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A CHIMIEI

însuflețire chemare la înlroeore lansată do 
organizațiile de partid ale municipiului Bucu
rești și județului Timiș, de institutele de cercetări 
și proiectări din sectorul 7 al Capitalei a de
terminat, în conferințele organizațiilor județene 
de partid și în plenarele extraordinare ale ace
stora o profundă și multilaterală dezbatere și 
analiza asupra resurselor și posibilităților de 
care se dispune, înscriind în agenda activității 
viitoare ongaiamente mobilizatoare în vederea 
realizării și depășirii prevederilor planului de

stat stabilit pentru cel de-al 4-lea an al cin. 
cinalului în toate domeniile de activitate.

Publicăm, în continuare, extrase din răspun
surile la chemarea la întrecere în care se evi
dențiază obiective de mare însemnătate privind 
creșterea producției industriale și agricole, rea
lizarea investițiilor, ridicarea nivelului calitativ 
al eficienței producției materiale și al cercetării 
științifice, la edificarea cărora tineretul este da
tor să participe cu tot entuziasmul și elanul său.

Institutul
de Energetică 
al

inițiative și, în-

ROMANEȘTI
irig. GH. CARANFIL

adjunct al ministrului industriei chimice

vastei opere 'de in
dustrializare socialistă a țării, par
tidul nostru a acordat și acordă 
o importanță deosebită dezvoltării 
unei industrii chimice puternice, 
bazată pe valorificarea superioară 
a resurselor naturale ale țării și 
capabile să se înscrie, prin pro
porțiile și dinamismul ei, ca o di
recție principală de dezvoltare a 
economiei noastre socialiste. Edi
ficator, in această privință, este 
faptul că, prin alocarea unui vo
lum important de investiții, au 
fost construite și date in folosință, 
în perioada 1950—1965, 140 de 
întreprinderi și secții noi, de mare 
capacitate, utilate la nivelul teh
nicii avansate; în același interval, 
au fost extinse și modernizate 
cele mai multe din unitățile exis
tente. In industria chimică — ra
mură industrială nouă, al cărei act 
de naștere s-a semnat în anii so
cialismului — s„a realizat, astfel,

„In vastul program de dezvoltare multilaterală a Româ
niei socialiste, trasat de Congresul al IX-lea al partidului, in
dustria chimică ocupă un loc deosebit de important. După 
cum se știe, cincinalul prevede dezvoltarea intr-un ritm ra
pid a producției de îngrășăminte, fibre sintetice, mase plas
tice și a altor produse și subproduse destinate satisfacerii 
multiplelor cerințe ale economiei naționale**.

(Din cucintarea tovarășului NICOLAE CEACȘESCU 
la Consfătuirea pe țari a lucrătorilor din industria 

nr- chimica). ’ ' ' '

cel mai rapid ritm de creștere 
iin întreaga noastră industrie. 
Dacă com aminti numai faptul că, 
în comparație cu anul 1938, in
dustria chimică a înregistrat o 
creștere de .peste 30 ori, avem 
imaginea sintetică, elocventă prin 
ea însăși, a dinamismului acestei 
industrii tinere, prezentă în pei
sajul economic al patriei noastre 
ca o redutabilă forță a noului.

Noutățile, in acest domeniu, 
tint multiple, iar proiecția lor în 
viitor conturează un tablou tot 
mai impresionant. Așa cum sub
liniază directivele Congresului al 
IX-lea al P.C.R„ producția globală 
a industriei chimice ca crește, m 
1970, de aproximativ 23 ori față 
de 1965, cu un ritm mediu anual
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Academiei
r Planul optim de a- 

provizionare cu combus
tibil a economiei națio
nale pe anul 1969 — eco
nomii efective evaluate la 
60 000 000 lei • Elabora
rea bilanțului energetic 
național de perspectivă • 
Schemă originală de re
gulator auto adaptiv pen
tru reglarea puterii unui 
reactor nuclear e Formu
le de producție pentru 
îmbunătățirea calității 
motoarelor cu ardere »n- 
temă.

Dezbatînd în Adunarea ge
nerală din 25 decembrie 1968 
chemarea institutelor de 
cercetare și proiectare din sec
torul 7 al Capitalei, colectivul 
Institutului de energetică al 
Academiei Republicii Socialis
te România răspunde cu entu-

ziasm acestei
sușindu-și cele 4 obiective cu 
caracter general propuse insti
tutelor de cercetare din dome
niul științelor tehnice, își ia 
angajamentul să le traducă în 
viață prin :

1. Sprijinirea activă a rezol
vării unora din problemele 
fundamentale și complexe pri
vind dezvoltarea energeticii 
românești, ca:

a) participarea la acțiunea 
de lărgire a posibilităților de 
utilizare rațională a tuturor 
resurselor de energie disponi
bile in țară, prin elaborarea, în 
colaborare cu Comitetul de 
Stat al Planificării și alte or
gane centrale, a planului op
tim de aprovizionare cu com
bustibil a economiei naționale 
pe anul 1969, acțiune care va 
conduce la economii efective 
evaluate Ia 60 000 000 lei.

(Continuare in pag. a 111-a)

Brașov
• Cu 300 milioane lei 

va fi depășit planul pro
ducției globale industria
le • Peste prevederi : 
100 milioane lei mărfuri 
exportate • La 40 de 
produse se va scurta pe
rioada de asimilare cu 
1—3 luni • Prin autouti- 
lare vor fi realizate 320 
mașini și utilaje • 1 800 
tone metal economisit • 
Beneficii suplimentare de 
80 milioane lei • Coope
rativele agricole vor livra 
suplimentar: 3 000 tone 
legume, 3 000 tone cartofi, 
4 500 tone sfecla de za
hăr, 10 000 hl lapte, 300 
tone carne, iar întreprin
derile agricole de stat: 
350 tone cereale, 1 400 to
ne cartofi, 3 400 hl lapte 
de vacă, 170 tone carne 
și 1 milion ouă.

Făcînd bilanțul activității e- 
conomice, conferința organiza- 

(Continuare în pag. a IlI-a)

(Continuare m pag. a III-a)

PROIECȚIILE CINCINALULUI

TRECUT 0 LUNĂ DE
O zi. două... zece... Nu știi ci nd, și parca nu-ți vine să 

crezi că au trecut deja treizeci de zile. Consulți calendarul 
și îndoiala dispare. Da, din ziua aceea cind te-ai angajat in 
fața colegilor, din ziua cînd în adunare ai rostit acele citeva 

y cuvinte, „vă mulțumesc și vă promit să nu dezmint încre
derea acordată**, a trecut o lună. Mai mult chiar.
- Și?
De ce te-ai oprit, voiai, probabil, să-ți spui: „Și ce-am fă

cut în acest timp ?“ Continuă-ți gindul, este exact întrebarea 
pe care intenționăm să ți-o adresăm și noi. O lună nu-i chiar 
atît. Vei fi putut totuși face multe : foarte multe în acest 
răstimp. Vei fi și făcut, nu ne îndoim. Și tocmai de aceea 
îți și solicităm un răspuns limitat. Ne-ar interesa adică, 
ce anume din ceea ce ai întreprins în acest răstimp s-ar 
putea constitui, în ochii tăi, și ai colegilor, ca argumente 
care să certifice justețea alegerii tale ca secretar al organi
zație ? Căci ești, fără îndoială, de acord, ai spus-o tu în
suți în adunare, o asemenea încredere trebuie certificată in 
fapte. Prin urmare, iată, notăm :

CE

INVITAȚIA SE REȚINE

Repetăm invitația și totuși cele 
două eleve, Dori Mircea și Maria 
Romoșarr. primii noștri interlocu
tori, continuă să-și acorde reci-

proc întâietatea. înțelegem timidi
tatea lor, sînt la primul interviu, 
și încercăm să preluăm ..sarcina“ 
pe care și-o transmit una alteia. 
Să spargem, adică, gheața.

— Sînteti, deci, secretarii orga-

PRODUCȚIA DE zne
4968

Cu planul anual 
îndeplinit

3® de fabrici și uzine din 
jndetnl Brașov raportează 
îndeplinirea integrală a sar
cinilor pe 196S cu 7 oile îna
inte de termen. In fruntea 
acestora se situează fainele 
de tractoare și autocamioa
ne. combinatele chimice din 
orașele Victoria și Făgăraș, 
Fabrica de automotoare și 
Vzina nr. 2.

R. L.

ÎNGRĂ
ȘĂMINTE 
CHIMICE

• COOPERAȚIA MEȘTE
ȘUGĂREASCĂ și-a realizat 
si depășit sarcinile de plan 
la tați indicatorii. In ceea ce 
privește deservirea popu
lației — principala preocu
pare a acestei sector eco- 
■«■if — realizările depășese 
e» 1X1 la sută pe cele din 
1M7.

• Din GALATI ■-* comu
nicat vestea realizării de 
către industria județului cu 
( zile înainte de .firșital a- 
nului. a planului producției 
globale. Printre unitățile 
fruntașe se numără și Com
binatul siderurgic.

(Agerpres)

CIND EȘTI SECRETAR!
RGUMENTE Al ADUS

IN FAVOAREA INVESTIRII TALE
CU ACEASTA ÎNCREDERE ?

IA’irizațiilor L'.T.C. din ană 
Și V?

— Da, răspundem noi pe rind 
în locul fiecăreia. Dori e secreta
ra uteciștilor din anul IV B și 
Maria a celor dm anul V’ B. am
bele de la același liceu — Liceul 
pedagogic din Deva. Utecsste de

erori și toți dorim să le reali
zăm. Personal am făcut atîtea 
propuneri. Nu știam unde se va 
opri alegerea colegilor, dacă bă
nuiam numai, poate aș fi fost mai 
reținută. Faptul consumat, nu mai 
am însă ce face și consider chiar 
și acele propuneri pe care Ie ros

tești în fața adunării un cuvînt de 
onoare că vei pune sufletul la 
realizarea lor. Așa, ca...

A. NICOLAE 
AL. BĂLGRADEAN

(Continuare în pag. a lV-a)

Dificultățile

origina lității
Cu prof. univ. dr. docent

INTERVIUL
NOSTRU

ȘERBAN 

CIOCULESCU
membru corespondent 

al Academiei

Rep.: Fără îndoială, sîntem astăzi martorii unei perpetue e- 
manații de linii originale în toate speciile literaturii, al unui flux 
permanent de originalități care privesc atît tematica — rezultat 
al descoperirii unor zone inedite de inspirație, pînă azi neglijate 
sau interpretate ca neavînd tangență cu sfera evenimentului ar
tistic considerat prin el însuși -— cît și, mai ales, expresia. Firește, 
promotoare a acestor direcții literaro noi este în primul rînd 
tînăra generație de scriitori. Am dori să ne spuneți, tovarășe pro
fesor, în ce constă, după părerea dv., specificul esențial al litera
turii aparținînd scriitorilor noștri tineri ?
Ș-JSoculescu ^Originnfftafea literaturii tinere de azi se află, 

cred, in încercările de autodefinire printr-un stil propriu. In 
poezie,^acest stil caută adeseori expresia antipoetică, în așa fel, 
incit să dea cititorului o lumină, un șoc. In trecut, poetul dorea 
să-și capteze cititorul. S-ar părea că în prezent îi place să-l înde
părteze. Au generalizez, firește, dar constat o tendință a unei 
părți din lirica, actuală de a scrie cu spatele la public și de a tra
duce intr-un limbaj fie incifrat, fie prozaic, impresii, senzații sau 
idei singulare.

Ceea ce mi se pare insă și mai grav este o anume predilecție a 
unora dmtre liricii de azi — și nu numai de la noi -— pentru in- 
cifrarea de arabescuri, renunțînd (sau neputînd) să exprime 
momente sufletești comunicabile, fie ele și singulare. Este, în 
fond, un neoromantism introvertit, spre deosebire de romantis- 
mul extravertit de altă dată.

Dacă in poezie șochează înainte de toate expresia inedită, 
frșzmd aspecte ce depășesc uneori pînă și „ilogismul1* poetic, cu 
proza se petrece un fenomen ciudat într-o altă linie: lirismul eli
minat din poezie invadează totalitatea prozei, începînd cu repor
tajul și neexceptînd niciuna dintre speciile literare. Nu vi se’ 
pare că azi reporterii vor să fie mai poeți decit poeții înșiși ?

Rep: Poate că este un aspect cu șanse de consolidare și evo
luție. Spunem acest lucru avînd în vedere că direcția de care vor
beați își are iluștri reprezentanți în multe literaturi de prestigiu — 
franceză și italiană îndeosebi.

Ș. C.: Desigur, nu este situația exclusivă a prozei noastre. In ceea 
ce privește șansele de evoluție, consider că e dificil de pronosti
cat. Intuiesc, însă, că se va produce o reîntoarcere la anumite 
procedee clasiceji necesare: cred, de pildă, că romanul își va 
ie găsi destinul său firesc, cate este acela de a înfățișa prefacerile 
revoluționare din țara noastră și problemele care frămîntă pe omul 
modern, de la noi și de pretutindeni.

Rep. : Ați vorbit ele invazia lirismului în cele mai multe specii 
literare. Credeți că este singurul paradox, în mersul actual al pro
zei noastre r

Interviu realizat de
COSTTN BRATU

(Continuare în pag. a V-a)

In vacanță, spulberînd omătul imaculat al munților

IONESCU CONSTANTIN, sa
lariat O.C.L. Alimentara sectorul 
7 — gestionar-vînzător la Depo
zitul de vin din strada Bujoreni. 
Pînă aici nimic deosebit. Cuvîntul 
„vin" ar putea, eventual, trezi a- 
tenția. Nici gestionar-vînzător nu 
trece chiar neobservat. Lucrurile 
se înlănțuiesc dacă adaugi și „de
pozit". Numai dacă le citești a- 
tent. In rest, nimic nou. Nu e 
mare scofală să lucrezi, la un de
pozit de vin, să ai gestiune. Tre
buie să torni în sticla clientului. 
Dar... Totul e să știi cum și ce 
torni. Că nu întotdeauna clientul 
e atent și chiar dacă e... nu în
totdeauna clientul îți reclamă și 
cele 15—20 gr. pe care tu nu i 
le mai pui pînă la semn, și dacă 
iți reclamă, te scuzi, zîmbești, o- 
mul pleacă mulțumit, nu-ți pierzi 
nădejdea, vin alții care cu sau 
fără 15—20 gr...

Și după un timp faci recurs. 
Că așa, pe dincolo, că eu „nu am 
putut realiza economii din veni
turile din muncă" (am respectat

Prinși cu mina 
in buzunarul cetățeanului

redactarea — n.n). Și nu te con
trazice nimeni. Tribunalul e de 
acord că nu ai putut realiza eco
nomii. Numai că un imobil pe 
care l-ai cumpărat cu 68000 lei, 
pe care i-ai trecut in acte — în 
realitate 150000 — mobile scum
pe și tot confortul din „imobil" 
trebuie să aibă o explicație. Și din 
nou argumente: împrumuturi etc. 
Și simplu, ecuația a căpătat și celă
lalt termen: vînzător gestionar 
n gr, (in favoarea-i) — ilicit.

NICOLAE ION, laborant teh

nică dentară — Spitalul Coljea. 
Deci, Nicolae Ion, laborant. Teh
nica dentară. Meserie serioasă, 
multă migală (întrebați-l 1) dar, 
cum bine știm, căutată. Nu se 
face nici un secret din faptul că 
și Nicolae Ion știe că meseria lui 
e căutată. Te caută clienții, îi mai 
cauți și tu (nu te lasă inima l) și 
cînd nu te-aștepți te mai caută 
și justiția.

„Banii vin din contribuții fami
liale", „Tatăl ne-a dat". „Daruri 
de nuntă".

Simple adunări și scăderi dau 
vre-o 80000 lei picați din senin. 
Metamorfozați in „Fiat".

„Tatăl ne-a dat" — pensie 
500—600? lei in perioada celor 
„80 000" lei. „Banii vin din con
tribuții familiale" — în aceeași 
perioadă, un calcul estimativ face 
imposibilă o asemenea afirmație.

„Daruri de nuntă" - O mică 
și nevinovată confuzie : e vorba 
despre nunta și darurile fratelui.

„Am avut și o motocicletă pe 
care am vindut-o" — Perfect a-

NICOLAE ADAM

(Continuare în pag. a V-a)
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STUDENT!! DIN TG. MUREȘ CRONICA OPTIMISTULUI

DESPRE E! /W Cămine studențești la ora 

odihnei de dupi-amiază

Foto: EMIL COJOCARU

CARTE

In această iarnă visul nostru de ani începe să prindă 
contururi precise. S-a anunțat că în luna aprilie vom fi invitați 
să participăm la Festivalul studențesc „Primăvara la Tg. Mureș".

