt, în continuare, perspecti
vele dezvoltării ei. Pentru dl 
fiecare în parte, și toate la un 
loc, vor cunoaște în viitorul 
cincinal ample procese de în
noire, de modernizare și dez
voltare. Timpul viitor se a- 
propie cu pași atît de repezi 
încît, pentru unele uzine ale 
siderurgiei, el este în aceeași 
secundă timp prezent. Răs
punsurile comitetelor județene 
de partid, pe teritoriul cărora 
se află centrele siderurgiei, la 
înflăcăratele chemări la în
trecere lansate zilele acestea, 
se constituie, prin graiul di
namic al cifrelor, prin sobrie
tatea lor, ca dovezi, ca certi
tudini.

agregatelor, pentru a 
astfel, fluvii uriașe de 
și oțel.

HESAJLL 
GIGANTULUI

DE LA GALATI
Ani de zile Galații au do

minat siderurgia cu sunete-

5

„Lucrătorii Institutului de fi
zică atomică, în frunte cu co
muniștii, au primit ^cu profundă 
satisfacție indicațiile ce se des
prind din dezbaterile recentei 
plenare a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și 
ale sesiunii Marii Adunări Na
ționale, precum și din cuprinsul 
cuvîntării rostite de dumnea
voastră la Conferința organizației 
de partid a municipiului Bucu
rești, cu privire la creșterea e- 
ficienței muncii de cercetare ști
ințifică în țara noastră.

Noul consiliu științific al in
stitutului, constituit astăzi, vă ex
primă, mult stimate tovarășe 
Ceaușescu, sincere mulțumiri 
pentru îndrumările concrete ce 
ați binevoit a ni le da și se an
gajează, totodată, cu hotărîre să 
conducă activitatea Institutului 
de fizică atomică, astfel, încît o- 
biectivele muncii noastre de cer
cetare să fie nu numai atinse, ci 
chiar depășite și să’ devină cît 
mai utile dezvoltării economice a 
patriei.

Vă informăm, în același timp, 
că am luat cunoștință de che
marea adresată de cele trei uni
tăți de cercetare și proiectare din 
Sectorul 7 al Capitalei, tuturor 
institutelor din țară, care au a- 
cest profil.

Însuflețiți de chemarea celor 
trei institute, NE ANGAJĂM :

— să intensificăm eforturile 
noastre pentru a rezolva in cele 
mai bune condiții toate temele 
de cercetare cuprinse In planul 
de stat și departamental a.

— să scurtăm cu cel puțin 10 
la sută față de prevederile pla
nului termenele de încheiere a 
acelor lucrări care prezintă un 
interes deosebit neutru energeti
ca nucleară, aplicațiile radioizo- 
topilor în industrie și cercetare, 
precum și pentru introducerea 
unor tehnici' și tehnologii noi în 
economie ;

— să descoperim noi posibi
lități de aplicare a unpr tehnici 
nucleare puse la punct sau aliate 
în curs de elaborare în institut;

— să încheiem contracte de 
cercetare in valoare de cel pu
țin 30 milioane lei, astfel încît 
să contribuim la rezolvarea unor 
probleme din sectoarele metalur
gic, construcții de mașini, petrol, 
chimie, energetică și altele ;

— să ne concentrăm toată a- 
tenția și priceperea asupra rezol
vării, în timpul cel mai scurt, a 
unor probleme specifice introdu
cerii energeticii nucleare în țara 
noastră și să sprijinim efortul pe 
care îl va face industria pentru 
însușirea tehnologiilor necesare 
acestui scop;

— să intensificăm munca de 
pregătire și perfecționare a spe
cialiștilor necesari abordării pro
blemelor de energetică nucleară 
în industrie, precum și pentru a- 
plicarea tehnicilor și tehnologii
lor nucleare în economia națio
nală.

Pe deplin conștienți de însem
nătatea pe care fizica și energe
tica nucleară o au în dezvolta
rea economiei noastre socialiste, 
vă sîntem profund îndatorați 
pentru grija permanentă pe care 
o purtați domeniului nostru de 
activitate. De aceea, vă asigu
răm. stimate tovarășe secretar ge
neral, că ne vom mobiliza întrea
ga capacitate de muncă și crea
ție, pentru ca prin rezultatele 
cercetărilor noastre să contri
buim la dezvoltarea economică a 
patriei, răspunzînd astfel încre
derii și sprijinului pe care parti
dul și poporul le acordă cercetării 
științifice din țara noastră.

pășire a planului se va realiza pe 
seama creșterii productivității 

/muncii. Tn toate întreprinderile se 
va reduce consumul specific. d<? 
materii prime și materiale cu ceJ 
puțin 1 la suta față de norme. Pe 
ansamblul județului se -vor econo
misi 400 tone de .metal și 2 000 
mc. material lemnos. Avîndu-se 
în vedere sarcina dc importanță 
deosebită privind exploatarea ra
țională a fondului forestier. în
treprinderile forestiere din județ 
vor realiza integral sarcinile de 
plan aferente anului 1969 în con
dițiile diminuăriii, volumului de 
masă lemnoasă exploatată cu 
20 000 mc. față de cea prevă
zută prin plan a fi exploatată.-Se 
vor livra suplimentar la fondul 
pieței produse în valoare de 25 
milioane lei.

Planul de export pe anul 1969 
va fi depășit cu cel puțin 20 mi
lioane de lei și se vor obține 40 
milioane de lei beneficii peste 
plan.

Prin antrenarea largă a masei de 
cetățerU la acțiuni de muncă pa
triotică se vor executa în anul 
următor lucrări cu caracter utili- 
tar-gospodăresc în valoare de 100 
milioane de lei.

In scopul creșterii potențialului 
de producție din agricultura ju
dețului vor fi antrenate organiza
țiile de partid, consiliile de con
ducere ale cooperativelor agri
cole, cadrele de specialiști pentru 
folosirea cu chibzuință a pămân
tului și aplicarea întregului com
plex de măsuri agrozootehnice. 
Suprafața agricolă va crește cu 
500 ha prin redarea în circuit a 
terenurilor care în prezent stau 
nefolosite și se va combate eroziu
nea pe o suprafață de 12 000 ha ; 
suprafața irigată va crește cu 25 
la sută față de 1968.

Ca urmare a sporirii producții
lor vegetale și animale, coopera
tivele agricole vor livra statului, 
în plus, produse în valoare do 
peste 5 milioane de lei. în între
prinderile agricole de stat se va a- 
sigura rentabilizarea tuturor fer
melor și produselor, astfel încît 
să se realizeze sporirea beneficii- . 
lor xu cel puții* 10 la sută.

Teleorman
• Industria județului va pro

duce peste plan 5 000 to
ne îngrășăminte chimice, 
5 000 tone țiței, 80 000 
m.p, diferite țesături etc. 
• Suprafețele irigate vor 
crește cu 1 000 ha. • 
Planul de desfacere la 
mărfurile de. larg consum 
va fi depășit cu 5,7 mi
lioane.

Gorj
• Aplicarea în producție a 

12 teme de cercetare ști
ințifică. • C-Jectivele in
dustriale și TLciakeulturale 
/or fi puse în funcțiune 
cu 1’—3 luni avans • Mii 
de hectare de teren vor 
fi redate în circuitul a- 
gricol.

Comitetul județean de partid 
Gorj și întregul său activ răs
pund chemării la întrecere și în 
numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din județ se an
gajează să realizeze următoa
rele :

îndeplinirea ritmică a planului 
și depășirea volumului producției 
industriale planificate cu 22 mi
lioane lei, numai pe seama 
creșterii productivității muncii. 
Prin creșterea volumului produc
ției și productivității muncii, u- 
tilizarea mai bună a fondurilor 
materiale și bănești, în țoate u- 
nitâțile industriale, precum și 
prin rentabilizarea în cursul a- 
nului 1969 a celor 3 întreprin
deri forestiere, vom obține 11 
milioane lei beneficii peste plan. 
Alte obiective prevăd ridicarea 
nivelului tehnic și de competiti
vitate » ..producției,, dezvoltarea 
activității de cercetare științifică 
și~ aplicarea operativă în pro
ducție a 12 teme de cercetări, 
extinderea acțiunii de autoutilare 
în Scopul creșterii gradului de 
mecanizare etc.

De asemenea, se preconizează 
depășirea cu cel puțin 10 mi
lioane lei a planului de export, 
.darea în funcțiune cu l-&^fluni 
înainte de termenele planificate 
a unui număr de 10 obiective 
industriale și socialrculturale.

în agricultură, în centrul preo
cupărilor va sta sporirea supra
fețelor cultivate și creșterea pro
ducției vegetale și animale. Prin 
defrișări se vor. recupera 1 000 ha 
teren agricol, iar prin lucrări de 
desecări vor fi «coase de sub 
influența excesului de- ^umiditate 
circa 7 500 ha.

în comunele necooperativizate 
vor fi îndrumați țăranii muncitori 
pentru a extinde numărul de 
pomi fructiferi, asigurîndu-se 
plantarea, în primăvara anului 
1969, a unui număr de 5 000 
nuci. »

Bacău
• Depășirea volumului pro

ducției industriale cu pes- 
la 100 milioane lei • Pla
nul de export va fi de
pășit cij 20 milioane. • 
Suprafața agricolă va 
crește eu 500 ha.

