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UN VAST
Șl MOBILIZATOR 

PROGRAM DE
MUNCĂ PENTRU 

TINERETUL 
PATRIEI

însuflețită chemare la întrecere lansata de organizațiile de 
partid ale municipiului București și județului Timiș, de Insti
tutele de cercetări și proiectări din sectorul 7 al Capitalei a 
determinat în conferințele organizațiilor județene de partid 

k și în plenarele extraordinare ale acestora o profundă și mul
tilaterală dezbatere și analiză asupra resurselor și posioili- 
tăților de care se dispune, înscriind în agenda activității vii
toare angajamente mobilizatoare în vederea realizării și de
pășirii prevederilor planului de stat stabilit pentru cel de-al 
4-lea an al cincinalului în toate domeniile de activitate, an
gajamente la realizarea cărora tineretul este dator să par
ticipe cu tot entuziasmul și elanul său

Continuînd publicarea însuflețitelor angajamente cu care 
colective de muncă din întreaga tară răspund chemării la 
întrecere în ziarul de astăzi, înserăm extrase din răspunsurile 
unor instituții științifice și de cercetare, ale colectivelor di
dactice din instituții de învățămînt superior.

(PAG. a V-a;

VACANȚA
ELEVILOR

Intilnirea conducătorilor 
de partid și de stat 

cu reprezentanții uniunilor 
de creație și ai unor 

instituții de artă

Cînd scriem aces
te rînduri îi căutăm 
pe elevi. Și îi gă
sim la adresele lor 
de vacanță. De fapt, 
cunoaștem aceste 
adrese de ani de 
zile, de cînd vacan
țele școlare au intrat 
în circuitul preo
cupărilor partidului 
și statului. Ii găsim 
la munte, în tabere 
și excursii, străbă
tând itinerarii is
torice și contempo
rane, în cluburi, 
în sălile de sport 
și pe patinoare, în 
sălile de spectacole 
și pe scenele șco
lare omagiind săr
bătoarea Republi

cii, în biblioteci 
și cinematografe 
și, desigur, pe foar
te mulți îi găsim 
acasă, odihnindu-se 
ori antrenați in tre
buri gospodărești 
prinși în toiul pre
gătirilor de Anul 
Nou.

Așa sînt vacanțele 
școlare astăzi. Pline 
de veselie și sur
prize generoase ; 
elevii au ocazia să 
se bucure din plin 
de ofertele ano
timpului. Știrile pe 
care le primim 
la redacție confir
mă că așa stau lu
crurile și anul aces
ta. Din 18 tabere

ORAȘE NOI PE______________——————

HARTA REPUBLICII

ADOLESCENTA MOTRULU!
Orașul Motru, ca și bazinul 

carbonifer în centrul căruia l-au 
implantat constructorii, este — 
ca atîtea alte orașe noi, „orașe 
fără arhivă" — o creație a ani
lor constructivi ai Republicii. 
Istoria orașului — deosebit de 
bogată în fapte — numără nu
mai Gîțiva ani, iar dimensiunile 
viitoare sînt elocvent consemna
te în Directivele celui de al 
IX-lea Congres al Partidului 
Comunist Român. „Se prevede 
— scriu Directivele — un pro
gram larg de punere în valoare 
a rezervelor de huilă din bazi
nul Văii Jiului și a celor de lig
nit din Oltenia. în perioada 

•18 tabere — gazde 

ale vacanței • Poftiți 

la carna val • In vitații 

tentante pentru toți 

elevii

organizate pentru 
elevi în localități 
cărora iarna le 
conferă un plus de 
frumusețe, ne par
vin vești că lucră
rile se desfășoară 
„normal": se face 
mult sport în aer 
liber, adică schi, 
patinaj, plimbări 
cu săniuțe și chiar... 
bătăi cu zăpadă, au 
loc petreceri tine
rești cu muzică, 
dans, concursuri, 
glume și voie bună, 
totul dublat de o 
poftă de mîncare 
onorată de gospo-

(Continuare în 
pag. a IV-a)

1966—1970 extracția de cărbune 
va crește de 1,7—1JJ ori, atin- 
gînd un nivel de 20—22 milioane 
tone...“ Bazinul carbonifer Mo
tru și-a început activitatea pro- 
priu-zisă în anul 1964, cînd in
tră în producție minele Horăști 
și Leurda. în anul 1965 — anul 
lansării Directivelor din care 
am citat — producția de cărbu
ne se dublează, atingînd 750 000 
tone. O dată cu intrarea în pro
ducție a minei Ploștina, produc
ția continuă să crească ; ea este 
menită să reprezinte, într-un 
viitor apropiat, un sfert din în
treaga cantitate care va fi ex
trasă în țară.

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA

DECRET
privind stabilita datei alegerilor pentru

Marea Adunare Națională și consiliile populare
In temeiul art. 46 alin. 1 și art. 63 pct. 1 din Constituție, 
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 

decretează:
ARTICOL LAIC. — Alegerile de deputați pentru Marea 

Adunare Vaționaia, precum și pentru consiliile populare vor 
avea loc la data de 2 martie 1969.

Președintele 
Consiliului de Stat, 

NICOLAE CEAUȘESCU

în pag
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Conferiri? ale 

organizațiilor 

județene 

ah U.T.C.

• BRAȘOV

• BUZĂU

• ARGEȘ

In imperiul generos al cărbunelui
Foto: I. CUCU

reportaj de 
Mihai Pelin

în aceste zile, în preajma îm
plinirii a 21 de ani de la procla
marea Republicii, o călătorie în 
orașul Motru se constituie în
tr-un prilej de meditație. Timpul 
Republicii — timp al generozită
ții și al eliberării energiilor la
tente ale poporului nostru — a 
determinat înscrierea ’ ținutului 
și a oamenilor săi pe orbita cea 
mai înaltă a progresului econo
mic. social și uman. Rîndurile 
care urmează încearcă să sur

Pe linia înfăptuirii preve
derilor Hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. din octombrie anul 
trecut cu privire la îmbunătă
țirea sistemului de salarizare 
și majorarea salariilor. Con
siliul de Miniștri a adoptat 
recent o Hotărîre prin care 
aprobă, începînd cu data de 
1 ianuarie 1969, majorarea sa
lariilor și experimentarea 
noului sistem de salarizare în 
întregul învățămînt.

Pe baza acestei Hotărîri. 
salariile în învățămînt vor fi 
majorate în medie cu 19,1 Ia 
sută diferențiat pe grade de 
învățămînt și categorii de 
personal. Astfel, pentru ^ca
drele didactice din învăță- 
rnîntul preșcolar, obligatoriu 

prindă cîteva aspecte din viata 
nouă a acestui ținut, cîteva di
mensiuni ale revirimentului lui. 
Ele se vor, totodată, o meditație 
asupra destinului restructurat al 
locuitorilor unui oraș nou, crea
ție a anilor Republicii, creație a 
politicii înțelepte a Partidului 
Comunist Român.

Personalitatea orașului s-a 
clădit într-un ritm vertiginos : 
un bloc — cel dintîi — cu 120 de 
apartamente, predat primilor lo
cuitori ai orașului la începutul 
lui 1964 ; peste 6 000 de locuitori 
în prezent ; iar conform planu
rilor de perspectivă — 10 000 lo

de cultură generală, liceal, 
profesional și tehnic creșterile 
medii vor fi de aproape 20 la 
sută, iar pentru cele din în- 
vățămîntul superior de cca 15 
la sută, acordîndu-se creșteri 
mai mari cadrelor didactice cu 
salarii mici și celor cu ve
chime mare în învățămînt.

Noul sistem de salarizare a- 
probat prevede ca salarizarea 
să se facă în raport cu func
ția îndeplinită, pregătirea ce
rută pentru ocuparea ei, sta
giul în învățămînt, calitatea 
activității instructiv-educative 
șl științifice, gradul didactic

(Continuare in pag. a V-a)

cuitori în 1970, 40 000 — 50 000 
în 1975... .

împrejurările în care tînărul 
oraș Motru — centru minier de 
primă importanță în industria 
extractivă a țării — a devenit 
un pol de atracție sînt cunos
cute : coordonatele lui actuale 
nu fac decît să legitimeze forța 
latentă a planurilor menite să 
restructureze din temelii geo
grafia economică — precară 
altă dată — a Olteniei. Măsura, 
însă, în care obiectivele înscri-

(Continuare în pag. a IlI-a)

In ziua de 28 decembrie, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bod- 
naraș. Paul Niculescu-Mizil și 
Dumitru Popescu, s-au întîlnit 
la sediul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român cu membrii birourilor 
uniunilor de creație, conducă
torii unor instituții de artă și 
al ți oameni de cultură.

Cu acest prilej au luat cu- 
vîntul acad. Zaharia Stanca, 
președintele Uniunii Scriitori
lor, Ion Dumitrescu, președin
tele Uniunii Compozitorilor, 
Brăduț Covaliu. președintele 
Uniunii Artiștilor Plastici, Ra
du Beligan, directorul Teatru
lui Național „I. L. Caragiale", 
Nestor Ignat, președintele Uni
unii Ziariștilor, Ion Popescu- 
Gopo, președintele Asociației 
Cineaștilor, Valeriu Pop, pre
ședintele Comitetului de radio
difuziune și televiziune. înfă- 
țișînd realizările obținute în 
cursul acestui an, în diferite 
domenii ale creației literar-ar- 
tistice și în munca de presă 
și mulțumind conducerii de 
partid și de stat pentru îndru
marea și sprijinul permanent 
acordat acestor sectoare, vor
bitorii au exprimat hotărîrea 
creatorilor de artă și a publi
ciștilor de a-și intensifica e- 
forturile pentru înflorirea ac
tivității artistice și de presă 
din țara noastră corespunzător 
cerințelor dezvoltării conștiin
ței socialiste a maselor, intere
selor progresului societății 
noastre, pentru făurirea unei 
arte militante puse în slujba 
edificării socialismului în Ro
mânia.

In numele scriitorilor, com
pozitorilor. muzicienilor, artiș
tilor plastici, oamenilor de 
teatru, ziariștilor, vorbitorii 
au transmis călduroase felici
tări și au urat conducătorilor de 
partid și de stat, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, sănătate, 
noi succese în anul ce vine în 
activitatea de înaltă răspun
deri pusă în slujba propășirii 
patriei noastre, a bunăstării și 
fericirii poporului român.

Intilnirea conducătorilor

Sîmbătă la amiază, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, împre
ună cu tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Paul 
Niculescu-Mizil, Ilie Verdeț 
și Manea Mănescu, s-au întîl- 
nit, la sediul Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Român, cu membri ai Bi
roului Executiv al Consiliului 
Național al Cercetării Știin
țifice, membri ai Prezidiului 
Academiei, cu directori ai u- 
nor institute de cercetare de
partamentale, și ai unor insti
tute de proiectare.

în cadrul întîlnirii au luat 
cuvîntul tovarășii Constantin 
Dinculescu, președintele Con
siliului național al inginerilor 
și tehhicienilori Dumitru Lă- 
zăroiu, directorul Institutului 
de cercetări și proiectări pen
tru industria electrotehnică, 
acad. Remus Răduleț, vicepre
ședinte al Academiei. Nicolae 
Drăgan, directorul Institutu
lui de cercetări metalurgice, 
Ion Ursu, directorul Institu
tului de fizică atomică, acad. 
Athanase Joja, vicepreședinte 
al Academiei, acad. Eugen 
Rădulescu .directorul Institu
tului de cercetări pentru pro
tecția plantelor, acad. Andrei 
Oțetea, președintele secției de 
științe istorice a Acade
miei, Sorin Dumitrescu, di
rectorul Institutului de cer
cetări hidrotehnice, Ion Sto- 
iaa, directorul Institutului 
pentru studierea conjuncturii 
economice internaționale, acad. 
Costin D. Nenițescu, președin
tele secției de chimie a Aca
demiei, Tudor Ionescu, di
rectorul Institutului de cer
cetări alimentare, acad. Ștefan 
Milcu, vicepreședinte al Acade
miei, acad. Nicolae Teodorescu, 
membru în Biroul Executiv al 
C.N.C.Ș., acad. Șerban Țițeica, 
vicepreședinte al Academiei. 
Nicolae Murguleț, președintele 
Consiliului Național al Cerce
tării Științifice,, și acad. Miron 
Nicolescu, președintele Acade
miei.

Vorbitorii au relevat rezulta
tele valoroase obținute în 1968 
în toate ramurile cercetării ști
ințifice, rezultate care contri
buie la perfecționarea procese
lor tehnologice din întreprin
deri, la sporirea producției in
dustriale și agricole, la înflori
rea culturii și ridicarea nivelu
lui de viață al poporului nos
tru. Datorită orientării juste și 
grijii manifestate de conduce

In încheiere a luat cu- 
v intui tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care a apreciat 
rezultatele pozitive obținute 
de oamenii de artă și de zia
riști în cursul anului 1968. 
Secretarul general al C.C. al 
P.C.R. a subliniat importanța 
programelor elaborate în ca
drul adunărilor generale ale 
scriitorilor și compozitorilor și 
al conferinței pe tară a artiș
tilor plastici pentru dezvolta
rea în continuare a unei arte 
inspirate din realitățile socie
tății socialiste, din lupta eroică 
a poporului român pentru ri
dicarea patriei pe culmi tot 
mai înalte de progres și civi
lizație.

Și activitatea în domeniul 
teatrului și cinematografiei — 
a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — a marcat o serie 
de succese, deși e de înțeles 
că dorința noastră este de a 
avea lucrări tot mai bune. Ara 
înțeles din ce s-a spus aici că 
angajamenteie pentru anul 
viitor în domeniul cinemato
grafiei se bazează pa premise 
mai certe ; sperăm ca publi
cul nostru să aibă satisfacția 
de a vedea noi filme româ
nești de valoare. Cinemato
grafia are un rol educativ 
important și de aceea noi am 
dori ca atît filmele de actua
litate, cit și cele istorice să 
transmită un profund mesaj de 
idei.

In ce privește presa, a 
arătat în continuare tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ea oglin
dește bine preocupările parti
dului și guvernului, eforturile 
și victoriile poporului nostru 
în construcția socialistă. De
sigur, presa trebuie să-și îm
bunătățească în continuare ac
tivitatea. La rîndul lor, publi
cațiile literar-artistice trebuie 
să reflecte ceea ce au subli
niat pe larg adunările generale 
și conferințele oamenilor de 
artă, să exprime în paginile 
ior concepția marxist-lenlnistă 
a partidului nostru despre 
literatură și artă, să militeze 
activ împotriva concepțiilor 
ideologice și estetice străine 
acesteia. Sperăm că conducă
torii revistelor vor ține seama 
de orientarea stabilită de a- 

rea de partid și de stat față de 
dezvoltarea rapidă a științei ro
mânești — au spus vorbitorii 
— crește contribuția cercetării 
științifice la înfăptuirea pro
gramului elaborat de Congresul 
al IX-lea și Conferința Națio
nală a P.C.R. Relevînd cursul 
modern pe care-1 urmează' cer
cetarea în țara noastră, vorbito
rii au subliniat hotărîrea oame
nilor de știință din România de 
a-și uni eforturile pentru a asi
gura legarea mai strînsă a cer
cetării de nevoile producției,

★ *
In incheire a luat cu

vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care a spus: 
Această întîlnire prieteneas
că s-a transformat, am pu
tea spune, într-o discuție 
asupra activității de cercetare 
științifică. Prin cuvîntul tova
rășilor care au vorbit aici, s-au 
relevat rezultatele diverselor 
sectoare ale cercetării științi
fice, atît din cadrul Academiei, 
cit și de pe lingă ministerele 
productive. Cred că putem 
spune acum, la sfîrșitul anu
lui, cu satisfacție, că avem roa
de bune în activitatea de cer
cetare și mai cu seamă, că a- 
vem’ un detașament valoros de 
oameni de știință din toate ge
nerațiile, o forță remarcabilă 
în stare să rezolve multiplele 
sarcini pe care le ridică dezvol
tarea societății noastre. Fiecare 
este în drept să se mîndrească 
cu rezultatele obținute în do
meniul în care lucrează și, tre
buie să vă mărturisesc, și par
tidul . nostru, conducerea par
tidului se mîndresc cu rezul
tatele dumneavoastră, ale cer
cetătorilor.

S-au făcut lucruri bune, a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
dar tot așa de adevărat este 
că avem încă multe de făcut. 
Programul de dezvoltare a so
cietății noastre estș vast, cere 
eforturi mari. Dumneavoastră 
înțelegeți bine că nici un pro
gres nu se poate obține astăzi, 
in nici un domeniu de activi
tate, fără știință. Poporul nos
tru și savanții săi au dovedit 
atît în trecut cit și astăzi, că 
au capacitatea de gîndire, in
teligența necesară pentru a 
crea opere științifice de mare 
valoare. Vom avea și mașini e- 
lectronice, mașini complicate 
dar cea mai complicată mașină 
rămîne în continuare omul. în 
legătură cu aceasta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : E 

dunările generale ale scriito
rilor și compozitorilor, de con
ferința națională a artiștilor 
plastici, vor reflecta mai bine 
hotărîrile acestr/a.

Relevînd în continuare rea
lizările obținute în cursul a- 
nului 1968 în activitatea radio- 
televiziunii noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus: 
Am dori ca televiziunea și 
radioul să fie mai exigente în 
alcătuirea programelor lor, în 
alegerea lucrărilor pe care le 
transmit. La televiziune tre
buie să-și găsească locul tot 
ceea ce este mai bun în artele 
noastre, să-și facă apariția in- 
terpreții cei mai valoroși din 
România. Să nu uităm că dacă 
la teatru vin cîteva sute de 
spectatori, televiziunea este 
supusă judecății unui for ex
trem de larg, cetățenilor din 
toate colțurile țării. De aici 
și exigența foarte mare ce se 
pune în fața acestei insti
tuții.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a exprimat convingerea că 
oamenii de artă vor făuri în 
anul ce vine noi opere de 
înaltă valoare artistică și so
cială, cu un profund conți
nut de idei, străbătute de 
concepția materialist-dialectică 
a partidului nostru, care să 
îmbogățească patrimoniul spi
ritual al patriei, să contribuie 
la formarea omului nou al 
societății noastre. Sîntem în
credințați că toți cei ce lu
crează în aceste importante 
sectoare de activitate — a 
spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — toți tova
rășii care dețin funcții de 
conducere în aceste domenii, 
membrii și nemembrii de 
partid, își vor îndeplini și 
mai bine însărcinările încre
dințate de uniunile și institu
țiile respective, vor aplica 
linia generală _ a partidului 
nostru de făurire a unei 
culturi superioare, de cons
trucție socialistă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a urat celor prezenți, tuturor 
membrilor uniunilor de crea
ție, artiștilor ți ziariștilor din 
țara noastră, un an nou rod
nic, multă sănătate și fericire.

ale practicii, pentru ridicarea 
eficienței cercetării, pentru a- 
firmarea tot mai puternică a 
științei românești.

Cu prilejul Anului Nou, vor
bitorii — in numele instituții
lor și colectivelor în care lu
crează— au adresat .conducerii 
de partid și de stat, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, urări 
călduroase de sănătate, ani 
mulți de activitate spre binele 
și fericirea poporului român, 
pentru progresul României so
cialiste.

★
nevoie să organizăm mai bine 
activitatea de cercetare științi
fică, să unim eforturile tuturor 
oamenilor noștri de știință. 
Astăzi tot mai multe creiere 
trebuie să concure la elabora
rea unei idei și tot mai mulți 
oameni trebuie să lucreze pen
tru materializarea ei. Iată de 
ce trebuie să înțelegem că nu
mai unind eforturile putem 
obține rezultate de preț în 
știință.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : Aș 
dori să subliniez cu acest pri
lej, că dacă am salutat iniția
tiva celor trei institute din 
Sectorul VII al Capitalei, dacă 
avem satisfacția că multe ins
titute au răspuns chemării lor, 
nu trebuie să considerăm că 
prin aceasta problema s-a și re
zolvat. Este un început. Tre
buie mers mai departe, asigu- 
rind atit în cadrul Academiei 
cit și al Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, între 
institute, cea mai strînsă 
colaborare. Numai astfel pu
tem asigura un progres ra
pid cercetării noastre, pu
tem face ca potențialul u- 
riaș de care dispunem în știință 
să fie pus în serviciul dezvol
tării societății socialiste, al bu
năstării întregului popor. A- 
ceasta este dorința noastră, a- 
ceasta este direcția spre care 
conducerea partidului cheamă 
pe cercetători. Am înțeles din 
tot ce s-a spus aici, că împăr
tășiți acest punct de vedere, 
că această orientare este însu
șită de toți oamenii noștri de 
știință.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a urat apoi oamenilor de ști
ință rezultate tot mai mari în 
munca de cercetare, care să 
servească și patriei noastre și 
științei universale, multă să
nătate și fericire tuturor.
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Prezentă mai activi 
a tineretului în realizarea
sarcinilor de producție

A afirma că lucrările, recent 
desfășurate, ale Conferinței or
ganizației județene Brașov a 
Uniunii Tineretului Comunist se 
înscriu ca un eveniment deose
bit nu numai în activitatea or
ganizațiilor U.T.C., a tinerilor, 
că ele marchează un moment cu 
ample semnificații în întreaga 
viață a județului nu e întru 
nimic exagerat. A afirma acest 
lucru, ceea ce s-a și făcut în_ 
tr-un spirit de lucidă apreciere 
de către numeroși participanti 
la dezbateri, nu înseamnă decît 
a explicita în cuvinte adevăruri 
ce se recunosc cu forța unor 
argumente multiple în fapte și 
cifre ; nu înseamnă decît a de
fini exact locul și rolul deose
bit ce revine tineretului și, mai 
cu seamă, marile sale răspun
deri, în întreaga viață economi
că și social-culturală a orașe
lor și satelor din această zonă 
a țării.