Dintre sentimentele pe care le încercăm în fața acestei vești, 
cel mai puternic este optimismul. Sperăm că va fi un festival 
reușit și că studenții din Tg. Mureș vor avea multe de învățat. 
Nu spun că la noi nu ar exista o oarecare experiență în domeniul 
activității cultural-artistice. Formațiile noastre artistice au fost 
prezente la ultimele ediții ale „Festivalului artei studențești" și 
au obținut rezultate bune. în facultăți sînt mulți studenți dornici 
să se afirme pe tărîm cultural-artistic. Dar noi nu ne putem îm
păca cu faptul că forurile care răspund de bunul mers al activi
tății cultural-artistice în centrul nostru universitar s-au obișnuit 
să măsoare valoarea muncii noastre făcînd comparații eu anii 

■ trecuți. Se rostesc mereu formule devenite tradiționale : ,/vrra 
mai multe formații decît în anul universitar trecut" ; „Pe scenă

DE VIZITA
• Anul 1968 este al 23-lea an universitar 

la Tg. Mureș ;
• Numărul facultăților a crescut de la 5 în 

anul universitar 1948-1949 la 8 în actualul 
an universitar;

• Numărul studenților a crescut de la 
841 în anul universitar 1948'1949 la 2500 în 
anul universitar 1968-1969;

• Cele trei institute de învățămînt supe
rior au pregătit pînă în prezent 2500 de me
dici și farmaciști, 1500 de cadre didactice, 
200 de actori și regizori ;

• S-au construit cămine noi și o cantină 
modernă în care locuiesc și iau masa cca. 
80 la sută dintre studenți ;

• Peste 65 la sută dintre studenții celor 
8 facultăți din Tg. Mureș sînt bursieri •

• Pentru studenții Institutului de ieatr.» 
„Szentgyorgyi Istvan“ s-a construit un stu
dio experimental cu 500 de locuri.

Informare multilaterală, 
educație temeinică

Participarea studenților la 
viața politică 'a patriei' este o 
realitate care aproape nu mai 
trebuie demonstrată. Este un 
fapt că ștudentul este organic 
Interesat de întreaga politică in- 

și externă a partidului 
r.x'Tru, întrucît de ceea ce se 
preconizează a se înfăptui pe 
plan intern, de relațiile de pace, 
de liniște depind toate activi
tățile noastre viitoare. Așadar, 
este foarte important să se a- 
corde prioritate elementului for
mativ. Este, totodată, o reali
tate că în pregătirea politică a 
studenților trebuie să se țină 
seama de particularitățile spe
cifice — de pregătirea intelec
tuală, de ținuta științifică etc. — 
care impun și forme adecvate 
de lucru cu studenții din acest 
punct de vedere. Pe primul plan 
voi aprecia, în acest sens, ro
lul unei bune șl operative in
formări. Dorim să partici
păm la cît mai multe infor
mări unde să ni se prezinte în

mod calificat și documentat pro
blemele politice. Dorim în fa
cultate sau în institut sâ fie 
invitați reprezanUsți auicrizaU 
ai organelor de pcrt.d și de star, 
ai presei, cadre didactice, de 
prestigiu, care să ne prezinte 
aspecte ale politicii noastre in
ternaționale, ale relațiilor eco
nomice, diplomatice, culturale 
etc.

...Cunoaștem măsurile care 
s-au luat în această tcazznă 
pentru activizarea vieții pohL- 
ce din institutele de invățâz-int 
superior, pentru o ample, și do
cumentată prezentare in fața 
studenților a evenimentelor po
litice. Ne-am convin* insă că 
ceea ce se întreprinde pe plan 
central nu poate să devină 
realitate dacă nu se depun 
eforturi și pe plan local. Aria 
înseamnă să căutăm și să găsim, 
noi înșine forme care ni se po
trivesc, în raport de ceea ce 
studenții cunosc sau nu cunosc. 
Spun asta fiindcă, să fiu sin

RĂSPUNDEREA 

FAJĂ DE 

PROFESIE
Va veni o zi cind o 

sută sau mai multi 
copii se vor întreba 
cu vădită curiozita
te : „Cine este noua 
profesoară Poate 
încă înainte de a-mi 
ști numele, poate îna
inte de a ști cum arăt, 
ei mă vor imagina ca 
pe o tînără care în- 
tr-un anumit domeniu
de activitate — spe
cialitatea mea: limba
și literatura română — 
trebuie să știe tot... 
Am observat că mulți, 
foarte multi dintre 
colegii mei, se gîndesc 
— și o fac cu senti
mentul răspunderii, 
nu cu cochetărie — 
la clipa cind vor pă
răsi sala ultimului e- 
xamen studențesc 
vor fi puși în fața 
confruntării decisive 
cu realitatea: exame
nul vieții. Pentru noi 
este foarte clar că 
după „Gaudeamus i- 
gitur“ al anilor de 
studenție începe viața 
la țară. Poate va fi 
greu Poate vom re
greta orașul — cu 
teatrele, cu cinemato
grafele, cu cafenelele. 
Dar aceasta este mi-

\

siunea noastră socia
lă Dacă școala de 
gultură generală nu

are profesori buni, 
care s-o determine la 
eforturi pentru o in
struire de nivel la 
toate disciplinele, în 
liceu, și pe urmă la 
facultate, nu se poate 
cînta la un pian care 
nu are clapele prin
cipale pentru realiza
rea armoniei.

Sînt mîndră de co
legii mei: îmi plac, îi 
stimez mult. Pentru 
că gîndesc profund. 
Pentru că gîndesc fru
mos. în anul nostru 
s-a discutat deseori 
despre felul în care 
îșl fac datoria unii 
profesori din școlile 
sătești. Nu că facem 
noi pe vitejii, dar ne 
este greu să ne împă
căm cu gîndul că lu
mea fragedă a copilă
riei și adolescenței 
poate cădea uneori 
victimă șabloanelor 
vîrstei așa-zis matu
re : ne referim la pre
zența nedorită în une
le școli sătești a unor 
profesori blazați, a 
unor profesori cu idei 
prefabricate, a unor 
profesori care vorbesc 
cu vorbe din carte. 
Noi ne străduim să 
fim o generație care 
să respecte spiritul 
timpului. Noi vrem să

ducem mai departe, 
în școlile unde vom fi 
repartizați, ștafeta 
dascălilor noștri — 
dar în conformitate 
cu suflul timpului în 
care trăim. Poate sînt 
prea optimistă — dar 
eu văd în colegii mei 
tineri care învață cu 
sîrguință, care se pre
gătesc cu pasiune, 
trăind cu dorința de 
a deveni asemenea 
profesori care să în
nobileze cu știința lor 
școlile sătești, să pună 
umărul pentru a aju
ta la transformarea 
lor în adevărate fo
care de cultură. La 
noi în an se bucură 
de prețuire cuvintele 
lui Iorga: „Profeso
rul este o ilustrare 
personală a discipli
nei sale". Pentru a- 
ceastă „ilustrare per
sonală" trebuie să ne 
înarmăm acum, în fa
cultate, cu credință 
științifică — care ge
nerează pasiunea pen
tru lucru »• cu imagi
nație — care inspiră 
ideile; cu perseveren
ță — care le dă viață.

MARIA TETAVU 
studentă, Facultatea 

de filologie

cer. o irfermare Ia c’re am par
ticipat recent poate fi trecută la 
captio.ul pierdut*. Spe
ră* că eu consideră nimeni in 
<■ «ximTU că studenții Insti
tutului pedagogic de trei ani nu 
ar fi capabili sâ citească un text 
publicat intr-un ziar. Ne-am 
simți jigriX Credem mai repe
de cu o anumită comoditate și o 
anumită mentalitate — ambele 
străine spiritului universitar — 
au făcu: ca prima noastră in- 
fermare politică să nu însemne 
altceva decît apariția unui con
ferențiar care sâ ne citească 
patru foi reprezentu.d un text 
copiat din ziar... Noi vrem să 
ne formăm ca intelectuali cu o 
dezvoltată personalitate politică. 
Vom fi profesori, vom educa 
mai multe generații de elevi și 
această dorință, această pasiu
ne va trebui să o insuflăm mai 
departe viitorilor noștri elevi. 
Or, principalul factor în dezvol
tarea personalității politice îl 
constituie deprinderea unor te
me mice criterii de apreciere a 
fenomenelor sociale. Noi am 
dori, de aceea, să audiem con
ferențiari bine documentați, 
care să aibă deprinderea de a 
expune frumos și clar, care să 
nu facă numai o simplă infor
mare. ci și o apreciere asupra 
realităților despre care vorbesc. 
Ne exprimăm dorința de a 
participa la activități destinate 
cunoașterii tradițiilor poporului 
român, a cunoașterii patriei, să 
ne intilnim cu conducători ai 
partidului, să cunoaștem in am
ploare documentele de partid 
fi de stat

Rezultă, de aici, că organiza
ției noastre U.T.C., asociatei 
studenților, le revin sarcini 
foarte importante pe linia bunei 
organizări a educației politice 
a studenților, sarcini care ex
clud prin ele însele o rezol
vare superficială, formală. Ca
pitolul pregătirea politică a stu
denților cere, dimpotrivă, o 
concepere atentă, intelectuală, 
resDonsabilă a planului de ac
tivități. o îndeplinire perseve
rentă. exemplară a acestuia, în 
scopul educării unei generații 
de specialiști cu larg orizont de 
gîndire, cu simt de apreciere a 
drepturilor și datoriilor lor, cu 
responsabilitatea de cetățeni ai 
patriei socialiste.

EUGEN POPTAMAȘ 
student în anul II 

la Facultatea 
de istorie-geografie

Festivalul studențesc
„Primăvara 

la Tg. Mureș"
au urcat mai multi studenți...** J „Am pregătit un număr mai 
mare de spectacole..." Ceea ce ne supără este refuzul de a se 
accepta comparația valorică cu alte centre universitare. Citim înt 
ziare, auzim la radio despre formații studențești de mare renu
me — orchestra de muzică ușoară „Phoenix" din Timișoara, e* 
chipa de teatru „Podul" diu București; am aflat de unele iniția
tive valoroase — înființarea „Clubului celor șapte arte" la Iași, 
a „Studioului de dramă" al Universității din Timișoara etc. Nu
trim speranța că și colegii noștri din București, și cei din Iași, 
și coi din Timișoara, sau din alte centre universitare vor accepta 
invitația noastră de a participa la Festivalul studențesc „Primă
vara la Tg. Mureș". Organizarea unui astfel de festival este pen
tru noi un prilej de a învăța din experiența studenților cu tradiții 
bogate în activitatea artistică. Totodată, se remarcă faptul că încă 
de pe acum se face simțită febra pregătirilor, studenții-actori din 
Tg. Mureș dovedind pasiune, dar și dorința de a prezenta invi- 
taților la festivalul nostru o frumoasă carte de vizită.

CONSTANTIN VARTOLOMEI
student, Facultatea de medicină 

generală

Am citit că un chimist 
german, Wilhelm Ostwald, 
care a cercetat biografii^ 
unor iluștri oameni de 
ință, a desprins concluzia 
că în domeniul științelor 
pozitive, puterea de creație 
maximă se manifestă între 
25—35 de ani.

Va trebui să muncim mai
mult. Fiecare student medi
cinist va trebui sa mun
cească mai mult. La o re
centă Plenară a partidului 
s-a insistat asupra necesi
tății de a da rețelei de asis
tență sanitară cadre bine 
pregătite, capabile să se 
pună în slujba sănătății 
omului. Ni se cere o acti
vitate profundă. Va fi pe-

I Tinerețea centrului nostru universitar 
. nu a împiedicat crearea unor prestigioa- 

se școli științifice. In momentul de față.
| cind învățămîntul românesc a trecut la 

modernizarea și organizarea metodelor de

I predare, existența unor școli științifice pu
ternice în institutele și facultățile din Tg. 
Mureș constituie forțe care imprimă a- 

Icestora elasticitatea de adaptare la ne
voile țării și capacitatea de a atinge idea
lurile civilizației omenirii...

I Pentru noi facultatea nu este doar un 
laborator de activitate universitară. în 
facultate se creează cadrul unei partici
pări permanente la viața societății, mai

Iales prin activitatea noastră în cadrul or
ganizației U.T.C. Concepută ca o reflec
tare fidelă a aspirațiilor sociale și indi- 
Ividuale ale studenților, activitatea orga
nizației U.T.C. este un factor dinamic în 
lumea universitară. Nouă, studenți 
români, maghiari, germani, care în- 

Ivățăm înfrățiți la Tg. Mureș, viața 
universitară, cu învățătura înalta, cu pro
fesorii săi eminenți. cu atmosfera ei

I prestigioasă, dar mai cu seamă partici
parea activă la tot ce întreprinde orga
nizația U.T.C — ne-a dezvăluit tentația a- 
firmării personalității. Adică, o contu- 

Irare ceva mai precisă — în această 
etapă a studenției — a acelor trăsături 
care caracterizează o persoană și o deo- 

Isebesc de oricare alta. Prima treaptă a 
unei atari afirmări se dovedește a fi 
AUTOCUNOAȘTEREA. Aceasta este in 
mare parte opera facultății, care com- I pletează la un alt nivel, academic, am I spune, eforturile școlii generale, liceuiui.
familiei. O remarcă interesantă : în aju- I torul acestei laturi a procesului edu
cativ vine chiar cerința majoră a stu
denților de a-și cunoaște specificul per

sonalității. Pot fi surprinse adesea, mai 
ales la studenții de la Teatru, dar nu mai 
puțin la viitorii medici sau profesori, o 
aplecare „narcisică44 spre descoperirea 
propriei lor imagini oglindită în atitudi
nea cu care îi înconjoară colectivul în

AFIRMAREA

mijloculx căruia trăiesc și învață. O 
întreagă pleiadă de oameni de ști
ință atrag cu căldură in jurul lor pe 
studenți, conferind acestui act atributul 
unei înalte îndatoriri didactice și ști
ințifice. Astăzi însă. în condițiile mo
dernizării învățămîntului. activitatea

celor mai multi dintre profesorii noștri . 
nu se mai reduce la transmiterea unor I 
cunoștințe de la catedră ; sînt evidente | 
eforturile pe care dascălii noștri le fac 
pentru ca să ne învețe cum să dobîn- I 
dim singuri aceste cunoștințe, să ne arate I 
mijloacele și să ne inspire dorința s-o 1 
facem. Accentul cade astfel pe munca ■ 
independentă. Este bine, credem noi, că I 
se întîmplă așa ; altfel am risca să ieșim I 
din facultate cu o personalitate tot atît 
de debilă, de copilăroasă, ca în primele I 
săptămîni ale studenției. Experiența dove- I 
dește că cea mai eficientă afirmare a stu
dentului este participarea activă la pro- ■ 
cesul de învățămînt. Dialogul activ dintre I 
cadrul didactic și student este măsurător ■ 
al gradului de personalitate al studentului. . 
Intr-un asemenea climat, cine este excep- I 
țional reușește să realizeze lucrări ori- | 
ginale. Ceilalți studenți pe care inteli
gența strălucită nu-i servește, se deprind I 
să gîndească original. Munca științifică I 
beneficiază astfel de exemplul profeso- ■ 
rului, de încurajarea lui, de sprijinul ■ 
real si inteligent pe care profesorul îl I 
acordă studentului în vederea îmbogă- I 
țirii orizontului cultural și științific al 
acestuia. I

Documentele de partid și de stat despre | 
care am luat cunoștință în aceste zile de 
sfîrșit de an, vin în întâmpinarea dorinței I 
noastre de a avea posibilitatea unei de- I 
pline afirmări a personalității noastre. • 
Sîntem recunoscători pentru aceasta ■ 
Partidului Comunist Român. |

ILDICO ZNOROVSZKY
studentă la Institutul de teatru 3

V. CRINU
student la Institutul de medicină

și farmacie |

„Valoarea 

nu așteaptă 
ca virsta s-1f 

măsoare"

riculos dacă ne vom lăsa 
antrenați —’ așa cum se 
mai întîmplă — de succese 
facile, care să ne ofere sa
tisfacții rapide. O aseme
nea activitate în cadrul 
cercului științific studen
țesc creează poziții false ; 
este o iluzie a succesului 
care se poate solda mai tîr- 
ziu, în activitatea produc
tivă, cu mari deziluzii. 
Mulți dintre profesorii 
noștri manifestă o înțelege
re generoasă a preocupări
lor noastre științifice, a in
spirațiilor noastre. Să răs
pundem prin manifestarea 
capacității noastre de a fo
losi îndrăzneț și eficient 
pregătirea* sîrguință și in
teligența ce ne sînt proprii. 
Este vremea creației.

aurelia gliga 
studentă la Facultatea 

de farmacie

NE ONORAM DATORIILESÂ
Am petrecut o săptămînă în 

mijlocul studenților din Tg. 
Mureș. Orașul nu are vechi 
tradiții universitare. Aici viața 
studențească este o creație a 
socialismului. Nimic nu divulgă 
însă puținătatea anilor pe care 
îi numără această Alma Mater 
mureșeană. Totul pare sedi
mentat de mult — aerul cu a- 
devărat universitar, nivelul in
telectual al studenților, comu
nicările competente ale profe
sorilor. Studenții s-au impus 
repede în viața orașului, _ fiind 
priviți cu admirație, cu încre
dere și cu respect.

Desigur, o cetate universitară
— cu o bogată viață științifică, 
cu o pasionantă viață spirituală
— nu se poate clădi numai cu 
entuziasm. La Tg. Mureș am a- 
flat nenumărate mărturii ale u- 
nor însemnate eforturi mate
riale menite să asigure tineri
lor care învață, condiții de pre
gătire dintre cele mai bune*

Clădirea Institutului de medici
nă și farmacie este, poate, cea 
mai frumoasă din oraș. Are am
fiteatre spațioase, săli de semi- 
narii elegante. Laboratoarele 
sînt înzestrate cu aparatură 
modernă, multe utilaje au fost 
importate, plătindu-se pentru ele 
sume însemnate. In apropierea 
Institutului de medicină și far
macie se înalță siluetele ele
gante ale noilor cămine, unde 
studenții locuiesc în condiții de 
confort, unde se creează o at
mosferă de intimitate care dă 
farmec ceasurilor de odihnă. 
Cantina nouă — dotată și ea cu 
utilaje moderne, încadrată cu 
personal de specialitate — oferă 
o masă gustoasă. Studenții o- 
bișnuiesc să spună că la ei la 
cantină, masa este mai bună 
decît Ia restaurant. Clădirea In
stitutului de teatru este, de a. 
semenea, nouă. Are săli spați
oase, club, studio experimental, 
vestiare. Institutul pedagogic de

3 ani funcționează și el într-o 
clădire nouă, unde studenții an 
la dispoziție tot ceea ee este 
necesar pentru o bună pregă
tire : laboratoare, biblioteci, săli 
de cursuri și seminarii.