La chemările organizațiilor de 
partid a municipiului București, și 
a județului Timiș, comuniștii,-toți 
oamenii muncii din județul Ba
cău, însuflețiți de obiectivele sta
bilite de recenta plenară a C.C. 
al P.C.R.’, de prețioasele indicații 
cuprinse în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, se angajează 
să asigure realizarea ritmică a 
planului și depășirea volumului 
producției industriale cu peste 
100 milioane de lei. întreaga de

însuflețiți de sarcinile mobili- 
. zatpare trasate de recenta-ple-^ 

nară a C.C. al P.C.R., de ampla 
expunere a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ne propunem depăși
rea volumului producției indiis- 
triale planificate cu 24 690000 
lei ; producerea peste plan a 
5 000 tone de. îngrășăminte chi
mice, 5 000 tone de țiței, 80 000 
mp de țesături diferite etc.

Vom desfășura acțiuni largi în 
vederea sporirii producției agri
cole. Prin lucrări de îmbunătă
țiri funciare se vor introduce în 
circuitul agricol, peste cifrele de 
plan, încă 1070 ha, iar supra
fața prevăzută a fi irigată va 
crește cu 1000 ha. Printr-o a- 

‘ grotehnică adecvată se va realiza 
o producție agricolă suplimentară 
de 15 600 tone de grîu, 12 500 
tone de porumb, 5 000 tone de 
legume, 452 tone de struguri, 
300 tone de came, 2 400 hi de 
lapte. în I.M.Â. cheltuielile de 
1 000 de lei venituri vor fi re- 
duse, fată de plan, cu 5 lei, în- 
registrîndu-se astfel 1 150 000 de 
lei economii.

Prin realizate’1 riguroasă â lu
crărilor de investiții ale anului 
I960 se vor da; .în funcțiune îna
inte de termenele prevăzute ur
mătoarele obiective : instalația de 
apă demineralizată cu o capaci
tate de 180 mc/oră la C.I.C. Tr. 
Măgurele, cu 6 luni înainte de 
termen, iar cu 3 luni înainte de 

-•termen- «— partea de construct#, 
și montaj a fabricii de uree. Se 
va asigura scurtarea cu 1—3 lurti 
a termenelor de execuție lâ 80 
de apartamente-garsoniere,. astfel 
că acestea să fie predate , la 30 
septembrie 1969, față de 31 de
cembrie.

Din fondurile de contribuție 
voluntară se vor- eonstrui în cursul 
anului 1969 : 14 cămine cultu
rale, constricții de școli și adău
giri., de clase, în 14 comune ; vor 
fi continuate acțiunile de extin-, 
dere a electrificării rurale în- 
tr-uti număr de 23 de comune ; 
în 13 comune se vor efectua lu
crări de pavare â trotuarelor. 
Pentru îmbunătățirea aprovizio
nării ritmice a unităților comer
țului de stat și cooperatist cu 
sortimente variate se va depăși 
planul de desfacere eu 5,7 mi
lioane lei.

Satu Mare
• 40 milioane lei peste plan 

la producția industrială. 
»• C.A.P. vor livra statu

lui, peste plan, produse 
în valoare de 4,<;.^^ioa- 
ne lei • I.A.S. >Rpă- 
și planul de livrări la lap
te, carne și lînă.

Angajamentele comuniștilor, tu
turor oamenilor muncii din ju
dețul Satu Mare, prevăd în do
meniul industriei obținerea unei 
producții industriale suplimenta
re, față de nivfeluî planificat pe 
anul 1969, în valoare de 40 mi
lioane Iei și depășirea planului 
valoric de livari la export cu 
10 milioane lei.

în cursul anului 1969 se vor 
livra, peste prevederile planului, 
produse în valoare de 8 milioane 
lei pentru a contribui la satisfa
cerea mai deplină a cerințelor 
comerțului intern.

Pentru a asigura o eficientă 
ridicată lucrărilor de investiții, 
vor fi luate măsuri privind atin
gerea, cu două luni înainte de 
termen, a parametrilor tehnico- 
economici proiectați la o serie 
de obiective industriale, extinde
rea gradului de mecanizare a lu
crărilor și aplicarea pe scară lar
gă a metodelor avansate de con
strucție prin organizarea mai 
bună a. muncii pe șantiere, care 
vor permite ca un număr de 200 
de apartamente să fie date în 
folosință cu două luni înainte de 
termen. Se mai preconizează ac
celerarea ritmului de' lucru la 
șantierul munieipiulur-Satu Mare, 
în așa fel ca etapa planificată 
pentru finele anului 1970 să se 
realizeze cu un an înainte de 
termenul planificat.

în agricultură vor continua să 
se desfășoare acțiuni vaste de 
hidroameliorații care, în final, 
vor afectă suprafața de 31 000 ha. 
Prin ăcesffe Iticrări vor fi redate 
circuitului agricol, 1000 ha te
ren. Va continuă acțiunea de va
lorificate supetioâră â terenurilor 
nisipoase din Z6na Cărei prin 
extinderea plantațiilor intensive 
de pomi pe încă 400 ha.

Unitățile agricole cooperatista 
vor vinde statului, peste plan, 
produse vegetale și animale îu 
valoare de 4,5 milioane lei, iai 
unitățile agricole de stat vor de*' 
păși livrările la fondul central 
cu 3 la sută la lapte, 5 la sută 
la came și 6 la sută la lînă.
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Delegația CC. al PX.R. s-a înapoiat

de la
Marți după-amiază s-a înapo

iat în Capitală ' vertind de la 
Roma, delegația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, formată din 'tovarășii Mihai - 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Vlad Constantin, adjunct de 
șef de sectie la CC. al P.C.R., 
care a participat la cel de-al II- 
lea Congres al Partidului Socia
list Italian al Unității Proletare 
(P.S.I.U.P.).

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost întîmpinată 
de tovarășii Vasile Patilineț,

Roma
V ‘ \ t- * . * Ti .
secretar al G.C. al P.C.R., Va
sile Vlad, șef de seCțidf la C.C. al 
P.C.R., Andrei Ștefan, prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. al 

„P.C.R., de activiști de partid.
★

La plecarea din Roma, pe ae
roportul „Leonardo da Vinci", 
delegația a fost salutată de Vin
cenzo Ansahelli, membru al Di
recțiunii P.S.I.U.P., precum și de 
către Cornel Burtică, ambasado
rul României la Roma.

(Agerpres)

Produse românești 
pentru export

Un nou lot de produse ale 
industriei noastre construc
toare de mașini a fost expediat 
peste hotare. Au fost livrate în 
Iran, peste 100 tractoare, de di
ferite tipuri și peste 600 plu
guri purtate și grape cu 
discuri. Alte aproape 300 de 
tractoare au fost trimise unor 
parteneri comerciali din Cipru, 
Danemarca, Franța, Grecia, I- 
talia, Olanda și Pakistan.

în Cehoslovacia, Guineea ți 
Uniunea Sovietică au fost li
vrate peste 2 300 de remorci

basculante și alte tipuri de re
morci.

în baza unor contracte re
cent încheiate cu o firmă din 
R.F. a Germaniei au fost expe
diate diferite unelte, iar în Pa
kistan. urmează a fi livrate 
mașini pentru prelucrarea lem
nului.

Peste 35 000 de rulmenți au 
fost exportați în Bulgaria, 
R.P.D. Coreeană, Cehoslovacia. 
RJD. Germană, Polonia și U- 
niunea Sovietici.

Expoziția

DIMITRIE
s

VÂRBĂNESCU'

Ateneul toettu ta tnpui C*T»

C ontinuindu-și acțiunea de a 
prezenta publicului din țara noa- 
sfă creația unor valoroși artiști 
de origine română stabiliți de 
mai mult timp în străinătate, Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă a organizat, marți la amia
ză, la Ateneul Român, o expozi
ție cu lucrări ale pictorului Di- 
mitrie VArbănescu (1908—1963 k 
Născut la Giurgiu, el i-a stabilit 
la Grenoble, tncepindu-ți din 
1935 cariera de pictor ți desena
tor, făcmdu-te cunoscut tn dife
rite centre artistice franceze, co
laborând ev scrirtori ș> crMcî, ac- 
tnAnd in aeoeurpi artistice de 
seamă. El a fost m același timp 
redactor 4a diferite reviste n au
tor al unor eseuri de artă.

Ca desenator, Dtmsțrie Vârbă- 
neseu « ihatrat cărțile unor ev- 
noscvți pcmton, printre care ți ro
manul „Viața hzi Adrian Zogrtfi" 
de Fanat 1 strati. în multe din 
lucrările sale, ei evocă mături, le
gende, trpsei țt cbtcen^i româ
nești. Acecsta se poște •tmaca 
ți in vn«b dm ceia 10A psctun 
ți lucrări de prezentate in
sala de la Ateneu. Expoziția mi 
cupnnde ți două tapițerii de 
Suzanne Varbaneeco, -ezazate 
după cartoane ale soțului său.

