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Dragi tovarăși și prieteni,

Cetățeni ai Republicii Socialiste Ro
mânia

Vom încheia, peste cîteva . minute, 
;că un an de muncă, de rodnice efor- 

■jri creatoare, de succese și victorii pe 
Irumul socialismului. Acum, înainte ca 

- îrșitul anului, privirile
> 1969 cu încredere și 
rea dc a face să în- 
ernic scumpa noastră

968 s-a amplificat și 
vitatea în sfera pro- 
teriale, au continuat, 

.....„......... wv^.nuiizarca socialistă a țării, 
modernizarea agriculturii, dezvoltarea 
științei, artei și culturii, a sporit bogăția 
națională a poporului român. Ca rezul
tat al creșterii venitului național, s-a îm
bunătățit nivelul de trai material și spi
ritual al populației de la orașe și sate ; 
statul socialist a investit noi ți impor
tante fonduri pentru ridicarea econo- 
mico-socială a județelor, orașelor și co
munelor, pentru construcția de locuințe, 
nentru nevoile social-culturale ale oame
nilor muncii.

Tn anul 1968, din inițiativa Comitetului 
Central al partidului, în țara noastră s-a 
desfășurat o intensă activitate social-poli- 
tică pentru perfecționarea relațiilor so
cialiste de producție, a întregii organi
zări a societății, pentru adîncirea demo
crației, întărirea legalității, promovarea 
fermă a principiilor de echitate și justi
ție socială.

în procesul desăvîrșirii socialismului 
s-a cimentat și mai pulernic alianța 
dintre clasa muncitoare și țărănime, uni
tatea de nezdruncinat dintre muncitori, 
țărani ți intelectuali, prietenia frați 
dintre poporul român și naționali 
conlocuitoare, s-a întărit coeziunea na
țiunii noastre socialiste care pășește 
neabătut — sub conducerea Partidului 
Com—'st Român — po drumul larg al 

uluiri civilizației.

țeastă
și naționalitățile

Dragi tovarăși.

în fața tuturor stă sarcina îndeplinirii 
exemplare a planului celui de-al 4-lea an 
al cincinalului. însuflețite do un fierbinte 
patriotism, de hotărîrea fermă de a da 
viață politicii partidului, de a spori și 
mai mult puterea economică a patriei, 
organizațiile județene de partid, institu
tele de ccrceiars și proiectare, colecti
vele do oameni ai muncii s-au angajat, 
în cadrul unei ample întreceri pe țară, 
să depășească prevederile planului,, să 
realizeze înainte de termen obiectivele 
programului de investiții, să sporească 
eficiența activității economice și contri
buția cercetării științifice la dezvoltarea 
porției.

îngăduiți-mi, dragi tovarăși și prieteni, 
ca acum, în pragul Anului Nou, să vă 
felicit din toată inima și să vă urez tu
turor — muncitori, țărar.i, intelectuali, oa
meni ai muncii fără deosebire de ..na
ționalitate, bărbați, femei, tineri, și vîrst- 
nici, fii ai marii familii a României. —- 
succese strălucite în activitatea entuziastă 
consacrată înfloririi națiunii noastre so
cialiste.

întărind continuu orînduirea nouă, pu- 
nîndu-i tot mai deplin în valoare superio
ritatea, uriașele ci resurse dc progres, ne 
îndeplinim nu numai o sacră îndatorire 
națională, ci și o înaltă obligație interna
țională, contribuind la întărirea sistemu
lui mondial al socialismului, la creșterea 
influenței ideologiei marxîst-leniniste în 
lume, la sporirea forței marelui front 
antiimperialist.

Anul care a trecut a intrat în istoria 
zbuciumată a umanității, atît prin noi 
succese ale forțelor păcii, cît și prin eve
nimente care au întunecat orizontul vie
ții internaționale. In acest an a continuat 
războiul din Vietnam, au rămas deschise 
focare de încordare care periclitează pa
cea, toate acestea sporind sentimentul 
de teamă și neîncredere în rîndul po
poarelor. Am salutat încetarea bombar
damentelor Stolelor Unite ale Americii în 
Republica Democrată Vietnam, dar tre
buie mers mai departe pentru a se pune 
definitiv capăt războiului împotriva po-
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porului vietnamez ; trebuie depuso noi 
eforturi pentru lichidarea conflictului din 
Orientul Mijlociu. în anul ce vine, inte
resele majore ale popoarelor impun noi 
și energice eforturi pentru soluționarea 
conflictelor, pentru evitarea reeditării 
războiului rece, pentru destindere, pen
tru întărirea securității pe continentul 
european și în întreaga lume, pentru a 
face să triumfe în viața internațională 
respectul dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta, respectul .prin
cipiilor independenței și suveranității na
ționale, aie egalității în drepturi între 
toate statele.