Amfiteatrele, sălile de semi- 
narii, laboratoarele, bibliotecile, 
căminele, cantinele au costat 
bani. Foarte mulți bani. Adaug 
aici că studenții nu plătesc taxe. 
Că 65 la sută dintre cei 2 500 
de studenți din Tg. Mureș sînt 
bursieri ai statului. Că fiecărui 
student îi este asigurat, la ca
pătul anilor de facultate, un loc 
de muncă pe măsura specialită
ții cîștigate prin studiu. Toate 
aceste eforturi materiale alcă- 
tuieso contribuția pe care po- 
poiul nostru și-o aduce la for
marea specialiștilor cu pregă
tire superioară. Partidul, statul 
se îngrijesc ca studenților să le 
rămînă o singură datorie fun
damentală : aceea de a învăța. 
Am fost bucuros să constat că

imensa majoritate a studenților 
nu uită acest fapt și că il apre
ciază așa cum se cuvine. Am 
cunoscut tineri care învață cu 
pasiune și rîvnă, care depun e- 
forturi de a fructifica condițiile 
de care dispun : mijloace de in
formare, profesori talentați, la
boratoare care invită la activi
tate științifică. Ana Lazăr, stu
dentă în anul V la Facultatea 
de farmacie, mărturisea că ti
neretul universitar are datorii 
mari față de popor și că ea și 
colegii săi se străduiesc, pe cît 
le este posibil, să muncească în 
așa fel, să se comporte în așa 
fel, incit nimeni să nu regrete 
vreodată investițiile făcute. Este 
sentimentul responsabilității stu
dențești — sentiment dominant 
în colectivitatea universitară 
din Tg. Mureș. Kotoll Sepesi și 
Maria Szabo, de la Institutul de 
teatru, au precizat că fiecare 
trebuie să-și onoreze datoriile 
— amintind că studentul este

obligat prin clauze morale bine 
cunoscute : în facultate să se 
străduiască de a se forma ca 
specialist cu o înaltă pregătire, 
intelectual cu bogate preocu
pări pentru activitatea politică 
și culturală, cetățean demn ; 
după absolvire, prezent la locul 
său de muncă, să-și pună în va
loare cunoștințele sale, elanul 
tineresc, capacitatea creatoare.

E drept, am întîlnit și cițiva 
studenți care și-au arborat 
masca teribilismului — mimind 
sfidarea normelor universitare, 
prefăcîndu-se absenți la solici
tările majore ale societății. Am 
întîlnit și tineri care fug de res
ponsabilitățile lor sociale, ușu
ratici în ceea ce privește pre
gătirea profesională și respec
tarea disciplinei universitare, 
gîndindu-se de pe acum ca, 
după absolvirea facultății, să 
accepte orice compromis, nu*

mai să nu se prezinte acolo un
de au fost repartizați, acolo 
unde este locul lor de muncă. 
Opinia publică studențească nu 
se lasă. însă, intimidată de a- 
semenea măști. Studenții, orga
nizațiile studențești sînt preo
cupate să găsească mijloacele e- 
ficiente pentru a-i face atenți 
că și ei se bucură de aceleași 
drepturi și, ca atare, Ie revin 
aceleași datorii.

Am plecat de Ia Tg. Mureș 
purtînd imaginea a sute și sute 
de tineri care învață, care se 
pregătesc să devină nu numai 
specialiști, dar specialiști foarte 
buni, dublați de cetățeni cu 
spirit de responsabilitate so
cială, conștienți că eforturile 
care se fac pentru ei nu pot fi 
recompensate decît printr-o 
pregătire adecvată, prin disci
plină și, mai ales, prin perspec
tiva pe care și-o aleg pentru 
întreaga viață și care nu poate 
să fie decît una de muncă, de 
dăruire țării, poporului ei.

adrian vasilescu
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TRADIJIA TÎNÂRA : VN VAST Șl MOBILIZATOR 
: PROGRAM DE MM

A CHIMIEI ROMÂNEȘTI Institutul

(Urmare din pag. I)
de Energetică

de circa 18,5 la sută. Dezvoltarea 
industriei chimice va fi orientată, 
în continuare, spre valorificarea 
cît -mai complexă a resurselor 
naturale ale țării, un accent deo
sebit fiind pus pe chimizarea ga
zului metan și a produselor petro
liere.

Un capitol de primă însemnă
tate în marea carte a chimiei ro
mânești îl constituie petrochimia. 
'Această ramură — cu totul palid 
reprezentată în perioada antebe
lică, deși în România a început, 
pentru prima oară în lume, 
exploatarea zăcămintelor de 
țiței — a cunoscut, în anii 
socialismului, o dezvoltare im
petuoasă, la care au contribuit, 
deopotrivă, baza materială în 
continuă creștere, știința și teh
nica nouă, efortul pasionat al oa
menilor. Produsele realizate de a- 
cest sector au răspuns unor im

portante exigențe ale economiei 
naționale, eliminînd importul u- 
nor sortimente costisitoare și cre- 
înd, în același timp, mari posibili
tăți pentru export. Producția in
dustriei chimice românești, expri
mată în conținutul de carbon al 
produselor chimice de bază, insu. 
mează anual circa 500000 tone, 
reprezentînd 25 kg pe locuitor. 
Sînt cifre care situează România 
printre țările europene cu indus
trie petrochimică dezvoltată — 
prilej de mîndrie, stimulator de 
noi energii, pentru toți oamenii 
muncii care lucrează în această 
ramwă.

E^fnplele, în acest domeniu sînt 
elocwnte, îrilănțuindu-se într-o a- 
devărată dinamică a noului. Cau
ciucul sintetic, de pildă, realizat 
la Combinatul de cauciuc sintetic 
și produse petrochimice din ora
șul Gh. Gheorghiu-Dej — și com
parabil, din punct de vedere al 
calității sale, cu cele mai izbutite 
produse similare de pe piața mon
dială — a dus la întărirea bazei 
materiale a industriei de anvelope 
și, implicit, la dotarea corespun
zătoare a mijloacelor de transport. 
Realizarea policlorurii de vinii (la 
Combinatul chimic Borzești), a 
polietilenei (la Combinatul petro
chimic Ploiești) și a poliesterului 
(la Combinatul de cauciuc sinte
tic și produse petrochimice) a cre
at condițiile pentru amplificarea 
gamei de mase plastice fabricate 
în uzinele din București, Iași, 
Buzău (în cadrul cărora se con
fecționează, în prezent, diverse 
piese și accesorii necesare celor
lalte ramuri ale industriei, în ve
derea înlocuirii sinonimelor lor din 
metal, precum și o varietate lar
gă de bunuri de consum).

Compararea a ceea ce repre- 
zini^Jazi industria îngrășămin- 
tel&Khimice cu același an 1938 
■— an de „vîrf“ antebelic — este, 
din nou, mai mult decît semni
ficativă. In 1938, singura fabrică 
de ceanamidă în funcțiune era 
demontată, datorită concurenței 
trusturilor străine... Raportat la 
peisajul de azi al industriei noas
tre — în care mari cetăți ale 
chimiei, excelent dotate tehnic, 
cum sînt cele de la Borzești, 
Săvinești, orașul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, Piatra Neamț, Craiova, 
Turnu Măgurele, Tg. Mureș etc., 
înscriu tot atîtea prezențe presti
gioase — nivelul anului 1938 
face inutil orice comentariu. Vom 
aminti, la acest capitol, doar o 
cifră: față de 1938, producția 
îngrășămintelor chimice va fi, 
la finele actualului cincinal, de 
circa 1000 de ori mai mare.

Valorificarea superioară a re
surselor naturale, ritmul înalt 
al producției, creșterea continuă 
a calității și diversității produse
lor, sînt ilustrate pregnant de 
fiecare sector al industriei chi-

Combinatul de îngrășăminte cu azot Piatra Neamț

• Întreaga producție a anului 1938 se realizează, în prezent, 
în mai puțin de 20 de zile.

• O diagramă spectaculoasă în industria îngrășămintelor chi
mice : de la 22 800 tone în 1938, la 1 100 000 tone în 1970 ,

• Realizăm azi — în mai puțin de 11 zile — producția de me

dicamente a anului 1938.

• In anul 1970, comparativ cu 1965, se vor produce :

• de 2,2—2,6 ori mai multe fibre și fire sintetice ;
« de 2,2—2,6 ori mai multe materiale plastice și rășini sintetice ;
• de 3,8 ori mai multe îngrășăminte ;
• producția de coloranți va crește de 1,5 ori, iar producția de hirtie do 

1,3—1,5 ori.

mice. Industria de kîrtie și celu
loză, de pildă, valorifică în pre
zent nu numai tradiționalul lemn 
de rușinoase, ci și stuful Deltei 
Dunării, paiele și deșeurSe din 
întreprinderile de industrializare 
a lemnului. Pentru valorificarea 
zăcămintelor de minereuri nefe
roase s-au construit Uzina de a- 
lumină de la Oradea, Uzina de 
aluminiu de la Slatina, noile 
uzine de cupru, zinc și plumb, 
de la Baia Mare și Copșa Mică. 
Industria chimică a medicamen
telor produce azi, în mai puțin 
de 11 zile, întreaga producție de 
medicamente a României din anul 
1938. Și exemplele ar putea con
tinua, oferind nenumărate fațete 
ale dinamismului acestei ramuri 
industriale tinere, creație a socia
lismului, pentru dezvoltarea că
reia s-au făcut importante efor
turi materiale, financiare, de mun
că etc., și ale cărei roade se 
răsfrîng mereu mai bogat în viața 
poporului nostru.

Edificarea și dezvoltarea, în-

tr-un timp relativ scurt, a aces
tei importante ramuri industriale 
— care in perioada 1966—1968 
u înregistrat un ritm mediu anual 
de creștere a producției globale 
de 20 la sută, cu 1,5 procente 
peste sarcinile prevăzute pentru 
întregul plan cincinal — au fost 
posibile datorită politicii științi
fice a partidului, atenției deo
sebite acordate de conducerea 
de partid și de stat industriei 
chimice, competenței și hărniciei 
colectivelor de muncă din com
binate și din uzine, conștiente de 
însemnătatea aportului lor la 
cauza înfloririi și întăririi patriei 
noastre socialiste.

„România poate fi considerată 
în prezent ca una din cele mai 
importante țări care fabrică pro
duse chimice — notează presti
gioasa revistă austriacă -Praktiche 
Chcmie». Folosirea rațională a 
bogățiilor solului, in cadrul unei 
rețele de uzine și combinate din 
cele mai modeme, permite Româ-

niei să livreze străinătății produse 
de o înaltă calitate". Astfel de 
aprecieri se aud tot mai des, 
subliniind avîntul continuu al 
industriei noastre chimice, presti
giul produselor ei pe piața mon
dială.

Perspectivele de viitor anunță 
realizări tot mai bogate. In 1969, 
sarcinile ce revin întreprinderilor 
din cadrul ministerului nostru vor 
crește cu aproape 19 la sută față 
de realizările acestui an. Accentul 
se va pune — așa cum sublinia, 
în cuvintarea rostită la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 16—17 decem
brie a.c., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
C.C. al P.C.R. — pe dezvoltarea 
producției de îngrășăminte, de 
mase plastice, rășini sintetice, 
pentru care sînt prevăzute creș
teri între 30 și 44 la sută. Apli
carea în practică a studiilor de 
organizare științifică a producției 
și a muncii, întărirea disciplinei 
tehnologice, reducerea volumului 
importului în favoarea utilizării

mai largi a produselor proprii 
— sînt tot atîtea căi eficiente spre 
realizarea acestor sarcini de mare 
răspundere. O atenție sporită va 
trebui acordată, de asemenea, 
punerii în funcțiune la termen a Q 
marilor obiective prevăzute să 
intre în producție in cel de-al 
IV-lea an al cincinalului. £

Tradiția chimiei românești este 
o tradiție a tinereții. Uzinele și yanuuuu imv—xatu viu* ucji- 
combinatele noastre sînt tinere, 9 nitivarea metodicii de preeva- 
iar în rindurile chimiștilor lucrea
ză nu număr mare de tineri, atrași 
de modemele instalații care trans- 9 
formă petrolul, gazul metan, sa
rea, lemnul sau stuful într-o va- 
rietate de produse atît de utile 
omului, societății, și pătrunși de 
însemnătatea eforturilor lor pen- 
tru ridicarea patriei noastre pe 9 
noi culmi ale progresului și ci
vilizației. Ei sînt hotărîți să-și 
continue într-un ritm tot mai 9 
accelerat — așa cum viața însăși 
o cere — eforturile pentru a 
ridica pe o treaptă superioară W 
pregătirea lor profesională, pen
tru a face față în cele mai bune nucleare, precum și prin ela- 
condiții cerințelor tehnice impuse w borarea unei scheme originale 
de buna funcționare a utilajelor de regulator auto adaptiv, rea- 
si. instalațiilor modeme pe. care lizqbil în țară, pentru reglarea 
le mînuiesc. Există, la noi, corn- “ puterii unui reactor nuclear, 
binate întregi în care vîrsta me
die a salariațUor este cuprinsă A 
între 23—27 de ani. Integrarea^ 
rapidă a noilor angajați în an- a 
grenajul complex, cu multiple" 
exigențe, al industriei chimice, 
atenția tot mai mare acordată a 
calificării și policalificării, forma- 
rea unui puternic curent ae opi-

al Academiei
(Urmare din pag. 1)

b) participarea nemijlocită la 
întocmirea planului de dezvol
tare a energeticii românești pe 
perioada 1970—1975 prin defi-

luare a necesarului de energie, 
elaborarea bilanțului energetic 
național de perspectivă, pune
rea lor la dispoziția organelor 
centrale de planificare și efec
tuarea, in colaborare cu aces
tea și cu alte unități de cerce
tare, a celorlalte lucrări de 
bază necesare.

c) sprijinirea dezvoltării e- 
nsrgeticii nucleare românești, 
prin stabilirea elementelor ne
cesare optimizării structurii 
sistemelor energetice, a para
metrilor reactorilor nucleari ce 
urmează a echipa centralele

d) participarea la ridicarea 
nivelului tehnic de conducere 
a sistemului electro-energetic 
național, prin studiul și reali
zarea, în colaborare cu Insti
tutul de cercetări energetice și 
termoficare și cu institutul de 
studii și proiectări energetice 
ale Ministerului Energiei Elec- 

nie pentru respectarea riguroasă a trice, a unei instalații pilot 
a disciplinei muncii, promovarea " pentru vizualizarea comportă- 
mai îndrăzneață a cadrelor tinere rii sistemului în nodul Craiova, 
în circuitul cercetării științifice, permițînd luarea rapidă a u- 
legarea mai strînsă a acestei cer- /io n
cetări de problemele vitale ale 
producției — sînt direcții asuvra 
cărora vor trebui concentrate 
toate eforturile. Succesele de 
pînă acum sînt numai o temelie Q 
la un amplu edificiu al viitoru
lui. Dezvoltarea lor, fructificarea 
marilor resurse interne de care 
dispun întreprinderile noastre, li- W

nor decizii de mărire a sigu
ranței funcționării.

e) sprijinirea acțiunii de îm
bunătățire a calității motoare
lor cu ardere internă fabricate 
în Republica Socialistă Româ
nia prin determinarea formule
lor energetice optime la moto
rul Diesel înalt supraalimentat 

_~-r —....... _____  . .__ _ . și aplicarea, în colaborare cu
chidarea lipsurilor care mai per- unități de cercetare și proiec- 
sistă în anumite domenii, impli- a tare ale Ministerului Industriei 
că, pentru fiecare lucrător pe W Construcțiilor de Mașini, a a- 
tărîmul chimiei, răspunderi ma- cestor formule în producție, 
jore, pasiune și exigență. 2. Abordarea și rezolvarea

Pășim în noul an — an de^ unor probleme energetice cu 
mare importanță pentru realizarea eficiență imediată, care să con- 
cincinalului, a programului elabo- A ducă începînd din anul 1970 la 
rat de Congresul al IX-lea și de realizarea unor însemnate eco- 
Conferința Națională a partida- nomii la : 
lui — sub semnul marii întreceri a) raționalizarea consumului 
de muncă și de creație desfășu- @ specific de combustibil și ener.- 
rată de poporul nostru în cinstea 
celei de-a 25-a aniversări a eli-

gie la marii consumatori cu 
ua-u u obținerea unor economii anu-

berării patriei și a Congresului 9 a^e &e 4 000 000 lei.
b) cercetarea, studiul, pro- 

iectarea și realizarea, în cola- 
_ ' /------- 1, a unei

instalații de ardere a reziduuri- 
lor fenolice produse în Combi- 
natul de cauciuc sintetic și 
produse petrochimice din ora- 

• șul „Gheorghe Gheorghiu-Dej**,
realizare ce va conduce la e- 
conomii anuale de 800 000 lei.

c) introducerea compresoa- 
relor cu jet in timpurile de 
gaze de sondă, conducînd la 
reducerea fondului de investi
ții în industria petrolieră cu 
500 000 lei anual.