— Mai bine de 40 la sută din 
forța de muncă activă, apela la 
una diri cele mai convingătoare 
cifre primul secretar al comite
tului județean de partid, tova
rășul Gheorghe Pană, în cuvîn- 
tul rostit în Conferința U.T.C., 
aproape jumătate deci, dintre 
cei ce lucrează în întreprinde
rile, șantierele și unitățile agri
cole și instituțiile județului o 
reprezintă tinerii. Este, de aici, 
lesne de înțeles pe ce se înte
meiază atîi aprecierile ca și a- 
tenția ce se acordă tineretului 
din județ, activității organiza
ției sale. Aprecieri deosebite, a 
spus vorbitorul, și vă rugăm să 
le transmiteți tuturor celor 
60 000 de uteciști pe care-i re- 
prezentați, tuturor tinerilor ai 
căror purtători de cuvînt sîn- 
teți, fiindcă, chiar și numai a- 
cest simplu procent al ponderii 
numerice, indică importanta 
contribuție pe care tineretul și-o 
aduce în realizarea sarcinilor 
unităților noastre economice. îp 
creșterea continuă a producției, 
în sporirea aportului județului 
Brașov la dezvoltarea economiei 
naționale.

Este, fără îndoială, acesta și 
unul din motivele pentru care 
în dezbaterile conferinței pro
blemele privind participarea ti
nerilor la realizarea sarcinilor 
de producție, activitatea orga
nizațiilor U.T.C. îndreptată 
spre formarea atitudinii înainta
te față de muncă, spre cultivarea 
la toți tinerii a spiritului de 
responsabilitate față de sarci
nile ce le revin, a pasiunii pen
tru meserie, a dorinței de per
manentă perfecționare profesio
nală au ocupat locul cel mai 
important.

S-a făcut apel la elementele 
bilanțului încheiat cu o săptă- 
mînă în urmă în Conferința ju
dețeană de partid. S_au amin
tit succese dintre cele mai sem
nificative pentru modul cum 
colectivele de muncă ale între
prinderilor din acest județ, ca 
din toate județele țării, înțe
leg să dea viață politicii parti
dului : îndeplinirea la toți in
dicatorii a sarcinilor de plan 
pe 11 luni cu trei zile înainte 
de termen, realizarea unei pro
ducții globale mai mari cu 12 
la sută fată de cea planifica
tă, un ritm de creștere a pro-' 
ducției industriale de aproape 
16 la sută, unul dintre cele mai 
ridicate ritmuri obținute vre
odată de industria brașoveană. 
S-au menționat și alte sucese, 
dar ceea ce se cuvine evidențiat 
e faptul că, în tot cursul dezba
terilor, dincolo de asemenea sta
tistici s-a afirmat pregnant sen
timentul unanim de mîndrie și 
satisfacție, sentimentul pe care 
ți-1 dă conștiința datoriei împli
nite, cuvîntul devenit vrednic 
să-ți măsoare puterea, voința, 
spiritul de dăruire. Dar, mai cu 
seamă, s-a vădit în cursul dez
baterii sentimentul responsabi
lității, efortul de amplă și per
severentă mobilizare. Descifrînd 
printr-o meticuloasă analiză 
contribuția celor peste 30 000 de 
tineri ce muncesc în uzinele, 
șantierele, combinatele și fa
bricile brașovene la obținerea 
lor, participanții la Confe
rință s-au situat pe terenul 
unor exigențe ridicate, au 
raportat tot timpul ceea ce 
s-a făcut la ceea ce trebuie fă
cut, ceea ce s-a realizat la ceea 
ce s-ar fi putut realiza.

Elementele ce alcătuiesc ex
periența pozitivă în această pri
vință sînt. firește, numeroase, 
dar între cele mai însemnate 
— au precizat Dumitru Calan- 
cea, secretar al Comitetului mu
nicipal Brașov al U.T.C., Adam 
Mikloș, membru al Comitetului 
U.T.C. de la „Tractorul", ing. 
Zakel Jurgen, membru al Co
mitetului U.T.C. de la Uzina ..6 
Martie“-Zărnești, si alti vorbi
tori — se află indiscutabil prac
tica unor organizații de a abor
da problemele participării tine
rilor la realizarea sarcinilor de 
producție prin cele mai variate 
mijloace și modalități : de-a 
pune permanent în dezbaterea 
adunările uteciștilor; a colec
tivelor de tineri modul cum ei 
își îndeplinesc obligațiile de 
producție ; diverse aspecte pri
vind disciplina în muncă, res
pectarea normelor și prescrip
țiilor tehnologice, folosirea co
respunzătoare a mașinilor, a 
materiilor și materialelor. S-au 
dovedit deosebit de utile — au 
apreciat alti vorbitori, aducînd 
în sprijinul afirmației exemple 
din experiența organizațiilor 
din care fac parte — întâlnirile 
periodice cu specialiștii din 
conducerile unităților, ciclurile 
de acțiuni ca cel de la U.T.B., 
„Evoluția tractorului românesc** 
și altele, olimpiadele pe mese
rii, sau „olimpiadele absol
ventul ui“ — inițiativă a or
ganizației de la ..Electropre- 
cizia“-Săcele. acțiunile de 
popularizare a cărții teh
nice, sesiunile tehnico-știin- 
țifice etc. Apreciabilă prin con- 
lecințele avute, dar, mai cu 

seamă prin cele ce poate să le 
aibă în viitor, este inițiativa 
creării în Brașov, a unul „Club 
tehnic pentru tinerii ingineri și 
tehnicieni" — inițiativă care, 
semnificînd o preocupare mai 
mare față de această importantă 
categorie de tineri, poate re
prezenta, totodată, o modalita
te de fructificare superioară în 
interesul organizație; a price
perii și capacității tinerilor cu 
pregătire superioară.

Stăruind în acest mod asu
pra contribuției organizații 
lor U.T.C. la mobilizarea ti
neretului în producție, evi
dențiind ceea ce s-a do
vedit valoros în preocuparea 
pentru întărirea spiritului de 
disciplină și al responsabilități’ 
față de muncă, pentru continua 
perfecționare a pregătirii profe
sionale, analiza întreprinsă în 
cadrul conferinței a fost ferm 
orientată în perspectivă, larg, 
deschisă spre sarcinile și munca 
de viitor.

A stabili direcțiile activității 
de viitor este însuși scopul unei 
conferințe de dare de seamă si 
alegeri, dar ecest atribut, con
ferința uteciștilor brașoveni îl 
datorează în bună măsură unor 
anume condiții. Condiții care 
au conferit perspectivei dimen
siuni exacte și au dat în stabi
lirea eforturilor necesare uni
tățile de măsură cele mai pre
cise. E vorba de faptul că lucră
rile conferinței s-au desfășurat 
la cîteva zile după adoptarea 
de către Plenara C.C. al .P.C.R. 
și de către Marea Adunare Na
țională, a planului de stat al 
economiei naționale pentru 1969. 
la cîteva zile după ce tinerii 
brașoveni, la fel ca toți tinerii 
tării, au luat cunoștință, alături 
de întregul popor, de sarcinile 
sporite ce stau în al patrulea 

an al cincinalului în fața indus
triei, agriculturii, a tuturor ra
murilor economiei naționale. 
Mai mult, statornicindu-se poa
te în acest fel în viața organiza
ției o practică valoroasă, dez
baterile conferinței au debutat 
prin prezentarea amplă, detali
ată, a obiectivelor și sarcini- 
lar concrete ale întreprinderi
lor din județ, îndatoririle ce se 
desprind din planul țării pentru 
oamenii muncii din orașele și 
satele Brașovului. Sînt sarcini 
mari, care solicită punerea în 
valoare a tuturor rezervelor e- 
xistente, sînt sarcini care — au 
apreciat vorbitorii — ne oferă 
și nouă tineretului un cîmp si 
mai vast de afirmare a pricepe
rii și puterii de muncă, care ne 
solicită să ne sporim eforturi
le, să ne mobilizăm într-o și 
mai mare măsură energiile și 
capacitățile de care dispunem.

în același scop — s-a desprins 
cu vigoare concluzia acestor dez
bateri — este necesar ca organi
zațiile UTC să se afirme și mai 
puternic ca factor activ în mo
bilizarea tinerilor, să-și ampli
fice și sâ dea mai mare eficien
tă activității sale orientată spre 
creșterea contribuției /tineretu
lui la eforturile colectivelor de 
muncă, din uzine, din unitățile 
agricole, din toate ramurile de 
activitate.

Concluzia s-a impus nu ca o 
constatare de ordin general, ci 
ca un imperativ izvorît din în
săși activitatea de pînă acum. 
Căci, analizînd activitatea des
fășurată și raportînd-o la exi
gentele căreia trebuia și tre
buie să-i răspundă, lucrările 
conferinței au relevat. pe 
lîngă rezultatele bune și exis
tența încă a multor neajunsuri. 
..Ne mîndrim, desigur, că peste 
12 000 de tineri s-au evidențiat 
lună de baftă în întrecerea so
cialistă. ne mîndrim cu numărul 
mare de tineri inovatori, dar 
nu putem trece cu vederea — 
s-a subliniat în cadrul dezbate
rilor — faptul că se mai întil- 
nesc încă și tineri indiscipli- 
nați. care intîrzie s-au absen
tează de la locul de muncă, 
care nu-și îndeplinesc normele, 
care nu cunosc îndeajuns proce
sele tehnologice sau se comportă 
mai ales în sectorul construc
țiilor ca voiajori în întreprinde
re sau de la o întreprindere la 
alta. S-au enumerat cazuri con
crete, s-au nominalizat între
prinderi în care se întîlnesc a- 
semenea stări de lucruri, iar 
analiza, în paralel, a activității 
organizațiilor U T C de aici, a 
permis să se vadă limpede 
că persistența acestor fenome
ne negative se datorește faptu
lui că organizațiile UTC n-au 
dovedit preocuparea necesară, 
că în atenția lor nu s-a impus 
cu destulă forță necesitatea des
fășurării unei activități educa
tive adecvate, eficiente. Activi
tățile menite să formeze o opi
nie combativă față de încălca
rea disciplinei de către unii ti
neri, față de faptele care știr
besc peiestigiul celui' ce are 
cinstea să poarte titlul de mun
citor, acțiunile capabile să crea
scă răspunderea tuturor tineri
lor față de muncă, să le dezvol
te dragostea de meserie și de 
colectivul în care lucrează au 
ocupat în programele unor or
ganizații un spațiu restrîns, dis
proporționat în raport cu impor
tanța acestor direcții de activi
tate. Sînt încă tineri care nu-și 
iubesc s-au nu-și respectă în
deajuns meseria, sînt alții care 
nici n,u și-o cunosc îndeajuns de 
bine și acest lucru nu putea să 
nu fie pus în legătură și cu fe
nomene de diminuare a atenției 
unor organizații față de aceste 
probleme, față de necesitatea 
formării unui puternic curent 
de opinie spre continua îmbo

gățire și consolidare a cunoștin
țelor profesionale. Incizînd 
•;dînc cauzele care au gene
rat, astfel de lipsuri, efor
tul participanților la dezba
teri s-a orientat în fi
nal spre găsirea măsurilor care 
să ducă la înlăturarea lor, la 
îmbunătățirea întregii activită
ți. | Astfel procedînd, Conferin
ța uteciștilor din județul Bra
șov a conturat cu claritate di' 
rccțiile îr care organizații1*» 
UTC voi trebui să acționeze în 
perioada care urmează, a înar
mat organizația județeană cu un 
program de muncă concret, mo
bilizator, ncminalizînd măsuri 
sau acțiuni capabile să ridice ac
tivitatea pe o treaptă superioa
ră. Sînt măsuri care-și propun 
dezvoltarea răspunderii pentru 
cunoașterea și îndeplinirea sar • 
cinilor de producție, a interesu
lui față de pregătirea profesio
nală și întărirea disciplinei 
muncitorești. Sînt altele, ca de 
pildă, concursul inițiat în cola
borare cu Inspectoratul de stat 
pentru protecția muncii și Con
siliul județean sindical, olim
piadele pentru strungari, fre
zori, lăcătuși și țesătoare. Sim
pozionul „Omul de la volan și 
răspunderile sale** și dezbaterile 
privind „Siguranța circulației" 
destinate tinerilor din transpor
turile auto și feroviare sau un 
alt concurs „Cartea tehnică și 
producția", care-și propun să 
contribuie la cultivarea dragos
tei pentru meserie, să stimuleze 
efortul de îmbogățire a cunoș
tințelor de specialitate, a price
perii profesionale.

Dacă spațiul nu ne permite 
să redăm în amănunt întreaga 
desfășurare a lucrărilor, tre
buie totuși să subliniem că. în 
același spirit profund analitic, 

cu aceeași vădită dorință de a 

munci mai bune, conferința u- 
teciștilor brașoveni a abordat 
toate celelalte domenii de ac
tivitate. munca în rîndul tine
rilor de la sate, al elevilor ‘ si 
studenților, al tinerelor fete, 
activitatea politico-educativă. 
culturală, artistică, sportivă, tu
ristică, activitatea de pregătire 
a tineretului pentru apărarea 
patriei, pe care o desfășoară 
organizațiile de la orașe și sate, 
în aceiași spirit au fost desprin
se din această analiză necesita
tea îmbunătățirii muncii în 
toate aceste domenii, formele 
și metodele capabile să ducă 
spre atingerea acestui scop, au 
fost stabilite măsuri concrete 
pentru asigurarea unei eficiente 
ridicate acestor preocupări pre
cum și pentru a face ca acțiu
nile organizațiilor să răspundă 
tdt mai mult preocupărilor și 
dorințelor tinerilor, exigentelor 
muncii educative în etapa ac
tuală.

în încheierea dezbaterilor 
Conferinței a luat cuvîntul to
varășul ION ILIESCU, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tine
retului.

Exprimîndu-și, mai întîi sa
tisfacția pentru nivelul ridicat 
al dezbaterilor, seriozitatea cu 
care au fest abordate în cadrui 
conferinței problemele cele 
mai • importante ale activității 
organizației noastre și, în spe
cial. ale activități tineretului 
din județ, tovarășul Ion Iliescu 
a menționat aprecierea de 
care se bucură organizația ju
dețeană Brașov. experiența 
bogată și fructuoasă pe care 
organizațiile sale au dobindi- 
t-o, experiență care, fără îndo
ială se va îmbogăți și mai mult 
Vor contribui la aceasta, a spus 
vorbitorul. înseși lucrările a- 
cestei conferințe. programul 
bogat în măsuri pe care l-ați 
adoptat Va contribui la aceas
ta faptul că încheiem un an 
rodnic de muncă, un an în care 
au intervenit mutații impor
tante în structura muncii orga
nizației noastre, în conținutul 
activității ei. A fost un an în 
care. îndeplinind • hotărîri’.e 
Comitetului Central al partidu
lui, organizația noastră și-a 
lărgit sfera de preocupări, atri
buțiile. problemele de care se 
ocupă direct în educarea tinere
tului. în acest an s-au creat 
premise pentru o substanțială 
îmbunătățire și îmbogățire a 
activității, am parcurs o primă 
etapă și tot ceea ce am făcut 
reprezintă doar un început pe 
care va trebui să-1 consolidăm.

„Anul 1969. care marchează 
un moment deosebit în istoria 
țării, cea de-a 25-a aniversare 
a Eliberării, anul în care între
gul popor participă la însufle

lnciedințați că îndeplinirea măsurilor stabilite va avea 
drept urmare antrenarea fi mai activă a tinerilor în întreaga viață 
materială ți spirituală a județului, participanții la Conferință au 
ținut să-și exprime, într-o telegramă adresată Comitetului Ce.xral 
al partidului, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, înaltele sen
timente care animă întreg tineretul județului, hotărîrea lui de 
a urma neabătut politica partidului:

Urmînd exemplul comuniștilor care au slujit și slujesc cu 
devotament și abnegație poporul — se spune în cuprinsul te
legramei — tinerii din județul Brașov se angajează solemn sa 
răspundă prin fapte vii, durabile, chemării adresate de partid 
tinerei generații, de a învăța necontenit, de a lega învăță
tură cu munca practică, dc a fi în primele rînduri ale promo
torilor noului. Ei vor face totul pentru a fi la. înălțimea 
încrederii de care se bucură, înțelegînd că slujirea dem
nă a patriei, a partidului și poporului, este cea. mai nobila 
datorie a fiecăruia, idealul cel mai de preț al vîrstei noastre 
^Vă^încredințăm. iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că tinerii 
muncitori, țărani, elevi, studențj și intelectuali din Tara 
Bîrsei și a Făgărașului, își vor dedica toate forțele și cunoș
tințele pentru ca națiunea română să devină tot mai puter
nică și înfloritoare, pentru ca unitatea socialistă a întregu
lui popor în jurul partidului să fie de nezdruncinat, pentru ca 
viitorul de aur al scumpei noastre patrii să-și reverse cu dăr
nicie întreaga lumină peste plaiurile noastre strămoșești .

N. ARSENIE

țită întrecere inițiată în întîm- 
pinarea acestui eveniment și a 
Congresului al X-lea al Parti
dului, va trebui să însemne și 
pentru organizația noastră un 
prilej de mobilizare largă a tu
turor forțelor tineretului ia ob
ținerea de noi succese în înfăp
tuirea programului de dezvol
tare a societății noastre. Orga
nizațiile noastre U.T.C. sînt 
chemate să declanșeze o largă 
acțiune în rîndurile tineretului 
pentru mobilizarea sa în a-și 
aduce o contribuție sporită in 
toate domeniile de activitate 
Se impune de aceea, a subliniat 
în continuare tovarășul Ion 
Iliescu, necesitatea de a pune 
in centrul activității politico- 
educative, îmbunătățirea și 
perfecționarea în primul rînd 
a acelor forme și metode prin 
card organizația U.T.C. își adu
ce propria sa contribuție la 
mobilizarea acestei forțe uriașe 
pe care o reprezintă tineretul, 
de a urmări mai stăruitor îm
bunătățirea activității noastre 
în întreprinderile ’ industriale, 
pe șantierele de construcții, 
transporturi, a mijloacelor prin 
care ne propunem educarea 
tinerilor în spirit muncitoresc, 
întărirea disciplinei de produc
ție înțeleasă mai larg, ca înde
plinire la timp si la cei mai 
înalți indici calitativi ai tuturor 
sarcinilor de producție, dezvol
tarea la tineri a dorinței și ho- 
tărîrii de a se număra în pri
mele rinduri ale construcției 
socialiste. Este necesară în ace
lași timp, intensificarea preo
cupărilor organizației pentru 
cultivarea dragostei și răspun
derii față de muncă și meserie, 
inițierea în rîndurile tinerilor 
a unei largi mișcări pentru 
știință și tehnică, stimularea și 
orientarea mai perseverentă, și 
prin forme mai eficace, a efor
turilor îndreptate spre continua 
desăvîrșire profesională.

Concretizînd aspectele asu
pra cărora vor trebui să-și con
centreze atenția organizațiile 
U.T.C. de la sate, din școli și 
facultăți, domeniile în care se 
cer perseverente eforturi pen
tru îmbunătățirea formelor și 
metodelor de muncă, vorbito
rul a evidențiat în legătură cu 
unele deficiențe comune ce 
mai persistă, necesitatea lărgi
rii în continuare a sferei de 
preocupare a organizațiilor pe 
tărîmul activității culturale, 
artistice, sportive, turistice și 
recreative. îmbunătățirea con
ținutului acestor activități, a 
forței lor de atracție și înrîu- 
rire, dezvoltarea permanentă 
a inițiativei tinerilor și a orga
nizațiilor U.T.C.

în încheiere a fost subliniat 
locul deosebit pe care trebuie 
să-1 ocupe în preocupările or
ganizațiilor U.T.C. munca de 
educare polîtico-ideologică, ne
cesitatea îmbunătățirii în con
tinuare a acestei activități. In
formarea politico-ideologică 
continuă, permanentă, înarma
rea tuturor tinerilor cu cunoaș
terea politicii partidului, a prin
cipiilor care stau la baza acestei 
politici, a aprecierii pe care 
conducerea partidului o dă di
feritelor aspecte actuale ale 
vieții sociale din țara noastră 
și complexelor procese ce se 
produc în lumea contemporană, 
îmbogățirea continuă a moda
lităților prin care organizațiile 
U.T.C. se adresează tinerilor, 
în vederea creșterii sferei lor 
de cuprindere și a capacității 
de influențare, toate acestea 
trebuind să conducă la ridica
rea nivelului de combativitate 
politică și ideologică al tineri
lor, al întregii activități de or
ganizație — au fost indicate ca 
fiind sarcinile imediate și de 
mare răspundere ce se impun 
în acest domeniu.

„îmbunătățind activitatea 
politico-ideologică a organiza
țiilor U.T.C., a arătat tovarășul 
Ion Iliescu, diversificînd și 
îmbogățind formele noastre 
de muncă, venind în întîmpina- 
rea dorinței tinerilor de a cu
noaște cit mai temeinic politi
ca partidului, de a înțelege și 
interpreta just fenomenele vie
ții. noastre social-politice și 
ale lumii contemporane, de a 
avea clar reprezentate per
spectivele. hotăririle pe care 
partidul și statul nostru le adop
tă, ne vom îndeplini nu numai 
misiunea ce revine organizației 
noastre de a contribui la edu
carea multilaterală a tinerilor, 
la formarea unei generații 
profund atașată politicii par
tidului și reprezentind o forță 
activă în viața țării, dar vom 
crea totodată baza temeinică a 
unei atitudini înaintate în mun
că, în producție, pentru că ac
tivitatea politico-ideologică este 
una dintre cele mai importante 
pîrghii în mobilizarea tinere
tului la realizarea sarcinilor 
economice".