Militînd activ în rîndul forțelor înain
tate ale contemporaneității — România 
îsi va consacra și în viitor eforturile în
tăririi unității țărilor socialiste, a miș
cării comuniste și muncitorești, creării 
unei lumi mai bune, mai drepte, instau
rării unui climat de încredere și înțele
gere între popoare, dezvoltării colabo
rării între națiuni pe terenul construcției 
pașnice, excluderii definitive a războiului 
din viața planetei noastre.

Ne exprimăm convingerea că forțele 
progresului vor reuși să zădărnicească 
planurile agresive ale reacțiunii, ale im
perialismului, își vor afirma superiorita
tea, vor impune voința de pace a în
tregii omeniri.

Fie ca Anul Nou să aducă poporului 
român satisfacții tot mai mari în împli
nirea aspirațiilor sale de fericire și pros
peritate, să marcheze victorii noi în lupta 
popoarelor pentru pace și progres.

înainte de a răsuna prima bătaie de 
ceas a Anului Nou, vă adresez, tuturor, 
dragi compatrioți, tradiționala urare stră
moșească : „La multi ani". Doresc fiecă
ruia ani multi și fericiți, împlinirea do
rințelor și aspirațiilor de mai bine !

Să ridicăm paharul pentru clasa mun
citoare, țărănimea cooperatistă, intelec
tualitatea patriei noastre, pentru întregul 
popor — eroic constructor al societății 
socialiste ; pentru Partidul Comunist Ro
mân, conducătorul încercat al națiunii 
noastre ; pentru propășirea materială și 
spirituală a României ; pentru socialism, 
pentru pace și colaborare între popoare !

VEILIIOINl ’69 I TOASTURIa
3
î

PENTRU ANUL 5

Conștienți de înaltele sale răspunderi fată de patrie, față de 
destinele ei, tineretul județului Brașov, asemenea tineretului 
din întreaga țară, este animat de dorința fierbinte ca, în cinstea 
celei de-a 25-a aniversări a eliberării țării și a Congresului al 
X-lea al P.C.R., să-și aducă o contribuție sporită la eforturile 
întregului popor, sub conducerea partidului, pentru dezvoltarea 
șl înflorirea continuă a României socialiste.

Organizațiile U.T.C., toți tinerii — români, maghiari, germani 
— din fabrici, uzine, de pe șantierele de construcții, din insti
tuțiile de stat și cooperatiste ale agriculturii, sînt hotăriți să 
participe activ la întrecerea declanșată între organizațiile ju-

COMITETUL JUDEȚEAN BRAȘOV 
AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Ing. Ilie Lepăd* 
prim-secretar al Comitetului j 

Ilfov al U.T.C.

Drapată în faldurile bogate ale primei căpezi, țara a pășit într-un nou an al tinereții 
le. Am pășit pe poarta Anului Nou — pe sub arcada de lumini și cîntece ritmate so- 
un de cele douăsprezece bătăi ale orologiu'ui — cu voioșia tradițională, proprie poporu- 
i nostru, cu bucuria marilor împliniri ale anului, cu chipul cel nou al patriei răsfrînt în 
ma fiecăruia dintre noi, cu certitudinea unor noi și tot mai mărețe izbînzi viitoare.
înainte de a ne continua ascensiunea, aruncăm o privire în urmă, Ia drumul pe care 

m parcurs... Am traversat un an bun, un an bogat în succese, pe care marea carte de 
>ric a neamului îl va consemna cu firească mindrie.

în secunda de cumpănă a anilor am ascultat, cu emoție și cu profundă dragoste, me- 
ul secretarului general al Comitetului Central al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
măcind în cuvinte vibrația profundă din sufletul fiecăruia dintre noi. Oriunde ne-am 
it, în aceste clipe, în jurul meselor bogate ale revelionului, în mijlocul tovarășilor de 
ncă sau in sinul familiilor noastre, cuvin tele mesajului au primit răspunsul nostru 
rit și entuziast, născut din dorința fierbinte de a ne pune toate forțele, întreaga noa- 