■3. Autofinanțarea parțială a 
institutului prin încheierea u- 
nor contracte în valoare totala 

@ de peste 2 000 000 lei.
4. întărirea colaborării multi- 

® laterale cu unitățile de cerce
tare, proiectare și producție, 
precum și cu cele din învăță- 

— mîntul superior, urmărindu-se
_ — pen-

fapte, încrederea lor neabătută tru rezolvarea problemelor e-

al X-lea al Partidului Comunist
Român. Recentele chemări la în- iwwrw șt, realizarea, 
trecere adresate de conferințele borare cu beneficiarul, 
organizațiilor de partid ale mu
nicipiului București și județului 
Timiș, de institutele de cerce
tări și proiectări din sectorul 7 
al Capitalei, au stîrnit, în rin- 
durile tuturor muncitorilor, teh
nicienilor, inginerilor și cercetă
torilor din industria chimică, o 
vie însuflețire, concretizată în an
gajamente entuziaste pentru reali
zarea unor producții industriale 
suplimentare, pentru sporirea ca
lității, ridicarea eficienței eco
nomice a întreprinderilor, pentru 
ducerea mai departe, spre noi 
cote ale progresului, a tinerei 
tradiții a industriei chimice ro
mânești. înfăptuirea exemplară a 
acestor angajamente constituie, 
pentru autorii lor, o înaltă și 
fierbinte datorie patriotică, un 
nou prilej de a-și exprima, prin & concentrarea eforturilor 
fapte, încrederea lor neabătută 17u jjiubieineiur e-
în politica partidului, în viitorul ® ner9ctice complexe. Totodată 
luminos al patriei noastre socia
liste.

la sută iar indicele de folosire 
a mașinilor și utilajelor va 
crește în medie, față de 1968, 
cu 5 la sută în fiecare între
prindere. Se va scurta perioada 
de asimilare cu 1—3 luni la un 
număr de 40 produse din care : 
3 tipuri de tractoare de 40 C P, 
autocamionul cu cabina avan
sată și sarcina portantă de 7 
tone, transmisia hidraulică 
TH-3 pentru locomotivele Die
sel 150-250 CP. Totodată, prin 
extinderea acțiunii de autouti- 
lare vor fi realizate 320 mașini 
și utilaje, în valoare de peste 
70 milioane lei. Pe această cale 
și prin asimilarea în producție 
a unor noi materii prime și 
materiale, se vor reduce pre
vederile Inițiale de import cu 
60 milioane lei. Vor fi repro- 
iectate și modernizate un nu
măr de 65 produse, în afara 
celor prevăzute în plan; se 
va extinde folosirea înlocuito
rilor, realizîndu-se pe aceste 
căi o economie de metal de cel 
puțin 1 800 tone. Beneficiile 
suplimentare se vor ridica la 
80 milioane lei. Se va asigura 
sporirea volumului produselor 
pentru export cu 100 milioane 
Iei peste sarcina de plan. In 
vederea îmbunătățirii condiții
lor de locuit ale oamenilor 
muncii, se vor diversifica tipu
rile de locuințe și scurta cu 
15—20 la sută durata de exe
cuție a celor circa 2 000 apar
tamente fizice prevăzute pen
tru anul 1969.

Mobilizînd masele largi de 
cetățeni, vor fi executate lu
crări gospodărești în valoare 
de 200 lei pe locuitor, ceea ce 
înseamnă economii de circa 90 
milioane lei.

Vor fi intensificate preocu
pările pentru legarea în mai 
mare măsură a activității de 
cercetare științifică de soluțio
narea nevoilor producției, 
scurtîndu-se termenul de apli
care în practică a rezultatelor 
cercetării de la institutul de 
cercetări și proiectări pentru 
automobile și tractoare, insti
tutul politehnic și laboratoa
rele uzinale.

Printr-o organizare mai 
bună a muncii pentru execu
tarea la timp și în bune con
diții a lucrărilor agricole din 
cadrul cooperativelor agricole 
și întreprinderilor agricole de 
stat vor spori producțiile me
dii Ia hectar față de prevede
rile planului cu 5 la sută la 
porumb, 4 la sută la orz — 
orzoaică și cu 5 la sută la car
tofi și se va realiza o produc
ție medie de cel puțin 24 000 kg 
sfeclă de zahăr la ha. Pentru 
dezvoltarea sectorului zooteh
nic în cadrul cooperativelor a- 
gricole numărul de taurine va 
crește cu 4 000 capete, iar în 
întreprinderile agricole de stat 

•—■ cu 1 000 capete. Efectivele 
de ovine vor crește, în anul 
viitor, cu 6 la sută în coopera
tivele agricole și cu 3 la sută 
în întreprinderile agricole de 
stat, iar numărul păsărilor în 
cooperativele agricole — cu 40 
la sută.

șuruburi, de amidon și de con
fecții. Angajamentul construc
torilor este acela ca, pînâ la 
30 septembrie 1969, fabrica 
de confecții să fie dată în 
funcțiune, cu o lună mai de
vreme decît termenul planifi
cat.

In ce privește agricultura, 
întreaga activitate se va în
drepta spre consolidarea eco- 
nomico-organizatorică a coo
perativelor agricole și spori
rea producției. In acest sens 
vor fi luate măsuri ca în fie
care unitate agricolă fondul 
funciar să fie gospodărit cu 
maximum de eficiență prin 
organizarea judicioasă a teri
toriului. Prin desecări se va 
îmbunătăți fertilitatea a 2300 
ha teren agricol, iar terenurile 
irigate se vor extinde cu încă 
800 ha.

In aceste condiții, cu spri
jinul prețios al mecanizatori
lor, ne propunem ca în anul 
1989 să obținem, în medie la 
hectar, circa 2 200 kg griu, 
16 000 kg cartofi, 24 000 kg 
sfeclă de zahăr. In zootehnie 
ne propunem ca, în 1969, să 
sporim efectivul actual de bo
vine cu aproape 3 000 capete, 
la ovine cu cel puțin 3 000, 
iar la porcine cu 70 la sută în 
comparație cu anul acesta. 
Cooperativele agricole din ju
deț vor obține circa 2 100 litri 
lapte pe vacă furajată.

Timiș

Covasna

Vedere -fragmentară a Brazilor

vom lărgi utilizarea în comun 
a instalațiilor și a utilajelor 

V experimentale costisitoare și
vom sprijini ridicarea califică - 
rii profesionale a specialiștilor 

9 din aceste unități, prin efec
tuarea doctoratului și 

_specializări, în cadrul 
9 toarelor institutului.

• Economii suplimenta
re de 2 milioane lei ți 
beneficii peste plan de 
3,5 milioane lei • Pro
ducții medii la ha; la grîu
2 200 kg, la cartofi 16 000 
kg, la sfeclă de zahăr 
24 000 kg • Efectivele de 
animale vor crește cu
3 000 capete bovine, 3 000 
capete ovine, iar la por
cine cu 70 la sută în com
parație cu 1968.

a unor 
labora-

Brașov
(Urmare din pag.

ției județene de partid Brașov, 
a dat o înaltă apreciere chemă
rii la întrecere, lansată de con- 

£ ferințele organizației de partid 
a municipiului București și a 
județului Timiș și se angajează 

" în fața Comitetului Central, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, să mobilizeze între
gul potențial material și u- 
man, să asigure toate condiții
le politice, organizatorice, teh- 

a nice și economice pentru depă- 
" șirea prevederilor planului pe 

anul 1969 la toți indicatorii.
Dezvoltînd experiența dobîn- 

" dită în organizarea pe baze ști
ințifice a producției și a mun- 

9 cii, imprimînd acestei acțiuni 
un caracter permanent, dina- 

ț mic și eficient, vom obține o 
depășire a planului producției 

• globale industriale cu aproape
300 milioane lei. Sarcina de 
creștere a productivității mun- 

A cii va fi depășită cu 0,5—1

i)

ăe 
de 
în

Anul 1969 înseamnă pentru 
noi o etapă de concentrare a 
eforturilor în vederea dezvol
tării economice, social-cultu- 
rale, edilitare, îndeplinirii și 
depășirii planului.

De pildă, indicele de spo
rire a productivității muncii 
va înregistra o creștere peste 
sarcina planificată de 0,3 la 
sută. Este angajamentul 
ferm, mobilizator al colective
lor întreprinderilor noastre. 
Colectivul de la întreprinde
rea minieră Căpeni va realiza 
o producție anuală de 1 mi
lion tone lignit, ajungînd Ia 
sfîrșitul acestui cincinal la o 
capacitate de brichetare 
440 000 tone anual, față 
100 000 tone realizate pînă 
prezent.

Intrucît o însemnată pon
dere din suprafața teritorială 
a județului Covasna o dețin 
pădurile în centrul preocu
părilor organizației județene 
de partid și a comitetelor de 
direcție de la întreprinderile 
forestiere de la Tîrgu Secuiesc 
și Intorsura Buzăului va sta 
ca un obiectiv major exploa
tarea rațională, superioară a 
masei lemnoase. Pe ansam
blul județului, pînă la sfîrșitul 
anului viitor, prin reducerea 
cheltuielilor . de producție și 
punărea în valoare a unor re
zerve interne se vor realiza 
economii suplimentare la pre
țul de cost de circa 2 milioane 
lei șl beneficii suplimentare de 
peste 3,5 milioane lei.

In prezent — datorită po
liticii de industrializare a par
tidului nostru — la Tg. Secu
iesc se construiesc 3 impor
tante obiective : fabricile de

• 100 milioane lei 
va reprezenta depășirea 
producției industriale pre
văzute e Peste plan : 20 
macarale, 50 000 corpuri 
de iluminat fluorescente, 
100 tone detergenți, 
10 000 perechi încălță
minte, 260 000 mp țesă
turi de bumbac, 200 000 
bucăți tricotaje pentru 
copii • Suplimentar la 
export produse în va
loare de 50 milioane lei 
• Economii : 800 tone 
metal, 20 tone fire tex
tile • Beneficii suplimen
tare de 30 milioane lei. 

Conferința organizației jude
țene de partid Timiș a primit 
cu deosebită satisfacție chema
rea la întrecere a conferinței 
municipale de partid Bucu
rești, pentru a întîmpina cea 
de-a 25-a aniversare a eliberă
rii patriei și cel de-al X-lea 
Congres al P.C.R, cu rezultate 
remarcabile în toate domeniile 
de activitate. Analizînd rezul
tatele obținute, rezervele și po
sibilitățile de care dispun în
treprinderile șl unitățile eco
nomice din județul nostru con
siderăm că sînt create condi
țiile pentru îndeplinirea și de
pășirea planului pe 1969. In nu
mele comuniștilor și al tuturor 
oamenilor muncii de pe melea
gurile județului Timiș — ro
mâni, germani, maghiari, sîrbi 
și de alte naționalități — con
ferința noastră adoptă angaja
mentul ca în anul 1969 să reali
zeze peste prevederile planului 
următoarele obiective:

Depășirea producției indus
triale cu 100 milioane lei din 
care 80 la sută să se obțină pe 
seama creșterii productivității 
muncii; producerea a 20 ma
carale, 50 000 corpuri de ilumi
nat fluorescente. 100 tone de
tergenți, 10 000 perechi de În
călțăminte, 260 000 m.p. țesă
turi de bumbac, 200 000 bucăți 
tricotaje pentru copii și alte 
produse ; livrarea suplimentară 
la export a unui volum de 
produse în valoare de 50 mili
oane lei ; reducerea cheltuieli
lor de producție și în primul 
rînd a consumurilor de materii 
prime, materiale, combustibil și 
energie, realizînd economii la 
prețul de cost peste plan de 35 
milioane lei, care se vor re
flecta în obținerea unui bene
ficiu suplimentar în valoare de 
30 milioane lei. Mijlocul prin
cipal de obținere a acestor e- 
conornii va fi reducerea consu
mului de metal cu 800 tone, 
fire textile cu 20 tone și folosi
rea pe scară largă a înlocuito
rilor.

în scopul îmbunătățirii cali
tății produselor se vor repro- 
iecta și moderniza un număr 
de 20 mașini și utilaje fabri
cate de întreprinderile cons
tructoare de mașini, în afara 
celor prevăzute în plan și se va 
reduce durata planificată de a- 
similare la un număr de 25 
produse industriale. Pentru ri
dicarea nivelului de mecani-, 
zare a producției se vor mo
derniza și executa prin acțiu
nea de autoutilare un număr 
de cel puțin 150 mașini și uti
laje și se vor realiza din cre
dite bancare rambursabile 300 
asemenea livrări. în vederea 
înfrumusețării orașelor și lo
calităților rurale, locuitorii ju- 
detului Timiș vor executa lu
crări prin muncă patriotică și 
contribuții în valoare de 65 
milioane lei ; pentru ridicarea 
nivelului de deservire a popu
lației se va lărgi rețeaua co
mercială cu două complexe co
merciale și 11 magazine noi în 
orașele județului și se vor mo
derniza 30 magazine în mediul 
rural.
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jjniîi șî întîi ne-am propus să 
tre ocupăm și mai serios de învă
țătură. Nu stăm noi rău, dar vor
ba aceea, mai avem pe ici pe 
colo, cîte unul, mai exact cîte 
una, că mi-s aproape numai fete 
în clasă, care mai șchioapătă. Și 
n-ar trebui, pentru că nici nu-i 
frumos, și pentru că toate pot să 
învețe bine. Tocmai de asta ceea 
ce ne-am propus e să le stimu
lăm silința, perseverența. Am în
ceput îndată după adunare. Zil
nic, toată clasa e cu ochii pe ele, 
pe cele două-trei colege care din 
cînd în cînd ba uită să-și învețe 
lecția, ba neglijează o temă, ba 
nu știu ce altceva. Și se pare că 
nu facem rău.

Ar mai fi, continuă — însufle
țită Dori, voind parcă să mono
polizeze toată recreația rezervată 
acestui interviu, cele două 
excursii, vizitele la secția de arte 
plastice a muzeului județean, la 
expoziția închinată Unirii, progra
mul artistic. Da, mai ales progra
mul artistic.

— „Nu știu în ce măsură mi se 
datorează mie, secretarei U.T.C. 
a clasei, dar, și adresîndu-se nouă 
înțelegem că putem divulga și a- 
ceste gînduri, dacă e nevoie nea
părat d© argumente, atunci noU- 
ți-1, la aceasta țin deocamdată cel 
mai mult. De fiecare dată ne-am 
propus așa ceva, dar acum sîn
tem cel mai aproape de reușită. 
Nu mai departe de cît la sfîrșitul 
trimestrului, la concursul pe 
școală...

<♦
PRETEXT DE AUTOCRITICA Y I '
— Dar bine, Maria, acesta mi-! 

argument în favoarea ta. Faptul 
că nu ți-ai îndeplinit această sar
cină, nu arată deloc că utedștri 
din clasa ta s-au gîndit bine cînd 
te-au ales secretară, ba, dimpo
trivă, ar putea...

— Tocmai de asta notați-o. Să 
afle și alții 1 o ține Maria, una și 
buna.

Ar putea și ea să-mi prezinte 
ca și colega ei o „tolbă* — ex- 
presia-i aparține — de realizări. 
Căci de la adunarea de alegeri și 
pînă acum și uteciștii din clasa ei 
au întreprins multe lucruri. Pen
tru concursul artistic pe școală 
au pregătit poate unul din cele 
mai bogate programe artistice, au 
creat o mică orchestră chiar, sea
ră de seară, după meditație fac 
repetiții; apoi colocviile acelea 
zilnice pe marginea celor mai im
portante articole din ziar care se 
fae și în alt© clase sînt într-un 
fel inițiativa lor, a celor din anul 
V B, apoi participarea la con
cursul cu temă cinematografică, 
ca să nu mai vorbim de acțiunile 
inițiate în vederea unei cît mai 
temeinice pregătiri pentru apro
piatul examen de stat In toate 
se discerne sufletul, pasiunea se
cretarei U.T.C. a clasei, și-n toa
te este cîte ceva ce pledează pen
tru justețea alegerii ei în fruntea 
organizației. Dar interlocutoarea 
noastră se încăpățînează în auto
critică. „Să scrieți, ne roagă ea, 
că nu am făcut articolul promis 
pentru gazeta de perete. Nu l-am 
făcut, ne mărturisește ea, pen-

tni că colegiî au spus că sînt rea. 
Rea, pentru că vroiam să scriu că 
unii dintre ei nu sînt destul de 
silitori, că nu privesc cu destulă 
răspundere învățătura, examenul 
care-i așteaptă. De asta nu l-am 
scris.

— Dar bine, ai spus lucrurile 
astea în adunare, ni le-ai divul
gat acum și nouă, răutatea ta va 
fi cunoscută de mult mai multi. 
Așa că acum vei putea scrie și la 
gazeta de perete.

— Nu, tot nu voi face-o. Nu 
de teamă, de necaz că unii co
legi pot să gîndească astfel. Toc
mai de aceea aștept acum ca 
„răutatea* asta să vină din partea 
lor.

— ne 
pro- 

ale 
din

UN

în

ARGUMENT CU 
FOTOGRAFII

loc do fapte

NOUA

de
Iizări cire să întărească actul co
lectiv care l-a promovat în frun-

specifice șantierului. Ni se vor
bește despre consfătuirea cu cei 
68 de elevi la cursurile serale ale 
liceului industrial, inițiată în co
laborare cu conducerea școlii, în
tocmirea — o idee de la consfă
tuirea pe țară a U.T.C.
spune secretarul — a unui, 
gram de activități comune 
școlii și organizației U.T.C. 
șantier.