ÎN LIBRĂRII

IAI. Mccedonski : „Poema rondelurilor', E.P.L., (ilustrații Pera- 
him).

Leon Baconsky : „Marginalii critice și istorico-literare", E.P.L., 
■ lei 11.
I Ladmiss Andreeseu : „Pilot de vinâtoare', E. Mii., lei 4.
I Hedy Loffler: „Copii, Copii' (album), Ed. Meridiane, lei 28.

I Henri Joubriel și Paul Bertrand : „Dicționar al educației în fa
milie', E Did., lei 5,65.

Edmond Deda : „Parada muzicii ușoare', E. muz., lei 9.
■ O. Fodor și colectiv : „Boala ulceroasă — fiziopatologie și pa- 

togenezâ', E.A., lei 19,50.
• luliu Pop : „Magnetismul pâmtnturilor rare', E.A., lei 28.

în construcție —
o cetate a științei

Ia cartierul Mili
tari din Capitală se 
construiește un mare 
complex de cercetare 
a! Academiei — • a_ 
devârată cetate a 
stUațeL Pe o supra
față de zeci de hec
tare. urmează să se 
ridice aei clădiri des
tinate iastimteler de 
fiiieă. de biochimie 
și de mecanica flui
dei sr. Centrala! de

mecaniea solidului, 
precum st colective
lor de cercetători de 
geologie, geografie 
etc, O serie de eor- 
pari anexe vor fi a- 
fectate depozitelor 
contrai e, atelierelor 
de protatipari. gara-

Primal ediflclu. ea
rn W profilează de 
pe aenm «11 ie te le

masive, este acela al 
Institutului de fizi
că. în anul 1970, cînd 
este prevăzută darea 
lui în folosință, fizi
cienii vor avea la 
dispoziție numeroase 
laboratoare, modern 
utilate, ateliere și 
alte servirii funcțio
nale, un pavilion ad
ministrativ și o mare 
sală de festivități.

• Locuitorii din munici
piul Tg. Jiu au sărbătorit 
10 de ani de la înființarea 
itației C.F.R. din localitate. 
Cu acest prilej s-a prezen
tat monografia stației după 
care formațiile artistice ale 
Direcției regionale C.F.R. 
Craiova au prezentat un 
program. Fruntașii în pro
ducție au fost distinși cu di
plome, ordine și medalii. Un 
asemenea eveniment a avut 
loo și la Tîrgn-Cărbunești.

TTTUȘ STOICHITOIU
• Cinematografia medi

cală își găsește noi sectoare 
de investigare tn îndruma
rea practică a muncii de 
cercetare științifică la In
stitutul de medicină și far
macie din Tg. Mureș. Labo
ratorul specializat în foto- 
cinematografie a împlinit 10 
ani de activitate, perioadă 
in care a realizat un număr 
mare de pelicule documen- 
tar-științifice. Cea mai nouă 
dintre acestea însoțește un 
amplu studiu privind rege
nerarea țesutului hepatic. 
Lucrarea este semnată de 
prof. dr. docent Maroș Ti- 
beriu, laureat al premiului 
„Victor Babeș" al Academi
ei.

-I VULCAN

Dumnealui are un 
fel de maț de-i zice 
praștie și umblă prin 
grădini trăgînd în 
sus și-n jos, Ia stin
gă și la dreapta. Cre- 
zînd că am adormit 
își face de cap. Nn-I 
mai place nimic. To
tul ii pute a oaie și-a 
obială, surîde de sus 
și spune eu glasul lui 
pițigăiat de cotoi 
itrîns cu ușa :

— Uită-te la ei, 
umblă cu toroipanul 
ș! strivesc trandafi
rii !

Ei am fi noi. effi- 
va, puși la colț de 
disprețul lui dat 
printț-un parfum 
strein ca prin muș
tar. Pentru că ne-am 
uitat alături, la ai 
noștri, și le-am fă
cut un cintec, ne-am 
descalificat. Republi
ca literelor nu supor
tă substantivul a- 
brupt, trebuie să zi

diși al făcătorilor de 
cuvinte ?

S-a înconjurat și 
de o mică trupă, — 
pestriță ca • trupă 
de revistă — de indi
vizi care mai de ca
re mai hilar, eu nă
dragii in vine, eu caș 
la gură si cu tăblița 
oprită la 3 ori 3. 
Ceata ascultă dis
cursul la cafenea și 
crede că-și dă lieeul 
în particular. A au
zit el de Cutare ? 
N-a auzit, că n-are 
eind ! Da ee, dum
nealui e mașină de 
citit? Te servește cu 
o salată de castraveți 
acri ctnd ți-e lumea 
mai dragă. De ce să 
te ostenești matale 
cînd viața e frumoa
să și el are acasă tot 
ce trebuie ? In de
finitiv. dumnealui îți 
cere un lucru de ni
mic : să nu-t Ieși din 
cuvînt î Atit,„

CEL MAI BUN 
FOTBALIST EURO
PEAN AL ANULUI

Trsdttiessli anchetă întreprinsă de revista 
de specialitate „France-Feetball". la eare au 
participat 25 dintre cei mal cunoscuți ziariști 
sportivi dia Europa, l-a desemnat ca cel mai 
bas fatballst a! anului 19W pe irlandezul 
GEORGE BEST (Manchester United). Acesta a 
totalizat SI de pnnete. fiind urmat în clasament 
de Bobby Charlton (Manchester United) eu 53 
puncte. Dragan Djaiei (Steaua Roșie Belgrad) — 
53 puncte. Franz Beckenbauer (Bayern Mun. 
ehen» — 36 puncte, Jacinto Facchetti (Interna- 
zianale Milano — 3ă puncte etc.

PRIMUL CERC
ȘTIINȚIFIC O.Z.N

ALO, „INTER-CONTI

NENTAL“ BUCUREȘTI?

DUMNEALUI

Meridian 
sportiv

• TN CADRUL „Cupei Cupe
lor" la baschet masculin (mec: 
retur), la Miinchen s-au întîlnit 
formațiile Bayem Miinchen și 
B. B. C. Nîfia Bettemburg (Lu
xemburg). Gazdele au cîștigat 
cu scorul de 102—57 (49—26).

învingători și în primul joc 
(scor : 84—64), baschetbaliștii
vest-germani s-au calificat pen
tru turul II al competiției.

• RETURUL MECIULUI Le
eds United-Hanovra 96, din ca
drul „Cupei orașelor tîrguri" la 
fotbal, se va disputa la 21 ia
nuarie 1969 la Hanovra.

După cum se știe, în primul 
meci, disputat la Leeds, fotba
liștii englezi au terminat învin
gători cu scorul de 5—1.

Unu: recenzent naiv, care 
scrie eu manualul de teoria 
literaturii pe masă, cartea 
lui Neagu Rădulescu i-ar pu
tea declanșa un teribil sen
timent de indignare. împinsă 
pină la vehementă : fiindcă, 
pe de o parte, povestea fi
nalei de cupă dintre Venus 
și Ripensia constituie doar 
un pretext al narațiunii. Iar, 
pe de alta, identitatea civilă 
a majorității personajelor 
limitează — logică simplă de 
altfel — caracterul de fic
țiune pus pe seama romanu
lui.

„Un balon ridea în poartă" 
se situează, așadar, mai a— 
proape de o istorie pasio
nantă cum este „Finala se 
joacă astăzi" (autor loan 
Chîrilă), decît de „Unspre
zece"-^ lui Eugen Barbu, 
pînă acum cele mai bune

Aluziile la anumite stări 
de fapt actuale — sau etern 
actuale, cum ne fac să cre
dem cronicarii noștri, pro- 
bfematizînd — sînt strecu
rate cu abilitate în text : o 
camarilă de fuste „moarte" 
după fotbal, niște suporteri 
fanatici, cu vocație de hu
ligani (Nicu Teodora — Chi
brit/ printre alții), an teo
retician cu alură de Don 
Quijote (profesorul . Va.sile 
Grămadă), cîtiva chibiți cu 
ifose de organizatori („doc
torul" Lobodă și ..vicepre
ședintele" Pedalescu) și — 
deasupra — prefectul Ga- 
vrilă, „împăratul", șeful clu
bului, care, dispunînd — la 
adăpostul banilor — de în
treaga suflare venusistă. ofi
ciază sentențios, adresîndu-se 
jucătorilor: „M-ați costat 
destul I Ce. vreți să-mi pun

(Agtrprtt)

Piața Nicolae Bălcescu din Ca
pitală a devenit un vast șantier 
de construcții. Alături de edifi
ciul noului Teatru Național și 
de pasajul subteran pentru pie
toni «e construiește aici cel mai 
modern hotel din țara noastră — 
„Inter-continentai București". Co
lectivul de muncitori și ingineri 
al întreprinderii nr. 2 construc- 
ții-montaj, căruia i-a fost încre
dințată această importantă lu
crare, a terminat turnarea fun
dații lor pentru corpul central. 
Cele 24 nivele ale noului hotel 
se vor înălța pe o placă uriașă 
de beton și oțel în grosime de 
doi metri.