• dăruire și energie, în slujba patriei socia liste, a drumului săli ascendent.
I960 își începe călătoria de-a lungul meri dianclor patriei sub semnul nobil al muncii 
rflețite, al marii construcții care ne definește perimetrul și ritmul. Poporului român, 
s își construiește cu pasiune viitorul visat de înaintași, i se vestesc răspunderi din ce în 
nai înalte față de propriul său destin. Vom trăi un an care — înscriindu-se lungului șir 
?esturi creatoare care au consacrat noua față a României — va concentra, asemeni unui 
r luminos, tot ce este mai de preț în mintea și în brațele noastre, toată dragostea față 
lăniîntul țării, toată hotărîrea de a-1 face mai strălucitor și mai bogat, pe măsura daru- 

sale, a aspirațiilor noastre înalte de viitor.
Cu aceste gînduri de lumină, oamenii muncii de pe întreg cuprinsul țării, bărbați și 
ei, tineri și vârstnici, fără deosebire de naționalitate, ca o uriașă familie, adunată în jurul 
ii de sărbătoare, au ridicat prima cupă din noaptea Anului Nou pentru patria noastră 
listă, pentru Partidul Comunist Român, pentru incercații săi conducători, pentru viito- 
le aur pe care fiecare an ni-l aduce tot mai aproape. Reporterii noștri au consemnat 
a ecouri din voioșia și solemnitatea acestor momente de neuitat.

Puncte de lumină
o peisajul nocturn

ai Bucureștiului
tinerii locuitori ai 
Comitetul munici- 

T.C. s-a dovedit, în 
le revelion, o gazdă 
are și plină de fan- 
aurile tineretului din 

și-au întîmpinat 
itr-o haină multico- 
n cadru bogat în a- 
tr-o adevărată risi- 
iginație

șie. Un revelion „ca-n filme", 
un altul „ca-n basme", un re
velion petrecut „la castel", un 
altul „la cabana veseliei", au 
adunat în jurul meselor fes
tive, în preajma brazilor îm
podobiți de sărbătoare, în 
mijlocul ringurilor de dans, cî- 
teva mii de tineri, care 
vrut să ureze — alături 
prietenii lor, de tovarășii

de muncă și visuri — un săr
bătoresc „bun venit!“ noului 
an al țării. Tradiția, de dată 
recentă, dar temeinic împă- 
mîntenită, a întrecerii dintre 
cluburile tineretului pentru 
cel mai izbutit carnaval, pen
tru atmosfera cea mai primi
toare, pentru programul cel 
mai bogat, pentru ideile cele 
mai îndrăznețe, și-a arătat și 
de această dată roadele, a- 
prinzînd, în peisajul nocturn 
al Bucureștiului, în pragul lui 
’69, nenumărate puncte de lu
mină intensă, ca tot atîtea ra
diații ale veseliei.

E greu să stai, în noaptea 
anului nou, țintuit pe același 
scaun, cînd în jurul tău ca
ruselul sărbătorii se rotește a- 
mețitor, născînd în toată clipa 
noi imagini pline de farmec 
și inedit... Să-i urmăm, deci, peși de voio-

să ridicăm paharul pentru satul nostru î

Chemării 
un larg ecc 
— entuzias 
voltare mu 
toare de en

Un prog 
o sută de 
ți le-a lua 
la întrecei 
București 
mobilizatoi 
pus realiz 
40 milioan 
valorificare 
plan, a un 
gațiilor cu 
peste 6 701 
gospodăriri 
tanță econ 
oamenilor

Realizare 
noastră orț 
larg de m 
atașamentu 
afirmație p 
bilizați de 
fi dăruirea 
rezultate d 
interes pet. 
solidarea a 
agrară, oct. 
COCUl tUlTr
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O caldă urare de fericire sub ere ngile împodobite ale bradului

acești tineri, ghidați de punc
tele incandescente 
liei.

...Aproape 400 de 
întreprinderile și 
sectorului I, de la Combinatul 
Poligrafic „Casa Scînteii", de 
la Automatica, de la I.R.M.A., 
de la I.C.M.P. 7-Otopeni, au 
petrecut Ia „Ateneul Tineretu
lui" un revelion „ca-n filme", 
în care totul, de la podoabele 
sălilor pînă la momentele pro
gramului artistic, a întreținut 
sugestia lumii feerice de pe e- 
cranul alb. „Clubul elevilor" 
dn sectorul IV s-a transformat, 
pentru cei 500 de vizitatori ai 
săi, într-o adevărată cabană’ 
a veseliei, în stil de cabaret 
1900. La „Tehnic-Club". la „U- 
niversal-CJub", la „Modern- 
Club",- tinerii bucureșteni au 
închinat paharele pline, urîn- 
du-și sănătate și voioșie, au 
dansat sub ploaia de confetii 
și ghirlande, au aplaudat pe 
cei mai îndrăgiți reprezen
tanți ai muzelor vesele. Am 
întîlnit printre ei tineri de la 
cele mai tinere întreprinderi 
bucureștene : Fabrica de ele
mente pentru automatizare, 
„Policolor", „Tricolana", Uzina 
de mașini grele. Am întîlnit ti-