O acțiune asemănătoare la 
vor participa maiștri, ingineri șefi 
de echipe, e în curs de pregăti
re și cu liceul teoretic ale cărei 
cursuri serale le frecventează pes- 
te 180 de tineri constructori.

O lună doar, și pare de-a drep
tul impresionant tabloul realiză
rilor ce ne este prezentat și dacă, 
alături nu s-ar afla cîțiva tineri 
care ne dau putința să verificăm, 
am fi tentați să-l învinovățim pe 
secretar de lăudăroșenie. Dar nu, 
tinerii ne confirmă: Pe agenda 
preocupărilor noului comitet

care

mînți mintea, să pui întrebări su
plimentare, să sondezi într-o 
parte, în alta, doar, doar găsești 
puncte din care să se închege 
discuția. Și la urmă te trezești tot 
cu mîna goală. Așa ni s-a întîm- 
plat, tot în Deva Ia Comitetul 
U.T.C. al cooperației 
gărești.

Deși acum

meșteșu-

a fost____________ ales și el 
pentru prima dată în funcția de 
secretar al comitetului U.T.C., 
pentru Nicolaie Irimie munca 
U.T.C. nu reprezenta totuși o ne
cunoscută. în' vechiul birou era 
locțiitor de secretar. Nu poate in
voca, așadar, argumentul oferit de 
alții aflați în situația lui și anu
me că nu au trecut serios la trea
bă pentru că aveau nevoie de un 
oarecare timp pentru inițiere, 
pentru depistarea și cuprinderea 
problemelor. Cu toate acestea, la 
întrebarea noastră n-a prea avut 
ce să răspundă. S-a făcut ceva 
dar secretarul, secretarul organi-

vidențeî...* „jumătate din mem
brii comitetului au fost*... etc., 
etc. Fie, nu sîntem porniți pe ne- £ 
garea oricăror circumstanțe posi
bile, apoi o parte de vină con"A 
siderăm că revine comitetului mu- 
nicipal, activistului care s-a ocu
pat de pregătirea alegerilor în a- 
această organizație, numai astfel 9 
explicîndu-se alegerea ca secretar 
a unui tînăr pe care nu-1 cuno- g. 
șteau pînă la alegeri decît 14 din V 
cei 220 de membri ai organizației. 
Și totuși... O lună de zile ar fi 
fost suficient ca acesta să ™ 
se facă cunoscut. Ar fi 
fost suficient, numai că acest lu- a 
cru nu se realizează de la sine. “ 
Trebuie să acționezi, să-ți afirmi 
prezența în organizarea activității, Eh 
în inițierea unor cît mai intere- " 
sânte acțiuni educative. Se va în- 
tîmpla aceasta în cea de-a doua 
lună care a și început ? Cei a- v 
proape 300 de tineri cooperatori 
încă speră să nu se fi înșelat a-

CE ARGUMENTE Al ADUSA

IN FAVOAREA INVESTIRII TALE
CU ACEASTĂ ÎNCREDERE?

tund cînd șî-au dat votul în a- A 
dunăre. Ce sici, tovarășe Irimie ? w

SECRETAI E, TOTUȘI NIMIC !

a fata

tot Am 
na. Dtf-
Ne

b dhritoMi

TELEVIZIUNE
JOI 26 DECEMBRIE 1966

PROGRAMUL I

11,00 — Limba germană — lecția 36-a (reluare).

11.30 — TV. pentru specialiștii din agricultură. „Legumicul
tura". Pregătirea terenului agricol pentru irigarea 
culturilor și mecanizarea lucrărilor de întreținere 
(reluare).

12,00 — TV. pentru specialiști. „Medicină". Diagnosticul a- 
fecțiunilor reumatismale. Prezintă proL dr. C. G. 
Dimitri u.

17.30 —Telex TV.
17,35 — Pentru elevi. Consultații la chimie (clasa a VUI-a). 

Tema : Metan — țiței — cauciuc. Prezintă proL Ma- 
rieta Sava.

18,05 — Limba rusă — lecția a 38-a.
18.30 — Studioul pionierilor. „File de calendar".

19,00 — Telejurnalul de seară
— Buletinul meteorologic.

19.30 — Microavanpremiera.

19.45 — Medicul vă sfătuiește.
20,00 — Roman foileton „Forsyte Saga" (IX).
20.50 — Mens Sana... corpore sano — emisiune concurs cu

premii. Temele: Michelangelo. Concerte celebre 
pentru pian. Concurenți: Romeo Dimitriu (student), 
Ștefania Costea (funcționară).

21.50 — Seară de romanțe. Cîntă o formație instrumentală
dirijată de Nicușor Predescu. Soliști: Lizeta Chir- 
culescu și Constantin Dumitrescu.

22,15 — Prim plan : Oscar Han.
22,35 — Lira — „Metafore in piatră".

22.45 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — închiderea emisiunii programului I.

PROGRAMUL II

20,00 — Telex TV.
20,05 _ Concert simfonic. în program : „Studii pentru or

chestră" de Llviu Glodeanu ; „Concertul pentru pian 
și orchestră nr. 2 în fa minor" de Chopin. Inter
pretează Orchestra simfonică a Radioteleviziunii. 
Dirijori : Iosif Conta și Emanoil Elenescu. Solistă I 
Maria Fotino.

20.45 _ Desene animate : „Aventurile lui Filopat și Patafil".

20,55_ O samă de cuvinte. Al. Vlahuță „România pitoreas
că". Prezintă Dan Zamfirescu.

21,25 — Film artistic „Faraonul" (II) — producție a studlou- 
rilor poloneze.

22.45 — închiderea emisiunii programului II.

P5. Este lucra știut, adunările A 
de alegeri nu s-au ținut în aceeași 
zi și la aceeași oră pretutindeni. 
Au fost mai întîi adunările pe 0 
clasă, pe secție, apoi cele pe școa
lă, uzină, urmate și ele de confe- » 
rințele la nivelul comunelor, ora- ™ 
șefcr. municipiilor și în prezent 
al -jdețelor. Numeroși secretari 
var împlini o lună de activitate W 
abia de-acum încolo. Și apoi de 
ce o hmâ ? Pentru un astfel de a 
bâznt patern alege și luna a doua ™ 
si a treia, oricare, secretarul 
U.T.C. ca toți ceilalți aleși în or- 
șanrir de conducere ale organi
zatei fend dator să poată face 
ie orice cHpâ dovada prin fap- ț 
te a mțrieeerâ răspunderii lor 
hCi de rsarea încredere cu care

tot aîit de bene o pot face și cei ®

Călătoreso în „trenul de 
Brad“ care urcă gîfiind, în
cărcat pînă la refuz, spre 
robustețea munților cu aur 
în pîntec.

Iată-mă la primul popas 
al itinerariului meu urba
nistic. Sînt la porțile bătrî- 
nei cetăți a Ineului, primul 
oraș din această zonă geo
grafică. In jurul cetății cu 
zidurile intacte, așezată în 
mijlocul orașului, se gru
pează într-o inspirată an- 
samblare arhitectonică salba 
noilor blocuri care marchea
ză traiectoriile certe ale no
ului oraș. Un parc imens cu 
copaci desfrunziți de vîrste 
precede intrarea în oraș. 
Printre coroanele rotunde 
ale stejarilor vibrînd de 
presimțirea toamnei veghea
ză silueta unui adevărat pa
lat de cultură dotat printre 
altele cu o sală de spectacole 
înzestrată cu toate însemnele 
tehnicii moderne. Duminica, 
centrul e o revărsare de cu
lori proaspete dezvăluind vi
zitatorului cel mai frumos 
port popular din Țara Za- 
randului. In zonele imediat 
învecinate centrului se ali
niază străzile cu case solid 
construite, case de gospodari 
harnici șl chibzuit, aceste 
argumente rurale ale tânăru
lui oraș într-o vertiginoasă 
devenire. Căci însemnele ci
vilizației citadine sînt de 
mult pecetluite în acest pe
rimetru vital și ele pri
mesc certitudinea împlini
rii pe zi ce trece. Casă 
de cultură, un liceu, ci
nematografe, un spital do-

tat cu toată instrumentația 
tehnicii moderne... Sînt tot 
atîtea argumente care, a- 
dăugate siluetelor noilor 
blocuri ce se ridică pe ma
lul Crișulul prefigurează 
fața de miine a orașului.

Aici, la Întreprinderea fo
restieră, sute de muncitori 
pregătesc lemn pentru a doua 
lui viață coborîndu-1 spre 
casele noastre în chip de vi
ori și în chip de leagăne 
pentru copii. La cariera de 
marmoră, pietrarii cioplesc 
coloanele viitoarelor palate 
ale socialismului.

Și așa, ca pretutindeni In

ÎNSEMNĂRI

tară blocurile noi sfidează 
înălțimile și uimesc cu fru
musețea lor muntenii cobo- 
rîți în zilele de tîrg din si
hăstria cătunelor risipite în 
împărăția brazilor.

Călătoresc în sus spre Țara 
Moților, spre un ultim popas 
al drumeției aproape de 
Muntele Găina. Trenul trece 
paralel eu stilpii de înaltă 
tensiune care poartă tn a- 
ceastă țară de piatră eomte* 
lația luminilor.

In sare se profilează albit 
de prima zăpadă platoul pe 
care se ține ttrgul anual al 
fetelor. în vale, sub clinul 
dealurilor domoale răsare al 
treilea cras din aeeastă 
zonă — Gurahonț.

Spre acest punct 
zilnic „nepoții Iancului“ ve- 
niți să se aprovizioneze de 
la modernele magazine. Aici 
învață sute de pui de moț 
coborîți din satele mirosind 
a rășină. Aici și-au schimbat 
meseria de „ciubărari“, moș
tenită din tată-n fiu, sute de 
munteni atrași de miracolul 
tehnicii moderne.

Și nimic mai contrastant 
decît alăturarea caselor din 
bîrne solide betonului și fie
rului care susțin noile an
sambluri sociale. Cooperația 
meșteșugărească se constitu
ie în germenele unei mic! 
industrii locale. Cultura 
scoate la Iveală comorile fol
clorice neasemuite ale mun
tenilor păstrate intacte, de 
sute de ani, în ocrotirea 
blinda a cetății de piatră. 
Țapinarul îsi dezbracă salo, 
peta și urcă pe scenă, țapi
narul aplaudă cu mîinila 
bătătorite de muncă specta
cole de teatru, țapinarul ci
tește despre Iancu Avram, 
regele munților, cel care a 
luptat odinioară cu puterea 
armelor pentru o viață mal 
bună.

Trtd orațe, tre! vetre tț* 
nere dintr-un județ tiâftr* 
Trei perspective pe ©are tim
pul și oamenii le vor rotunji 
împltaindu-le destinul.

E un destin eare >e doaeU 
trează ferm încă de pe ar 
cum și oare se adaugi fircșș 
Ia marele ritm de dezvoltare 
urbanistică a țării.

MIRCEA MICU

mut
Opera Română : GISELLE

— ora 19,30 ; Teatrul de O- 
peretă : MY FAIR LADY — 
ora 19,30 ; Teatrul National 
„I. L. Caragiale" (sala Come
dia) ; ENIGMA OTILIEI — 
ora 19,30 ; (sala Studio) ; O- 
RAȘUL NOSTRU—ora 19,30 ; 
Teatrul de Comedie: OPI
NIA PUBLICA — ora 20; 
Teatrul Mic : OFIȚERUL 
RECRUTOR — ora 20 ; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu 
Măgureanu): COMEDIE PE 
ÎNTUNERIC — ora 15; 
D-ALE CARNAVALULUI — 
ora 20 ; (sala Studio) ; SFlR- 
șrrui. PAMÎNTULUI — ora 
16; KEAN ora 20; Tea
trul „C. I. Nottara" (sa
la Magheru) : VIJELIE IN 
CRENGILE DE SASSAFRAS
— ora 19,30 ; (sala Studio) : 
SCAUNELE — ora 20 ; Tea. 
trul Giulești : VISUL UNEI 
NOPȚI DE IARNA — ora 
19,30; Studioul I.A.T.C.: 
R-U.R. — ora 20; Teatrul 
.Jon Creangă": NĂZDRĂ
VĂNIILE LUI PACALA — 
ora 16 ; REGELE CERB — 
ora 18.30 ; Teatrul „Țăndări
că" (sala din Calea Victoriei): 
ȘORICELUL ȘI PĂPUȘĂ — 
ora 17 ; (sala din str. Acade
miei) : A FUGIT I N TREN
— ora 17 ; Teatrul „C. Tăna- 
re" isala Savoy) ; CA LA TA
XASE — ora 1930 (sala din 
Calea Victorie; 174) : MEXI
CO MELODY — ora 19,30 ; 
Circul de Stat: CIRCUL AE- 
ROS — ora 16 și 1930.

Corul Madrigal — un strălucit ambasador al muzicii noastre corale

BECKET
rulează la Patria (orele 10; 
1330; 17; 2030).

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 și MOARTEA LUI 
JOE INDIANUL (ambele se
rii). PROFESIONIȘTII (orele 
14,30 ; 17; 19,45).

ASTA SEARA MA DISTREZ 
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45) 
în completare Mai tare ca 
piatra. București (orele 8.30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21 In 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 LUI 
TOM SAWYER 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. In

completare Mistere In piatră). 
VERA CRUZ

ruleaxâ la Victoria (orele 9; 
1145; 13,45; 15,45; 1845; 20,30), 
Floreasca (orele 9; 1145;
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

NOAPTEA
rulează la Central (orele 8«30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Bu- 
cegi (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21).

COLUMNA
rulează la Lumina (orele 9—

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 Ia înfrățirea (orele 
15; 17,30; 20 — In completare 
Soarele negru).

NEÎNȚELESUL
rulează la Buzești (orele 18;

CINEMATOGRAFE
16,45 în continuare; 19,45 —* 
In completare Mistere în pia
tră). Grivița (orele 10; 13; 16; 
19,30), Arta (orele 9,30—16 în 
continuare; 1945 — In com
pletare O zî în Transilvania), 
Flamura (orele 9; 12,30; 16;
19,30 — în completare Alba 
Iulia).

CĂDEREA
MAN 

rulează la 
16; 19,30); ____ _
TRU COPH (orele 9; 10).

VALEA ALBINELOR
rulează la Union (orele 15,30; 
18; 20,30, sîmbăta orele 18

IMPERIULUI RO-
Doina (orele 11,30;
PROGRAM PEN-

20,30; FETE IN UNIFORMA 
orele 15,30 — In completare 
Orizont științific nr. 10/1968), 
Unirea (orele 15,30; 18; 2045). 

TARZAN, OMUL MAIMUȚĂ 
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).

CRONIC i LITERA RĂ
Prin „Destinele intermediare*' 

Florin Mugur a dat, indiscutabil, 
cea mai bună carte a sa și, în 
același timp, una -din cărțile de 
valoare ale anului 1968. Volumul, 
se pare, a surprins nepregătită 
sau, poate, numai neatentă, criti
ca literară, care, cu una sau două 
excepții, nici nu i-a consemnat 
apariția. De vină sînt prejudecă
țile criticii, născute din lectura 
poeziilor mai vechi ale autorului. 
Aceste prejudecăți ar fi trebuit 
rectificate o dată cu apariția pre
cedentului volum, „Mituri*, carte 
de intensă poezie, prevestind par
că aceste „Destine intermediare" 
tulburătoare . Dacă impresia de 
inaderență persistă (pe nedrept!) 
și astăzi, în prezența ultimei sale 
ofrande lirice, ea indică, cred eu, 
tributul pe care 
plătește, odată și 
țătoarei memorii 
Gutenberg.

în „Destinele

orice creator îl 
odată, necru- 
a galaxiei lui

intermediare", 
Florin Mugur figurează un uni
vers al cărui reper este Castelul 
Elsinore, iar duhurile care-l bin- 
tuie sînt plăsmuiri ale unor con
științe traumatizate: nu numai 
Hamlet, nefericitul prinț al Dane
marcei, ci, prin extensie, șl Bru-

prinț, iar 'Yorick — bufon. Geniul 
căutării adevărului și geniul ex
primării lui, au un nu
mitor comun: „Ești sluga 
regelui — îmi spune prințul, / 
... / Sînt, totuși, solidar cu tine 
— spune — / oglinda ta, eu în
sumi, prinț mereu / și niciodată 
rege-al Danemarcei. / ... / te piz- 
muiesc și sînt bolnav o clipa, / 
un prinț bolnav de-un dor de-a 
fi bufon, l și voi porni să^^.:cid 
cu milă — / ești mai nr ș^d£cît 
mine, ești însăși istoria hiba / bu
fon căruia zeii i-au lăsat / 
darul ascuns de-a-ncorona pe 
lume / cuvintele, ca niște regi- 
copii".

Aventura existențială atinge, la 
Florin Mugur, și universul cuvin
telor. Al cuvintelor cu o pronun
țată autonomie, repetînd parodis- 
tic spectacolul fenomenelor pe 
care, de obicei, le exprimă: „nu 
vezi cuvintele că ți-au rămas în 
urmă J și țipă libere / și sar bat- 
jocorindu-te / și neagă / și se-n- 
coronează regi / și se muncesc 
să-și smulgă coroana unul altuia, f 
se otrăvesc, / își urcă spînzurători 
de sunet, f cuvintele ca niște în
grozitori fii Brutus / ce dau nă
vală fumegînd către bătrînul / în
conjurat de cercul pumnalelor**^

FLORIN MUGUR

DESTI

NELE

INTERMEDIARE

t
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). SUPERAUTOMA- 
TUL (orele 15,30 — In comple
tare Țara de sub aripile pes
cărușului).