Reprezentanții celor 41000 
de uteciști din județul Buzău 
au participat zilele trecute la 
prima conferință a organiza
ției județene U.T.C., unde au 
fost dezbătute cu multă serio
zitate probleme legate de mun
ca de pîhă acum a organiza
țiilor U.T.C. și mai ales s-au 
stabilit direcțiile principale 
spre care să-și îndrepte aten
ția în viitor pentru mobiliza
rea tuturor tinerilor de pe a- 
ceste meleaguri, la îndeplini
rea exemplară a sarcinilor 
trasate de recentele hotărîri 
ale partidului și statului nos
tru.

Cîteva cifre cu reținut în 
mod deosebit atenția. In 11 
luni ale anului 1968 a fost 
realizată o producție indus
trială globală cu 24,7 la sută 
mai mare fața de aceeași pe
rioadă a anului trecut. In anul 
trecut au urmat cursurile de 
ridicare a calificării profesio
nale 1340 de tineri iar anul 
acesta peste 1’500. „In tot ce s-a 
realizat in județul nostru

— arăta tovarășul Ion Sîrbu, 
prim-secretar al comitetului 
județean de partid, în cu
vîntul adresat conferinței
— e înmagazinată și mun
ca celor 82 000 de brațe 
ale uteciștilor noștri care ală
turi de toți ceilalți oameni ai 
muncii se străduiesc și reu
șesc să obțină rezultate deose
bite. Anul 1969 e un an hotă- 
rîtor în realizarea planului de 
stat pe cinci ani, rezultatele 
de pînă acum, pasiunea cu 
care tinerii îndeplinesc hotă- 
rîrile partidului, ne dau certi
tudine că sarcinile de plan pe 
anul viitor vor fi nu numai 
îndeplinite ci și depășite.

Au luat cuvîntul mulți ti
neri. Ceea ce a caracterizat in
tervențiile, a fost seriozitatea, 
maturitatea cu care fiecare 
dintre ei priveau obiectivele 
ce le au de îndeplinit. Toți, 
în cuvinte simple dar semni
ficative, vorbeau de ceea ce 
au făcut bine pînă acum, ce 
au de făcut în viitor. Repre
zentanții tinerilor de la Fa
brica de sîrmă, Fabrica de 
confecții din Rîmnicu Sărat, 
de la I. F. Nehoiu arătau că 
tinerii sînt în primele rînduri 
în realizarea unor produse de 
calitate, în îndeplinirea ritmică 
a sarcinilor de producție dar 
că mai sînt încă multe de făcut 
pe linia întăririi disciplinei în 
muncă, a disciplinei tehnologi
ce și strîns legat de acestea, 
îndeosebi în ridicarea califică
rii profesionale a tinerilor.

Secretarul comitetului U.T.C. 
de la Fabrica de confecții dă
dea un exemplu semnificativ. 
In ultimii ani fabrica și-a lăr
git mult activitatea. Au fost 
angajați tineri necalificați. Cu 
sprijinul conducerii între
prinderii, organizațiile U.T.C.

Cu maturitate, cu exigentă, 
cu un înalt spirit de 

răspundere
Încercînd să definească cît mai 

exact dimensiunile contribuției 
aduse de tineri la viața economi
că, politică și social-culturală a 
județului lor, Conferința organiza
ției județene Argeș a Uniunii Ti
neretului Comunist, care a analizat 
piofund întreaga muncă desfășu
rată de organizația județeană de 
la constituire și pînă în prezent, 
a subliniat că sub conducerea și 
îndrumarea organizațiilor de par
tid, organizațiile U.T.C. din județ 
și-au orientat activitatea cu pre
cădere în direcția dezvoltării la 
tineri a conștiinței și răspunderii 
pentru realizarea sarcinilor pro
fesionale și obștești în scopul 
sporirii aportului acestora la creș
terea producției de bunuri mate
riale.

Comitetele județean, municipal 
și orășenești, s-a precizat în darea 
de seamă și s-a subliniat de nu
meroși vorbitori, au sprijinit conti
nuu activitatea organizațiilor 
U.T.C. din întreprinderi și șanti
ere de construcții folosind efici
ent experiența acumulată îd găsi- 
lea unor forme și mijloace de in
tegrare a tinerilor muncitori care 
pășesc pentru prima dată în pro
ducție, în timp cît mai scurt, în 
ritmul și specificul producției, al 
îmbogățirii cunoștințelor profesio
nale, al întăririi disciplinei mun
cii etc. Diversele întilniri cu 
maiștri, ingineri și tehnicieni, 
muncitori vîrstnici care au îm
părtășit tinerilor din experiența 
lor, le-au vorbit de noblețea și 
satisfacțiile muncii, cursurile, con
cursurile pe teme profesionale, 
simpozioane, olimpiadele pe me
serii, schimburile de experiență și 
altele au găsit ecou în rîndurile ti
nerilor, acolo unde au fost bine 
concepute și organizate. Este de 
reproșat, s-a arătat în dezbateri, 
faptul că nu s-a urmărit extinde
rea unor astfel de activități la 
nivelul tuturor organizațiilor, și 
nu s-a avut în vedere îmbogăți

BILANȚUL NU E

DECÎT UN PUNCT

DE PLECARE...
au inițiat forme diferite ca: o- 
limpiade pe meserii, întilniri 
CLi specialiștii, concursuri care 
să stimuleze pasiunea noilor 
angajați să-și însușească me
seria Azi necalificații de ieri 
realizează produse pentru ex
port Aceasta dovedește ce re
zultate se pot obține acolo un
de organizațiile U.T.C. mani
festă preocuparea pentru pro
blemele ridicării calificării ti
nerilor. Aceasta dovedește, au 
întărit și alți participanți, ne
cesitatea ca în activitatea de 
viitor organizațiile noastre să 
urmărească cu mai multă grijă 
și răspundere cum se reali
zează aceste cerințe, cum se 
desfășoară munca de perfec
ționare profesională,' să ajute 
tinerii prin cele mai adecvate 

B UZĂ U
mijloace să-și însușească o pre
gătire temeinică, să-și îmboga- 
țescă cunoștințele legate de 
meserie.

Județul Buzău, ca de altfel 
toate județele țării, are multe 
școli, multe licee. Cum era fi
resc, au luat cuvîntul și cîțiva 
elevi. Ei s-au referit la faptul 
că în ultima perioadă organi
zațiile U.T.C. s-au preocupat 
mai mult și mai bine ca fie
care elev să-și însușească ma
teriile predate, că in acest 
scop au fost organizate cercuri 
pe obiecte de studiu, excursii 
științifice, simpozioane și de 
fiecare dată s-a reușit să se 
înlăture paralelismul dintre a- 
ceste acțiuni și orele de curs.

S-au făcut multe recoman
dări privind activitatea orga
nizațiilor U.T.C. din mediul 
sătesc în educarea comunistă 
a tinerilor, participării aces
tora la viața multilaterală a 
comunei, a organizațiilor 
U.T.C. din școlile profesionale, 
s-au făcut recomandări orga- 

rea lor și cu alte modalități de 
acțiune, cu alte forme de activi
tate. Sînt încă unii tineri 
pe șantierele de construcții 
care nu respectă indicații
le maiștrilor, produc accidente 
și pagube materiale prin neres- 
pectarea normelor de tehnica se
curității, prin abateri de la nor
mele producției. Desigur, s-a des
prins cu evidență din dezbateri, 
ele n-ar fi fost posibile sau ar 
fi fost mai reduse dacă dezbate
rile cu prilejul diverselor analize 
ar fi fost urmate de acțiuni prac
tice. dacă unele organizații U.T.C. 
nu ar fi' desfășurat o muncă po
litico-educativă superficială în 
mobilizarea tinerilor la realizarea 
sarcinilor Ia locul de muncă. De
parte de a umbri succesele ob

A R G E Ș
ținute, scoaterea în relief a ace
lor deficiențe din activitatea orga
nizației și-a propus drept scop o 
demonstrație riguroasă a posibi
lităților de îmbunătățire a activi
tății, a direcțiilor în care orga
nizațiile U.T.C. trebuie să-și ori
enteze cu mai multă fermitate și 
perspectivă eforturile, să ridice 
eficiența acțiunilor sale educative. 
Acest lucru se impune cu atît mai 
mult cu cît în anul următor sar
cinile industriei argeșene vor fi 
mult mai mari. Față de 1968 pro
ducția industrială va spori pînă 
la aproape 50 la sută. Producția 
industrială globală va fi de a- 
proape două ori mai mare decît 
cea realizată în 1965 în fosta re
giune Argeș. „Aceste cifre — spu
nea în cuvîntul său tovarășul 
Gheorghe Năstase, prim-secretar 
al Comitetului județean de partid 
— cuprind în ele un îndemn la 
hărnicie, la pregătirea profesiona
lă, la disciplină înțeleasă în sens 
larg, cu eficiență economică spo- 

nizației județene a U.T.C. în 
legătură cu munca de control 
și îndrumare pe care trebuie 
s-o desfășoare.

In încheierea lucrărilor Con
ferinței a luat cuvîntul tova
rășul Iosif Walter, secretar al 
C.C. al U.T.C.

Referindu-se la sarcinile 
deosebit de importante reieșite 
din recentele documente de 
partid și de stat care presupun 
în primul rînd ridicarea pe o 
treaptă calitativ superioară a 
întregii activități a organiza
țiilor U.T.C., vorbitorul a spus 
că analizînd și apreciind în 
acest context preocuparea co
mitetului județean, a organi
zațiilor U.T.C. din județ, pen
tru realizarea obiectivelor 
complexe ce le ridică munca 
de educare a tineretului — con

stituie un important punct de 
plecare spre obținerea unor 
noi realizări menite'să ducă la 
integrarea mai activă a tinere
tului in eforturile oamenilor 
muncii.

Referindu-se în continuare 
Ia sarcinile de viitor ale orga
nizațiilor U.T.C. din uzine și 
sate, tovarășul Iosif Walter a 
spus că și în viitor se impune 
ca organizațiile U.T.C. să ma
nifeste maximum de exigență 
și combativitate față de orice 
manifestare de indisciplină la 
locul de muncă, să-și intensi
fice preocupările și acțiunile 
în vederea antrenării tinerilor 
la ridicarea pregătirii profe
sionale, a mobilizării și mai 
susținute la realizarea sarci
nilor de producție.

Considerăm că domeniul, 
a precizat apoi vorbitorul, în 
care se manifestă încă unele 
neajunsuri continuă să fie 
munca U.T.C. la sate. Se con
stată că deși organizațiile 

rită, la folosirea rațională a ma
șinilor și utilajelor, la obținerea 
de produse cu caracteristici su
perioare, competitive, la cunoa
șterea și stăpînirea tehnicii în 
toate procesele de producție. în
regimentat în același front co
mun, tineretul din mediul rural 
se manifestă ca factor tot mai 
activ în viața și realizarea sarci
nilor economice, în soluționarea 
treburilor obștești, în viața insti
tuțiilor culturale, are preocupări 
tot mai diverse pe linia formării 
și pregătirii lor generale.

Mulți tineri lucrează în sectoare 
importante ale producției agri
cole, mînuiesc cu pricepere ma
șini, utilaje și instalații tot mai 
perfecționate. Tinerii mecaniza
tori din I.M.A. și I.A.S. de pe 

raza județului Argeș participă cu 
hotărîre la înfăptuirea măsurilor 
stabilite de partid pentru dezvol
tarea producției vegetale și ani
male, manifestînd răspundere 
pentru calitatea lucrărilor execu
tate, grija față de mașinile și uti
lajele pe care le folosesc. Dar nu 
pot fi trecute cu vederea nici mani
festările negative din activitatea 
unor tineri, lipsurile ce există în
că în activitatea organizațiilor 
U.T.C. de la sate. Cercetând cau
zele acestor lipsuri, sondînd po
sibilitățile de îndreptare, de îm
bunătățire a activității, concluziile 
conferinței s-au concretizat în mă
suri concrete, precise : organiza
țiile U.T.C. din mediul rural, s-a 
stabilit, de pildă, vor trebui să 
manifeste mai multă autoritate și 
competență în mobilizarea tineri
lor la producție, în justa repai- 
tizare, conform pregătiri a tine
rilor mecanizatori absolvenți ai 
școlilor profesionale, să preo

U.T.C. au obținut unele rezul
tate bune în ce privește activi
tatea cultural-distractivă,
sportivă, în educarea tinerilor 
cooperatori prin muncă și pen
tru muncă, există încă o serie 
de neajunsuri.

Iată de ce este absolut ne
cesar ca în activitatea organi
zațiilor U.T.C. de la sate un 
loc principal să-1 ocupe acțiu
nile educative — menite să 
cultive la tineri dragostea 
pentru munca în agricultură, 
pentru unitatea în care lu
crează, să-i îndemne și să-i 
antreneze în însușirea științei 
agricole.

In preocupările organizații
lor U.T.C., a spus vorbitorul, 
în încheiere, este de asemenea 
necesar să-și găsească un loc 
mai important problemele e- 
ducației moral-cetățenești, cul
tivarea respectului față de 
muncă, față de făuritorii bu
nurilor materiale, popularizînd 
larg rezultatele obținute în 
muncă de numeroși tineri, sti- 
mulîndu-le dorința și hotărî
rea de a contribui într-o mă
sură din ce în ce mai mare la 
eforturile întregului popor, de 
dezvoltare și înflorire a patriei.

Lucrările conferinței, desfă
șurate intr-un înalt spirit cri
tic și autocritic, planul de mă
suri adoptat cu acest prilej., 
dau un nou imbold în muncaj 
organizațiilor U.T.C. din jude
țul Buzău de a-si ridica acti
vitatea la nivelul cerințelor 
actuale ale construcției socia
liste.

Intr-o atmosferă de puter
nic entuziasm participanții la 
conferință au trimis o tele
gramă Comitetului Central al 
C.C. al P.C.R., personal tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în 
care își manifestă deplinul a- 
tașament la politica internă și 
externă a partidului nostru, 
dorința de a îndeplini cu 
promptitudine sarcinile trasa
te de partid organizației de ti
neret.

GHEORGHE NEAGU

cupe în permanență de asigurarea 
respectării disciplinei în muncă, 
să acorde mai mult spațiu acțiu
nilor educative menite să cul
tive la tineri dragostea pentru 
munca în agricultură, să sădea?Jă 
în conștiința lor adevărul jK 
munca este singurul izvor al 
perității unității respective, al 
creșterii veniturilor personale și 
obștești a cooperatorilor.

Un spațiu larg a fost rezervat 
examinării activității politico- 
educative și în rîndul altor cate
gorii de tineri, accentuîndu-se ma
rea responsabilitate pe care orga
nizațiile U.T.C. din toate sectoa
rele trebuie să o aibă în educa
rea multilaterală a tinerilor pen
tru a deveni cetățeni demni ai 
acestei țări. Rezerve încă neex
plorate au fost puse în evidență 
și în domeniile vaste ale sportu
lui și turismului, ale acțiunilor 
cultural-educative, activități ce 
trebuie să capete un caracter mai 
organizat și mai larg.

în încheierea lucrărilor, tova
rășul Nicolae Ungureanu, mem
bru al Biroului C.C al U.T.C. a- 
prcciind calitatea dezbaterilor a 
precizat că lucrările conferinței 
sînt o dovadă că organizația 
U.T.C. din județul Argeș este o 
organizație puternică, ceea ce re
prezintă o garanție că marile 
sarcini ce-i stau în față vor fi 
duse la îndeplinire, că programul 
de măsuri adoptate se vor ma
terializa într-o activitate poli
tico-educativă superioară. în con
tinuare vorbitorul a conturat cî
teva aspecte asupra cărora trebuie 
să-și concentreze atenția în etapa 
imediat următoare comitetului ju
dețean, comitetele municipale și 
orășenești — organizațiile din o- 
rașele și satele județului.

In încheierea luci arilor Confe
rinței, reprezentanții tineretului 
argeșean, au adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu o telegramă în 
care exprimă atașamentul la po
litica înțeleaptă a partidului, 
înalta conștiință și responsabili
tate socială, care caracterizează 
și tinerii din acest județ.

„De pe Argeșul care ne e 
drag, de trecutul căruia sîntem 
niîndri și de viitorul căruia ne 
angajăm să fim răspunzători, se 
spune în cuprinsul telegramei, a- 
sigurăm Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, pe 
dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că uteciștii, 
toți tinerii din județul nostru, se 
vor arăta demni de menirea lor 
și identifieîndu-se cu obligațiile 
de cinste ce le revin vor face 
totul pentru a îndreptăți încre
derea și căldura cu care sînt 
înconjurați de partid**.

VASILE RĂVESCU
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se în aceste planuri au izbutit 
să abată destine — odinioară 

. ndamnate' să se consume lent 
fără finalitate în liniștea 

patriarhală a acestui climat 
subcarpatic — rămîne o reali- 

Iw'tate deschisă. Ea poate fi ești* 
’ mată, evident, numai sprijiniri* 

du-ne pe măsura revirimen* 
tului condiției umane a 
elementului autohton. Afluxul, 
migrațiile, departe de ,a fi ne
glijabile, reprezintă, totuși, un 
reper auxiliar.

O primă centură de sate —* 
Ploștina, Leurda, Horăști, Me- 
riș, Rîpa, Lupoaica și Roșiuța 
-r au furnizat o primă pleiadă 

"®e locuitori angrenați efectiv în 
procesele de producție care au 
justificat apariția orașului. 
Mărturisind că s-au născut aici, 
bobinatorii Romulus Benga și 
Constantin Vlad, lăcătușul Ma
rin Vladu, sculerul matrițer 
universal Mihai Mîlcomiu și 
minerul Petre Videscu indică 
un spațiu ale cărui valențe de 
talent și pricepere se dezvăluie 
astăzi plenar, sub zodia tulbu
rătoare a prefacerilor determi
nate de sensul nebănuit de fer
til al evoluției ținutului. A doua 
centură de sate — Cătune, Glo- 
gova, Brcșteni, Florești, Sama- 
rinești, Slivinești, Zegujani etc. 

dispuse asemeni unei con
stelații în jurul tînărului cen
tru minier, și-au dăruit, la rîn- 
dul lor, într-o accepție dintre 
cele mai nobile ale cuvîntului, 
surplusul de brațe de muncă. 
Lăcătușul mecanic Dumitru 
Căruntu și electricianul șef de 
echipă Mihai Condulescu pro
vin tocmai din aceste localități, 
icapabile, printr-un efort pe 
care-1 bănuim suprem, să-și e- 

^dțfice un nivel de civilizație 
care, în alte condiții istorice ar 
£ părut inaccesibil. Autobuzele 
îi purtau pe toți spre mine 
și spre ateliere, prin diminețile 
tulburi ale acestei toamne, de-a 
lungul șoselelor care converg 
docile spre blocurile pastelate 
dintre exploatările subterane.

Mai devreme sau mai tîrziu, 
reporterul este dator să se în
trebe dacă descălecatul care s-a 
produs cu aproape un deceniu 
în urmă pe aceste locuri se 
înscrie în firescul uman al pă- 
mîntului pe care pășește. De
sigur, dincolo de aparențele 
care ni se oferă cu precădere, 
întrezărim efortul de ajustare 
amintit mai sus, iar dincolo de 
însu^jâacest efort — nici unic, 
dar n^i pasibil de a fi negli
jat sau bagatelizat — transpare 
o neobișnuită putere și dorință 
de integrare. Pentru că, peste 
valurile succesive de tineri 
provenind din cele două cen
turi enumerate, s-au suprapus 
mentalități diverse, atrase de 
noul și ineditul care se propu
ne tuturor, din apropiatele sate 
Mătăsari și Slăvuța, dar și din 
Petroșeni, Arad, Oradea, Să- 
pînța și Cîmpulung-Muscel, iar 
cei plecați cîndva de pe aceste 
meleaguri, într-un trecut nu 
prea îndepărtat, ademeni lui 
Ion Baciu care a lucrat în Re
șița sau asemeni lui Dumitru 
Peia, care la începutul anului 
trecut mai era angajat la uzi- 
jtiele „Electroputere» din Craio
va, revin în căutarea unor ros
turi care
sionate.
kîn plus, 

țicăr oraș, 
cărbune și 
lui, dincolo de faptul că aspiră 
cu aviditate oameni tineri, res
piră asemeni tuturor orașelor 
țării, *i^Lal și fără ezitări. 
Nimic îflfcesc în faptul că Ma
rin Vladu și-a ales soția tocmai 
din Banat, nimic nefiresc în 
faptul că Dondera Constantin 
și-a petrecut concediul de odih
nă la Slănicul Moldovei, nimio 
nefiresc în faptul că scrisorile 
lui Vlad Constantin se îndreap
tă spre București și Mangalia, 
iar cele ale lui Dumitru Cărun
tu spre Timișoara... Nimic ne
firesc în faptul că Pătrașcu 
Cristei a participat la Festivalul 
tineretului și studenților de la 
Sofia... Treptat, traseele care 
s-au reunit în Motru se răs- 
frîng spre toate orizonturile. 
Orașul întreg se integrează lent.

se anunță redimen-

acest neobișnuit de 
clădit pe straturi de 
în vederea cărbune-

Reafirmînd politica generală a 
partidului nostru circumscrisă de
săvârșirii construcției socialiste în 
România, Directivele Congresului 
al IX-lea al P.C.R. au stabilit ca 
sarcină de bază a planului cin
cinal continuarea în ritm susți
nut a industrializării socialiste a 
țării și, în cadrul acesteia, dez
voltarea cu precădere a indus
triei grele, cu pivotul ei — indus
tria constructoare de mașini.