de EUGEN BARBU

eem din bură, pe 
subțire, că altfel ure
chea lui suferă. Acuș 
mai an, tot el dădea 
lecții, cu altă baghe
tă. Punea lumea la 
colț și-o trăgea de u- 
reehi, lider de cuvin
te luate de peste 
gard, tuna și fulgera 
că nu facem frumos. 
Acum, cintînd Ia in
strumente mai sub
tile s-a suit într-un 
turn de fildeș de 
unde aruncă certifi
cate. Nn-i mai place 
nici Pîrvan, nici Ior- 
ga și ăștia put ! Are 
în sac smochine și 
portocale, te îmbie 
pe unde te apucă și 
te instruiește după 
cataloage scrise pe 
dos. Adică mintea 
asta ne este dată de
geaba ? Ce-ar fi să 
ne ismenim puțin și 
să lăsăm lumea cn 
gura căscată. De ce 
să priceapă orice nea 
Ion ce vrei să zici ? 
De ce să nu ne scăr- 
pinăm în cap oleacă, 
să ne treacă descin- 
tul și să intrăm di
rect In muzeul mon-

Trupa de năimiți îl 
urmează pe sirmă cu 
o docilitate de dine 
flămînd. Vrei să-ți 
fie bine, vrei să te 
citeze cutare, fă fru
mos la domnu I Nu 
crîcni, nu spune pis! 
Cum ai greșit, cum 
te-a scăpat din avion 
și dlntr-odată na mai 
ai geniu, nu mai ai 
talent, nu mai ai Di
mie...

Dumnealui umblă 
eu o praștie prin 
grădinile oara e nil er 
și trage cînd crede că 
s-au întors eu spate
le. Le strică pomii șl 
iarba, calcă cu laba 
lui pe cuvinte și 
spurcă totul. Mi-a 
uscat jumate pădure 
și visează la cealaltă 
cu ochiul lui dihor. 
Speră că noi toți pu
trezim pe la rădăcini. 
Lasă venin și arde 
pămîntul sub el. Cînd 
bate vintul aud 
crengi uscate rupte șl 
duse Ia groapa de 
gunoi.

Nu s-o trezi el, pă
durarul...

• MARELE PREMIU automo
bilistic al orașului Buenos Aires 
a foșt cîștigat de englezul Piers 
Courage pe un Brabham. El a 
parcurs cele 50 de tururi în 
1 h 37’ 17' 3 10. desfășurînd o vi
teză medie orară de 134,517 km. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat Jochen Rindt (Austria) la 
14” și Joseph Siffert (Elveția) 
la 25”.

• CUNOSCUTUL specialist 
Helmut Schoen, selecționerul e- 
chipei de fotbal a R.F. a Ger
maniei. a declarat ziariștilor 
mexicani că echipa Angliei nu 
va reedita performanța de acum 
eîtiva ani de a cîștiga campio
natul mondial din 1970. Schoen 
a spus că cele mai mari șanse 
de a cuceri cupa „Jules Rimet" 
le au echipele din America La
tini si în special cea a Mexicu
lui La rîndul său. valorosul ju
cător ver-german Beckenbauer 
a spus că după părerea sa 
noua campioană mondială va fi 
o echipă din America de Sud.

• MAI MULTE ECHIPE ce
hoslovace de fotbal vor între
prinde în cursul sezonului de 
lamă tumee peste hotare. Echipa 
Jednota Trencta va juca la Te
heran, după care va pleca în Ku
weit. De asemenea, echipa Spar
tak Tmava va pleca pentru un 
turneu de 4—5 săptămlni în A- 
merica Centrală. In America de 
Sud, va juca la începutul hmii 
ianuarie echipa Slovan Brati
slava.

DRAMELE UNEI 
FINALE DE „CUPĂ" *) 

(VENUS - RIPENSIA)

pagini de proză românească 
pe temă sportivă.

Dincolo de virtuțile «crii- 
toricesti, apreciate încă de 
la acel captivant „Tumul 
Babei“ antebelic. Neagu Ră- 
dulescu mînuie cu dexteri
tate de fachir armele carica
turistului : ironia, vorba de 
spirit, tusele grosiere. însă, 
lupa sa mărește fără a da 
impresia că se urmărește, 
în mod expres, diformarea 
obiectul ut

Numai ci te va iile din via
ta unei echipe — Venus — 
regretate de virstnici —. a- 
flate înaintea disputării par
tidei—cheie cu Ripensia, ex- 
floria Banatului, pe care ar 
mai paria si astăzi Bică Bei
lis. redactorul farseur si păr
tinitor de Ia ..Gazeta sportu
rilor : ,.n dlo-*, Mircea Gă- 
nescu (alias David), portarul 
venusist ..en vogue" în epo
că. personaj central si cei
lalți — lume deosebit de pes
triță. eu rol influent sau pur 
și simplu decorativă, pito
rească. Lăsăm dar sub tăcere 
subiectul.

mintea cu voi ? Vă suspend 
pe toți ! Vă arestez, mă, mă 
auziți ? Nu mai jucați fotbal 
cit veți trăi !— Eu plătesc 
aici, eu formez echipa, eu 
sînt Venus ! Sînteți ai mei ! 
Am acest drept I Si dacă 
mai continuați cu această 
nemaiîntîlnită obrăznicie, azi 
suspend orice primă și mii- 
ne. beciul, derbedeilor I Ca
naliile n-au ce căuta în echi
pa mea ! Cu bani cumpăr 
oricînd alți jucători de va
loare. chiar dacă-i import 
din America de Sud. Nu uns
prezece. douăzeci, o sută !— 
Federația sînt eu 1— Dacă 
vreau evacuez, acum, tere
nul. tribunele, evacuez tot !" 
«.a-m-d.

In fine. „Un balon ridea 
în poartă" — o poveste pli
nă de peripeții, destinată bi
bliotecii personale a ..mierc- 
bistului" devorat de ambi
țiile arenei si nu numai a 
acestuia de bună seamă .

ION BIBIC1OIU

*) Neaga Rldxleaea : „Ud 
balon ridea în pearU"

I
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I
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• Orașul Cernavodă cu
noaște o vie activitate cul
turală. In această lună In 
agendă s-au înscris acțiuni 
ca: duminică cultursl-spor- 
tivă, concursuri de șah, te
nis de masă, audiții muzica
le, concursuri furger „Cu
noașteți muzica ?“. In ca
drul universității populare, 
cei peste 120 de participant! 
Ia ciclul „Atlas geografic** 
au audiat prelegerile „Că
lători și exploratori români 
în Africa", „Extreme geo- 
gafice". De un interes deo
sebit se bucură «ici „Maga
zinul enciclopedic", în ca
drul căruia temele sînt în
soțite de proiecții de filme, 
diafilme, diapozitive,

• Piteștiul se pregătește 
pentru ultimele «ile dinain
tea unui nou an. In parcul 
din centrul său a răsărit 
„peste noapte", decupat par
că din cărțile de povești, un 
oraș străjuit de Moș Gerilă. 
Intrarea este dominată de 
călușei, caruselul motori
zat, labirintul — orășel, eare 
atrag privirile și parcă spun 
„hai... vino î“

Atracția cea mai mare va 
fi fără îndoială uriașul brad 
împodobit sărbătorește. în 
apropierea sa, pe estrada 
special amenajată vor evo
lua In perioada vacanței, for
mațiile artistice ale elevi
lor.

I
I
I
I
I

BONCOTA NICU 
ORICA PRUNĂ

• 6M de tineri din orașul 
de pe malul Cernel. vestita 
Hunedoară. au părăsit ado
lescenta. Sînt furnsliști și 
oțelari, elevi. Felidtlndu-l 
pentru împlinirea 
majoratului li s-a 
despre „Drepturile și 
toririle cetățenilor 
R.S.R" „Pagini diu trecutul 
de luptă al elasei muncitoa
re", „Patrie și patriotism" 
ete. Sărbătoriții au pregătit 

bogat 
artis-

▼îrstei 
vorbit 
înda- 

dln

și ei o surpriză ; un 
și interesant program 
tie.

pref. IOAN VLAD

DRAGOMIR 
ALEXANDRU 

La Găiești s-au confrun- 
cele mal bune talente 
orașele Găiești — Titu. 
_1_ marchează îneheie- 
dialegurilor pe aceeași

• 
tat 
din 
Aceasta 
rea ________ ___ .
scenă Ia care au participat 
orașele Pucioasa, Fieni, 
Titu, Găiești. Morenl și mu
nicipiul 
ta terii, 
formația
Fieni, pe tehnicianul Gheor- 
ghe Popescu solist de mu
zică populară și ușoară, pe 
clștigătoarea concursului de 
muzică ușoară „Tinere spe
ranțe" — Mariana Milea. 
Acest mijloc de atragere la 
viața artistică, va fi perma
nentizat între toate comune
le județului.

DROGOREANU ION

Tîrgoviște. Spec- 
juriul, au apreciat 

de dansuri din
I
I
I
I

La parterul clădirii sînt pre
văzute un restaurant, o brasAie, 
un bar de xi și o spațioasă sală 
de recepție. Un grup de șapte 
ascensoare stă la dispoziția vizi
tatorilor. La subsol funcționează 
instalațiile de ventilație, de re
frigerare a alimentelor, stații de 
pompare a apei. Tot aici sînt 
amenajate o bucătărie cu auto
servire, unități de patiserie, flo
rărie și lustragerie.