HOMBRE
rulează la Volga (orele 9.30— 
16 în continuare; 18,15; 20,30), 
Vitan (orele 15,30; 18; 20,30).

AVENTURIERII
rulează la Munca (orele 16; 
18; 20) PENTRU ClȚIVA DO
LARI ÎN PLUS; UN DOLAR 
GĂURIT (matineu orele 10).

ȘAPTE OAMENI DE AUR 
rulează Ia Ferentari (orele Eh 
15,30; 18; 20,30. De la 26 de. W 
cembrie MARIANNA, AGEN- 
TUL 0555 orele 15,30; 18; 20,30 V 
— In completare Centenar 
minier).

OPERAȚIUNEA SAN GEN
NARO

rulează la Pacea (orele 15,45; £ 
18; 20,15. De la 26 decembrie 
HEIDI orele 16; 18; 20 — In 
completare Naufragiul).

©

tus, Oedip. sau M anole. Poetul 
scrutează, însă, condiția uma
nă la nivelul „destinelor in- 
termediare": ^Sînt cel căruia 
ursitoarele i-au menit / nu- 
mai jumătate de suflet de print:/ 

W un fel de sublocotenent, / un fel 
de semizeu, / un fel de blestem / 

• de-a rămine întunecat pe jumă
tate—* Destine tragice, condam
nate la nemișcare, pentru că ori
ce gest de deznădejde ar nărui o 
lume, iar deznădejdea lor nu-i

i atrt de puternică, încît să edifice 
alta: „Mi s-a spus să stau nemiș
cat. / Stau nemișcat, / cu capul 
negru oprimat de adevăruri. / 
— / Orice mișcare trădează, / 
orice mișcare dărîmă o lu
me, / iar eu nu-s destul de puter
nic, / n-am dreptul — / din dez
nădejdea mea mijlocie /nu voi 
putea să clădesc alta-n loc". Su
perioară pare, aici, doar tînjirea 
și aspirația. Măreția lui Ham
let stă în disperarea lui, în 
disperata sete de certitudini. Fer- 
vența căutării adevărului atinge 
veritabile stări paroxistice, din 
care luciditatea nu-i nici un mo
ment exclusă. Astfel, prințul este 
conștient de faptul că între el șl 
bufonul regelui deosebirile țin de

ț domeniul aparențelor. Atît prin
țul, cit șl bufonul, sînt și nu 
sînt regi. Prințul este un posibil 
rege în viitor, iar bufonul — 
un rege în propria sa fantezie.

• Efectiv, însă, Hamlet nu-i decît

In fond, acest somn „orgolios" al 
gloriei maschează o realitate in
terioară tragică, obsedantă. Ima
ginile acesteia au contururi fan
tomatice, ușor ireale, desprinzîn- 
du-se parcă din sunetul grav al 
orgii. Ele materializează, uneori, 
viziunile dantești, alteori, devin 
echivalentul liric al coșmarelor lui 
Goya sau al halucinațiilor lui 
Hieronymus Bosch. Dincolo de 
tiparele acestui orizont în destră
mare stă conștiința poetului, ca
pabilă de o mare luciditate.

Emanații ale unei conștiințe ar
tistice aflate într-o stare de con
tinuă veghe, de pîndă neîntre
ruptă, versurile lui Florin Mugur 
sînt o meditație patetică, nedisi- 
mulată, asupra avatarurilor unui 
„eu* liric al cărui destin urmea
ză o linie mediană. Tangența cu 
extremele vieții poate deveni 
mortală pentru cei care nu smt 
făcuți pentru „castelul de flă
cări". Dar spectacolul expiator 
este o bună terapeutică a conso
lidării destinului chemat să re
ziste oricăror probe": „Ne 
arde părul. / Ne ard ochii 
uriași. / Ne curg lacrimi us
cate pe fețe f ca o cenușă subți
re". Neiertătoare, de asemenea, 
apropierea de „castelul de ghea
ță" : „Uite, ne-am făcut mai 
înalți, de frig i șl tremurăm de 
parc-am fi prins luna cu dinții. / 
Nemișcătoare, extremele vieții 
ucid".

Iar versurile din acest volum al 
lui Florin Mugur îmi dau satis
facția reîntîlnirii unui poet capa
bil de mari combustii interioare, 
capabil, în egală măsură, de sen
sibile autodepășiri.

NICOLAE BALTAG
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SPECTACOL IN LIMBA 
ENGLEZAIA PRAGUL

VIRSTEI DE AUR
în sala de marmoră a Casei 

de cultură din Sinaia, locul o- 
bișnuiților turiști l-au luat în 
această seară — invitați de că
tre Comitetul orășenesc al 
U.T.C. — elevi ai liceului din 
localitate aflați 2a pragul Vir
atei de aur.

Ora 19. Maiestuasa sală își 
deschide larg ușile, și în acor
durile orchestrei își fac apari
ția grupuri de elevi însoțiți de 
profesori, prieteni, rude.

Apar apoi elevi ai Liceului 
militar „Dimitrie Cantemir4* 
din Breaza, cărora gazdele le 
fac o frumoasă primire cole
gială. După deschiderea mani
festării, ‘ directorul liceului, 
Constantin Rapcea, îi felicită 
călduros pe sărbătoriți.

Ora 19,45. începe programul 
■destinat tinerilor majori. Or
chestra atacă „uvertura" pe
trecerii. Este vizitată, In conti
nuare, expoziția de artă plas
tică deschisă cu această oca
zie. Celor mai bune lucrări li 
se acordă premii. In aplauzele 
celor de față, elevii Danciu 
Marcel, Druszcz Monica (clasa 
a XII_a B), Boboc George 
(a IX-a A) Hovko Gheorghe (a 
IX-a B) și Miron Al. (a IX-a 
A) își iau premiile oferite de 
juriu. Premiul de onoare este 
obținut de elevul Dăngălaș 
Gheorghe 
VIII-a A).

Ora 20,15. 
claselor a VIII-a oferă sărbă
toriților un program de muzi
că de dans, după care începe 
concursul de epigrame și anec
dote.

Ora 21,15. Pauză. Se înmî- 
nează premii participanților la 
concursul literar organizat în 
scoală, semnatari permanenți 
în revista literară a școlii : 
Stănescu Luminița, Druszcz 
Monica, Popovici Iuliana, Voi- 
cu Viorel, Mîndroiu Marcela.

După pauză, seara continuă 
cu dans și jocuri distractive. 
Reporterul nu s-a putut abți- 
ne.^asă, să solicite și cîteva. 
miciw^terviuri tinerilor debu- 
tanțiTn problemele majore ale 
vieții :

SCARLAT VASILE, clasa a 
XH-a B : Pășim în viață mai 
veseli și mai încrezători, dar și 
cu convingerea că de acum ne 
așteaptă adevăratul drum al 
muncii și dăruirii.

DUMITRESCU CORNELIA, 
clasa a XH-a B : 18 ani ! Vi
suri și speranțe. Vîrsta marilor 
întrebări. Vreau să devin o 
bună doctoriță cunoscută în lu
mea întreagă.

LUPESCU DUMITRU, clasa 
a XII-a F, Liceul militar „Di- 
mitrie Cantemir” — Breaza : 
Mă simt mai om, mai bărbat. 
Am o mie de gînduri, de vise. 
Dar cel mai puternic se întoar
ce, prinos de recunoștință, spre 
patria socialistă, pe care o voi 
sluji și apăra cu toată ființa 
mea.

...Gînduri, idealuri, deveniri, 
simbol al maturității romantis
mului tînăr, dragoste și devo
tament, dăruire. Iată atributele 
acestei sărbători, în contextul 
efervescent al vieții noastre 
actuale.

Marți seara. în sala pala
tului culturii din Brașov, 
cercul de limbi moderne al 
Liceului nr. 4 a susținut un 
interesant spectacol în lim
ba engleză. Prima parte a 
cuprins piesa într-un. act 
„Cutia de nisip" de Edward 
Aldee și a numărat printre 
interpreți pe elevii _ Tudor 
Soiman, ~ 
Mariana 
clasa a XH-a.

Partea a doua a w 
lului a fost dedicată muzicii 
ușoare. -Orchestra de chitare 
electrice „Sirius", din ca
drul liceului, a interpretai 
o fantezie muzicală alcătui
tă din cele mai cunoscute 
melodii ale muzicii ușoare 
din Anglia, evident prezen
tate tot în limba engleză de 
:ătre elevul Dan Radulescu. 
Din manifestările de pînă 
acum ale cercului de limbi 
modeme de la Liceul nr. 4, 
condus cu pasiune și price
pere de profesoara Ida Suciu 
.'totodată și regizoare a spec
tacolului), notăm : un me
dallion Shakespeare, o dis
cuție din istoria sportului 
pritanic și încă un spectacol 
„Umorul englez de-a lungul 
veacurilor”.

Cecilia
G.raităr

Maoarie, 
etc. din

spectaco-

In vacanța de iarnă, pionierii și șc olarii bucureșteni petrec zde pline 'de voioșie la Palatul Pionierilor^ 
Spectacolele pregătite de ei figurează cap de afiș in programul caamfri

Fotot AGERPRES
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IN AUTOTURISME

din clasa a

Orchestra elevilor

RADU GHICA

I
ÎN LIBRARII

acordate de Casa de Economii și Consemnațiunî

I
I.

RADU COSAȘU : „Maimuțele personale", E.P.L., Iei 4,75. 
DOMINIC STANCA ; „Pentru un hot de împărat 

lei 2,75.
V. SILVESTRU : „Prezența teatrului", E. ĂAeridiane, lei 9. 
AGATHA CRISTIE : „Cine l-a ucis pe Roger Ackroyd ? 

E.T., lei 6,50.
JOSEF KESSEL : „Leul", E.T., lei 475.
ANNE FERRY-WHITE : „Lumi dispărute", E.T., lei 5.
MIRON CONSTANTINESCU : „Sociologie generală" E.S* 

lei 15.
ZENO VANCEA : „Creația muzicală românească" (Sec. 

19-20), E. Muz., lei 17,75.
D. PERCIU : „Unitate și continuitate în istoria poporului ro

mân", E.A., lei 36.
GH. EPURAN : „Ghid autc-moto", C.N.E.F.S., lei 20.

• Depunerile pe libretele de economii cu dobindă și c iști guri 
în autoturisme pentru tragerea la sorti pentru trimestrul 
1/1969.

• A sosit vacanța ! în muni
cipiul ARAD s-au luat din cre
me măsuri pentru buna desfă
șurare a ^Festivalului filmu- 
lui pentru elevi*. Primul suc
ces : concursul organizat intre 
elevii liceelor nr. 3 și 5, pe 
marginea filmului „Columna*.

Subredacția noastră din ju
dețul VlLCEA ne-a transmis 
citeva surprize : Orășelele co
piilor amenajate în municipiul 
Rm. Vîlcea, „Festivalul fil
mului pentru elevi44, întreceri 
pe patinoarele din Drăgășani, 
Călimănești, Olânești, Govo
ra, Horezu. Deosebit de in
teresante se anunță concursul 
de patinaj „Săniuța de argint* 
și cel de tenis „Cupa — pa
leta argintie*.

I
I

Depunerile în au
toturisme. unul din 
principalele avanta
je de care beneficia
ză titularii libretelor 
de economii cu do- 
bîndă și câștiguri în 
autoturisme, sporesc 
de la o tragere la 
sorți la alta, o dată 
cu creșterea soldului 
economiilor depuse 
pe aceste librete.

Majorind clrfiguri- 
le in autoturisme fa
ță de tragerea la 
sorți anterioară, la 31 
ianuarie 1968. Casa 
de Economii și Con-

semnațhmi va acorda 
eu prilejul tragerii la 
sorți pentru trimes
trul IV ax. xm nsair 
de 271 autoturisme 
dra ireiteirclc 
mărci : MZSCLDES 
198, FLIT UM, FIAT 
12S. VOLGA LL 2L 
RENAULT 13. FIAT 
Ui. RENAULT 16. 
dacia i;ee, mosk- 
VICI IU. SKODA 
I486 M-B. si TRA
BANT Ol.

In vederea partici
pării depună-.orelor Ia 
tragerea la sorți pen
tru primul trimestru

al anul ii 1969 a an
cestor librete. Casa 
de Economii și Coo- 
semnațiuni face cu
noscut că depunerile 
sau completările de 
sume, necesare, se e- 
fec:ueazâ in conti
nuare. de oricare fi- 
Lală și agenție C.E.C. 
cin țară, pînă la data 
de 31 decembrie a.c. 
inclusiv.

In afara cîștiguri- 
lor !□ autoturisme, 
titularii libretelor 
beneficiază, după 
cum este cunoscut, și 
de dobinzi anuale.

JUBILEU
• Un calcul ne-ar aduce îa 

fața unor cifre de-a dreptul 
uriașe. Cîtă bere și malț 
s-au produs la Fabrica 
„Timișoreană4* din Timișoara 
în cei 250 de ani de activi
tate ? Zilele acestea ca un 
preludiu la sărbătorirea unui 
nou an, muncitorii, inginerii 
și tehnicienii vor cinsti așa 
cum se cuvine cei 250 de ani 
de la înființarea acestei pres
tigioase întreprinderi.

La început, am avut impresia că vizitatorii 
mei se țin de șotii sau sînt, cumva, creatori de 
șarade. Primul mi-a spus scurt : „Rezolvi tot ?~ 
„Rezolv!". „Bineee. Ia să te văd. Să zicem că 
doi oameni stau la o masă — la bufetul Pălti
niș, comandă cite un sfert de vin. La unul i 
se aduce vin de 14,60 lei litrul și la altul de 
11,60 lei litrul., Cînd să plătească, amîndorura li 
se pretinde să plătească după prețul cel mai 
mare. Ei, ce regulă aplici ca să rezolvi această 
problemă?”. „Știu eu, poate prin regula de trei 
compusă, cu cea de trei simple nu se poate", 
„Am încercat și eu, dar nu merge". „Atunci să* 
aplicăm teorema lui PItagora 7". „Nu merge, că 
triunghiul are trei laturi, iar noi nu avem de- 
cit două sferturi de vin". „Mă dau bătut, dar 
numai spune-mi ce metodă se aplică in cazul 
de față". „Metoda Stelică !*. „Dar ce e ăsta, 
matematician ?“... „Aș, barman„Atunci în
seamnă că aici e vorba de fenomenul ciupeală, la 
care nu se aplică decît metoda... Cod Penal".

Următorul vizitator a fost ceva mal... dulce 
Ia vorbă : „Dacă umbli cu ceva dulce in mină 
— să zicem miere — și te murdărești, ce faci 7“. 
„Simplu, mă spăl, tovarășe Mișu Avram !“. „Unii 
cînd umblă cu miere nu numai că se ling pe 
degete, dar mai umblă și prin borcane", 
„Dacă e borcanul Iul, nu are decît, dar dacă 
e al altcuiva...". „Să zicem că ești gestionar la 
cofetăria Crinul alb, iar nevasta, gestionar la 
cofetăria Garofița, atunci ce faci T*. „Vind și 
predau banii statului". „Dar dacă nu ii dai 
statului și să zicem că iți oprești de buzunar, 
așa, vreo 20 000 de lei 7". „Atunci, nu mai am 
grijă de bomboane și au alții grijă de mine". 
„Asta s-a și intimplat cu gestionarul Nicu Mi
les, de la cofetăria Crinul alb din Tirgoviște". 
„Păi, ei nu s-a gindit că dacă crinul e alb, nu

Fotbal: Debut de ban augur

Peste 12 690 ce spectator: au unsărit. miercuri 
la Tel Aviv, meciul internațional de fotbal 
dintre echipa combinată a cluburilor din Israel 
și o selecționată divizionară din România. Jocul 
desfășurat pe stadionul ..Bloomfield* s_a 
încheiat cu scorul de 5—4 (3—3) în favoarea 
fotbaliștilor români. în prima parte a meciului, 
gazdele au dominat mai mult și au reușit, la 
un moment dat. să conducă cu 3—1 prin punc
tele înscrise de Feigenbaum (mia. 10), Talby 
(min 12» și Spiegler (min. 16). In minutul 14, 
Nunweîller VI a redus din handicap. Ia con
tinuare, fotbaliștii români au controlat jocul, 
reușind să egaleze ca urmare a golurilor în
ăcrise de Dembrowschi fi Sătmăreanu.

în partea a doua a mecinhri. echipa română 
și-a impus superioritatea, înscriind două puncte 
prin Denbrowschi si Pantea. Cu două minute 
înainte de sfirșitul partidei, Spiegler a înscris 
ultimul gol al selecționatei IsraeluluL

HMS'HMI ROMANI

CONTINUA ȘIRUl

SLCCESELOR IN INDIA

• In turul III al probei 
de simplu bărbați din ca
drul turneului internațio
nal de tenis de la Calcut
ta, jucătorul român Ilie 
Năstase l-a încins cu
&—2, 6—1, 12—10 pe in
dianul Dos. Petre Mărmu- 
reanu l-a eliminat pe Ak-

(Agerpres)

Zilnic intre orele 0-24
trebuie pătat ?“. „N-a avut timp să se gîndeas- 
că la așa ceva”. „Acum are !“.