Ritmurile dezvoltării indus
triei constructoare de mașini re
liefează cu pregnanță consecvența 
acestei preocupări, caracterul ei 
dinamic, exprimat prin salturile 
calitative de la o perioadă la alta. 
Dacă în 1965 producția indus- 
|pei constructoare de mașini era 
ue 2,6 ori mai mare decît în 
1959, reprezentînd ca pondere 
peste o pătrime din totalul pro
ducției industriale, în actualul 
cincinal ritmul mediu anual va 
fi de peste 12 la sută, cumulînd 
cea mai mare parte a programu
lui de investiții din perioada 
1966—1970.

Trebuie subliniat faptul că, 
paralel cu dezvoltarea programu
lui de investiții s-a pus un ac
cent deosebit pe diversificarea 
producției, astfel îneît aceasta să 
satisfacă atît cantitativ cît și ca
litativ cerințele mereu crescînde 
jale economiei. O atenție aparte 
a fost acordată, ținînd cont de 
importanța acestor sectoare, dez
voltării producției de utilaj pe
trolier, mașini agricole, utilaj mi
nier și chimic, mijloace de trans
port, utilaj energetic și în mod 
[deosebit mașini unelte. Tendința 
existentă în producția modernă 
s-a manifestat cu precădere în 
ultimii ani în industria construc
toare de mașini și s-a concretizat 
în fabricarea de linii tehnologice 
complete destinate nevoilor in
terne și exportului, în producerea 
de utilaje necesare noilor com
plexe industriale. 

dar cu fermitate, în sistemul 
complex de relații care se sta
bilesc la cele mai diverse nivele 
ale . conviețuirii și activității 
oamenilor și care, de fapt, se 
constituie într-o structură din
tre cele mai trainice ale soli
darității acestui popor.

CULORILE
TIMPULUI

întrebați fiind care eveniment 
din scurta istorie a noului oraș 
și a vieții lor între zidurile 
care mai păstrează mirosul de 
var le-au rămas pregnante în 
memorie, cei mai mulți tineri 
din Motru ne-au indicat, fără 
să ezite, Ziua minerului. Par 
firești aceste răspunsuri, dar, 
dincolo de promptitudinea și de 
asiduitatea lor. evident necir
cumstanțiale, am întrezărit, 
uneori și un fel de renunțare. 
Căsătoria lor sau a prietenului 
lor apropiat cu o fată îndelung 
și cu încăpățînare curtată, naș
terea copilului lor sau a copi
lului prietenului lor apropiat și 
alte astfel de evenimente lu
mești, aproape diurne, surprin
se în fotografii care pălesc iz- 

ADOLESCENȚA MOTHULUI
cel în umbra dormitoarelor 
sau între copertile groase ale 
unor albume de familie, după 
cite se pare, se impun mai 
anevoios decit ziua lor decre
tată. Să fie vorba de un capri
ciu — de neînțeles pentru stră
ini — a! memoriei lor. sau 
faptul reflectă ceva mai adine, 
poate solidaritatea structurală 
care-i unește in toate?-. E 
greu de răspuns la această în
trebare.

„Magistrcla cărbunelui"

Automatizarea este trăsătura 
dominantă a industriei moderne 
și acestei cerințe i s-a răspuns 
prompt, producea industriei e- 
lectrotehnice fiind programată cu 
cel mai înalt ritm de dezvoltare 
din sectorul construcției de ma
șini — peste 16 la sută.

Ne aflăm acum în pragul ce
lui de al patrulea an al cincina
lului. Cifrele preliminare ale bi
lanțului ce se va încheia la fi
nele acestor trei ani permite să 
afirmăm că sarcinile stabilite de 
către partid pentru industria 
constructoare de mașini vor fi 
îndeplinite cu succes obțmîndu- 
se suplimentar sporuri importante 
de producție. Astfel, după calcu
lele întocmite anticipat în 1968 
producția globală se va realiza în 
proporție de 101,2 la sută, cu 
peste 17 la sută mai mare decît 
cea obținută în anul precedent, 
plusul de producție înregistrat 
fiind cu aproape 3 miliarde lei 
superior nivelului de producție 
prevăzut în cincinal pentru acest 
an. Rezultatul este cu atît mai 
remarcabil cu cît trebuie să a- 
vem în vedere că la bazu lui se 
află o creștere însemnată a pro
ductivității muncii — 66 la sută 
din sporul de producție — pre
cum și faptul că atingerea și de
pășirea planului de producție s-a 
făcut concomitent cu diversifica
rea gamei și tipodimensiunilor de 
mașini și utilaje fabricate.

Datorită faptului că în următo
rii zece ani vom asista la o mă
rire spectaculoasă a potențialului 
energetic al țării, printre altele 
prin realizarea Sistemului Hidro
energetic și de Navigație de la 
Porțile de Fier, prin punerea în 
funcțiune a noilor hidro și ter- 
mo centrale care solicită asimila
rea într-un termen relativ scurt a 
agregatelor de puteri unitare 
mari, industria electrotehnică a 
avut de făcut față unor sarcini cu 
totul deosebite. Ea a cunoscut o

Printre cei cu care am stat 
de vorbă — o excepție : bobi
natorul Constantin Vlad, care 
ne-a răspuns tranșant că tim
pul pe care-1 măsoară cadra
nele ceasurilor noului oraș nu 
este încă, așa cum ar vrea el, 
adică, prea bogat în evenimen
te demne de reținut Cuvintele 
lui încercau să denunțe o mo
notonie care, nesesizată la 
timp și lăsată să se încetățe
nească, poate avea și niște 
consecințe nedorite. $L într- 
adevăr, aici. unde unifbrmita- 
tea structurilor exterioare ale 
unor blocuri se suprapune peste 
uniformitatea apartamentelor 
și a garsonierelor (aviz arhitec- 
ților care proiectează noile 
micro raioane!), unde iama nu 
se poate dansa decit în restau
rant și unde o casă de cultură 
în care să-ți petreci orele li
bere abia urmează a fî cons
truită, operația de depistare a 
unor repere temporale în care 
sâ poți investi afectivitate devi
ne dificilă. Filmele prezentate în 
sala modernă a unicului cine
matograf din oraș sînt potrivite 
pentru unii — buze, educative, 
după cum ne-a mărturisi: lăcă
tușul mecanic Constantin Don
dera — și depășite tematic fi 
ca realizare artistică pentru al
ții. asemeni bobinatorului Ro- 
mufuis Benga, după părerea că
ruia multe dintre filmele pe 

rare tineri din arest oraș ar 
dori să Ie vizijeeze mztizuâ 
să fie rezervate doar raartitr 
municipii- Afișul care anunța 
o excursie a oevenit caduc, 
data înscrisă pe el nu a izbu
tit sâ devină un adevărat eve
niment. deoarece complicații 
neprevăzute la ceea ce privește 
mijloacele de transport au de
terminat renunțarea la o călă
torie îa grup care ar ti putut 
prilejui sedimentarea în zm> 

CONSTRUCȚIA DE MAȘINI - 
FACTOR DINAMIC

AL ECONOMIEI NAȚIONALE
dinamică ascendentă elocvent re
prezentată de creșterea volumu
lui producției sale de peste 4 ori 
față de 1965. Numai în acest an 
au fost asimilate utilaje energetice 
care au reclamat un mare efort 
de concepție. Mă refer Ia cazanul 
de aburi de 420 tTi de gaze și pă
cură pentru grupurile de 300 
MW sau gruoul hidroenergetic de 
6 MW tip Francis pentru centra
la Paltin-Doftar.a — doua din 

• In 1969 gama produselor se va lărgi cu aproximativ 100 de 
noi tipuri de mașini, utilaje și instalații

• Vor îi produse în această perioadă : 25 000 tractoare, 12 000
autoturisme, 228 locomotive Diesel și electrice magistrale, peste 13 
mii bucăți mașini unelte pentru așchierea metalelor

cele 280 de noi tipuri de mașini 
și utilaje asimilate în producție 
de către industria constructoare 
de mașini pînă la data de 30 sep
tembrie și din cele aproximativ 
450 incluse în pianul de asimila
re pînă la finele anului.

In același timp, ținînd cont

structurii sale. Pentru etapele 
1966—1970 și 1971—1975 s-au 
stabilit creșteri diferențiate" de 
producție pe subramuri, grupe de 
produse și produse. Avînd în ve
dere importanța pe care o prezin
tă pentru înzestrarea cu utilaje 
perfecționate a întregii industrii

troduse în producție alte tipuri 
de mașini-unelte de înaltă com
plexitate și precizie dintre care aș 
vrea să remarc mașinile de dantu
rat prin frezarea de rostogolire și 
mortezare, mașinile de frezat u- 
nivcrsale cu comandă program 
secvențială sau strungul SN 400

rii a unor amintiri, poate, de 
neuitat.

Iată cîteva aspecte peste care 
nu se poate trece atît de ușor, 
ele trădează caracterul încă 
iz om ort ?1 timpului acestui oraș 
care nu a împlinit un deceniu 
de existență. Cu alte cuvinte, 
timpul. orașului Motru se cere, 
după părerea tinerilor săi lo
cuitori, înmlădiat mai mult, po
trivit după timpul țării în
tregi. Monotonia nu este infle
xibilă. Unde vă distrați în tim
pul liber? Ce obișnuiți să faceți 
ciad vă întilniți cu prietenii ? 
Cind ați dansat ultima dată?
— toate aceste întrebări, la 
care tinerii acestui oraș ar 
putea răspunde — și uneori 
răspund — fără nici un fel de 
reținere și neingrijorați de fap
tul că ar putea posomori una 
sau alta dintre personalitățile 
din localitate care-1 întovără
șesc pe reporter, converg, de 
fapt, spre o întrebare majoră : 
prin ce credeți că se deose
bește orașul dv. de celelalte 
orașe ale țării ?

Fără îndoială că locul pe 
care-1 revendica tinărui oraș
Motru printre celelalte orașe 
ale țârii — unele dintre ele 

rîrstă* de cîteva secole și. 
totuși, neasemuit de trepidante
— ar putea C determinat. în 
primul rîzd. prin amploarea 
confortului pe care & oferă 
locuitorilor. Aid du există cez- 

tn si na există periferie, mi
zeria — apans: predilect al ve- 
cnil>r exploatări carbonifere — 
reprezintă aci o ttotiurte tulbure, 
de neînțeles. O dată sesizată, 
această dimensiune a orașului 
se transformă intr-uz titlu 
de glorie, șt intr-adevăr, a- 
glomerarea de blocuri pe ca
re am străbătut-o in aceas
tă toamnă, deși iluminată de 
uz soare obosit, strălucea în
văluită într-un r mb de pu
ritate. care, într-o accepție 
terestră se traduce prin ordine 
si curățenie. Degringolada ora
șelor tentaculare se pare că nu 
priește acestei localități.

în căutarea interlocutorilor, 
iztrizd și ieșind din orașul de
ocamdată miniatural, treeind 
înainte și înapoi pe sub arcade
le de la intrare în exploatările 
miniere de pe oare cele două 
cuvinte tradiționale, -Noroc 
bun!", ne binecuvântau agi
tația, am înțeles, treptat, că și 
aici, ca în toate orașele țării, 
viața locuitorilor tineri se clă
dește pe axiome simple, dar 
durabile. Plusul de dificultate 
în condițiile căruia se încheagă 
relațiile interumane. de cele mai 
multe ori, se constituie într-un 
stimulent neașteptat al priete
niei si a! întrajutorării recipro
ce. Și tinerii, desigur, aduc un 
aport dintre cele mai substan
țiale la procesul de statornicire 
a unor relații între oameni, 
demne, pe măsura timpului pe 
care-1 trăiesc și care, prin rit
murile sale frenetice, le înno
bilează viața. De altfel, timpul 
acestui oraș este un timp al 
tineretului, al cărui cuvînt, în 
toate acțiunile care privesc 
destinul viitor al comunității, 
se distinge prin seriozitate și 
calm.

Despre calmul acesta, fără 
îndoială, se pot scrie poeme. 
El este al oamenilor în care 
contactul diurn cu straturile 
compacte de cărbune sădește 
credința puțin obișnuită că exu
beranța și mișcarea neîncetată 
a lumii pe care o scaldă lumina 
soarelui se clădește, se sprijină 
pe forța latentă, taciturnă și 
impenetrabilă pe care o con
ține pămîntul. Să cobori în pă- 
mîntul dur și să revii pe scoar
ța lui febrilă, zi de zi și cu 
fiecare zi care trece de mii de 
ori mai puternic, înseamnă a 
avea conștiința contrastelor și 
a avea curajul de a trece fără 
șovăire de la o margine la alta

Ing. AUREL BĂNCILĂ
Director tehnic 

în Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini

de necesitățile economiei na
ționale, de tendințele, tehni
cii pe plani mondial, in
dustria construcțiilor de mașini 
din țara noastră a fost orientată 
spre îmbunătățirea continuă a

a spațiului care ne-a fost des
tinat. După cum vedem, despre 
calmul acesta se pot scrie po
eme—

DESTINUL 
PIETRELOR 

DE TEMELIE
Cind am sosit în Metru, dea

lurile din jur se dezveleau din 
ceața străvezie a unei dimineți 
care jni s-a părut neobișnuit 
de sățioasă, cu mult mai săți- 
oasă decit cele de pe alte me
leaguri. Poate că mi s-a creat 
această impresie datorită unui 
deranjament subtil al timpului 
meu interior, a cărui dereglare, 
în cazul acesta, o pun în pri
mul rînd pe seama credinței 
firești că minerilor li se cuvine 
o zi mai lungă, urmată de o 
noapte asemănătoare celor al
be. din nord, la lumina cărora, 
sub deruta păsărilor care nu 
izbutesc să adoarmă, se pot citi 
ziarele.

Pină și lumina. are aici un 
plus de intensitate, izvorît, fără 
îndoială, din condiția ei de a 
se constitui într-o compensație 
a orelor petrecute în subtera
nul cu liniștea destrămată de 
agregate capabile să dizloce 
zeci de tene de cărbune într-un 
singur schimb. Și această lu
mină, în orele după-amiezii în 
care am părăsit orașul, m-a 
însoțit stăruitoare pină depar
te, oină în spațiul în care dea
lurile, temperîndu-și contururi
le, se unesc cu cîmpia...

Părăsind Motrul, mi se învăl
mășeau în memorie chipurile 
ușor măslinii — cine a spus că 
întunericul deteriorează pig
mentul ?... — ale celor pe care-i 
cunoscusem și-i interceptasem 
în plin efort, la locurile lor de 
muncă. Pe ceilalți, aflați în o- 
rele lor libere și pe care nu-i 
cunoscusem — cine îndrăznește 
să tulbure odihna unui miner ? 
... — mi-i închipuiam dedicați 
în aceeași măsură profesiei lor 
nobile. Si, totuși, dintre toate 
aceste fizionomii, cunoscute 
sau bănuite, care mi se perindau 
prin memorie, se detașa cu în
dărătnicie una singură, aceea a 
unui deosebit de tînăr tinichigiu 
rotindu-se prin fața sediului A-

— producția proprie de mașini 
unelte estimată a fi realizată în 
1968 este cu 50 la sută mai mare 
decît cea existentă în 1965 atît ca 
număr de bucăți cît și ca număr 
de sortimente. în afara seriei de 
strunguri Carusel, mașini orizon
tale de alezat și frezat, mașini de 
frezat portale, mașini de frezat 
verticale și orizontale, asimilate și 
puse în fabricație în anii trecuți, 
în cursul acestui an au fost in- 

telierului central al întreprinde
rii miniere Motru.

Nu i-am reținut numele și nu 
știu din care colț al țării venea 
acolo sâ se angajeze. Unicul 
indiciu asupra identității sale 
rai-a fost furnizat de cuvintele 
inginerului care mă însoțise 
pînă la mașină și care. în timp 
ce-i cerceta hirtiile oferite cu 
insistență, murmura îngindurat, 
aparent sceptic: „Bine, mă, 
Costică, vedem noi ce știi—'

„Vin mereu. în fiecare zi bat 
la porțile exploatărilor minie
re, ale atelierelor sau la cele 
ale șantierelor de construcții", 
mi-a mărturisit secretarul co
mitetului orășenesc U.T.C., 
Florică Tudor, care, și el, a des
cins aici de curînd, în luna 
martie a acestui an. Cu cîteva 
ere în urmă, tehnicianul geolog 
Viorel Vulpe, de la mina Leunda, 
recunoscuse că unii dintre cei 
care vin nu rezistă prea mult 
timp și renunță; cum s-ar 
spune, „se retrag din afacere". 
„Oricum — adăugase — cei 
care Vin sînt constant mai nu
meroși decit cei care pleacă. 
Despre orașul acesta se rostesc 
în țară numai cuvinte frumoa
se și, după cum se știe, renu- 
mele ademenește, tentează".

Părăseam deci imperiul căr
bunelui cu memoria obliterată 
de înfățișarea unuia dintre cei 
care îi ascultase chemarea. Tî- 
nărul tinichigiu. revendicînd 
un loc în familia numeroasă 
a minerilor și a celor care le 
întrețin utilajele, aspiră tot
odată și la titlul de cetățean 
al celui mai nou oraș al țării, 
oraș a cărui piatră de temelie, 
plantată cu numai cîțiva ani în 
urmă în pămîntul acesta mus
tind de cărbune, a ajuns să fie 
astăzi strivită de două micro- 
raioane generos dimensionate, 
complexe de deservire, cinema
tograf și alte dotări social-cul- 
turale. Cele 400 de apartamente 
care urmau a fi date în folo
sință și planurile viitorului mi- 
croraion — al treilea — se spri
jină tot pe această piatră de te
melie pe care, sîntem convinși, 
atît tînărul tinichigiu, cît și cei 
care îl vor urma, nu vor izbuti 
atît de ușor s-o depisteze. Des
tinul ei este să rămînă un sub
strat hieratic al tuturor reali
tăților palpabile ale acestui 
oraș.

Apoi mi-a fost dat să medi
tez asupra semnificației brigă
zilor patliotice, două la număr, 
pe care orașul le-a delegat să-1 
reprezinte pe șantierul național• o • • • ®
dotat cu comandă program reali
zat la Uzina de strunguri din 
Arad. Utilaje care fac un nume 
de rezonanță din marca fabricilor 
care le-au produs și care 
poartă prestigiul industriei con
structoare de mașini românești în 
multe țări ale lumii. La Brașov, 
de curînd a ieșit pe poarta uzinei 
noul tip de tractor Universal 400
— care prin caracteristicile sale 
tehnice (consum redus de com
bustibil, greutate mică, putere a 
motoarelor mare) și de exploatare 
superioare, (ară, seamănă, pră
șește, administrează îngrășăminte 
chimice) alături de confrații săi 
din gama largă a familiilor de 
tractoare create anterior, va per
mite în mai mare măsură intro
ducerea progresului tehnic în a- 
gricultură. La Ploiești, ultimul tip 
de instalație de foraj — F 200 — 
produsă de Uzinele 1 Mai, pre
miată cu Medalia de aur la Tîr- 
gul internațional de la Brno — 
și-a trecut cu brio examenele și 
odată cu aceasta cele 20 de între
prinderi din țară, care au concil
iat la realizarea ei. La București 
— Uzina de mașini grele și la 
Reșița — Uzina constructoare de 
mașini au realizat performanța de 
turnare și prelucrare a rotorului 
viitoarei turbine de 175 MW care 
va funcționa în cadrul hidrocen
tralei de la Porțile de Fier. In 
sfîrșit, și fără a respecta neapărat 
ordinea cronologică, de la Pitești
— din Craiova și de la Șantierul 
naval Galați, au demarat cu suc
ces automobilul Dacia 1100.

Pentru anul viitor, industriei 
constructoare de mașini îi revin 
sarcini deosebite calitativ și can
titativ care, în majoritatea lor, de
pășesc prevederile planului cin
cinal pentru etapa corespunzătoa
re. In anul 1969 va trebui să ob
ținem o producție mai mare cu 
14,1 la sută decît realizările anu
lui 1968 și cu peste 1,7 miliarde

In noul oraș al minerilor de la 
Motru

Bumbești-Livezeni. S-ar putea 
ca elevii liceului din Motru, 
Butucaru Nicolae și Bidilici To
ma, membri ai acestor brigăzi, 
să nu-și fi dat seama că itine- 
rariul lor laborios continua un 
alt itinerar, la capătul căruia 
s-a împlinit orașul \e care îl 
reprezentau. C-estui lor, însă, 
denunță maturitatea efectivă a 
unei comunități capabilă acum 
să-și facă simțită prezența și 
altfel decit prin tonele do căr
bune propulsate pe drumurile 
de fier ale tării și strecurate, 
sub forma acelui fluid inefabil 
ne care-1 numim electricitate, 
în arterele metalice ale sistemu
lui energetic național. Pentru 
că, acum, unei generații mai 
vechi, al cărei unic scop l-a 
constituit cărbunele și meseria 
de miner, i s-a adăugat o ge
nerație nouă, care poate alege 
între cărbune și altceva, între 
a fi miner și alte meserii.