Primele patru etaje 
alte săli de recepție, o 
telefonică și cabine cu _ 
internaționale, birouri de închi
riat pentru reprezentante ale fir
melor străine, un cocteil-bar, te- 
rase-grădini de vară și aparta
mente speciale pentru oaspeți.

Cele 440 de camere ale hote
lului sînt dotate cu un confort 
ultra-modem

— Alo, Inter-continental ? A- 
cest semnal telefonic va fi rostit 
pentru prima oară la sfîrșitul a- 
nului 1970, cînd va fi gata în
treaga construcție.

O nouă
„poartă

cuprind 
centrală 
legături

aeriană11

a orașului
O pasăre argintie și-a făcut 

apariția deasupra orașului Tg. 
Mureș. Este avionul de pasa
geri IL 14. Cîteva secunde și 
pasărea a aterizat pe pista noii 
„porți aeriene" a acestui oraș, 
eveniment care a marcat inau
gurarea construcției aeropor
tului de la Vidrasău. O moder
nă aerogară cu săli de așteptare 
pentru călători, bibliotecă, 
chioșcuri de servire, bufet. 
Pista betonată are lungimea de 
1 350 m.

V. IOAN

Pe teme de circulație
Foto: O. PLEC AN

• I S-A LUAT UN „TALON"

,Jn comuna Spiru Haret, ju
dețul Brăila exista o asociație 
sportivă cu patru secții dintre 
care nu lipsește, bineînțeles, 
fotbalul. Dar spre a putea de
plasa echipa de fotbal pentru 
un meci în altă comună tre
buie neapărat să faci „mătă
nii", să te închini în stingă 
ți în dreapta pentru ea, pînă 
la sfirțit, să fii îndrumat de la 
Ana știți do. unde. Un caz. 
Trebuia să ne deplasăm într-o 
comună ți aprobarea pentru 
camion am luat-o de la con
ducerea C.A.P. Șoferul a făcut 
însă tot ce a știut el. Intîi a 
spus că mașina e stricată. A- 
poi a găsit o altă hibă : cică 
pierduse actele. Și a ținut-o 
tot așa în timp ce 15 jucători

priceau nedumeriți cum 
face șoferul mendrele".,

DUMITRU MARDARE 
membru al asociației 

sportive

Nota rodaețioi.

Comitetul județean Brăila 
al U.T.C., căruia i-am trimis 
cele de mai sus. ne răspunde t 
„Cele rename țn scrisoare 
sînt reale. Conducerea C.A.P, 
i-a atras atenția șoferului VA
SILIS CRAIU ți avem convin
gerea că lucrurile nu se vor 

mai repeta. Paralel, am discu
tat cu secretarul organizației 
U.T.C. din sat cu președin
tele cercului sportiv, stabilin- 
du-se măsuri care să ducă la 
intensificarea activității spor
tive de masă în rindurile tine
retului".

• SA INTERVENIM Șl NOI 
LA MJ.F.?

^4ă numesc DINCULES- 
CU MARIN ți locuiesc tn Ște- 
fănețti, bloc 11, apartament

îndeplinesc toate condițiile 
pentru a primă cartelă de lem
ne ți ci rog si mtervenxți la 
•orurile competente pentru a 
wu se clarifica situația".

Ziarul nostru a intervenit la

blocurilor din cartierul Ștofă- 
nețti noi am sesizat Dvecția 
comercială județeană Argeș de 
situația din cartierul respectic. 
La rindul ei aceasta a mter- 
venit la Ministerul Economiei

pentru ca aceșța să istex^nnă, 
la riadul lor, ia alții- Și uite 
«sa m pasează mcurȘa îa 
tm«p ce atitorul nostru dia 
Șterănești ne strie negru pe 
alb: „ajutați mă să rezolc ei-

18, județul Argeț. Noi, cei de 
aici avem obligații la fel ca 
locuitorii Pitețtiului dar la 
drepturi nu e aceeași situație. 
Sd vă dau un exemplu : nouă 
nu ni se eliberează tichete de 
combustibil așa cum se proce
dează, de pildă, la Pitești. Eu

organul cel mai competent, a- 
cesta fiind Comitetul Executiv 
al Consiliului popular al mu
nicipiului Pitești. Dar iată ce 
ni se răspunde :

„La primirea instrucțiunilor 
de eliberare a tichetelor de 
combustibil pentru locatarii

Forestiere. Pină în prezent nu 
s-o primit nici un răspuns ast
fel incit nu ne putem pro
nunța...".

Iama a sosit și încă își face 
simțită din plin prezența. Ci
titorii vor observa însă că unii 
tovarăși sesizează pe alții.

t-zația căci m trei copii din
tre care unul de o lună, iar 
altul da trei ani. Sînt mici, 
trebuie să le fac căldură se
rioasă. Ei nu pricep încă mo
dul în care unii dintre cei 
maturi înțeleg să rezolve tre
burile".

• S1NTETI AȘTEPTAT LA 
CASIERIE

Pe scurt printr-o scrisoare 
trimisă redacției, tînărul ȘTE
FAN GHEORGHE din strada 
Tinerimii 3 — Ploiești ne a- 
ducea la cunoștință : „Elevilor 
practicanți li se dă o indemni
zație lunară. Intr-o lună mie 
nu mi s-au dat banii cuveniți. 
La întreprinderea Reparații 
Capitale Rafinării — Ploiești 
mi se spune mereu să aștept. 
Dar din mai ți pină acum au 
trecut atîtea luni. Cit să mai 
aștept

Nu trebuie să mai așteptați 
nici o clipă. I.R.C.R. ne răs
punde : „Cele sesizate sînt ju
ste. Ștefan Gheorghe nu și-a 
primit drepturile dintr-o eroa
re a noastră. El se poate pre
zenta acum la Grupul școlar 
profesional Teleajen să-și ri
dice drepturile cuvenite".

• NU VA INVITAM LA NOI 
SAU DACA VENIȚI...

,^V-o spun eu, ci locuitorii 
satului Malin, comuna Albești 
de Muțcel. Dacă totuși țineți 
să ne vizitați, încălțați cisme 
pînă în briu pentru că noroiul 
și hirtoapele sînt... la ele aca
să. De ani de zile pe drumu
rile de aici (circa un km. și 
jumătate) nu s-a mai pus o 
căruță de piatră. Din această 
pricină a devenit dificil și 
mersul pe jos dară^mi-te cu 
mijloace auto sau cu tracțiune 
animală ?

Să nu vă închipuiți, nevoie 
de drum bun au și oamenii 
de pe aici. Ba lemne, ba a- 
provizionarea cu materiale de 
construcții, alimente. Dar ce 
să-i faci, se luptă bieții oa
meni cărînd totul cu spinarea 
pentru că deocamdată, altă ca
le n-au".
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Autoritățile de la Saigon
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INTERVIUL CONDUCĂTORULUI DELEGAȚIEI F.N.E.

PARIS 24 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat agenției 
France Presse, conducătorul de
legatei F.N.E. la tratativele de 
La Paris, Tran Buu Kiem. a de
clarat că „deoarece autoritățile 
de la Saizr~ — reprezintă popu
lația s Jezâ, ele nu pot
fi reci a interlocutori ai
FA£

kT

reprezentative. „Americanii, și 
numai ei, trebuie să soluționeze 
cu noi conflictul", a spus el.

Tran Buu Kiem a declarat că 
propunerea de a se constitui „un 
cabinet de pace" la Saigon este 
o idee care corespunde dorinței 
populației sud-vietnameze.

de k

9 13 minute de imagini televizate transmise de la 380000 km»
distanță de Pămint • Luna văzută

întreaga omenire a asistai marți la prima emisiune mondială 
de televiziune „în direct a Lunii" realizată de echipajul navei 
cosmice „Apollo-3" de la o distanță de numai 111 km de sate
litul natural al Pămîntului.

de la 111 km,

condiții cosmice
O interesantă experiență 

efectuată în U.R.S.S.
MOSCOVA 24 (A- 

gerpres). — Agenția 
TASS informează 
că în Uniunea So
vietică a fost efec
tuat un experiment 
tehnico-medical în 
conformitate cu pro
gramul de cucerire 
a spațiului cosmic. 
Timp de un an, în
tre 5 noiembrie 1967 
si 5 noiembrie 1968, 
medicul Gherman 
Manovțev, biologul 
Andrei Bojko și teh
nicianul 
bîșev au 
încăpere 
ermetic, 
dintr-o cameră pen
tru locuit și o seră. 
Cei trei comunicau 
cu mediul exterior
doar prin videote-
lefon. Principalul 
obiectiv al experi
mentului a fost să 
sb stabilească posi
bilitățile de viață 
ale omului timp de 
un an într-o cameră 
ermetică eu un spa
țiu limitat, întrebu- 
ințîndu-se apa și o- 
xigenul regenerate 
din produsele acti
vității vitale a 

. mului, precum 
posibilitățile

Boris Ulî- 
trăit intr-o 

închisă 
compusă

o- 
și 

de u- 
tilizare a unor pro
duse alimentare 
deshidratate prin

uscarea în vacuum. 
Pentru compensa
rea lipsei de vita
mină C și a sub
stanțelor biologice 
active au fost folo
site legume cultiva
te în seră cu ajuto
rul unei surse pu
ternice de lumină. 
Drept sol au fost 
folosite rășini im
pregnate cu sub
stanțe nutritive.