La ușa biroului meu era cam multă gălăgie. 
Un tînăr nu voia să aștepte la rînd, fiind vor
ba de un lucru foarte urgent: o aniversare. 
L-am primit : „Despre ce aniversare e vorba, 
sau mai bine-zis de cîți ani?**. „14, bătuți pe 
muchie”. „Felicitările mele și mulți înainte !“. 
„Ce mulți, tovarășe, eu vreau să fie cît mai 
puțini și dumneata...4*. „Nu împlinești 14 ani ?“. 
„Eu, nu ! împlinește Căminul cultural din sa
tul Gligorești, comuna Luna, județul Cluj". „Și 
Ia o asemenea aniversare nu trebuie spus : La 
multi ani ?“. „Da, mulți, într-adevăr. Adică sînt 
14 ani de cînd a fost turnată fundația, deci... 
aniversăm 14 ani de la turnarea fundației, din 
ziua în care s-a spus : să fie într-un ceas bun 
și așa a rămas”. „Ei, aici e aici. Vinovat nu e 
nimeni, vinovat este ceasul, pentru că a fost 
rău**. „Și căminul cînd o să fie gata ?“. „Cînd 
forurile care se ocupă de gospodărirea satului 
vor rezolva”. „Și cînd o să fie asta, după anul 
2000 ?**. „Asta s-o spună președintele consiliului 
popular comunal !“.

Cel care a intrat acum pe ușă, nu a spus 
decît două vorbe : „Vreau apă !”. I-am dat un 
pahar. „Mai multă!“ a zis el. I-am dat o cană. 
„Și mai multă !”. Am adus o găleată. „Mai 
multă, omule, nu înțelegi Am tras un fur
tun de la robinet. „Dar de unde veniți dumnea
voastră, dacă nu vă e cu supărare, din Saha
ra ?”. „Nu, de la Brad44. „Și pe acolo, nu e 
apă ?“. „Nu !**. „Adică, cum nu e ?". „Așa bine, 
nu este ! Adică, este”. „Hai să ne înțelegem : 
este sau nu este ?”. „Există, frate, dar nu apă 
udă, ci apă uscată”. Săracul, mi-am zis, a răb
dat atît de sete, îneîț a luat-o razna. „Nene, 
lasă gluma că eu nu am văzut apă uscată, decît 
pe hartă I”. „Ba eu am văzut-o și pe ștat !“. 
„Adică, cum ?**. „Adică așa: în luna septem
brie, eu, J. Trandafir din str. 7 Noiembrie nr. 7, 
bloc B 7, apartament 9, etaj 2 din Brad nu am 
primit nici un strop de apă caldă, însă mi s-au 
reținut din salariu 12 lei pentru vană. Apă 
n-ai — vană plătești.

Asta era la începutul lui septembrie, la sfîr- 
șitul aceleiași luni, tot pentru apă caldă aveam 
de plătit 22,60 lei. Deci, exista și apă uscată”. 
„La Brad, se vede treaba... “ „Nu tovarășe, nu 
există! De ce?‘*. „Asta să răspundă I.G.O. Brad 
că dinșii încasează banii

GH. NEAGU

Succese ale 
rugbiștilor români 

în Franța
ContinuindM_»i temeai în 

Franța, echipa de mgbi Steaaa 
București a intilnit, la Feix. • 
selecționată a PirineUor. Rng- 
biștii români, care an desfășu
rat un joc spectacole?, au re
purtat victoria ca sceml de 
12—5 (6—5). prin punctele mar
cate de Giagiuc (6) și Durbae 
(6). Pentru gazde a înscris Llop 
dintr-o încercare, care a fost 
transformată de Galey. Cemen
ts torul sportiv al agenției 
„France Presse“ remarcă in 
cronica sa eă rugbtștii români 
au fost superiori datorită jocu
lui excelent prestat de înaintași.

Lovitura de începere a intil- 
nirii a fost dată de cunoscutul 
atlet francez Claude PiquemaL

• Echipa de rugbi Grivița 
Roșie București a jucat ieri la 
Nisa cu o selecționată a lito
ralului. Rugbiștii români au ter
minat victorioși cu scorul de 
22—17.

• Echipa feminină de baschet 
Lewski Sofia, care întreprinde 
în prezent un turneu în R.D. 
Germană, a jucat la Halle cu 
formația locală S.C. Chemie.

Ba^hetbaLrxl* bxgare au 
obținut victoria cu scorul de 
71-0 (38-35».

• DWpuțată la Oslo, întilai- 
rea internațională amicală de 
box dintre reprezsi.-.anre’e 
Danemarcei și Norvegiei s-a 
încheiat cu victoria
danezi iavmgătari eu scorul
de 12-R

• La Pari» s-a desfășura: 
intilnirea internațională de judo 
dintre selecționatele (ten-nr, 
Si juniori) ale Franței si RP. 
a Germa ne- Gazdex au obți
nut victoria eu scorul de 6-4.

• în locaLtatea elvețiană 
Saxon s-a disputat intilnirea 
internațională de lupte libere 
dintre reprezentativele Elve
ției si Franței. Victoria a reve
nit gazdelor cu acorul de 15 — 
3â puncte.
• Turneul internațional mas

culin de volei de la Cracovia a 
fost cistigat de selecționata ora
șului Cracovia. în meciul deci
siv, voleibaliștii polonezi au 
dispus cu scorul de 3—2 de e- 
chipa T.S.C. Berlin, clasată pe 
locul secund.

• Cu prilejul unui concură 
atletic dc sală, desfășurat la 
Graz. «ăritoarea în înălțime aus* 
triaca Ilona Gusenbauer a sta
bilit un nou record al țârii sale 
pe teren acoperit cu performan
ța de 1,75 m.

Jmw. sportul situațiilor ne
prevăzute, oferi multe aseme
nea momente spectaculoase

Foto: VIOREL RABA

bari (Iran) cu 6—0, 6—4, 
3—1 (abandon), iar Vio
rel Marcu a dispus cu 
6—3, 6— 4, 6—1 de Me
non (India). Pentru turul 
următor s-a mai calificat 
și Sever Dron.

Prinși cu mina 

in buzunarul

cetățeanului

(Urmare din pag. 1) 

devărat cu precizare că e vorba 
tot de motocicleta fratelui.

„Argumentele* dispar la simpla 
atingere. Cît despre fărîma de 
bun simț pe care am spera-o în 
cazul domnului laborant ce să 
mai comentăm ? Dacă bagi în a- 
ceeași oală cu găinăriile tale pro- 
priu-ți părinte, darurile de nun
tă, e clar.

Toate dosarele pe care le-am 
răsfoit (și nu sînt cîteva!) au „a- 
părarea* lor, aranjată cît mai 
„bine*, pigmentată cu articole și 
paragrafe din codul penal, civil^

al muncii și al familiei, motive 
asupra cărora rugăm onorata in
stanță să reflecteze etc.). Tați, 
mame, fii, fiice, nepoți, veri și 
restul rudelor pînă la a șaptea 
spiță „au fost înțelegători cu noi 
ne-au ajutat*, „daruri* în care 
„larșhețea* e împământenită de 
cina lumea, toți au așteptat ca 
Ionescu sau Nicolae Ion, sau, sau, 
sau... să deschidă gura, asta au 
așteptat ei o viață întreagă, pen
tru ca băierile pungii să se des
chidă. Te înduioșează atîta înțe
legere, mă rog un tablou de fa
milie I Priviți un tablou idilic dar 
ideal și adevărat, de necontestat 
și de admirat!

Și cine ar avea inima să um
brească un asemenea tablou 1 Și 
chiar dacă ar avea-o, sigur nu va 
reuși! Garantăm noi, cei care 
răsfoim dosare la tribunal. Și ca
re, absolut neinfluențați, am con
statat că prea dăm de chelneri, 
gestionari, croitori, tehnicieni den
tari, radio și televiziune etc. Ca 
un făcut. Sau, cum spunea unul 
dintre cei cu „zecile de mii din 
senin*„domnule, meserii ctș 
ghinion4^ care „ghinion* noi îl cu* 
țioaștem^ Și e tratat cum se cuvi*

ne. „Ghinionul* necinstitutuluL 
Încercați și catalogați un aseme
nea individ astfel. Veți vedea cîtă 
demnitate și-a confecționat. Și, ca 
un făcut, și aici a avut ghinion: 
marfa stricata se cunoaște, cum 
se spune, de la o poștă. Și o în
trebare : această igienă, ce ecou 
faptic și-a găsit în sistemul de re
crutare și educație cetățenească 
al celor care răspund de aceste 
meserii „ghinioniste* ?

Dificultățile

originalității
(Urmare din pag. I)

Ș. C. f Nu, nu este singu
rul paradox, sau, mai „artistic* 
spus, nu e singura originalitate. 
Chiar și proza care vrea să se 
manifeste epic se străduiește pe 
țoate căile, să „depășească” pro-<

cedeele de creație din trecut, 
printr-o confuzie permanentă și 
voită a planurilor și a momen
telor cronologice.

Rep.: în linia deschisă de un 
Faulkner sau Joyce ?

Ș. C. ; Posibil, dar la in
finită distanță de logica interio- 
oară, necesară de planuri și cro
nologii, așa cum apare ea la 
scriitorii amintiți.

Am impresia că mulți dintre 
scriitorii tineri își creează sin
guri dificultăți, pe care nu 
reușesc totdeauna să le în
vingă, pentru că ele tră
dează contradicții fundamentale. 
Este, de altfel, unul dintre mo
tivele pentru care revistele li
terare sînt citite de scriitori în
tre ei, și numai cu mare greutate 
ajung la publicul larg. Numărul 
cititorilor lor a scăzut mult azi, 
nu pentru că n-ar exista cititori 
de literatură bună, ci pentru că 
ei pretind o literatură inteligi
bilă și de sensibilitate. Cititorii 
preferă „magazine* sau reviste 
cu rubrici bogate în toate sec
toarele culturale, celor cu profil 
literar în care se orientează cu 
'dificultate^

TELEGRAMĂ

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Co» 
miletului Central al Partidului Comunist Român, președintei© 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și to
varășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste România, au trimis tova
rășului KADAR JANOS, prim-secretar al Comitetului Cen. 
trai al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, tovarășului 
LOSONCZI PAL, președintele Consiliului Prezidențial ai Re
publicii Populare Ungare și tovarășului FOCK JENO, pro. 
ședințele Guvernului Revoluționar Muncitoresc-Țărănese 
Ungar, următoarea telegramă : ,

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist RoJ 
mân, al Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Socialiste România și al nostru personal, expri
măm profunde condoleanțe în legătură cu gravul accident 
de cale ferată din apropierea Budapestei și vă rugăm să 
transmiteți familiilor îndoliate întreaga noastră compasiune.

CimCIIL DE MASĂ -
D^ DOCUMENT

AL ACTUALITAIII
de Theodor Bratu

Cîntecul patriotic are la 
noi, după cum se știe, o tra
diție veche. „Ștefan, Ștefan, 
Domn cel Mare", „Mugur- 
Mugurel", „Cîntecul lui Tudor", 
„Marșul lui Avram Iancu", 
„Hora Unirii", „Tricolorul" — 
sînt numai cîteva exemple, 
în anii de luptă împotriva a- 
sdpririi burghezo-moșierești, 
apoi in perioada reconstruc
ției țării și de transformare 
socialistă, au apărut alte și 
alte noi cîntece, la fel de în
drăgite de poporul muncitor, 
avînd de data aceasta o ca
litate în plus: conștiința 
clară a țelului urmărit — so
cialismul — și a factorului 
conducător ■— Partidul Comu
nist Român.

In timpul din urmă s-a 
produs însă o slăbire a aten
ției față de acest gen, în pri
mul rînd din partea institu
țiilor de difuzare și apoi, ca 
urmare a acestei stări de lu
cruri, din partea compozitori
lor. Fenomenul presupune o 
înțelegere complexă, dar cele 
mai evidente dintre cauze 
sînt i pe de o parte măsura
— arbitrară după părerea mea
— adoptată de Radiodifuziune 
care, cu cîțiva ani în urmă, a 
înlăturat din difuzare o mare 
parte dintre cîntecele scrise 
în ultimii 25 de ani, sub mo
tivul că „sînt depășite". Optica 
aceasta s-a extins ulterior și 
asupra repertoriului formații
lor corale profesioniste și de 
amatori. Nimeni nu se poate 
îndoi de faptul că anumite 
cîntece, avînd un caracter pur 
ocazional, nu pot într-adevăr 
să reziste timpului, rostul lor 
fiind acela de a răspunde unei 
necesități de moment.

Dar, după părerea mea, cîn
tecul patriotic rămîne un au
tentic „document- pentru cei 
prezenți și pentru viitorime 
tocmai prin aceea că vorbește 
in mod direct și concret despre 
un fapt sau o etapă social- 
istorică, anume. „Doina Hașu- 
lui", „Răsună Valea", „Cîntec 
de întrecere", „în gospodărie", 
„Cîntecul partizanilor păcii", 
„La Bicaz", „Dobrogea de aur" 
și multe altele asemănătoare, 
sînt cîntece care, peste ani 
vor suna contemporanilor așa 
cum sună deja pentru noi în
tr-un anumit fel, semnifica
tiv, „Pe-al nostru steag", 
„Trompetele răsună" etc. Mai 
ales din acest unghi de vedere 
mi se pare nu numai nejus
tificată — condamnarea la 
„uitare" a acestor cîntece, dar 
chiar ca avînd urmări dintre 
cele mai nedorite în sensul că 
se dă în acest fel o imagine 
incompletă asupra caracteru
lui și rolului muzicii corale 
din ultimii 25 de ani, cînd, în 
mod firesc, această creație 
nouă se adăuga tradiției și o 
continuă cu fidelitate pînă în 
pragul actualității.

Am spus, în ce privește 
locul muzicii corale în progra
mele emisiunilor de radio, că 
în ultimul an situația s-a 
mai îmbunătățit • dar reconsi
derarea marii majorități a 
cîntecelor meritorii, scrise în 
anii de construcție socialistă, 
nu s-a produs încă.

Am convingerea că compo
zitorii au scris și vor mai scrie 
cîntece inspirate din actuali, 
tate; dar nu este drept ca 
strădania lor artistică să se 
risipească în gol. Himera „tre
cerii peste timpuri" animă 
deopotrivă pe oricare artist 
pasionat de munca sa, fie el 
și un modest scriitor de cîntece 
dintre cele mai simple.

A doua problemă pe care 
doresc să o abordez succint 
în acest articol, se referă la 
activitatea formațiilor corale 
profesioniste. Numărul aces
tora este, apreciabil, dacă 
luăm în considerai'^ pe lingă 
corurile academice ale unor 
filarmonici, Radioteleviziunii 

. și Conservatoarelor, pe cele 
existente în cadrul Ansamblu
rilor de cîntece și dansuri. 
Dar putem vorbi oare de o 
stagiune „corală" așa cum 
putem vorbi de una simfo
nică ? Categoric, nu ! Fiecare 
ansamblu coral pregătește din 
cînd în cînd cîte un concert 
— la care de multe ori pu
blicul asistă în număr mic și 
pasiv. Insă avem de-a face cu 
un cerc vicios : n-avem un au
ditor format pentru concer
tele corale pentru că nimeni nu 
și-a luat în serios sarcina do 
a-1 forma printr-o activitate 
intensă și consecventă, prin- 
tr-un repertoriu variat și inte
resant, printr-o interpretară 
artistică exemplară. Cînd „Ma
drigalul" a irupt pe firmamen
tul vieții muzicale ca o cos 
metă, s-a găsit imediat și pu
blicul care să solicite „uu 
bilet în plus". Deci hotărî- 
toare sînt seriozitatea, perse
verența și calitatea muncii 
artistice.

Literatura de specialitate 
românească și străină, de a- 
cest fel, există prea destulă. 
Trebuie însă înlăturată mono
tonia și blazarea, trebuie să 
se creeze condiții mai adec
vate pentru pregătirea și per
fecționarea profesională a di
rijorilor, trebuie să reactuali
zăm cu toată forța excepțio
nala tradiție a coralelor „Car
men", „Cîntarea României", 
„Asociațiilor de cîntări". Și, 
în plus, să se pună bazele 
unui festival al formațiilor 
corale profesioniste care să-și 
schimbe locul, an de an. de 
la un centru la altul: Cluj, 
Iași, Timișoara, Brașov, Su
ceava, Craiova, Alba Iulia 
etc. și care pe de o parte să 
stimuleze și să răsplătească 
eforturile artiștilor, iar pe de 
altă parte să trezească și să 
amplifice interesul publicului 
față de cîntecul coral.

Muzica românească se află 
Intr-o dinamică desfășurare de 
forțe componistice. Această 
impetuoasă efervescență artis
tică nu este însă un fenomen 
izolat și spontan ci, împreună 
cu cele din alte domenii, ea 
reprezintă încununarea fireas
că a unor tradiții bogate, dar 
mai ales a acestui sfert de 
veac de cînd cele mai înain
tate forțe sociale ale poporu
lui, au pornit sub steagul 
glorios al Partidului Comu
nist Român, suișul eroic spre 
culmile însorite ale socialis
mului.

Inaugurarea gării din Predea!
în prezenta organelor locale de 

partid și de stat, a reprezentan
ților ministerului și a nume
roși feroviari și constructori, 
miercuri a fost inaugurat noul 
local al stației de cale ferată din 
orașul Predeal. Construită după 
proiectul întocmit de specialiștii 
Institutului de proiectări căi fe
rate din București, noua gară din 
Predeal cuprinde două corpuri 
de clădiri, unite printr-un por
tic în formă de arc. Acoperișul, 
turnat la sol din prefabricate,

are forma unor aripi de vultur.. 
După o soluție originală el se 
sprijină doar pe doi stîlpi, fiind 
asigurat și cu ajutorul unor cat 
ble de pretensionare.