Creație a directivelor Parti
dului Comunist Român, orașul 
Motru reflectă cu pregnanță 
clarviziunea acestor directive 
și capacitatea lor de a mobiliza 
conștiințele și forța de muncă 
a țării, implantate într-un pei
saj totalmente restructurat, clă
dirile și străzile sale au izbutit, 
într-un timp record, să cana
lizeze nenumărate destine pe 
drumul larg al civilizației și 
bunăstării. Anvergura acestui 
experiment uman, cu neputință 
de realizat în alte condiții is
torice, mărturisește existența 
în cele mai intime fibre ale po
porului nostru' a unor resurse 
de vitalitate nebănuite. încre
derea pe care purtătorii acestor 
resurse o investesc în politica 
partidului trece, din ce în ce 
mai evident, în stimulentul 
care îi dezlănțuie și-i determi
nă să-și dezvăluie plenar talen
tele, capacitatea de adaptare, și 
curajul de a mînui forțe față 
în față cu care, pînă nu de
mult, simțeau încă un soi de 
neliniște.

La Motru, ca și în toate ce
lelalte centre industriale ale 
țării, bătaia abstractă a pendu
lului care anunța ora cărbune
lui a coincis cu momentul che
mării unui întreg ținut la o 
viată nouă. Această clipă a 
fost cu atît mai impresionantă 
cu cît ea a marcat nu numai 
un moment de cotitură în via
ta oamenilor, ci și un moment 
de cotitură în evoluția milena
ră a peisajului lor ancestral.
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lei peste nivelul prevăzut în cin
cinal. Pentru amplificarea în con
tinuare a producției ni s-a alocat 
un volum de investiții egal cu în
treaga sumă consumată în peri
oada 1960—1965. în anul următor 
urmează să fie date în funcțiune 
53 capacități și noi obiective. 
Toate acestea impun ca o condi
ție obligatorie mobilizarea într-un 
singur șuvoi creator a tuturor e- 
forturilor celor ce lucrează în 
această ramură industrială, va 
trebui să acordam atenție sporită 
realizării unui nivel mai mare de 
integrare a produselor noastre 
pentru a evita importul extrem de 
costisitor oriunde este posibil, ac
celerării pe mai departe a ritmu
lui de asimilare de produse noi 
care pot fi fabricate în țară în 
condiții avantajoase. De aseme
nea, este necesară diminuarea 
centralismului existent și lărgirea 
răspunderii conducătorilor de u- 
zine pentru judicioasa utilizare a 
capacităților de concepție.

O problemă deosebit de impor
tantă, legată de asimilarea de 
produse noi, — este reducerea 
importului de inteligență, adică 
a cumpărării de licențe. Dezvol
tarea pe bază de concepție pro
prie a producției noilor sortimen
te de utilaje, mașini și instalații 
cît și a modernizării celor asimi
late este posibilă numai prin pro
movarea puternică a activității de 
cercetare, strîns legată de proble
mele tehnice ale producției. Con- 
știenți de importanța sarcinilor ce 
le revin, constructorii de mașini 
vor depune tot efortul, elanul și 
priceperea lor pentru realizarea 
obiectivelor planului cincinal, 
pentru fabricarea de mașini, uti
laje și instalații de înalt nivel teh- 
nico-calitativ, adueîndu-și în acest 
fel contribuția, pe măsura posibi
lităților create de partid și stat, 
pentru dezvoltarea întregii econo
mii.

SARBA-
TOARH

OL AUR
CORESPONDENȚII 

VOLUNTARI SCRIU 
ZIARULUI DESPRE 

ACȚIUNI CONSACRATE 
MAJORATULUI
18 ani, virilă de cur. 

Felicitări, urări calde, pă
rintești și prietenești dau 
acestei zile o notă plină 
de semnificații. O imagi
ne a amploarei sărbăto
ririi tinereții ne-o dau, 
prin scrisorile lor, cores
pondenții voluntari, sub- 
redacțiile noastre județe
ne. Publicăm, pe scurt, 
cîteva.

• ANUL acesta, în județul 
Vilcea se înmîneazâ 4 500 de 
felicitări. Recent, un grup de 
elevi de la Liceul „Nicolae 
Bâlcescu" din municipiul Rm. 
Vîlcea a pregătit o surpriză : 
ei au prezentat în fața celor 
500 de elevi din școlile ora
șului montajul de versuri „E 
tinerețea noastră partidului 
datoare". (C. MARINOIU).

»
• AM 18 ani. Azi a fost 

o zi mare pentru mine I Am 
fost sărbătorit împreună cu 
207 colegi. 208 inimi tinere, 
români, maghiari, bat parcă 
mai repede, mulțumind par
tidului pentru _ condițiile în 
care învață șî se dezvoltă. 
N-am să uit această zi și 
nici pe artiștii amatori, mem
bri ai ansamblului Comitetu
lui județean Cluj al U.T.C., 
care au pregătit pentru noi 
spectacolul „Estrada O.Z.N.". 
(CIOBANU VIOREL).

• SEARA festivă și la Li
ceul economic din Vaslui. 
Elevi, eleve, cadre didactice, 
activiști ai Comitetului oră
șenesc, al U. T. C. Felicitări, 
îmbrățișări și toate acestea 
subliniind răspunderea pe 
care o au cei care azi au 
devenit majori. (MARGARE
TA ABAZA).

• 7 500 de emoții și îm
brățișări. Acesta este numă
rul tinerilor din județul Ma
ramureș care au părăsit ne- 
uîtaf.ii.ani ai adolescenței. 
Municipiile, orașele, comu
nele județului s-au întrecut 
în frumusețe în aceste zile. 
Spectacole ; cît mai multe 
spectacole. Cele mai reușite 
acțiuni au avut loc în muni
cipiul Baia Mare, în orașele 
Sighetul Marmației, Șomcuța 
Mare, Ulmeni, Baia Sprie 
etc. Cu acest prilej au avut 
loc carnavaluri, recitaluri de 
poezie, seri distractive. (VÂ- 
SILE LESCHIANU).

• TULCEA este la fel de 
tinără ca cei pe care-i săr
bătorește. La 18 ani privești 
viitorul cu mai multă răspun
dere. îmi propun — spunea 
tînărul mecanic Matei Marin 
de la întreprinderea 
U.R.U.C.A.-Tulcea, să devin 
inginer, Maria Tertis, coope
ratoare la C.A.P. Nifon vrea 
să ajungă în rîndul frunta
șilor. Sînt gînduri dublate de 
voință. Cei aproape 2 000 de 
tineri din județul nostru, care 
s-au despărțit de adolescen
ță mulțumesc colegilor, prie
tenilor pentru caldele mani
festări organizate în cinstea 
lor. (GHEORGHE VÎRJO- 
GHE).

• SEMNIFICAȚIA majora
tului a fost expusă simpiu 
în fața sărbătoriților de la 
Liceul teoretic și școala 
profesională de mecanici a- 
gricoli din Negrești-Oaș, de 
către Ivan Andron, jurist la 
Tribunalul județean Satu Ma
re.. Drepturi noi, dar și înda
toriri. Fiecăruia cîte o felici
tare și tuturor o neuitată 
seară de dans. (MARIN VĂ
DUVA).

• ÎN ORAȘUL Tg. Mureș 
au avut loc mai multe sim
pozioane cu tema „Tineretul 
în producție", „Tineretul și 
viața", concursul „Cine știe, 
cîștigă", „Din istoria poporu
lui nostru", conferințe, expu
neri. Peste 300 de tineri au 
fost declarați majori în sala 
Casei de cultură împodobită 
sărbătorește. Eleva Maria 
Morar a exprimat dorința 
tuturor : noi, cei care am 
pășit pragul majoratului, 
vrem să reușim în viată. 
Cum ? Muncind, învățînd me
reu. După festivitate, cei pre- 
zenți au rămas în compania 
formației de muzică ușoară 
a tineretului „Antares". A 
fost o zi de neuitat I (STE
FAN IONESCU și HANCA 
IOAN).



SClNTEIA TINERETULUI?

CE ACTORI AȚI VREA 
SĂ VĂ RECITE VERSURILE?

Poate că s-a schimbat sensul cuvîntului, sau poate că I-au‘ 
compromis serbările școlare, dar nu putem să nu ne întrebăm 
citi actori de astăzi mai recită cu adevărat, în înțelesul curat 
al vocabulei, adică spun versuri învățate, pe dinafară ? De 
cele mai multe ori, slujitorii scenei sint rugați să dea citire 
(cu intonație sau ba, cu dulci șoapte sau cu strigăte impresio
nante) unor texte poetice propuse în ultimul moment și pe 
care, profesioniști conștiincioși, nu le refuză mai niciodată. 
Și nu le refuză, in ciuda eforturilor pe care trebuie să le 
facă pentru a o scoate la capăt onorabil. (Ceea ce, din neno
rocire, izbutesc). Numai puțini, foarte puțini actori continuă, 
cu nobilă încăpățînare, să-și aleagă singuri poeziile. La ei și 
numai la ei devine posibilă dăruirea față de artă sau, mai 
simplu, plăcerea de a spune adevărul, un adevăr care e și al 
lor, nu numai al poeților. Către acești actori — uneori cu 
mare și strălucitor talent — se îndreaptă întreaga recunoș
tință a poeților care-și dau seama că opțiunea unor intelec
tuali de valoare pentru opera lor reprezintă și un semn de 
omagiu. Omagiu la care nu au cum sâ răspundă : decit, poa
te, infățișîndu-și și ei preferințele artistice. Le dăm, citorva 
poeți, ocazia s-o facă, nu fără speranța că politicoasa și tema 
conștiinciozitate va trăi un moment de descurajare.

fâcută decit de către cel care 
a scris-o. Cu toate acestea, mi-ar 
plăcea ca poeziile mele să fie 
citite de marele actor Emil 
Botta. Preferința mea poate să 
pară ciudată : o poezie intelec- 
tualistă și neo-clasică — aces
tea sînt etichetele sub care am 
fost scos la... „licitația valori
lor' — se cere a fi citită de un 
actor cît mai puțin teatrai. Dar 
Emil Botta este el însuși un 
poet, un excelent poet : el știe 
foarte bine — atunci cînd e 

să se elibereze de tot 
pe care-! implică me- 
actor. pentru a se în- 
nucleul emotional al

cazul — 
artificiul 
seria de 
sera ta 
poeziei, și izbutește sâ comuni
ce — Intr-un mod admirabil si 
cu mijloacele cele mai sobre 
și mai adecvate — valorile li
rice.

bine decit un poet. Și nimeni 
nu știe să iubească o poezie ca 
un mare poet Satisfacția de a 
găsi în alții fantoma invocatoa
re a poeziei dă măiestrie înal
tă vocii. Iar Emil Botta este în
dreptățit să-1 iubească pe Emi- 
nescu și să-1 recite. Eminescu 
suferă încă odată cînd se cu
prinde de sufletul lui Emil 
Botta. care nu este un actor ci 
un pelerin nemaivăzut al Artei. 
Si mai este un tinăr teribil — 
Florin Pittiș, un copil liber și 
extrem de talentat, un actor 
care dovedește gust bun pentru 
poezie.

In rest — atiția oamen. înzes
trați. atîția actori remarcabili 
și vocile poeților, documente 
ale unei respirații închinate in
ventării unui alt ritm al lumii.

AL. AN’DRIȚOIV

VERSUL MODERN

nemțește — adică pornind di
năuntrul poeziei in afară. din 
sursele ei primordiale către teh
nică și efect (și nu invers, cum 
se fntîmplă eu vechea specie a 
histrionilor care n-a dispărut 
facă, ba, uneori, apare ți la te
leviziune).

axghel dvmbbAveaw
VEBOMCA POBtMBACV

ECRANUL ALB

In astfel de momente, scena devine o veritabilă explozie de folclor

VĂ RECOMANDĂM
TELEVIZIUNE
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ACEASTĂ INIȚIATIVĂ

De la bun început, un regret : 
actorii noștri, în genere, abia se 
deprind să rostească mai ca lu
mea versul modern. Din acest 
punct de vedere, spectacolul cu 
Prevdrt (care nu e, de 
poetul cel mai modern, și 
de spus) a fost totuși o 
reușită. Ar trebui, cred 
Încă din ■anii studenției, 
stitutul de teatru, actorii să se 
pregătească pentru capricioasele 
mișcări ale versului sincopat 
Ei se opresc încă la rimă si la 
punct, nefamiliarizați cu teme
ritatea poeților spărgători de 
tipare.

Personal, II prefer pe Silviu 
Stănculescu, actor interiorizat, 
cu o voce catifelată. Nu știu ce 
cultură poetică are favoritul 
meu, dar întîlnesc la el înțele
gere, adopțiune lirică și — ceea 
ce-i extrem de important — 
nuanțe. El pune în lumină un 
poem cu bună artă, știe și re
torică și meșteșugul unor se
crete decantări în retorte. Nu 
țipă, dar nici nu șoptește. Este 
— să mi se ierte paradoxul — 
un raționalist al sentimentelor.

MIHAI BEXIUC
altfel, 
e ușor 
primă 
eu. ca 
la în

HAINE DE
SĂRBĂTOARE

MARIA BANUȘ

O SPECIE STRANIE

Nu știu cite feluri de inteli
gență există, multe desigur, dar 
e una, inteligenta artistică — 
o specie stranie, cu ascunse, în- 
cîlcite implicații biologice, psi
hice — soră bună cu intuiția, a 
cărei absență este mortală pen
tru soarta poeziei interpretată 
de actori, a cărei prezentă dă 
nimb și prelungește ecourile 
versului rostit, îi potențează 
esențele.

Personal, nu am de ce să mă 
plîng. Am avut deseori norocul 
ca po(ezia mea să fie filtrată 
de sensibilitatea ascuțită și in
teligentă a unor actori (și — 
mai ales — actrițe) de mare ta
lent, ba chiar dintre aceia care 
se mișcă in zonele oarecum te
nebroase, născătoare de spaimă 
sacră, ale genialității. Pot uita 
oare că am avut șanse să fiu 
interpretată de Aura Buzescu ?

Nu vreau să nedreptățesc pe 
nimeni. Totuși, în acest sumar 
răspuns la anchetă, nu pot nota 
decit puține nume — de neui
tat, pentru mine — (Irina Ră- 
chițeanu. Dina Cocea, Tanti 
Cocea, Beate Fredanov, Elena 
Sereda), care-mi vin în minte, 
cînd mă gîndesc la o interpre
tare sobră, plină de „Einfuh- 
lung“ — cum s-ar spune pe

A-și auzi recitate vervcr-le 
de un actor, artist anume struc
turat pentru valorificarea ex
presiei verbale, este pentru po
et și o satisfacție și o verifica
re. Satisfacție, pentru că cei 
mai multi actori, dacă ea -tea
tralizează* excesiv, reușesc să 
dea relief poeziei, și rtrăhacire. 
verificare, pentru că ies mai 
bine la iveală aspectele vocale 
ale curtatului, origmar legate 
de natura sa.

As cui tind actori ea Sepfimm 
Sever. Clody Bertoia. Ret>er- 
giuc, Piersic, — pe care-i g» 
din numărul celorlalți, de-sm.: 
să trezească admirație — axa 
sentimentu. că ei, fa astfel de 
momente, îmbracă haina de săr
bătoare a poeziei ri oficiază la 
templul cuvîntului.

îmi place, cînd am prilejul 
să-mi ascult recitate propriile 
versuri, să uit că sint ale mele 
și să le percep ca pe o muzică 
a izvoarelor supra-indiriduale 
ale poeziei. Astfel de momente 
mi-a dăruit nu o dată, eu fiind 
un auditor din public, E.ena 
Sereda. Iar meritul este. cred, 
în primul rînd al ei. nu al mo
destei mele strădanii de a mă 
exprima atît cît mă pricep in 
graiul 34ioriței“.

Actorii, cfad recită, aprind 
cuvintele pe dinăuntru si fac să 
pătrundă razele poeziei mai 
puternice, cu mai multă inten
sitate, în inima oamenilor. Re
cunoștință li se cuvine și din 
partea publicului, și a poeților. 
Ei activează forța germinativă 
a versului.

ÎNCORONA REA 
ALICEI CA REGINĂ

sacru.

XICHTTA STĂNESCU

ȘTIU

vtbgil YTOooazsci
FORȚA 

IMAGINATIVA 
A ACTORULUI

ȘTEFAN AUG. DOINAȘ

POEZIA — UN 
BEL-CANTO 

METRONOMIC?

VACANTA

ADBLAN PAVXESCU

UN PELERIN
NEMAIVĂZUT

AL ARTEI

Poex*. «-.-rr-w ar fi tateleasă. 
□c. poate scăpa de tributul sfa- 
geroa rerut de ecoul infuzat 
curtatelor. lata de ce poezia 
i-fitirâ șa exista fără îndoială 
atica eft va exista limba
jul vorbit. Multi poeți mai scriu 
tata dinadins o poezie auditivă. 
Alătur-. de ea se dezvoltă o 
poerie care condamnă recitati
vul ri unde cuvintele nu mai 
stat fotostte ca notele ta lectura 
sari partituri muzicale, ca niște 
tmpie semne ale depozitului 
auditiv. Poezia sonoră e nevoi
tă sâ faci apel la o recuzită 
străină poeziei : dicțiune, volum, 
——bn -numiră gesticulație, 
recuzita confecționată deobicei 
din carton presat

Nu cuvintele puse cap la cap 
și rostite intr-o manieră sau 
alta ne interesează. Poezia nu 
poate fi pusă in scenă decit de 
forța imaginativă a actorului. 
Numai această forță poate sal
va de la ridicol un poem reci
tat — și ea e deținută de cîțiva 
din actorii noștri, ale căror 
nume îmi rezerv plăcerea de a 
le păstra pentru mine.

Anchetă realizată de 
FLORIN MUGUR

(Urmare din pag. I)

darii taberelor cu 
meniuri consistente. 
Dar, de fapt, tabe
rele sint mult mai 
numeroase : inițiate 
de școli sau grupuri 
de școli, pe o dura
tă mai mare ori mai 
mică, depinzind de 
dorința elevilor și a 
părinților.

Elevii sportivi și 
cei care îndrumă 
activitățile sportive 
in cadrul organiza
țiilor U.T.C. și-au 
dat intîlnire în pa
tru tabere cu pro
fil Sportiv. Bine în
țeles, aici primează, 
„oficial" sportul, 
dar nu sint ignorate 
nici celelalte „ocu
pații" de vacanță.

La Vaslui, cum 
sîntern informați, 
vacanța a debutat 
cu un ingenios 
carnaval. Dar cite 
carnavaluri nu se 
pregătesc in aceste 
zile, pentru Anul 
Nou — ori după, 
în școli ori pe pati
noare.
Corespondentul zia

rului pentru jude
țul Prahova, Ion 
Teoharide. ne comu
nică: aproape 400 de

elevi și pionieri din 
școlile din județ in 
aceste zile își pe
trec vacanța in ta
bere de munte ori 
în locuri pitorești : 
la Șefești, Sinaia. 
Brașov și fn alte 
locuri, la afara a- 
cestor tabere, ins
pectoratul de tnvâ- 
țămint județean. în 
colaborare cu Con
siliul județean al 
pionierilor Prahova, 
a organizat nume
roase puncte turis
tice în multe din 
localitățile Văii Pra
hovei și Teleajenu- 
lui, cum sint cele 
din Bușteni, Sinaia, 
Breaza, Cîmpina, 
Ploiești, Vălenii de 
Munte care-i pri
mesc pe excursio
niști în internatele 
școlilor. Au fost 
aleși cu grijă din 
timp ghizi care să-i 
conducă pe micii 
drumeți în locali
tate și în împreju
rimi, au fost rezol
vate, de asemenea, 
problemele de ca
zare și hrană caldă. 
După afluența din 
primele zile ale va
canței, se pare 
cei ce vor fi
peții punctelor tu-

că
oas-

ELEVILOR
rirttce ori adevri si 
drumețiilor locale 
vor intreci cifre de 
25M»—U0C0 de e- 
levi.

Se pregătește eu 
febrilitate spectaco
lul de gală pentru 
Ziua Republicii ; el 
va reuni pe scenă 
cîteva zeci de for
mații artirtfee ale 
elevilor și pionie
rilor, ciștigătoare la 
faza județeană a 
festivalului cultural 
artistic al elevilor și 
pionierilor. Acest 
spectacol va fi pre
zentat în fața a mii 
de elevi în 
Teatrului de 
ploieștean.

Adăugăm la
te notații Festiva
lul filmului pen
tru elevi, premiere 
teatrale și specta
cole destinate ele
vilor, matineele po
etice, concertele. 
Dar cite nu se fac 
în cluburile inițiate 
de organizațiile 
U.T.C. în școlile 
sau pe grupuri de 
școli, căci școala a 
rămas, firește, prin
cipalul cadru pen
tru desfășurarea ac
tivităților de va«

sala 
stat

aces-

Cluburile pa- 
tronează simpozi
oane, serate literare 
închinate aniversă
rii Republicii., dans, 
audiții muzicale, 
campionate 
sporturilor de 
Unele cluburi 
structurate 
preferințele elevilor 
și au mai 
mă un 
sportiv.

Primim 
mări că elevii ca
re-și petrec vacanța 
la sat nu se privea
ză de nici una din 
plăcerile vacanței 
care au aici, în sat, 
un colorit aparte. 
Vor avea ce povesti 
colegilor despre 
spectaculozitatea o- 
biceiurilor sărbăto
rilor de iarnă, își 
vor completa colec
țiile folclorice cu 
noi și inedite „achi
ziții".