Camera în care 
s-a înfăptuit expe
rimentul a fost do
tată cu utilaj sani
tar- si cu aparata j 
de măsură și con
trol necesar cerce
tărilor medicale, 
în plus, din complex 
au făcut parte un 
sistem de aer con
ditional, sisteme de 
control și dirijare 
centrală, de cerce
tări și control medi
cal. de înregistrare 
a sunetelor și vide- 
ocontroL

Prin experiență 
s-a stabilit că pen
tru un echipaj alcă
tuit din trei persoa
ne. greutatea pro
duselor și substan
țelor necesare vie
ții pentru un zbor 
de un an, inclusiv 
ambalajul, este de 
11 tone.

Ziua, cei trei lo-

Congresul S.F.I.O» 
care a avut Ioc între 
20-22 decembrie în 
suburbia pariziană
Puteaux s-a încheiat 
prin adoptarea hotă- 
rîrii creării noului 
partid al stîngii neeo- 
muniste — partidul so
cialist. Noul partid ar 
urma să fie rezultatul 
fuziunii dintre 
și cluburile 
cane.

Rezultatele 
final reflectă 
disensiuni 
prezentanții 
lor ' tendin

S.F.I.O. 
republi

votului 
anumite 

între re- 
diferite- 

lor tendințe: 1664,
deci majoritatea, e de
ținută de adepții poli
tici ai Iui Guy Mollet 
care se pronunță în 
favoarea atragerii u- 
nui număr cît mai ma
re de socialiști în ca
drul noului partid. Cei 
367 de socialiști care 
au votat împotrivă 
reprezintă mai ales 
grupul Federația de 
nord a S.F.I.O., con
dusă de George Guille 
care exprimă curen
tul 
Partizanii 
Defferre, 
Federației 
Rhone — 
destul de
— s-au abținut de la 
vot deoarece înclină 
mai mult spre forma
rea unui partid în 
genul celui laburist 
din Marea Britanie, 
cu o pronunțată ori
entare centristă. Se 
prevede ca Congresul 
constitutiv al noului 
partid să aibă Ioc în 
jurul datei de 15 
martie 1969, pînă cînd 
se speră ca unele de
talii să se limpezească 

F uzionarea S.F.I.O. 
și a cluburilor repu
blicane s-a făcut pe

exprimă
„tradiționalist", 

lui Gaston 
secretarul 

Bouches du 
în număr 
mare , 836

catari ai camerei 
etanșe efectuau o 
serie de experien
țe, îngrijeau sera și 
făceau cercetări 
medicale și biolo
gice. După o scurtă 
odihnă, ei efectuau 
prelucrarea datelor 
experimentale, iar 
după cină citeau 
cărți și aveau con
vorbiri prin video- 
telefon.

A fost studiată 
mult discutata pro
blemă a compati-
La terminarea expe
rimentului de un an, 
colectivul se găsea 
într-o stare psihică 
bună, ceea ce per
mite să se afirme 
că, chiar și în cazul 
unei conviețuiri 
îndelungate în con
diții similare, pro
blemele incompati
bilității psihologice, 
nu sînt de netrecut.

Agenția TASS 
precizează că sta
rea sănătății lui 
Manovțev, Bojko 
și Ulîbîșev este în 
prezent bună. Ei au 
fost supuși unor 
cercetări clinico-fi- 
ziologice și după o 
scurtă perioadă de 
odihnă își vor putea 
relua activitatea 
obișnuită.

MOSCOVA 24. — Corespon
dentul Agerpres, N. Cristolovea- 
nu, transmite : La 24 decembrie 
a fost inaugurată, la Moscova, 
„Săptămîna literaturii românești 
pentru copii", organizată în baza 
planului de colaborare dintre A- 
sociatia română pentru legătu
rile de prietenie cu Uniunea So
vietică (AJRJLU.S.) și Asociația 
de prietenie sovieto-română 
(A.P.S.R.). în cadrul acestei săp- 
tămîni la „Casa cărții pentru co
pii" de pe strada Gorki s-a des
chis o expoziție de lucrări aîe 
autorilor români și traduceri din 
literatura universală destinata 
micilor cititori. Alături de expo
natele trimise din București de 
Consiliul general AJUL.V5, sînt 
prezentate desene ale copiilor din 
Rpmania

Deelxrație 
so vieto-egipteană 

cairo 24 _ — l»
Cairo a fost dată puhikxtâța de
clarația connmâ smieto-ecip* 
teanâ în legătura cu vizita o&ci- 
alâ de prietenie făcută in RA-U. 
de Andrei Gromiko, ministrul a- 
facerilor externe al U.R.S3. — a- 
Qunță agenția TASS. In cursul a- 
cestei vizite, se arată în declara
ție, au fost discutate o serie de 
probleme referitoare la relațiile 
bilaterale sovieto-egiptene și s-a 
procedat la un schimb' de păreri 
asupra situației din Orientul A- 
propiat. Cele două părți declară că 
înfăptuirea păcii In Orientul A- 
propiat necesită îndeplinirea de 
către Israel a rezoluției Consiliu
lui de Securitate și retragerea 
trupelor sale din toate teritoriile 
ocupate.

baza unor acorduri 
inițiale în mai multe 
probleme. Se mai 
poartă încă discuții, 
deschise de reprezen
tanții cluburilor re
publicane, asupra
structurii noului par
tid. Aceștia cer și 
„repartizarea" unui 
număr mai mare de 
locuri în conducerea 
lui. Procedura desem
nării membrilor con
ducerii, propusă de 
„clubiști" a fost respin

După ce Mitterand 
a anunțat, acum o lu
nă, că nu va candida 
la conducerea parti
dului. cei doi 
cători 
ST.I.O. 
și Gaston 
au anunțat 
figura nici 
ducerea lui 
așa cum 
Guy Molie t, 
cesare „un partid nou, 
o echipă nouă, stil 
nou' (COMBAT). Im-

condu- 
de seamă ai 

Guy Moliei 
Defferre, 

că nu vor 
ei în con- 
pentru că, 

spunea 
sînt ne-

După Congresul de la Puteaux

A/Un S.F.I.O.
renovat"

Este de fapt vorba mai 
puțin de o fuziune a 
S.F.I.O. și a cluburi
lor republicane, decît 
de o adeziune a clu
burilor la un SJFJ.O. 
renovat'.

O problemă larg 
dezbătută Ia congres 
a fost cea a raporturi
lor noului partid cu 
Partidul Comunist 
Francez. S-au ridicat 
multe glasuri care au 
subliniat importanța 
pe care o are reluarea 
dialogului cu P.C.F. 
Nu s-a ajuns, însă, la 
nici o concluzie în a- 
ceasta privință pentru 
că au ieșit la iveala și 
cu această ocazie di
ficultăți generate de 
poziția diferită față 
de problemele politi
cii actuale și progra
mul comun de guver
nare. De aceea remar
că ziarul 
NITfi : 
de la
chează un 
în ceea 
problema 
zilei, care 
necesitatea 
a se ajunge la o uni
tate solidă a tuturor 
forțelor democratice". 
P.C.F. militează pen
tru trecerea la acțiuni 
concrete care să ducă 
la „unirea forțelor 
stîngii muncitorești și 
democratice indife
rent de concepțiile 
lor filozofice și apar
tenența lor de partid" 
— se spune în recen
tul manifest adoptat 
de plenara C.C. al 
P.C.F. Această idee 
găsește un răsunet 
mereu mai larg în rîn- 
durile întregii stingi 
franceze.

sa categoric de Con
gres care s-a pronun
țat pentru alegeri ge
nerale Ia care să parti
cipe toți militanții 
viitorului partid. Po
ziția definitivă în a- 
ceastă problemă, a 
cluburilor republica
ne, va deveni cunoscu
ta abia după conven
ția acestora de la sfîr
șitul lunii ianuarie 
1969. Chiar în cazul 
în care această dificul
tate nu va fi depă
șită S.F.I.O. e hotărît 
să formeze, singur, 
noul partid. S-a decis 
ca viitorul partid să 
se afilieze Internațio- 

( nalei socialiste iar de 
la sfîrșitul lunii ia
nuarie să se organizeze 
ședințele de constitu
ire ale organizațiilor 
sale locale.

noului partid, 
comentatori 
că S.F.I.O. 

coloana 
și că, 

cluburile re-

presia generală e că
aceste retrageri vor
duce la întinerirea con
ducerii Partidului so
cialist O conducere 
mai tînără, o nouă 
structură organizato
rică. ancorarea în rea
litățile contemporane 
— acestea se vor atri
butele 
Mulți 
consideră
va constitui 
lui vertebrală 
în fond, 
publicane vor fi coo
ptate, doar, în acest 
nou partid. în acest 
sens „COMBAT" scrie 
că S.F.I.O. își va mo
difica doar „buletinul 
său de identitate", iar 
„LE FIGARO" con-, 
sideră că „noul partid 
va semăna foarte mult 
cu vechea formație.