In afara corpului de exploa
tare. stația C.F.R. Predeal dis
pune de un hol spațios, săli de 
așteptare, case de bilete, camera 
pentru mamă și copil, centru de 
difuzare a presei, punct farma
ceutic, bufet și restaurant. Ac
cesul publicului de la un peron 
la altul se efectuează prin to
nele subterane.

Rcccnsămîntul animalelor
între 3 și 10 ianuarie 1969, 

în întreaga țară se va desfă
șura recensământul animale
lor. Acțiunea are drept scop 
obținerea de date statistice 
complete privind efectivul 
de animale existent la 3 ia
nuarie, în vederea funda
mentării științifice a planuri, 
lor anuale și de perspectivă,

precum și analizării dezvol
tării zootehniei.

Conducerea și îndrumarea 
lucrărilor, care prevăd înre
gistrarea tuturor animalelor, 
indiferent unde se găsesc a- 
cestea, se va face de către o 
comisie centrală, precum și 
de comisii județene, municir 
paie, orășenești și comunale^



TUNIS 25. — Trimisul special 
Agerpres, C. Benga, transmite : 
Corneliu Mânescu, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Socialiste România, împreună 
cu soția, care se află în vizită 
oficială în Tunisia, a făcut în 
zilele de marți și miercuri o că
lătorie prin tară. Oaspeții ro
mâni, însoțiți de Habib Bour- 
guiba jrV/ secretar de stat al afa

în drum
in Tunisia

După Congresul LNEF

Vizita ministrului de externe roman
spre Terra

Bo prevede

Nova cosmica „Apollo-8" se îndreaptă în prezent spre pâmînf 
dupâ ce a efectuat cu succes 10 revoluții în jurul Lunii

cerilor externe ai Tun s e, cu so
ția, au vizitat oraș~ istoric <c- 
rouan, renumit* prin moschee*» 
sale caracteristice per.^ru con
strucțiile mea;evc'e ~c-
ne, precum și orașul Gc*sc. s- 
tuat pe locul unde oam ccroo- 
pe doua milenii secfia o rersu- 
mită așezare romana.

Au fost vizitate, ce ase—e*ec 
oazele Tozeur și Neftc.

Prizonieri de război 
americani eliberați

HANOI 25 (Agerpres*. —* A- 
genția „Eliberarea4* dtată de 
V.N.A. anunță hotărîrea Coman
damentului forțelor armate popu
lare de eliberare din regiunea 
sud-vietnameză Nam Bo de a 
elibera trei prizonieri de război 
americani. Această hotărîre, pre
cizează agenția, a fost adoptata 
conform unui ordin al Comite
tului Central al F.N.E. și al Co
mandamentului forțelor armate 
populare de eliberare din Vietna
mul de sud, privind eliberarea 
unor prizonieri de război ameri
cani, cu prilejul celei de-a 8-a 
aniversaii a creării Frontului Na
țional de Eliberare.

Agenția Eliberarea subliniază 
că hotărîrea comandamentului 
din regiunea Nam al R. r.O.ler»

• A fost depășit cel mai periculos moment 
al zborului

Al 57-lea congres al U.N.E.F. 
(Uniunea Națională a Studenți
lor din Franța) s-a încheiat la 
Marsilia într-o atmosferă de con
fuzie și d£ serioase divergențe în 
sînul mișcării studențești. La Con
gres s-au înfruntat diverse ten
dințe și curente (studenții comu
niști, elementele stîngiste, anar
hiștii etc).

.Alegerea lui Sauvageot ca pre
ședinte al U-N.E.F. semnifică 
preluarea conducerii acestei or
ganizații de cătr» acei care se 
pronunță pentru transformarea ei 
în.tr-o „mișcare politică de masă*4. 
Acest punct de vedere aparține 
Partidului Socialist Unificat, mică 
formațiune politică, care de la e- 
vonimentele din mai și iunie pro- 
feșează idei „stîngiste* cu scopul 
de a-și spoii influența politică cu 
deosebire în mișcarea studen
țească.

Studenții comuniști privesc cu 
neîncredere aceste planuri. Uni
unea Studenților Comuniști s-a 
pronunțat pentru menținerea ca
racterului sindical al U.N.E.F. 
împotriva „politizării4* organiza
ției sindicale a studenților fran
cezi s-a pronunțat și Confedera
ția Generală a Muncii (C.G.T.).

Ce reprezintă acum U.N.E.F. ? 
Cș rămîne din această organizație 
care pînă în mai părea să exprime 
aspirațiile unui număr apreciabil 
de studenți ?

Importante asociații studențești 
au, părăsit U.N.E.F.-ul în cursul 
acestui congres. Astfel, opt aso
ciații generale ale studenților, a- 
propiate de Uniunea Studenților 
Comuniști, s-au retras de la Con-

Potrivit programului de zbor, 
cosmonauții Frank Borman, Ja
mes Lovell și William Anders au 
pus in funcțiune miercuri dimi
neața pentru 3 minute și 23 se
cunde (cu 8 secunde mai mult 
decit era prevăzut) motorul pro- 
puișor al navei „Apollo-8“, care 
a accelerat viteza navei de la 
5 890 km pe oră la 9 763. Nava 
a ieșit de pe orbita circumlunară 
uniformă de 112 kilometri pe 
care a gravitai timp de 20 de 
ore. O dată cu această manevră 
a fost depășit ccl mai periculos 
moment al zborului. Conducăto
rii zborului de la N.A.S.A. au 
trebuit să aștepte aproximativ 10 
minute pentru a afla rezultatul 
manevrei, întrucît aceasta a fost 
efectuată în timp ce nava se 
afla în partea invizibilă a Lunii, 
iar comunicațiile cu echipajul 
erau întrerupte.

Datorită atracției lunare, vite
za imprimată se va reduce trep
tat pînă la 4 000 km pe oră în 
momentul cînd nava va ajunge 
la o depărtare de 48000 km de 
Lună. In acest punct, atracția 
lunară za înceta, iar Pămîntul ca 
prinde nava în timpul său de 
gravitație.

Nava „Apollo-8“ a atins în 
timpul zborului în jurul Lunii

cea mai mare distanță de Pămînt 
— 361 000 km.

De marți dimineața tind au 
început zborul în jurul Lunii, 
cosmonauții au procedat la o 
serie de observații științifice ale 
căror rezultate au fost transmi
se pe Pămînt. Ei au putut dis
tinge craterele, piscurile, „mările 
și oceanele*" de praf lunar. Au 
identificat cu ușurință „Marea 
Liniștii'* și craterele „Colomb" și 
„Gutenberg" și alte zone sceno
grafice cunoscute de pămînteni. 
Specialiștii de la N.A.S.A. au in
sistat în mod deosebit ca Bor
man, Lovell și Anders să verifice 
cu precizie culoarea gri-albă a su
prafeței lunare și să repereze 
craterul „Langrenus*". Acesta are, 
spre deosebire de celelalte crate
re lunare, un con central și șase 
sau șapte terase plasate pe mar
ginile sale care au putut fi obser
vate cu ochiul liber de cosmo- 
nauți.

In urma studiului efectuat asu
pra părții invizibile a Lunii, cos
monauții au comunicat că solul 
acestei regiuni nu este propice 
pentru o eventuală aselenizare.

In timpul ultimei revoluții se- 
lenice, William Anders a conti
nuat să fotografieze suprafața lu
nară. El a comunicat că apusul 
soarelui pe Lună este cel mai 
prielnic moment pentru o viitoa
re debarcare, întrucît ungjdjp ra
zelor solare proiectează .^fnbre 
foarte clare și este ușor ue repe
rat locul de aselenizare.

La ora 19,39 (ora Bucureștiu
lui), cabina spațiala „Apollo-8"" a 
atins punctul unde începe zona 
de atracție a gravitației Panunțu
lui. In momentul în care a intrat 
în zona gravitației terestre, „A- 
pollo-8“ avea o viteză de 4 828 
km pe oră. La ora 20,00 (ora 
Bucureștiului). vehiculul spațial 
se găsea la 324 407 dem de Pă
mînt, viteza sa de zbor fiind în 
continuă creștere.

Ultima fază critică a primului 
zbor al unor ființe umane pînă 
în imediata apropiere a satelitu
lui natural al Pământului va avea 
loc vineri 27 decembrie, în jurul 
orei 17,40 (ora Bucureștiului) 
cînd „Apollo-8" va trebui să intre 
în atmosfera terestră cu o viteză 
de 40 000 km pe oră, folosind un 
„coridor* cu o lărgime de numai 
42 km, după care va ameriza in 
Oceanul Pacific. Această opera
ție este considerată însă mai pu
țin dificilă decît dificultățile în
tâmpinate pînă acum de^rțava 
cosmică în călătoria ei Wh în 
jurul Lunii.

★
Luînd cuvîntul la postul de 

televiziune din Moscova, aca
demicianul sovietic Anatoli 
Blagonravov a arătat că oa
menii nu pot să nu admire 
curajul celor trei cosmonauți 
americani aflați la 
capsulei cosmice ,,Apollo-8". 
Blagonravov a amintit că oa
menii de știință sovietici au 
împărtășit întotdeauna cu plă
cere rezultatele explorărilor 
lor cosmice colegilor lor ame
ricani și au primit Ia rîndul 
lor de la aceștia diferite ma
teriale. El și-a exprimat spe
ranța că așa se va întîmpla și 
de această dată, și că în urma 
zborului navei ,.Apollo-8“ ști
ința se va îmbogăți cu noi 
date serioase.

★
„Acum se poate prevedea 

alunizarea unei nave spația
le în cîteva luni", a declarat 
marți Bernard Lovell, direc
torul Observatorului Jodrell 
Bank din Anglia, după ce a 
urmărit imaginile televizate 
transmise de la bordul navei 
cosmice „Apollo-8“.

La Dakar « avut loc sub 
președinția șefului statului 
$enegalez. Leopold Sedar Sen- 
ghor. o leunfcne a Consiliului 
nterministeriai consacrată si
tuației tineretului.

Caaălîul a hotârit crearea 
unor ceaușii speciale însăr- 
cxnaie ce examinarea situa
ției tineretului din orașe și 
ate și. in primei rind, asi
gurarea. reîntoarcerii în me- 
etici rural a tinerilor care au 
absolvit diferite instituții de 
jiițjMÎir* Va fi studiata, 
de asemenea, problema îm- 

tal ia cadrul partidului de 
gwvrrniaiiat «Uniunea pro- 

i dm Senegal'

Notă de protest cambodgiana
adresată Tailandei %

în urma 
militari 

uciși, iar

AL. GHEORGHIU
Corespondentul Agerpm 

la Parii

Familia astronautului Lovell (soția și ficele sale) asistînd la lansa
rea navei cosmice „ApoUo-8“

Reuniunea de la Caraci

iordane
oe rut

al UJLS.S.

HANDELS- 
denumește 
nesănătoa-

în- 
intitulat

se aproba licența de import so
licitată trebuie să se studieze 
toate posibilitățile interne de 
folosire a resurselor.

• FONDURILE ALOCATE 
ocrotirii sănătății în 
Cuba au crescut de peste 7 ori 
în comparație cu anul 1958.

• BIROUL 
tru energie a 
cererea firmei 
Company of Canada" de a im
porta din S.U.A. circa 370 mi
liarde m.c. de gaz natural. Moti- 
vîndu-și hotărîrea, acest orga
nism apreciază că înainte de a

» america- 
,multe cercuri 

și politice 
n.n.) își 

serioa-

fiice*4 din 
poziții puter- 
industria de

CANADIAN pen- 
refuzat să aprobe 

„Union Gas

Președintele Pakistanului, 
Ayub Khan, a declarat că in 
adrul reuniunii la nivel înalt 

care și-a deschis lucrările Ia 
25 decembrie la Caraci, cu 
participarea șahului Iranului, 
Mohamed Reza Pahlavi, și a 
premierului turc, Suleyman 
Demirel, vor fi examinate o 
serie de probleme privind re-

lațiile reciproce, precum și 
cele ale situației internațio
nale.

Printre problemele interna
ționale figurează pe agenda 
acestei întîlniri cele privind 
situația din Orientul Mijlociu, 
din Golful Persic, precum și 
implicațiile modificării politi
cii britanice la est de Suez.

bordul

reapărut, 
frecvență sporită, în 
ultima vreme în pre
sa vest-germană sem
nale de alarmă în le
gătură cu ceea ce in
fluenta publicație eco
nomică 
BALTT 
„proporția 
sa a penetrației 
talului american* 
WELT socotea nece
sar să sublinieze 
tr-un articol 
„încordările create de 
investițiile 
ne“, că „i 
economice 
(din R.F.G. 
pun întrebări 
se asupra consecințe
lor activității intense 
a concernelor ameri
cane în Germania (oc
cidentală n.n)".

Președintele Came
rei de comerț america
ne în R.F.G. 
Schoeppler. 
într-un discurs 
la Frankfurt că 
almente 1100 de 
nord-americane 
participați] în

mitele ..industrii 
contribuie la dezvol
tarea altor industrii', 
ramuri-cheie cu rate 
mari de expansiune 
(automobile. chimia, 
electrotehnica, prelucra
rea uleiurilor mmen- 
le). Astfel. General 
Motors și Ford parti
cipă în proporție de o 
treime la desfacerea 
autoturismelor in Re
publica Federală: fir
mele International

La Pnom Penh a fost dată pu
blicității o nota a Ministerului A- 
facerilor Externe al Cambodgiei 
adresată guvernului tailandez, 
in care se protestează împotriva 
incidentelor înregistrate Ia fron
tiera cambodgiano-tailandeză. 
La 29 noiembrie, se arată în 
acest document, un grup înar
mat cu un efectiv de 60 de per
soane, au pătruns din Tailanda 
pe teritoriul cambodgian și a 
deschis focul împotriva unei

patrule cambodgiene, 
acestui incident, doi 
cambodgieni au fost 
alți doi răniți.

Incidente similare au mai avut 
loc și în cursul lunii decembrie.

Guvernul regal al Cambodgi- 
ei protestează cu hotărîre împo
triva acestor acțiuni ostile și 
cere ca ele să nu se mai repete 
pe viitor, se arată în încheiere 
în notă.

INVESTIȚII Șl 
ÎNGRIJORARE

Incident
i al B. P-

• LA S

Otto 
declara 

rostit 
actu- 
firme 

au 
K___ , Ger
mania occidentală, 411 
dintre ele posedînd 
întreprinderi proprii. 
Potrivit datelor indi
cate de Schoeppler, 
în R.F.G. au fost in
vestite pînă în pre
zent 3,1 miliarde do
lari, respectiv 22 la 

din investițiile 
globale în 

occidentală.
america- 

îndreptat,

ia r BA A a 
M. A- SeOvs

sulă 
americane 
Europa 
Preferințele 
nilor s-au 
mai ales, spre așa nu

Harvester Co și John 
Deere dețin prin ^so
cietățile *** 
R.F.G. 
nice în 
mașini agricole. Foar
te puternic sînt an
grenați financiarii a- 
mericani în industria 
vest-germană a uleiu
rilor minerale, pe lo
cul I situîndu-se Stan
dard Oil Co (New Jer
sey). Firma General 
Electric Corp, deține 
un mare pachet de 
acțiuni la A.E.G. și 
Osram, iar Internatio
nal Telephone and 
Telegraph are o pozi-

ioi Dtt WELT.

de a fi i

ii prrA €

al Be
li CX

Plenara CC 
al Comsomolului

pehuee ce se pan in prezent m 
Brazilia să poată fi rezolvate44. 
Declarația sa a fost interpretată 
in cercările politice ca an indi
cia că militarii din Brazilia nu 
intenționează să restabilească 
intr-mi viitor apropiat activita
tea parlamentară.

• AGENȚIA B.T.A. anunță că 
la Sofia a sosit o delegație gu
vernamentală comercială a U- 
niunîi Sovietice condusă de 
N. S. Patolicev, ministrul comer
țului exterior

• EMIRUL KATARULUI, șei- 
cul Al Thani, a adresat guver
natorului Băncii Internaționale 
pentru Reconstrucție și Dezvol
tare (B.I.R.D.) cererea de a tri
mite o echipă de experți care 
să studieze situația economică a 
tuturor statelor din Golful Per
sic în vederea elaborării unui 
plan global de dezvoltare a a- 
cestei zone. Hotărîrea de a se 
apela la ajutorul B.I.R.D. a fost 
luată cu prilejul recentei reu
niuni de la Doha a Consiliului 
Superior al Federației emirate
lor arabe din Golful Persic.

israelian
AMMAN 25 (Agerpres). — 

Miercuri forțele militare israe- 
liene au deschis foc de mitralie
re asupra pozițiilor iordaniene 
în regiunea podului Umam Al 
Shurat, la nord de Valea Iorda
nului, se arată într-un comunicat 
dat publicității la Amman. For
țele militare iordaniene au ri
postat.

TEL AVIV 25 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt militar a 
declarat la Tel Aviv că forțele 
iordaniene au supus, miercuri 
unui tir de arme automate pozi
țiile de pe, malul vestic al Ior
danului. După ce a arătat că 
israelienii au ripostat, purtăto
rul de cuvînt a precizat că nu 
s-au înregistrat pierderi.
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