Evident, pină la 
prima oră de curs 
a trimestrului al 
doilea de școală, 
vor mai fi multe 
de adăugat în a- 
genda „bilanțiară" 
a vacanței. Pentru 
că, paleta ei este 
continuu îmbogățită 
prin coloritul, fante
ziei și inițiativelor 
organizatorilor și a 
elevilor înșiși.

ale 
sală, 
sint 

după

cu sea- 
caracter

confir-

ȘTAFETAX» — Ora exacta. Cum va fi vremea ? Gimnastica de di- 
rr.ir.rata-

X» — fi feolari. • La șase pași de o excursie —
enxxe oocrurs. Participă echipele reprezentative als 
feohtor județele Galati și Gorj. • Film serial : 
-Metecr XL-5*. „Urmărirea fa spațiu14.

IM» — Ora wtuluu
U» — TV. pen fra iHrrti din agricultură. Legumicultura

Fc Lucre® a terenului fa legumicultura. Sche
ma 6e saceesrune a roiturilor.

IX» — De strajă patxuei.
12-» — Concert tmfocie. In program : Preambul, intermezzo și 

mam de Zeao Vanrea ; Concert pentru trei piane și 
ccrbecri le Maxart Interpretează Orchestra simfo- 
Efeâ a F-B±.:teleTizrsniL Dirijor : Michel Ganot (Franța).

1X13 — închidere® ernisruru de dimineață.
IX» — TeLex TV

— Magaxm
IX» — Telețumatal de «tari.
IX» — Șoseaua re tundă — ftar realizat de N. Holban.
154* — TeZeapcrt
Su» — Caocerîui orrWltrf i ^Barbu Lăutaru".
M» — Varjataaai pe aceean . peliculă. Selectiuni din filmele

ZL» — Fî>ngJ artătic ,Bajanta legfi* — premieră pe țară. 
ZL» — Telejurnalul de șoapte.
2X13 — închiderea mur.un : progmlui L
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PROGRAMUL H

— Tei

TEATRE

La Uzinele Electronica — ing. Victor Nicorovici în compania 
obișnuită, pentru el, a circuitelor imprimate

precrxrnuhd IL

Opera Română : MOTANUL ÎNCĂLȚAT, ora 
11 ; TRAVIATA, ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
SINGE VIENEZ, ora 10,30 ; CONTESA 
MARITZA — ora 19,30 ; Teatrul Național 
(sala Comedia) : REGINA DE NAVARA, ora 10 ; 
O FEMEIE CU BANI, ora 15 ; ENIGMA OTI- 
LIEI, ora 19,30 ; (sala Studio) : CASTILINA, 
ora 10 ; PĂRINȚII TERIBILI, ora 15 ; ORAȘUL 
NOSTRU, ora 19,30 ; Teatral de Comedie : UCI
GAȘ FĂRĂ SIMBRIE, ora 10,30 ; NICNIC, ora 
20 ; Teatrul Mic : TANGO, ora 10 ; INGRIȘI- 
TORUL, orele 15,30 și 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza-Bulandra“ (Schitu Măgureanu) : VIC
TIMELE DATORIEI, ora 10 ; METEORUL, ora 
15 ; COMEDIE PE ÎNTUNERIC, ora 20 : (sala 
Studio) : KEAN, ora 10 ; SFlRȘITUL PAMÎN- 
TULUI, ora 15 ; DANSUL MORȚII, ora 20 ; 
Teatrul „C. I. Nottâra" (sala Magheru) : LOVI
TURA, ora 10 ; CĂLĂTORIE CU SCANDAL,

ora 15 ; ECHILIBRU FRAGIL, ora 19,30 ; (sala 
Studio) : FEMEI SINGURE, ora 10,30 ; CÎND 
LUNA E ALBASTRA, ora 16 ; VIZIUNI FLA
MANDE, ora 20 ; Teatrul Giulești : CURSA DE 
ȘOARECI (premieră), ora 19,30 ; Teatrul Evre
iesc de Stat : TREI PIESE INTR-UN ACT DE 
CEHOV, ora 11 ; OROLOGIUL DIN PRAGA, 
ora 20 ; I.A.T.C. : R.U.R., ora 19,30 ; Teatrul 
„Ion Creangă1* : COCOȘELUL NEASCULTĂTOR, 
ora 10 ; REGELE CERB, orele 14 și 18,30 ; Tea
trul „Țăndărică" (Calea Victoriei 50) : AVEN
TURILE LUI PLUM-PLUM, ora 11 ; (Acade
miei 28—30) : A FUGIT UN TREN, ora 11 ; Tea
trul „C. Tănase" (sala Savoy) : CA LA TĂNA- 
SE. orele 11 și 19,30 ; COMICI VESTIȚI AI 
REVISTEI : N. STROE, ora 16 ; (sala din 
Calea Victoriei 174) : FRA, DIAVOLO, ora 11 ; 
MEXICO-MELODI, ora 19,30 ; (Sala Palatului) : 
CHITARELE DE AUR, ora 19.

CINEMATOGRAFE
BECKET

rulează la Patria (orele 10; 
13,30; 17; 20,30).

AVENTURILE LUI TOM SA
WYER și MOARTEA LUI JOE 
INDIANUL

rulează la Republica (orele
9,15 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ;
21) ; Excelsior (orele 9) ; (am
bele serii) ; Gloria (orele 9).

PROFESIONIȘTII
rulează Festival (

13,45; 1
Melodia

12,15 ; 1
Feroviar ( 

; 13,15 ; 1
Excelsior (

(orele
16.15 ; 
i (o-
15.15 ;
(orele 
15.45 ; 
(orele

ASTA SEARA MĂ DISTREZ 
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45) 
In completare Mai tare ca 
piatra. București (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21 în com
pletare A 3-a Constanță).

URLETUL LUPILOR
rulează la Capitol (orele 8,30;
10.45 ; 15,30 ; 18 ; 20,30). Gloria 

(orele 13,30 ; 16 : 18.15 ; 20,30) ;
Modern (orele 9,30 ; 11,45 ;
14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21. în
completare Mistere în piatră).

VERA CRUZ
rulează la Victoria (orele 9; 
11,15: 13,45; 15,45; 18,15; 20,30), 
Floreasca (orele 9; 11,15 ;
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— 
16,45 în continuare; 19,45 — 
în completare Mistere în pia
tră). Grivița (orele 10; 13; 16; 
19,30), Arta (orele 9,30—16 în 
continuare; 19,15 — In com
pletare O zi în Transilvania), 
Flamura 
19,30 — 
Iulia).

CĂDEREA 
MAN

rulează la Doina (orele 11,30;

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

IMPERIULUI RO-

CULEGĂTORI
DE FOLCLOR'

Cui aparține ideea organi
zatorică nu mai preocupă pe 
nimeni. Nici nu se insistă 
asupra acestui lucru. îți sint 
prezentate în schimb, argu
ment concret și valabil, șapte 
albume voluminoase, ascun
zând între coperte rezultatul 
unei întreprinderi de cîteva 
luni.

— Este cunoscută tradiția 
artistică a zonei folclorice din 
preajma Botoșanilor. Pornind 
de la acest lucru, am avut în 
intenție valorificarea particu
larităților folclorice locale, a 
tradițiilor specifice regiunii — 
ne spune tovarășul ION DRA
GO MIR, primul secretar al 
Comitetului județean Boto
șani al U.T.C.

Cine sint de fapt culegă
torii de folclor ? Bineînțeles 
tinerii, fete și băieți, din toate 
comunele județului. Invitația 
Comitetului județean U.T.C. a 
surprins în plin dorința aces
tora de a participa la recolta
rea bogatului repertoriu popu
lar local, depistabil cu 
ușurință în vatra fiecărui sat. 
Cum să se procedeze s-au 
întrebat organizatorii, în fața 
situației de a asigura un ca
dru cit mai favorabil stimu
lării, extinderii preocupării ti
nerilor pentru înregistrarea 
celor mai semnificative as
pecte ale fenomenului folclo
ric. S-a acceptat formula șta
fetei, concepută să acopere 
patru zone geografice ale ju
dețului în același timp. Și 
astfel, mai multe luni la rînd, 
albumele pornite din Dara
bani, Prăjeni, Fundu-Herții și 
Ripiceni, în drumul lor spre 
Botoșani și-au acoperit filele, 
una după alta, cu buchetele 
desprinse din tradiția locală. 
Cîntece de dor și dragoste, 
cîntece de haiducie, de că
tănie, cîntece de păstorit, ba
lade și legende, strigături, obi
ceiuri și datini și-au găsit loc 
alături de snoave, basme, pro
verbe, ghicitori adunate din 
gura celor vîrstnici, de la cu- 
noscuți, de la prieteni.

Așa au luat naștere aceste 
albume, mai numeroase decit 
se aștepta, alcătuite prin grija 
respectării autenticității feno
menului folcloric, înregistrării 
lui sub aspectele sale cele 
mai semnificative.

Ne atrage atenția la intra
rea în sediul Comitetului ju
dețean Botoșani ăl U.T.C. un 
fotomontaj. Fotografii repre- 
zentînd grupuri de tineri îm- 
brăcați în pitorești costume 
populare. Scene din programe 
artistice pe estradele comu
nale.

— Sînt aspecte din zilele în 
care albumele folclorice au 
fost transmise pe traseul sta
bilit, de la o comună la alta, 
ne informează tov. I. Gheor-

ghiasa, secretar al Comitetului 
județean U.T.C.

Aflăm astfel că predarea și 
preluarea „ștafetei" a fost în
soțită în ambele comune an- 
gi.jate, de spectacole. La mij
locul distanței dintre locali
tăți, grupuri de tineri din cele 
doua comune, în costume lo
cale tradiționale, călări, în 
prezența a numeroși locuitori, 
au făcut ‘schimbul de ștafetă. 
O reînviere complexă, așadar, 
a unor vechi și emoționante 
obiceiuri.

Avem în față rodul căutării 
prelungite a tinerilor culegă
tori de folclor din jurul Bo
toșanilor. Fiecare organizație 
U.T.C. a ținut să etaleze cu 
acest prilej fantezie și bun 
gust, conținut în modul cum 
au gindit să așeze în filele^ 
albumelor datele preluate de 
ei. In multe locuri, ștafeta a 
constituit prilejul derulării is
toriei așezării, a satului, a 
comunei. jă

Este greu, riscantelor, să 
încerci nominalizan^ficestor 
serioase prospectări "in lumea 
spirituală a satelor din zona 
Botoșanilor. Este greu nu nu
mai din cauza volumului im
presionant de exemplare adu
nate. Dar este o atît de 
luxuriantă diversitate de ge
nuri, de titluri, de variante, 
incit orice efort este lipsit de 
șansa discernământului. O 
broșură, sperăm nu prea târ
ziu, va face loc în paginile 
sale celor mai interesante din 
producțiile populare descope
rite. Astfel, se vor regăsi ală
turi una de cealaltă, frmturi 
ale talentului artistic din cele 
mai diferite locuri, multe din 
ele cu rezonanță aparte — 
Ștefănești, Flămînzi — Liveni, 
Miorcani — Ipotești, într-un 
tablou dacă nu complet în 
orice caz dens, reprezentativ 
al folclorului din Botoșani.

Salutăm această inițiativă. 
Ea reprezintă, odată cu va
loarea apreciabilă a contribu
ției aduse în cunoașterea tra
dițiilor locale, o demonstrație 
pentru capacitatea potențială 
a organizațiilor U.T.C. de a 
antrena tinerii la acțiuni in
teresante, utile în același timp. 
Consecvent cu sine însuși, Co
mitetul județean U.T.C. Bo
toșani va trebui să îmbrăți
șeze ideea găsirii unor forme 
la fel de valoroase pentru 
viitor. Ce ați spune, de exem
plu, de permanentizarea fes
tivalurilor memoriale, o dată pe 
an la date comemorative, în 
localitățile legate de marile 
personalități ale 
român născute 
locuri ?

poporului 
pe aceste

N. UDROIU

16: 19,30): PROGRAM PEN
TRU COPII (orele 9; 10). 

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

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

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

NEÎNȚELESUL
rulează Ia Buzești (orele 18;
20,30; FETE IN UNIFORMA 
orele 15,30 — în completare 
Orizont științific nr. 10/1968), 
Unirea (orele 15.30; 18; 20,15).

TARZAN, OMUL MAIMUȚA 
FIUL LUI TARZAN

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

SAMURAIUL

rulează la Lira (orele 15,3( 
18; 20,15 — In completai
Valul).

PRINȚESA
rulează la Drumul Sării (ore 
le 15; 17,45; 20).

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

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE 
rulează la Cotroceni (orei 
18: 20,30). SUPERAUTOMA 
TUL (orele 15,30 — în comple 
tare Tara de sub * *’ 
cărușului).

HOMBRE
rulează la Volga
16 în continuare; xo.iaj zu,ju 
Vitan (orele 15,30; 18; 20,30

AVENTURIERII
rulează la Munca (orele 1( 
18; 20) PENTRU ClTIVA DO 
LARI TN PLUS; UN DOLA1 
GĂURIT (matineu orele 10

aripile pes

(orele 9,30-
18.15; 20,30
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PLECAREA DELEGAȚIEI DE ACTIVIȘTI Al P.C.U.S.

TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a trimis președintelui 
Statelor Unite ale Americii, LYNDON B. JOHNSON, o tele
gramă în care se spune :

în numele poporului român și al meu personal, adresez 
călduroase felicitări Excelenței Voastre, cosmonair .ior Fra- 
Borman, James Lovell, William Anders, tuturor oan-.eni.or 
de știință, tehnicienilor și muncitorilor americani care au 
contribuit la succesul zborului circumlunar al cabinei spa
țiale „Apollo—8“, realizare remarcabilă pe calea cuceririi 
cosmosului.

Delegația de activiști ai 
Partidului Comunist Român 
condusă de tov. Teodor Haș, 
membru ai C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean Arad al P.C.R., care 
la invitația C.C. al P.C.U.S. a 
făcut o vizită de schimb de 
experiență în Uniunea Sovi
etică, s-a înapoiat sfmbătă în 
Capitală.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa. erau prezenți Du
mitru Ivanovici. membru al 
C.C. al P.C.R, șef de secție la 
C.C. al P.C.R. precum și 
I. S. Ilin, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Uniunii So
vietice la București, și rre-r.- 
bri ai ambasadei.

în urma tratativelor co
merciale care au decurs în- 
tr-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere reciprocă, la 28 de
cembrie a fost semnat la 
București Protocolul privind 
schimbul de mărfuri și plă
țile pe anul 1969 intre Re
publica Socialistă România și 
Republica Cuba.

Protocolul. care prevede o 
creștere Însemnată a schim
bului de mărfuri față de a- 
nul 1968. a fost semnat din 
partea română de Dumitru 
Bejan. prim-ad;unct al mi
nistrului comerțului exterior, 
iar din partea cubaneză de 
Hermina, Garda Lazo, ad
junct al muustrului comerțu
lui exterior.

La semnare au asistat 
Gbeocgbe Cbsară. ministrul 
comerțului exterior, precum 
și Jesus Barreiro Gcczaiez. 
ambasadorul Cube la Bueu- 
reștu și membri at ambasa
dei.

Simbătă a părăsit Capitala 
delegația de activiști ai Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, condusă de tovarășul 
G. I. Popov, membru al C.C. 
al P.C.US., prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Lenin
grad al P.C.U.S., care, la in
vitația C.C. al P.C.R., a făcut 
o vizită de schimb de experien
ță în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de tovarășul Aldea Mi
litarii. membru al C.C. al 
P.C.R. șef de secție la C.C. 
al P.CJL, adjunct! de șefi de 
secție, activiști de partid.

Au fost de față I. S. Ilin. 
însărcinat cu afaceri ad-inte
rim al Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai am
basadei.

♦
tn cursul vizitei ta țara 

roast râ. delegația a fost pri

mită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, și de 
tovarășul Virgil Trofin, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R. De 
asemenea, a avut convorbiri 
la secțiile organizatorică și de 
propagandă ale C.G. al P.C.R., 
la comitetele județene Bra
șov și Galați, comitetele muni
cipale Brașov și București ale 
P.C.R. și la comitetele de 
partid ale unor întreprinderi. 
Delegația a vizitat Muzeul de 
istorie a partidului comunist, 
a mișcării revoluționare și de
mocratice din România, Mu
zeul Doftana, Muzeul de 
Artă al Republicii Socialiste 
România, noile construcții de 
locuințe din orașele București, 
Brașov și Galați, obiective tu
ristice din județul Brașov.

U^VASmMOBILmR

PROGRAM DE MM

PEm mEEGL PAIRIEI

Adunarea profesorilor Mu
rer ri national de istorie na
turală dm Paris a ales ca 
•ne-rbcu corespondent al a- 
.■esrin Soc r—nrif:< de renu
me mondial pe prof. dr. do

cent Traian Orghidan. direc
torul Institutului de speologie 
-Emil Racoviță" al Acade- 
miet

tAgerpres)

Institutul politehnic

Cluj

U A

KUMVIEâ SAlâRHLOR ii HTREGHl IUilW
(Urmare din pag. f)

In Institutul politehnic Cluj, 
creație a regimului nostru, cor
pul profesoral, studenții și între
gul personal, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, 
au înțeles și-au însușit si sprijină, 
prin activitatea zilnică ce educare 
și instruire, prin activitatea de 
cercetare științifică, politica rea
listă, creatoare, profund științifică, 
umanitară și internaționalist a 
Partidului Comunist Român.

obținut și condițiile specifice 
de activitate.

Diferențierea salariului ta
rifar lunar, potrivit cu calita
tea muncii instructiv-educa- 
tive a fiecărui cadru didac
tic, se va face printr-un nu
măr de 5 gradații ce se acordă 
din 5 în 5 ani de activitate în 
învățămînt.

Stagiul de 5 ani va putea fi 
redus la 4 ani pentru acele 
cadre didactice care au obți
nut rezultate deosebit de va
loroase în activitatea instruc-
tiv-educativă și științifică în 
perioada in care se acordă 
gradația. De asemenea, el 
poate fi redus la 3 ani pentru 
cadrele didactice din învăță- 
mîntul preșcolar, obligatoriu 
de cultură generală, liceal, 
profesional și tehnic dacă uni
tatea de învățămînt este si
tuată într-o localitate rurală
cu condiții deosebite.

Se prevede, de asemenea, 
posibilitatea acordării unei 
gradații de merit cadrelor di
dactice cu o vechime de peste 
25 ani în învățămînt, care au 
obținut rezultate remarcabile 
ta activitatea ce au desfășu
rat-o. Această gradație va da 
dreptul la salarii tarifare 
majorate cu cca 10 la sută 
fată de salariile tarifare pre
văzute pentru funcțiile înde

plinite. la gradația cea mai 
mare.

finind seama de necoilatM 
ridicării continue a califică-- 
și a cunoștințelor profesionale, 
salariile smt diferențiate și ta 
raport cu gradele didactice ob
ținute. Astfel, salariile prevă
zute pentru cadrele didactice 
care au obținut gradul II vor 
fi mai mari cu cca 1* la autt 
față de cele ale cadrelor de
finitivate, iar cele corespunzâ- 
toare gradului I cu cca 15 la 
sută față de salariile stabilite 
pentru gradul didactic EL în 
invățămintul superior se pre
văd salarii diferențiate pen
tru profesorii și conlerențiarii 
cu titlul științific obținut șt 
cei fără titlu științific.

în cadru! fondului de salarii 
planificat ca urmare a majo
rării salariilor se va constitui 
un fond de premiere de ptaă 
la 2 la sută pentru stimularea, 
prin acordarea de prerr..: a- 
nuale, a personalului didactic, 
didactic ajutător, tehnico-ad- 
ministrativ și a munctorilcr 
care au obținut rezultate in
dividuale meritorii.

Tot pe aceeași dată se vor 
majora corespunzător si sa
lariile personalului didactic 
care îndeplinește funcții de 
îndrumare și control la ins
pectoratele școlare județene.

Pentru personalul didactic 
ajutător și personalul tehnic.
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• Aseară, ia cadrai earn- 
pu-Ț-aTuiu; republican de ho- 

pe {beată, s-au înre- 
ftrm: următoarele rezul
tate : Stanna București — 

Gee’.ocie 15—2 : Dina
rs? Baruresti — Agronomia 
Chtf 13— L

20 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA 

CASEI CENTRALE A ARMATEI
Simbătă seara, cu ocazia aniversării a douăzeci de ani de 

la înființarea Casei Centrale a Armatei, in Capitală a avut loc 
o festivitate la care au luat parte generali si ofițeri din gar
nizoana București, activiști ai instituțiilor de cultură și artă.

Cu acest prilej s-a dat citire decretului Consiliului de Stat 
prin care s-a conferit Casei Centrale a Armatei ordinul 
„Apărarea patriei" clasa I pentru activitate deosebită desfă
șurată iu munca de educație și cultural-artistică in armată.

In numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, al tovarășului Nicolae Ceaușescu personaL generalul de ar
mată Iacob Teclu, membru al Consiliului de Stat, a adresat 
activiștilor Casei Centrale a Armatei calde felicitări.

Festivitatea s-a încheiat cu un spectacol prezentat de An
samblul de cîntece și dansuri al armatei, cu concursul unor 
artiști ai scenei românești, foști membri ai diferitelor formații 
artistice și de teatru ale C.C.A.