L’HUMA- 
„Congresul 

Puteaux" mar- 
pas înapoi 

ce privește 
esențială a 
rămîne tot 
urgentă de

DOINA TOPOR

După cum anunță agenția 
V.N.A., comandamentul forțelor 
armate populare de eliberare 
din Vietnamul de sud a dat pu
blicității un comunicat în care 
se arată că în 1968 poporul sud- 
vietnamez și forțele sale armate 
au obținut victorii însemnate. 
In acest an au fost uciși, răniți 
și capturați 630 000 de soldați și 
ofițeri inamici, din care peste 
230 000 militari ai S.U.A. și ai 
..aliaților" lor. Au fost doborîte, 
distruse sau avariate la sol 6 000 
de diferite tipuri de avioane, 
distruse sau avariate 13 500 de 
mașini militare, dintre care 
peste 7 OM de tancuri și mașini 
blindate» scoase din luptă 1000 
de piese de artilerie, scufundate 
Si avariate 1 000 de nave de răz
boi. distruse peste 700 de depo
zite de carburanți și muniții. _

Poporal sud-vietnamez a obți
nut succese însemnate și în do- 
■ueafari politie. In prezent, Fron
tul Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud și-a extins 
controlul asupra unui număr de 
«este 1MB de puncte populate. 
In 19€8 peste două milioane de 
sud-vietnamexi au fost eliberați 
de sub dominația inamicului, iar 
In numeroase sate, provincii și 
regiuni au luat ființă organe ale 
puterii revoluționare.

Emisiunea captată pe Pămînt 
și retransmisă de stațiile de te-< 
leviziune din zeci de țări, prin
tre care și România, a avut o 
durată de 13 minute, imaginile 
venind de la o distanță de a_ 
proximativ 380 000 km. Ele au 
avut o deosebită claritate și au 
avut darul să convingă pe tele
spectatori că această realizare 
tehnică nu este acum decît u- 
nul din aspectele firești ale rea
lităților secolului XX. „Se poa
te prevedea de pe acum aluni- 
zarea unei nave spațiale în 
decurs de cîteva luni", a decla
rat directorul Observatorului 
astronomic de la Jodrell Bank, 
Bernard Lovell. „Transmisia în 
direct a imaginilor luate de un 
om care privește Luna de la 
distanța de numai 111 km este 
unul din momentele istorice ale 
evoluției umanității" — a adău
gat renumitul savant britanic.

Emisiunea, considerată drept 
cea mai spectaculoasă transmi
sie de televiziune din spațiul 
cosmic, a înfățișat însă o Lună 
cu un aspect dezolant. Ea a de
monstrat că satelitul natural al 
Pămîntului este cu adevărat 
inospitalier, iar datele obținu
te corespund celor- culese în 
trecut cu ajutorul observațiilor 
astronomice și a analizelor 
științifice. „Reportajul" trans
mis prin radio de cei trei cos
monauți demonstrează că Luna 
este aridă, tristă, are aspectul 
unui deșert și în nici un caz 
nu seamănă cu muza care a in
spirat atîtea generații- de poeți.

Ziua de marți poate fi con-

siderală ca cqa mai bogată în 
întîmplări pentru cosmonauții 
Borman, Lovell și Anders. Nava 
cosmică „Apollo-8“ a fost în
scrisă mai întîi pe o orbită 
eliptică în jurul Lunii și după 
ce a efectuat două rotații, la 
ora 16,21 (ora Bucureștiului), 
motoarele au fost puse în func
țiune pentru o perioadă de 9 
secunde, ceea ce a permis tre
cerea ei pe o orbită circulară. 
Următoarele opt revoluții ale 
vehiculului spațial se vor des
fășura pe această orbită pînă 
miercuri la ora 8,06 (ora Bucu
reștiului), cînd el va începe să 
părăsească zona, de atracție a 
Lunii și va pomi în călătoria de 
înapoiere spre Pămînt, ce va 
avea o durată de 58 ore.

Echipajul navei a comunicat 
că se simte bine și totul se des
fășoară normal. Cei trei cosmo- 
nauți iau numeroase fotografii 
ale părții .invizibile a Lunii, 
ceea ce va permite completa
rea hărții satelitului Terrei. 
Potrivit unui plan elaborat încă 
în perioada antrenamentelor la 
sol, diferitele cratere, munți și 
piscuri au primit denumiri ale 
unor oficialități ale N.A.S.A. sau 
ale unor, cosmonauți decedați, 
printre oare cele ale lui Virgil 
Grissom, Edward White și Ro
ger Chaffee, care și-au, pierdut 
viața în timpul încercărilor la 
sol a cabinei „Apollo-1“ în 
1967. Un munte lunar a fost 
botezat „Muntele Marilyn", 
după numele soției cosmonau
tului James Lovell.

Specialiștii apreciază că zbo-

rul navei cosmice „Apollo-81‘, 
desfășurat pînă în L prezent cu 
o precizie matematică, repre
zintă un important succes al 
științei umane. Pentru prima 
oară, omul a scăpat atracției 
terestre și a ajuns în-imediata 
apropiere a Lunii. Omul a tre
cut fără dificultăți redutabilele 
centuri radioactive Van Allen, 
care înconjoară Pămîntul, și â 
făcut față pericolelor erupții
lor solare.

Referindu-se la zborul na
vei cosmice americane „Apol- 
lo-8“, redactorul științific al a- 
genției France Presse mențio
nează că activitatea solară ar pu
tea constitui un pericol latent 
pentru cosmonauții americani la 
reîntoarcerea lor pe Pămînt. De 
la observatorul astronomic din 
Meudon s-a observat o pată „im
presionantă" pe marginea de est 
a Soarelui care se pare că evo
luează spre vest. Se apreciază, 
de asemenea, că atît timp cit 
această pată este situată la Est, 
jeturile de protoni nu vor fi în
dreptate în direcția Pămîntului

Variațiile magnetismului teres
tru depind în mare măsură de a- 
ceastă activitate : furtunile mag
netice care provoacă profunde 
perturbații în propagarea unde
lor radio și bruiajul tuturor apa
ratelor de reperare sînt mai 
frecvente în perioada activității 
solare maxime. Soarele se com
portă în asemenea ocazii ca un 
emițător radio ce trimite unde 
de tip Radar care bruiază sau 
amplifică undele asemănătoare 
emise de pe Pămînt. In cazul in
tensificării acestei activități so
lare, înapoierea cosmonauților 
pe Pămînt s-ar produce în con
diții dificile de ghidaj.

ia caro

Activitate laborioasă la pupitrele de comandă ale navei spa riale „Apollo-8". Pe ecru Jede 
televiziune se distinge imaginea pămîntului transmisă de camerele de luat vederi instalate 

la bordul navei
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Okiaava v* fi 
hasten al Stat 
▼ește ea baxi 
de agrari ri— ire 
te proiecte rare iaa ia Mariaje «atttwri de
Gwn. arie iasale taro r Ttmanr. Alețerea
Marixneter Ladieâ urtesua de repSue fi eeeeeatrare a ferțelar 
ameHeane dia Pacific pria lărgirea ba ari aerieae de la Gaaat. 
de ande in althnal aa aa decalat aviaawie grele ea raxă mare 
de acțiune care efectcaa arisxaad de b aatba rdamest ia Vietnam.

Arhipelaral Marianeler. srraat la 2 5M kiWraetri est 
de Filipine și 2 Md i îlaf tri de Japaaîa. cap riad e
15 insule, ea • sapraiațâ Mali de 7M friliwrri patrați 
R «a • populație de MMd liruifiiL Be ar arma vi devină an 
complex de bate militare aero-aavaJe. Pe linjâ pistele de de
colare — aterizare din Guam ror fi noi aerodromuri
și va fi folosit portal Garapaa de pe insula Saipan. Mutarea 
bazei de la Okinawa in Mariane ar marea .o îndepărtare* a 
potențialului de luptă american de teritorial asiatic, dar co
mandamentele din S.UA. consideră că acest -neajuns- ar fi 
compensat prin continua perfecționare a tehnicii de luptă. La 
elaborarea acestui proiect s-a fixat seama că poziția relativ re
trasă a Marianelor de marile centre agiomerale ar conferi un 
coeficient sporit de ^siguranță' pentru menținerea controlului 
strict asupra unei populații relativ pnțin numeroase, aflată de 
peste patra secole sub domiaitie străini. (Din 1521. de cînd 
Magellan a ajuns acolo/insulele au aparținut Spaniei, care în 
1899 le-a vîndut — cu excepția Guamului— Germaniei, iar in 
1919 au trecut sub mandat japonez, pentru a fi folosite ea bază 
militară în cel de-al doilea război mondial. In 1944. trupele a- 
mericane au pătruns pe insule, iar in 1947 Marianele au de
venit teritoriu sub tutelă. încredințate Statelor Unite de către 
O.N.U.)