VETERANA

INDUSTRIEI

DE BERE
„TIMIȘOREANĂ" 

A ÎMPLINIT, 
SIMBĂTĂ, 250 DE ANI

Timp de mai bine de două 
secole, fabrica, cu o tehno
logie mai mult meșteșugă
rească decît industrială, a a- 
vut o existență grea, fiind 
cînd arendată, cînd scoasă la 
licitație. Ultimul sfert de se
col marchează o dezvoltare 
tehnică industrială incompa
rabilă cu trecutul. Dacă îna
inte de 1944, fabrică produ
cea în medie mai puțin de 
40 000 hl de bere pe an, în 
1968 a depășit 400 000 hecto
litri.

Colectivul fabricii a adre
sat Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușes- 
cu, o telegramă, prin care 
își ia angajamentul de a în
deplini cu cinste sarcinile și 
în anul 1969.

Hotel turiiHc

• LA TUȘNAD — pitorească 
stațiune balneoclimaterică din 
depresiunea superioară a Oltu
lui, au început lucrările de con
strucție a primului hotel turis
tic. Hotelul va avea 150 de 
locuri, un restaurant și o bra
serie cu peste 200 de locuri la 
mese, o terasă în aer liber, spa
ții pentru parcarea autovehicu
lelor.

V. ION

Primul Festival al tinerilor interprefi
de muzică ușoară

2

In sala Savoy a a- 
tui loc» simbătă sea
ra, concertul de în
chidere a primului 
Festival al tinerilor 
interprefi de muzică 
ușoară din București, 
festival organizat de 
Comitetul pentru cul
tură și artă al muni
cipiului București, în 
colaborare cu nume
roase alte instituții și 
organizații. Concertul 
a constituit, de fapt, 
faza finală a unui 
concurs la care au

luat parte 300 de ti
neri interpreți. Dintre 
aceștia, 17 con-sureați 
selecționați pentru fa
za finală, au prezen
tat în cadrul concer
tului, în fața publicu
lui și a juriului, me
lodii ale compozito
rilor noștri.

In încheierea con
certului, juriul a de
cernat celor mai buni 
interpreți premiul 
Festivalului, acordat 
de Comitetul pentru

cultură și artă al mu
nicipiului București, 
precum și premiile 
Uniunii Compozitori
lor, Comitetului mu
nicipal al U.T.C., 
Consiliului muncipial 
al sindicatelor, U~ 
n iun ii cooperativelor 
meșteșugărești, Casei 
de discuri „Electre- 
cord“ și al publica
ției „Săptămîna cul
turală a Capitalei".

• în sala Carpati a avut 
campionatul individual 

szadesțesc de judo. Pe pri
nsele ’.erori s-au clasat: Mi
hai S^laman (categoria 56 
kg?. Gheerghe State (63 kg)
— Agronomia- ; Constan- 
tiaesea Ion (70 kg) — Acade
mia de științe economice, 
Censtaatia Pavelescv (80 kg)
— I.E.F.S.. Șerban Marinescu 
33 kg) — „Agronomia-.

CEI MAI BUNI JUCĂTORI

DE TENIS ROMANI

• Federația română de te
nis a definitivat, ieri, clasa
mentele oficiale ale jucătoa
relor și jucătorilor români 
pe anul 1968.

Ordinea primilor zece cla
sați la masculin este urmă
toarea : 1. Ilie Năstase (cam
pion republican) ; 2. Ion Ti
riac ; 3. Sever Dron ; 4. Gfin- 
ther Bosch ; 5. Petre Măr-
mnreanu ; 6. Ion Santeiu ; 7. 
Constantin Popovicl ; 8. Vio
rel Marcu ; 9—10. Sever Mu- 
reșan și Constantin Năstase.

Pentru a doua oară con
secutiv, titlul de cea mai 
bună jucătoare a țării a re
venit dinamovistei Iudith Di- 
bar.

ÎN LIBRĂRII
THEODOR DREISER — Titanul (E.L.U., 17 lei).
••• Studii de muzicologie — vol. IV (Ed. muzicală, 31,50 

lei).
Minăstirea Govora — (Ed. Meridiane, 5 lei).
CRIZANTEMA JOJA : Studii de filozofie a științei (Ed. 

Acad., 6,75 lei).
D. PRODAN : Iobăgia în Transilvania — sec. XVI — vol. III 

(Ed. Acad., 8,50 lei).
ȘTEFAN DEDIU : Hepatite acute icterigene — confruntări 

clinico-morfologice — (Editura medicală, 18,50 lei). 
MIHAI TICAN RUMANO — La vînătoare în Congo (Edi

tura științifică, 13 lei).
Acad. ȘTEFAN Ml LCU — Endocrinologie ginecologică — 

(Ed. Acad., 30 lei).
MIRCEA SOARE — Aplicarea ecuațiilor cu diferente finite 

la calculul plăcilor curbe subțiri (Ed. Acad., 35 lei).

— Reducerea greutății proprii 
a clădirilor de locuit și a cons
trucțiilor industriale, prin aplica
rea in producție a cercetărilor e- 
fectuate referitoare la betoanele 
ușoare din granulit zgură expan
data și scorie bazaltica, în cadrul 
întreprinderii 3 Construcții Mon
taj Chij, T.R.C. și I.C.M. Cluj.

— In vederea valorificării su
perioare a lemnului se vor intro
duce în practică, în cadrul Con
siliului Superior al Agriculturii și 
D.R.E.F. Cluj elemente de aco
periș din lemn încheiat pentru 
construcții agrozootehnice și fo
restiere.

— Reducerea lucrărilor afe
rente finisajelor la clădiri prin 
aplicarea în practică a cercetări
lor efectuate privind folosirea be- 
toanelor aparente. Se va acorda a- 
sistență, tehnică pentru executa
rea în 1969 a cel puțin 1 000 mc 
betoane aparente în cadrul I.C.M. 
9 Cluj, I.C.M. și T.R.C. Cluj.

Rezolvarea problemelor de mai 
sus va duce implicit atît la reali
zarea unor produse industriale cu 
indici tehnico-economici superi
ori, cît și la reducerea importului 
pentru unele piese sau a unor 
materiale și semifabricate.

2. în afara problemelor de mai 
sus se vor rezolva și 25. de teme 
de inovații legate, atît de necesi
tăților unor întreprinderi indus
triale cît și de desfășurarea proce
sului de învățămînt și de cerce
tare în cadrul institutului nostru.

3. Cadrele didactice din insti
tut vor acorda asistență tehnică la 
cererea întreprinderilor pentru re
zolvarea unor probleme proprii și 
vor participa activ la organizarea 
științifică a producției acestora.

Institutul agronomic 

rrN. Bălcescu" 

București

Cadrele didactice, studenții 
și personalul tehnico-administra- 
tiv din Institutul Agronomic „N. 
Bălcescu" București . întîmpină 
cu satisfacție și entuziasm chemă
rile la întrecere adresate tuturor 
organizațiilor de partid, angajîn- 
du-se să contribuie cu toate for
țele lor la realizarea marilor o- 
biective trasate de Partidul Co
munist Român în vedera înfloririi 
pe mai departe a patriei noastre 
socialiste.

în acest scop ne angajăm să în
deplinim în cele mai bune con
diții, următoarele obiective și sar
cini :

— Definitivarea proceselor teh
nologice pentru principalele cul
turi din zona solurilor aluvionare 
din Lunca Dunării situate în in
cintele îndiguite Ciocănești-Olte- 
nița și din zona solurilor de tip 
branciog din jurul Ploieștiului.

— Elaborarea recomandărilor 
necesare privind utilizarea prin 
irigare a apelor reziduale prove
nite de la combinatele de creștere 
și ingrășare industrială a porcilor.

— Introducerea în producție a 
două soiuri de piersic, a unui soi 
de cireș și a patru soiuri de stru
guri de masă, create și înmulțite 
in institutul nostru. De asemenea, 
se x-or introduce în rețeaua de stat 
pentru încercarea și omologarea 
soiurilor trei soiuri de gnu de 
toamnă.

— Elaborarea complexului de 
măsuri privind îmbunătățirea pa
jiștilor din zona de deal și de 
munte, pe baza cercetărilor și ex
perimentărilor efectuate pe pășu
nile modei Portăreasa, Davidești, 
T:țești și Morirești din județul 
Argeș. Totodată vom contribui, în 
colaborare cu organele locale, la 
generalizarea acestor măsuri pe 
toate pajiștile naturale aparți- 
nind udețului Argeș.

— Elaborarea soluțiilor tehnice 
necesare pentru valorificarea su
perioară a resurselor furajere in
terne din cadrul întreprinderilor 
agricole de stat și cooperatiste 
din județul Ilfov.

Pentru întărirea tehnico-organi- 
zatoricâ a unităților agricole, ne 
rropunem să acordăm, prin ca
drele noastre didactice de specia
litate, îndrumarea necesară și to
todată să creăm puncte de spri
jin în următoarele unități s

a) întreprinderi agricole de 
stat: IA5. Oltenița — județul 
Ilfov ; IA3. Jegălia, I..-LS. Căză- 
r.ești și I.A.S. Ciocănești — jude
țul Ialomița ; I-A.S. Movila Vulpii 
— județul Prahova ; I.A.S. Cîm- 
pulung — județul Argeș.

b) Cooperativele agricole de 
producție : C.A.P. Valda Rece și 
C.A.P. Lisa — județul Făgăraș ; 
C.A.P. Aldeni — județul Buzău; 
C.A.P. Tohani — județul Pra
hova ; C.A.P. Drăghici — județul 
Argeș.

c) întreprinderea intercoopera- 
tistă de sere București.

Senatul universitar, organizațiile 
de partid și de tineret, cadrele di
dactice, studenții și personalul 
tehnico-administrativ din Institu
tul agronomic „N. Bălcescu" Bu
curești, asigura conducerea par
tidului că vor depune eforturi 
sporite, întreaga lor capacitate de 
creație și munca, în vederea rea
lizării integrale a angajamentelor 
luate.

Strîns uniți în jurul Partidului 
Comunist Român, ne angajăm ca 
în anul 1989 — an hotărîtor pen
tru îndeplinirea cincinalului — 
să ridicăm conținutul muncii 
noastre politice, didactice și ști
ințifice, contribuind în acest fel 
la edificarea măreței construcții 
socialiste în Republica Socialistă 
România.

lectronice care vor conduce la 
eliminarea importului și rea
lizarea unei producții de circa 
5 milioane lei la nivelul anu
lui 1970.

3. Finalizarea cercetării prin 
introducerea în fabricație la 
fabrica de elemente de auto
matizare pentru a produce în 
anul 1969 surse de tensiune 
stabilizate — realizate în I.C.F. 
pe bază de cercetare proprie —• 
asigurînd eliminarea importu
lui de astfel de aparate și reali
zarea unei producții estimate 
în valoare de trei milioane lei.

4. îmbunătățirea fundamen
tării studiilor privind dezvolta
rea industriei electronice și 
asimilării de aparatură electro
nică prin dezvoltarea cercetă
rii tehnico-economice în cadrul 
institutului. Aceasta va con
duce la alegerea științifică a 
temelor de cercetare cu efici
ență economică maximă și 
scurtarea duratei de introdu
cere in fabricație a produse
lor elaborate de I.C.F.

5. Atragerea în activitatea 
de cercetare a institutului a 
cadrelor didactice din unele 
institute politehnice din țară în 
scopul sporirii capacității de 
cercetare a institutului în rea
lizarea de noi produse necesare 
economiei naționale.

Institutul de mine

Petroșeni

Institutul 

de cercetări 

electronice

Lucrătorii Institutului de 
cercetări electronice, institut 
care se găsește la începutul 
celui de-al treilea an de acti
vitate, au primit cu deosebit 
entuziasm chemarea institute
lor din Sectorul 7 al Munici
piului București.

însuflețiți de chemarea celor 
trei institute, convinși că rezul
tatele activității noastre expri
mă în esență contribuția ce o 
putem aduce în perioada anilor 
1969—1970 alături de ceilalți 
oameni ai muncii la propășirea 
patriei noastre socialiste, ne 
angajăm :

1. Să asigurăm prototipurile, 
tehnologia și asistența tehnică 
pentru : magneți difuzoare 3 W, 
antene plate pentru radiore
ceptoare de buzunar, piese de 
ferită pentru televizoare, care 
introduse in fabricație în anul 
1969 Ia uzinele Electronica să 
permită eliminarea importului 
materialelor de mai sus și rea
lizarea unei producții de circa 
6 milioane lei.

2. Elaborarea de noi tipuri 
de ferite și magneți pentru te
levizoare și diferite mașini e-

I. Pentru creșterea eficacității 
de cercetare se vor rezolva pe 
baza de contracte sau convenții 2 
teme prevăzute în planul de 
cercetare pe 1969, precum și 6 

teme suplimentare (4 legate de 
dezvoltarea producției de lignit 
din bazinul Motru, una din pre
pararea cărbunilor și alta legată 
de diminuarea poluării atmosfe
rei), și anume ;

1) Evitarea desprinderii de 
blocuri din frontul de cărbune 
la abatajele frontale, creîndu-se 
prin aceasta condiții mai favo
rabile de muncă și de funcționa
re neîntreruptă a combinelor din 
abataj, la indicii prevăzuți.

2) Dimensionarea puterii mo
toarelor la combinele de abataje 
și la transportoare, corespunzător 
condițiilor de zăcămînt din Valea 
Motrului și caracteristicilor fizi- 
co-mecanice ale lignitului și ro
cilor înconjurătoare.

Se asigură o utilizare corectă 
și deplină a puterii motoarelor 
de combine și transportoare, ce 
permite creșterea vitezei medii 
de avans a combinelor, asigu- 
rîndu-se astfel îmbunătățirea in
dicatorilor tehnico-economici.

3) Stabilirea înălțimii optime 
a abatajelor la exploatarea în 
două felii, în funcție de grosimea 
variabilă a stratului de cărbune 
(4—7 m) și de natura rocilor în
conjurătoare, ceea ce permite 
alegerea parametrilor raționali ai 
metodei de exploatare.

4) Stabilirea caracteristicilor 
fizico-mecanice pentru lignitul 
din Valea Motrului, din punct de 
vedere al comportării la tăierea 
cu combine, permițînd o alegere 
corespunzătoare a combinelor 
pentru bazinul Motru și folosirea 
rațională a celor existente.

5) Studiul arderii cărbunilor 
indigeni în focare industriale în 
vederea reducerii poluării atmo
sferei, creșterii eficienței instala
țiilor de ardere, realizării unor 
instalații de ardere adaptate căr
bunilor din R.S.R.

6) Procedeu de concentrare a 
cărbunilor mărunți (0,5—10 mm) 
pe jgheaburi scurte.

Lucrarea scoate în evidență a- 
vantajele procedeului propus, de 
concentrare în comparație cu 
metodele actuale întrebuințate :

— Construcția instalației este 
simplă și permite reglarea se
lectivă a procesului de separare, 
în funcție de caracteristicile ma
terialului din alimentare ;

— Aplicabilitate atît pentru 
concentrarea minereurilor, cît și 
pentru cea a cărbunilor;

— Cheltuieli de investiții și 
prețul de cost al preparării mai 
scăzut Cu circa 30 la sută față 
de cel realizat la alte metode 
de concentrare gravitațională.

II. Pentru realizarea integrală 
a planului de cercetare științifică 
pe anul 1969, catedrele vor ur
mări îndeaproape modul în care 
se respectă îndeplinirea progra
mului de lucru conform fazelor 
prevăzute.
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VIETNAM:

£ N. £ a propus 
coiussndumentului american 

o nouă întrevedere
Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud a 

propus comandamentului militar american de la Saigon o 
nouă întrevedere în vederea predării celor trei prizonieri 
americani care au fost eliberați în urma unei hotărîri a Co
mitetului Central al F.N.E., anunță postul de radio „Elibe
rarea".

După cum s-a mai anun
țat, prima întrevedere care a 
avut loc între reprezentanți ai 
comandamentului american și 
ai Frontului Național de Eli
berare, pe data de 25 de
cembrie în • provincia Tay 
Ninh, a fost consacrat discu-

Comentînd întrevederea 
ministrului de externe fran
cez, Michel Debre, cu șeful 
delegației Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul 
de sud la Paris, Tran Buu 
Kiem, agenția FRANCE 
PRESSE scrie că acum „se 
accentuează realitatea politi
că a F.N.E. ca interlocutor 
nu numai în conjunctura ac
tuală în căutarea anevoioasă 
a unei soluții a războiului, 
dar și în perspectiva reve
nirii Ia pace. Michel Debre 
a hotărît ca să dezvăluie, în 
fața lui Tran Buu Kiem, in
tențiile Franței de a colabo
ra atunci cînd va sosi mo
mentul la reconstrucția Viet
namului ue sud“.

In legătură cu ecoul acestei 
întrevederi, agenția FRANCE 
PRESSE menționează că un 
purtător de cuvînt al dele
gației R. D. Vietnam a de
clarat că „acesta a fost un 
foarte bun prilej pentru ca 
guvernul francez să cunoas
că punctul de vedere al 
F.N.E. Sperăm că asemenea 
contacte vor fi frecvente în 
viitor". Apoi, agenția citată 
arată : „Reacția americani
lor este resemnarea față de 
poziția franceză în problema 
vietnameză", iar în ce pri
vește delegația saigoneză, în 
rîndul acesteia „se exprimă 
amărăciune". „Șeful delega
ției de Ia Saigon a arătat că 
primindu-1 pe Tran Buu 
Kiem, ministrul de externe 
francez a lăsat să se pre
vadă oarecum, natura confe
rinței care trebuie să se des
chidă și chiar soluția finală".

tării unor probleme de pro
cedură privind eliberarea ce
lor trei militari.

în încheierea comunicatului 
transmis de postul de radio 
Eliberarea se propune ca noua 
întîlnire să aibă loc la 1 ia
nuarie ora 9,00 (ora locală).

★

Adresîndu-se ziariștilor la o 
conferință de presă improvi
zată, președintele Johnson 
și-a exprimat speranța că se 
vor putea realiza progrese în 
legătură cu reglementarea 
războiului din Vietnam. El a 
adăugat că șeful adjunct al 
delegației S.U.A. la convorbi
rile pentru pace de la Paris, 
Cyrus Vance, i-a prezentat un 
raport optimist în problema 
reglementării crizei vietname
ze. „Vance a spus că după 
părerea sa se va putea trece 
la convorbiri serioase după în
toarcerea sa la Paris" — a 
subliniat președintele.
• DELEGAȚIA Vietnamului 

de sud continuă să se situeze 
pe o poziție de torpilare a în
ceperii lucrărilor conferinței 
cvadripartite de la Paris, pri
vind războiul din Vietnam. Pur
tătorul de cuvînt al acesteia a 
declarat, vineri seara, că „o 
conferință în patru este inac
ceptabilă pentru noi".

Delegația saigoneză se cram
ponează de teza în baza căreia 
la Paris a trebuit să fie pre
zente numai două delegații. pe 
de o parte, una Cuprinzînd par
tea americano-saigoneză, iar 
alta pe reprezentanții R. D. 
Vietnam și Frontul Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud. 
Prin această manevră, delega
ția saigoneză dorește să exclu
dă prezența la masa tratative
lor a unei delegații de sine- 
stătătoare a Frontului Național 
de Eliberare.

lntr-oR. P. UNGARA.

secție a întreprinderii de țe

sături din Obuda

LENINGRAD

Mimare consacrată

in România

Minsk
MINSK 28 (Ageipres . — In 

Palatul sporturilor din Minsk a 
avut loc simbătâ o adunare festi
vă consacrată uceateaanr'ji

întîlnire prietenească la ambasada

MOSCOVA espon-
dentul Agerpres, .V. Crisfo/ocea- 
nu, transmite: Vineri seara, Teo
dor Marinescu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România in 
Uniunea Sovietică, a organizat in 
saloanele ambasadei o intilnire 
prietenească cu ocazia prezenței 
la Moscova a delegației Consiliu
lui General ARLUS, condusă df 
Mihail Roșianu, membru al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliulu* 
General ^\RLUSt și a delegați'i 
de activiști ai C.C. al P.C.FU, 
condusă de Teodor Haș, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secreta9

ct P. A-
Zdorcr. fer de

ție la C.C. al P.C.US^ O. B.
<_ u flb M ' u’r

la C.C. ei P.C.US^ L. F. II»- 
ict al ministrului ața-

PREGĂTIRI PENTRU VIITOARELE
ZBORURI COSMICE

• în februarie 1969: „Apollo-9“ • Cei trei cosmonauți 
se află într-o excelentă stare fizică • La Houston
calculatoarele electronice au efectuat

■miliarde de operații
Abia s-a încheiat cu succes zborul navei spațiale „Apollo-8" 

si la Centrul tpațial de la Cape Kennedy se află în plină des
fășurare pregătirile in șederea altor zboruri cosmice..

zilnic 80 de

la care au fost supuși ime- 
după ce au fost aduși pe

Investitorii nord-ainericani 
de capitaluri constată, în 
ultima vreme, nu fără sur
prindere, că nu prea mai 
sînt agreați în Argentina. Tot 
mai numeroase sînt criticile 
care se exprimă pe măsură 
ce bănci, fabrici de țigări, 
firme constructoare de auto
mobile, întreprinderi chimice 
și diverse fabrici producătoa
re de bunuri de larg consum 
sînt acaparate de firme stră
ine. Cei mai mari cumpără
tori ai firmelor argentiniene 
au fost investitorii de capita
luri din S.U.A. Dar în anii 
din urmă s-au dovedit activi 
și cumpărători din R. F. a 
Germaniei, Spania, Olanda, 
Italia, Elveția și Franța.