Perspectiva consolidării pozițiilor americane în insulele Ma
riane este legată de planurile de amplasare în spațiul vast al 
Oceanului Pacific a unor baze înzestrate cu rampe pentru 
lansarea de rachete. In acest contoi. puternicelor unități din 
insulele Mariane le-ar reveni nu numai misiunea de a acționa în 
direcția Asiei, ci de a ține sub observație ceea ce sc petrece 
în insulele Marshall, unde se fac experiențe pentru punerea la 
punct a armei antirachetă în cadrul unui program evaluat la 
Pentagon la suma astronomică de 5 pînă la 19 miliarde dolari. 
Programul A.B.M. (anti-balistie missile) este experimentat în 
cel mai strict secret pe atolul Kwajalein. alcătuit din 18 insu
lițe, care au condiții favorabile pentru ancorarea de nave 
mari, capabile să transporte echipamentul la 3 500 kilometri 
sud-vest pe Pearl Harbour.

Așadar, „mutarea" Okinawei nu va fi însoțită de renunțarea 
la o politică perimată — cea a bazelor militare pe teritorii 
străine. Este o politică sortită eșecurilor.

Z. FLOREA

Noul guvern zambian
Președintele Zambiei, 

Kenneth Kaunda, a fă
cut cunoscută lista nou
lui guvern al țării.

După cum .se știe, în urma ale
gerilor parlamentare și preziden
țiale care au avut loc la 19 de
cembrie în Zambia, Partidul unit 
al independenței naționale, al că
rui lider este Kaunda, a obținut 
victoria, ceea ce i-a conferit drep
tul de a forma noul guvern.

Pe lista noului cabinet conti
nuă să figureze în funcția de 
vicepreședinte Simon Kapwepwe, 
care a preluat și portofoliul Mi
nisterului de Finanțe. Fostul ti
tular al acestui minister, E. Mu- 
denda, devine în noul guvern 
ministru al afacerilor externe.

Reuben Kamanga, fost minis
tru al afacerilor externe, a pri
mit conducerea unui nou minis
ter menit să coordoneze dezvol
tarea regiunilor rurale în care se 
află majoritatea absolută a popu
lației țării.

Ministrul afacerilor interne. 
Grey Zulu, și-a menținut postul 
îii noul guvern. Președintele par
lamentului, Wesley Nyerenda, a 
preluat de la Arthur Wina, care 
nu a fost reales, portofoliul Mi
nisterului Educației..

Președintele Kaunda a anun
țat, de asemenea, formarea unui 
nou minister, al informațiilor și 
radiodifuziunii, în fruntea căruia 
a fost numit Sikota Wina, fost 
ministru pentru problemele con
strucțiilor de- locuințe.

ÎNFIINȚAREA unei

ÎNTREPRINDERI COMUNE
UNGARO-ENGLEZE

BUDAPESTA 24 — Corespon
dentul Agerpres, Al Pintea, 
transmite: întreprinderea un
gară de comerț exterior „Tan- 
nimpex" a încheiat un contract 
pentru înființarea întreprinderii 
comune ungaro-engleze „Rich
mond", care se va ocupa cu va
lorificarea produselor ungurești 
pe piața engleză, urmind ca în. 
viitor ea să colaboreze direct cu 
unele întreprinderi productive.

Totodată, fabrica ungară „Vis- 
coza" își întreprinderile de cor 
merț exterior „Hungarotex" și 
„Chemolimpex" au încheiat un 
acord de colaborare pe 10 ani 
cu întreprinderea austriacă de 
stat „Stickstoffwerke", care va 
livra anual întreprinderii un
gare 5 000—6 000 tone de materii 

prime de tip „Akrîl".

• LUIGI LONGO, secretar 
general al P.C.I., a oferit luni 
seara la sediul Institutului de 
studii comuniste de Ia Frattoc- 
chie o masă în cinstea delega
țiilor străine participante la 
Congresul al II-lea al P.S.I.U.P. 
A participat și delegația P.C.R., 
condusă de tovarășul Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R.

Din partea P.C.I. au fost pre- 
zenți Gian Carlo Pajetta, mem
bru al Biroului Politic și al 
Direcțiunii Partidului. Gallu- 
zzi, Lama, Occhetto și Sereni, 
membri ai Direcțiunii P.C.I., 
iar din partea P.S.I.U.P. — 
Tagliazucchi și Migliardi, șeful 
și respectiv adjunctul șefului 
secției externe a partidului.

• LA AMBASADA ROMÂNĂ 
din Buenos Aires, într-un cadru 
solemn, V. Florescu, ambasado
rul României în Argentina, a în- 
mînat diploma de membru de o- 
noare Societății de otorinolarin- 
gologie din România, profesoru
lui universitar Juan Manuel 
Tato, savant de renume mon
dial în domeniul otorinolaringo- 
logiei.

Au asistat colegi și colabora
tori ai renumitului profesor.

• LA CASA ALBĂ s-a anun
țat că președintele Johnson a

numit în funcția de ministru 
de finanțe ad-interim pe Joseph 
Barr, în locul lui Henry Fowler, 
a cărui demisie a intrat în vi
goare la 20 decembrie.

Barr, care va îndeplini aceas
tă funcție pînă la 20 ianuarie 
1969, va reprezenta Statele Uni
te pe lîngă unele organisme, 
cum ar fi Fondul Monetar In
ternațional (F.M.I.), Banca In
ternațională de Reconstrucție 
și Dezvoltare (B.I.R.D.), Banca 
Interamericană de Dezvoltare 
Economică și Banca Asiatică de 
Dezvoltare.
• Cei 82 de membri ai na- 

vei-spion „Pueblo", expulzați 
de autoritățile R.P.D. Coree
ne, au părăsit marți Seulul, în- 
dreptîndu-se spre Statele

• LA CAIRO urmează 
ceapă la sfîrșitul acestei 
mîni procesul intentat

instaurarea unui regim orientat 
spre încheierea unui tratat de 
pace cu Israelul, anunță ziarul 
„Al Ahram". Acuzații alcătui- 
seră, potrivit actului de acuza
re, o organizație secretă denu
mită „Consiliul național egip
tean" și au difuzat manifeste 
instigînd populația la revoltă. 
Pedeapsa maximă pentru acu
zațiile aduse este de muncă 
silnică

suspendarea „podului aerian" 
„ar avea drgpt consecință priva
rea a 850 de mii de persoane 
de infima rație zilnică de 60 
gr. alimente, care le îngăduie 
să nu moară de foame.

vest-germane, cancelarul
Georg Kiesinger a declarat că 
pentru R.F.G. 1968 a fost „un an 
dificil, dar totuși plin de suc
cese". „Noi am reușit în acest 
an să evităm declanșarea unei 
crize economice și apariția peri
colelor care ar fi decurs din ea". 
Tontil mesajului a fost interpre
tat ca un prolog al campaniei e- 
lectorale pentru alegerile gene
rale din 1969.

cs te 
pe viață.

COMUNICAT al Comi- 
internațional de Cruce 
(C.I.C.R.) subliniază că 

de

Unite.
să în- 
săptă- 

unuf 
grup de șapte persoane acuza
te de a fi complotat răsturna
rea prin forță a guvernului și

• UN 
tetului 
Roșie 
decizia Guineei' Ecuatoriale 
a întrerupe „podul aerian" din
tre Insula Fernando Poo și Bia- 
fra nu a fost însoțită de nici o 
motivare. înaltul comisar al 
C.I.C.R. pentru ajutorarea 
populației din Federația nige- 
riană și Biafra, ambasadorul 
Auguste Lindt, a plecat la San
ta Isabel, unde duce tratative 
cu autoritățile guineeze. După 
cum s-a declarat la C.I.C.R.,

• MAI MULȚI deținuți po
litici au fost puși în libertate 
în urma unui decret de amnis
tie' emis de guvernul bolivian. 
Această amnistie nu se aplică 
persoanelor deținute sub acu
zația de a fi avut Jegături cu 
mișcarea de partizani. Printre 
cei eliberați se află studenți și 
conducători ai minerilor. Anto
nio Arguedas; fostul ministru 
de interne al Boliviei, va fi «eli
berat pe cauțiune.

Autoritățile. consulare; au pri
mit ordin să -elibereze vize 
fruntașilor politici afllați în 
exil, pentru ca aceștia să se 
poată reîntoarce în Bolivia.
• ÎNTR-UN MESAJ rostit la 

posturile de radio și televiziune

• PREȘEDINTELE Uniunii 
paneuropene, contele Couden- 
hove Kaîerghi, a declarat că 
„NATO trebuie să se transfor
me într-o alianță a doi parte
neri egali — Statele Unite și o 
Europă occidentală 
El s-a pronunțat, 
pentru admiterea 
rilor scandinave 
mună.

unificată", 
de asemenea, 
Angliei și ță- 
în Piața co-

• ÎNTRUNITĂ
extraordinară, Adunarea 
gislativă a Insulelor Ryukyu a 
adoptat o rezoluție în care se 
cere încetarea vizitelor nave
lor nucleare americane în por
turile japoneze și retragerea 
bombardierelor B 52 de la ba
zele existente în Okinawa.

în ședință
le-
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