Cu prilejul sărbătoririi „Zi
lei industriei", săptămînalul 
PANORAMA a subliniat că 
anul acesta ea s-a desfășurat 
„sub semnul împotrivirii 
crescînde față de transferu
rile repetate de acțiuni ale 
companiilor argentiniene din 
diferite domenii de activitate 
în mîini străine". PRIMERA 
PLANA, cea mai populară

trative" — a scris, cuprins de 
indignare, ziarul EL ECONO
MISTA. Și, bineînțeles, „o- 
ferta" prezentată de trustul 
nord-american a fost respinsă 
de guvernul de la Buenos Aires.

S-ar părea că „episodul 
Dow Chemical" a constituit 
picătura care a făcut să se 
reverse paharul nemulțumi
rilor cercurilor de afaceri ar- 
gentiniene față de condițiile 
în care au loc investițiile de 
capitaluri străine. Guvernul 
care în trecut se arătase. în 
generai, favorabil investiții
lor de acest fel, a început să 
se preocupe mai intens de a- 
părarea intereselor industriei 
naționale, opunîndu-se trans
ferării firmelor argentiniene 
în mîiniie unor societăți din 
afara granițelor țării. Astfel, 
Ministerul Apărării a respins 
o ofertă prezentată de socie
tatea nord-americană „U. S. 
Steel Corp." de a cumpăra 
acțiuni in valoare de 16,2 mi
lioane dolari ale societății 
siderurgice argentiniene ..A- 
cindar". Și aceasta, în ciud3

Populare a R. P. Bulgaria

„Dow Chemical''a*

și îngrijorarea 
argentinienilor

SOFIA 23. — Corespondentul 
Agerpres. Gh. leva. transmite : 
La Sofia au luat sfîrșit lucră
rile sesiunii Adunării Popu
lare a R. P. Bulgaria. la care 
au fost adoptate legea cu pri
vire la planul de dezvoltare a 
economiei naționale și legea cu 
privire la bugetul de stat pe a- 
nul 1969. în încheierea sesiunii 
a fost aprobată propunerea lui 
Todor Jivkov. președintele Con
siliului ce Miniștri al R- P- 
Bulgaria. cu privire la o serie 
de modificări in guvem.

Au fost eliberați din funcțiile 
lor: Apostol Pasev. președin
tele Comitetului de Stat al Pla
nificării. Marin Grașnov. minis
trul construcțiilor, Iv2a Budi- 
nov, ministrul comerțului exte
rior. Dîko Dikov, ministrul afa
cerilor interne. Angel Solaktv, 
președintele Comitetului Secu
rității de Stat. Nikola Palaga- 
cev. ministrul agriculturii. Ata- 
nas Dimitrov, ministrul indus
triei alimentare. Gancio Ganev, 
ministrul învățămintului public, 
și Mișo Misev. președintele Co-

mit 
lari

sa-

Se va crea, pe lingă Consi
liul de Miniștri. Comitetul pen
tru coordonarea economiei în 
frmt» cu Jivko Jivkov, prim- 
riee președinte al Consiliului de 
Miniștri.

Tano Țolov. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a fost 
numi: și președintele Comite
tului de Stat al Planificării.

Ministerul Construcțiilor, Mi
nisterul Arhitecturii și amena
jărilor urbanistice se vor uni
ri ca. fornăind Ministerul Con- 
strucțiilor și Arhitecturii, în 
frunte cu Pencio Kubadinski, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. Li cezar Avramov, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a fost numit și minis
trul comerțului exterior. Minis
terul Afacerilor Interne și Co
mitetul Securității de Stat se 
unifică. formînd Ministerul Afa
cerilor Interne și Securității de 
Stat, în frunte cu ministrul An
gel Solakov.

proclamării Republicii Sovietice 
Bieîorusia și constituirii Partidu
lui comunist al Republicii.

In cadrul ședinței, Leonid Brej- 
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., a remis R.S.S. Bieloruse 
ordinul „Revoluția din Octom
brie", pentru succesele remarca
bile obținute de poporul bielorus 
in înfăptuirea socialismului, iar 
orașului Minsk, ordinul „Le- 
nîn", decernat capitalei Eieloru- 
?:ei pentru eroismul dovedit în 
anii războiului și pentru succese
le obținute în construcția pașnică, 
in legătură cu aniversarea a 900 
de ani de la crearea orașului.

In cuvîntul rostit cu acest pri
lej, Leonid Brcjnev a adus elogii 
poporului bielorus pentru vitejia 
și hărnicia lui, pentru succesele 
obținute în construirea socialis
mului și comunismului. El a vor
bit, de asemenea, despre suc
cesele obținute de toate republi
cile sovietice în domeniul eco
nomiei și culturii. Exprimîndu-și 
satisfacția pentru rezultatele anu
lui 1968, L. Brejnev a arătat că 
noile metode de planificare și 
stimulare economică a producției 
industriale și-au demonstrat prac
tic eficacitatea. S-au obținut suc
cese importante și în dezvoltarea 
agriculturii. Vorbitorul s-a ocupat 
în continuare de problemele in
troducerii în producție a celor 
mai noi realizări tehnico-științi- 
fice, aceasta constituind „nu nu
mai sarcina economică centrală, 
ci și o importantă sarcină po
litică".

în cadrul ședinței festive, Piotr 
Mașerov, prim-secretar al C.C. al 
P. C. din Bieîorusia, a prezentat 
un raport consacrat realizărilor 
obținute de poporul bielorus în 
decursul celor 5 decenii de la 
proclamarea Republicii Bieloruse 
și înființai ea Partidului Comunist 
din Bieîorusia.

Administrația națională pentru 
problemele aeronauticii fi cerce
tarea spațiului cosmic (NA.S.A.) 
a anunțat că la 28 februarie 1969 
va fi lansat „ApoIlo-9”1 pentru un 
zbor pe o orbită terestră. După 
cum a precizat directorul progra
mului ,Apollo", generalul Phili
pps, misiunea lui „ApoUo-9** este 
de a experimenta ..modulul lunar" 
cu dcuă locuri, la bordul căruia 
astronauții vor aseleniza. Trei 
cosmonauți, James McDivitt, Da
vid Scott si Russell Schweickart 
își continuă antrenamentele la 
Cape Kennedy în vederea noii 
misiuni experimentale. în cursul 
zborului lui ,,Apollo-9“, doi dintre 
ei — Mc.Divitt și Schweickart, 
care se vor afla pe „modulul lu
nar" — se vor depărta de racheta 
„mamă" la comenzile căreia va 
rămîne David Scott. Ei se vor a- 
propia apoi din nou de cabina 
,,Apollo" care se va cupla cu „mo
dulul lunar".

Această experiență va repre
zenta prima etapă spre lansarea 
lui „Apollo-10“, al cărui echipaj 
a început, de asemenea, antrena
mentele. „ApolloJO" .va survola 
Luna la mică altitudine într-un 
veritabil zbof razant, iar dacă to
tul va funcționa perfect, echipajul 
va primi probabil autorizația ase
lenizării. Este vorba de o even
tualitate încă îndepărtată și nici 
o hotărîre definitivă nu a fost 
luata.

Acum, așteptând noile realizări 
spațiale, specialiștii N.A.S.A. săr
bătoresc succesul lui „Apollo-S".

Generalul Sam Philipps și Thomas 
Payne, directorul N.A.S.A., au or
ganizat o conferință de presă la 
centrul spațial din Houston, în 
cursul căreia au salutat „zborul 
aproape perfect al celor trei 
cosmonauți care au gravitat în 
jurul Lunii. Specialiștii intențio
nează să cerceteze dacă vehiculul 
spațial s-a comportat pe plan 
tehnic așa cum a fost prevăzut. 
Cei doi vorbitori au indicat, cu 
mare prudența, că „Apollo-lO" și 
„Apollo-ll" ar putea fi lansați, 
respectiv în mai sau iunie primul, 
și în iulie sau august 1969 al 
doilea. Thomas Payne și-a expri
mat speranța unei viitoare coo
perări internaționale în domeniul 
explorării spațiului cosmic în 
scopuri pașnice.

Cei trei cosmonauți, a căror o- 
disee a reținut atenția întregii 
lumi timp de 147 de ore, so află 
încă la bordul port avionului 
„Yorktown" care i-a recuperat la 
reîntoarcere pe Pămînt.

în cîteva zile, cosmonauții își 
vor revedea familiile șî vor po
vesti celor 11 copii ai lor, în 
noaptea Anului Nou, amintirile 
călătoriei „De la Pămînt la Lună" 
și „în jurul Lunii", poate într-o 
manieră mai puțin poetică decîl 
a făcut-o Jules Verne,' dar mult 
mai veridică.

• CEI TREI COSMONAUȚI 
care au alcătuit echipajul navei 
cosmice „Apollo-8" se află într-o 
excelentă stare fizică după călă
toria lor în jurul Lunii. Aceasta 
este concluzia examenelor medi-

Ambasadorul român in Polonia

primit de Zenon Kliszko

• LA 28 DECEMBRIE amba
sadorul
România în Republica Populară 
Polonă, ____ ,
făcut o vizită Iui Zenon Kliszko, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.U.P. Intil- 
nirea s-a desfășurat într-o at
mosferă prietenească, tovără
șească.

Republicii Socialiste

Tiberiu Petrescu, a

Ședința
guvernului

cehoslovac
PR AGA 28 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția 
CTK, la 28 decembrie, Ia Pra- 
ga a avut loc o ședință a 
guvernului cehoslovac.

în cadrul ședinței a luat 
cuvîntul Oldrich Cernik, pre
ședintele guvernului, care a 
arătat că de la 1 ianuarie in
tră în vigoare legea constitu
țională cu privire la Federa
ția cehoslovacă și Legea con
stituțională referitoare la mi
nisterele și comitetele fede
rale. în legătură cu aceasta, 
O. Cernik a recomandat ca 
guvernul să transmită decla
rația sa de demisie președin
telui R. S. Cehoslovace, Lud- 
vik Svoboda. Miniștrii au vo
tat în unanimitate această 
propunere.

Pe baza legii constituțio
nale cu privire la federația 
cehoslovacă guvernul va ră- 
mîne în funcție pînă la nu
mirea de către președintele 
republicii a noului guvern fe
deral.

1,

cale 
diat 
bordul navei portavion „York
town".

în cursul zilei de vineri, cos- 
monauții au avut posibilitatea să 
vorbească la telefon cu soțiile 
lor și cu președintele S.U.A., 
Lyndon Johnson, care i-a feli
citat pentru succesul misiunii. Ei 
au controlat, de asemenea, cabi
na spațială cu care au călătorit 
timp de 147 de ore în Cosmos, 
după ce aceasta a fost adusă pe 
portavionul „Yorktown". Prima
rul orașului New York, John 
Lindsay, a trimis o telegramă lui 
Borman, Lovell și Anders prin 
care i-a invitat să participe la 
o mare paradă organizată în 
cinstea lor în acest oraș. Cei trei 
cosmonauți vor participa la o 
conferință de presă Ia Houston 
în ziua de 8 ianuarie. Pînă a- 
tunci se așteaptă ca N.A.S.A. 
(Administrația Națională pentru 
problemele aeronauticii și cerce
tarea spațiului cosmic) să dea 
publicității un număr din foto
grafiile Lunii, luate din ime
diata apropiere a satelitului na
tural al Pămîntului,

© CALCULATOARELE elec
tronice de la sol au efectuat zil
nic aproximativ 80 de miliarde 
de operații în timpul cît a durat 
„Odiseea spațială a navei „A- 
poIlo-8“, au anunțat oficialită
țile de la Centrul de cercetări 
spațiale din Houston (Texas).

înainte de lansare, computerli 
au controlat comportarea an
samblului „S.aturn-5—Apollo-8" 
și a fiecărui subansamblu luat 
individual, în cursul unor zbo
ruri „imaginare" spre Lună, 
pentru a verifica dacă perfor
manțele lor se încadrau în limi
tele admise. Fiecare parte a 
unor astfel de experiențe a ne
cesitat aproximativ’ 600 de mili
oane de operații.

Tratativele chino
americane de la Varșovia
WASHINGTON 28 (Ager

pres). — Agenția Reuter in
formează din Washington, ci
tind surse oficiale americane, 
că S.U.A. 
nerea R. 
ținerea la 
celei de-a 
tativelor 
nivel de 
Varșovia, 
ricanc, relevă agenția mențio
nată, au declarat că printr-o 
notă adresată Ambasadei Chi
neze la Varșovia, a fost dat 
un răspuns pozitiv".

In declarația purtătorului 
de cuvînt al Direcției presei 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. P. Chineze, făcută 
după prezentarea propunerii 
ca să aibă loc o nouă întîlnire, 
se arată : „In cursul ultimilor 
13 ani, la tratativele chino-a- 
mericane la nivel de ambasa
dori, guvernul chinez a susți
nut cu consecvență următoa
rele două principii: în primul 
rînd, guvernul american să 
asigure retragerea imediată a 
tuturor forțelor sale armate 
de pe teritoriul Chinei, adică 
din provincia Taivan și din 
zona strîmtorii Taivan și să 
desființeze toate instalațiile 
lor militare din provincia 
Taivan. în al doilea rînd, gu
vernul american să accepte ca 
China și Statele Unite să în-

cheie un acord cu privire la 
respectarea celor cinci prin
cipii ale coexistenței pașnice".

au acceptat propu- 
P. Chineze privind 
20 februarie 1969 a 
135-a ședințe a tra- 
chino-americane Ia 

ambasadori de la 
„Oficialitățile ame-

Efectuarea

unși exploziiMllwl VJlgJIVAH _ a

termonucleare v

în R. P. Chineză
PEKIN 28 (Agerpres). — A- 

genția China Nouă anunță că, 
la 27 decembrie, deasupra zonei 
de vest a Republicii Populare 
Chineze, a fost efectuată o nouă 
explozie termonucleară.

în comunicatul transmis de a- 
genția China Nouă se arată că 
guvernul chinez subliniază încă 
o .dată că efectuarea de expe
riențe nucleare limitate și,dez
voltarea de către R. P. Chineză 
a armelor nucleare au în între
gime un scop de apărare. De
clarăm din nou, în mod solemn 
— se spune în comunicat — că 
niciodată și în nici o împreju
rare, China nu va fi prima care 
va folosi arma nucleară. Ca și 
în trecut, poporul și guvernul 
chinez vor continua să depună 
eforturi, împreună cu alte po
poare și țări care își apără in
dependența și iubesc pacea, 
pentru realizarea nobilului țel 
al interzicerii complete și dis
trugerii totale 
cleare.

revistă din Argentina, a con
sacrat un întreg număr „pro
vocării la adresa industriei 
argentiniene" și a cerut ca 
întreprinderile naționale să 
fie sprijinite și întărite pen
tru a nu mai fi înghițite de 
firme din străinătate.

Un adevărat scandal a de
clanșat însă în Argentina, 
așa-numitul caz „Dow Che
mical". împotriva acestei 
companii nord-americane a 
luat poziție chiar și ziarul 
cercurilor de afaceri conser
vatoare EL ECONOMISTA. 
Societatea „Dow Chemical" 
una din cele mai mari pe 
plan mondial în domeniul in
dustriei chimice, anunțase 
intenția de a investi suma de 
120 milioane dolari în con
struirea unei importante u- 
zine chimice, la Bahia Blan
ca, localitate situată la sud 
de Buenos Aires. în schimbul 
acestui „gest" consiliul de 
conducere al societății a ce
rut însă din partea guvernu
lui argentinian... să restrîngă 
pe timp de trei ani producția 
întregii industrii chimice na
ționale Ceea ce, în fapt, ar 
fi condamnat această indus
trie la faliment. „Condițiile 
pe care le-a pus societatea 
«Dow Chemical», sînt fără 
precedent în analele adminis-

faptului că trustul nord-a
merican se angajase să fa
ciliteze obținerea unui împru
mut de 35 milioane dolari 
din partea Băncii Mondiale. 
Explicația oferită de ministe
rul argentinian al apărării, 
care controlează tranzacțiile 
de acest tip, a fost că prin 
vînzarea acțiunilor societății 
„Acindar", ea ar fi absorbi
tă în întregime de firma 
nord-americană. O poziție 
la fel de hotărîtă a fost ex
primată și de ministrul co
merțului interior, Râul Pey- 
cere, care luînd cuvîntul în 
fața reprezentanților cercu
rilor de afaceri, a subliniat 
că „guvernul va descuraja 
sistemul de investiții străine 
care constă în cumpărarea 
de acțiuni ale firmelor na
ționale argentiniene".

Fără îndoială, în Argenti
na, la fel ca și în alte țări 
ale continentului latino- 
american, se asistă în prezent 
la o puternică împotrivire 
față de încercările marilor 
concerne străine de a-și în
tări pozițiile pe acest conti
nent. In fond, este vorba de 
afirmarea unor tendințe spre 
obținerea unei adevărate in
dependențe economice.

Patakos

P. NICOARA

ATENA 28. — Corespon
dentul Agerpres. Al. Cîmpea- 
nu, transmite: Luînd cuvîn
tul la un dejun oficial oferit 
vineri' de Asociația presei 
străine din Atena, Stylianos 

'Patakps, vicepremier și mi
nistru al afacerilor interne, 
s-a referit la poziția Greciei 
față de. unele probleme in
ternaționale. „Considerăm un 
front de pace balcanic, a de
clarat el, ca pe un factor e- 
sențial al păcii internaționa
le. Un asemenea front ar în
tâmpina o reacție favorabilă 
în bazinul mediteranean". Vi- 
cepremierul grec a subliniat 
că existența unor țări cu sis
teme sociale diferite nu tre
buie să împiedice crearea a 
ceea ce el a numit „un front 
de pace" balcanic. Totodată, 
însă, el s-a pronunțat și în 
favoarea menținerii pactelor 
militare.

Declarațiile
vicepremie
rului grec

a armelor nu-

și R. P.

UNESCO 
colocviul

PALATUL 
s-a deschis 
cu tema : „Educația și

s UI -t
• INTR-UN DECRET guver

namental dat publicității vineri 
la Bagdad, șeful statului major 
al armatei irakiene, generalul 
Ibrahim Feysal El Ansari, a fost 
demis din funcție. El a fost în
locuit de loeotenent-colonelul 
Hammad Shehad. Au fost scoși, 
de asemenea, din funcții alți pa
tru ofițeri superiori irakieni.

• AGENȚIA China Nouă in
formează că la Rawalpindi a 
fost semnat un acord cu privire 
Ia colaborarea economică și_ teh
nică dintre Pakistan 
Chineză.

• LA 
din Paris 
european 
dezvoltarea științifică, economi
că și socială". Participă 200 de 
delegați din 14 țări europene, 
precum și din 5 țări din alte 
continente. Din Romania ia par
te dr. Constantin Botez. Sînt re
prezentate, de asemenea, nume
roase organizații internaționale 
dintre care Federația sindicală 
mondială, Uniunea internaționa
lă a oamenilor muncii din me
talurgie și chimie, Federația 
mondială a lucrătorilor științi-

Asociația internațională 
„Artă și cultură", numeroase 
alte organizații internaționale 
din învățămînt, precum și re
prezentanți ai unor organizații 
sindicale din învățămînt din 
Franța.

• LA 28 DECEMBRIE a 
început să producă energie 
electrică prima hidrocentra
lă sovietică care folosește e- 
nergia mareelor. Centrala 
este construită la intrarea în 
golful Kislîi din Marea Ba
rents. în timpul fluxului, a- 
pele mării fac să lucreze tur
bina. Ele sînt reținute de 
baraj în timpul refluxului 
și, în caz de necesitate, pot 
fi din nou folosite pentru 
producerea energiei electri
ce. Centrala este înzestrată 
cu 500 de aparate de măsură, 
și control care vor oferi 
posibilitatea studierii regi
mului ei de funcționare și 
altor probleme legate de e- 
ventuale perfecționări ulte
rioare a centralelor electri
ce de acest tip.

• ÎNTR-UN ARTICOL publi
cat în „Almanahul 1969", editat 
la BONN, ministrul vest-german 
al afacerilor externe. Willy

Brandt, subliniază că relațiile 
R.F.G. cu S.U.A. trebuie să fie 
fondate pe principiul indepen
denței celor doi parteneri. Refe- 
rindu-se la relațiile franco-vest- 
germane, autorul articolului a- 
preciază că ele își păstrează 
importanța lor vitală, chiar dacă 
cele două guverne au opinii di
vergente asupra unui anumit 
număr de probleme.

• COMANDANȚII forțelor 
armate braziliene s-au întrunit 
vineri Ia Rio de Janeiro pentru 
a examina situația politică din 
țară, ca urmare a dizolvării 
parlamentului și asumarea de 
puteri depline de către preșe
dintele Artur Costa Silva. Mi
nistrul forțelor armate terestre, 
Aurelio Lyra Tavares, a prezen
tat un raport în această pro
blemă.

In aceeași zî, comandanții mi
litari brazilieni s-au întîlnit cu 
șeful statului. Agenția U.P.I. 
remarcă faptul că acest prilej a 
fost folosit pentru ca militarii 
să se pronunțe în favoarea men
ținerii actualei linii politice. 
Pentru ziua de 30 decembrie 
este programată o nouă impor
tantă reuniune a Consiliului 
securității naționale, cînd se 
așteaptă să fie hotărîtă anularea 
drepturilor politice ale unor 
personalități braziliene.

I-

GUINEEA ECUATORIALA. — Piața centrală din Santo Isabel, 
capitala noului stat
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