ale vese-

tineri din 
instituțiile

neri de la cele trei institute de 
cercetări și proiectări din sec
torul VII, coautori ai acelei vi
brante chemări adresate tutu
ror colectivelor de cercetători 
și proiectanți din țară, și ti
neri de la celelalte institute, 
care au răspuns cu același en
tuziasm. Am întîlnit tineri de 
la întreprinderea pentru ra
ționalizarea și modernizarea 
instalațiilor energetice, de la 
întreprinderile de construcții- 
montaj nr. 1 și 7, de la I.C.H.F., 
de la „Tehnica lemnului" și de 
la alte întreprinderi, pentru 
care anul se terminase încă în 
urmă cu cîteva săptămîni, a- 
tunci cînd, cu privirile sclipind 
de mindrie, raportaseră parti- • ■ 
dului: „Am îndeplinit planul 
anual !“.

I-am urmat pe acești tineri 
pretutindeni, le-am văzut fețe
le strălucitoare de bucurie sub 
strălucirile arborilor împodo
biți sărbătorește, le-am ascul
tat urările, visurile și planu
rile de viitor... Dar cine putea 
ține pasul cu pașii și cu ritmul 
pașilor lor ? Ce imagini să reții 
mai îptîi din cavalcada ima
ginilor sărbătorești, astfel în-

cît, netrădînd clipa, s-o faci ■ 
oglindă a tuturor clipelor, pe- 
trecute în toate punctele de 
lumină din acest somptuos pei- B 
saj nocturn ? în zori, pe co- g 
vorul proaspăt al zăpezii, ti
nerii au pornit spre casă, pro- ■ 
mițîndu-și să revină în serile g 
următoare, cînd sălile de dans 
ale cluburilor îi așteaptă cu a- ■ 
ceeași ospitalitate... Urmele g 
lor, pe zăpadă, închipuiau H 
mai departe pași de dans.

Reportaj de :
A. BALGRADEAN, V. CABU- 
LEA, I. CHIRIC, S. COSTIN, 
GH. FECIORU, C. POGA- 
CEANll. VASILE RAVESCU, 
N. UDROIU, A. VASILESCU, 

D. RUJAN

Fotografii de 
C. CONSTANTIN

(Continuare în pag. a Il-a)

In zilele d 
București și

B dețe ale țăr 
_ abundentă, 
“ nele greutăl 
g rare a circ 

pe calea f<
■ Organele 
g Ministerului

nisterului I
■ Navale și 

Popular al 
rești și Co 
județele Uf 
mița, Arge 
lăți, Brăila, 
cău. Brașov 
suri pentn 
a mijloace'.

Deși în : 
intens la deszăpezire, 
menționat, totuși, că unele or
gane de specialitate, printre 
care acelea aparținînd de Con
siliul Popular al Municipiului 
București și de Consiliul popu
lar județean Prahova, au fost 
surprinse mai puțin pregătite 
ceea ce a determinat începerea 
cu întîrziere a acțiunii de des
zăpezire.

Ca un fapt pozitiv se remarcă 
acțiunea a numeroși locuitori 
din Capitală și din alte locali
tăți ale țării, care, din proprie 
inițiativă sau la îndemnul de- 
putaților și activiștilor obștești, 
au început 
pe străzile 
recomandă 
tineretului, 
să dezvolte 
nea inițiative, să răspundă che
mării Consiliilor populare și or
ganizațiilor obștești, astfel 
lucrările de deszăpezire să 
desfășoare tot timpul, să nu 
aștepte încetarea ninsorii, 
atît maî mult, cu cit previziu
nile meteorologice indică nin
soare în continuare.

trebuie

>ra 20,00, straiu. 
:ra înălțimi cu- 
■34 cm în Olte- 
în Muntenia; 

iova.
.. a nins continuu, 

zăpadă atingînd 60stratul de 
cm.

în următoarele 24 de ore vor 
continua să cadă ninsori inter
mitente in jumătatea de sud-est 
a țării și cu caracter temporar 
în celelalte regiuni. Vîntul va 
prezenta intensificări în Mol
dova, Bărăgan și Dobrogea, 
Temperatura aerului se men
ține, în general staționară.

(Agerpres)

B

a

curățirea zăpezii de 
pe care locuiesc. Se 
tuturor cetățenilor, 
de la orașe și sate, 
cit mai larg aseme-

ca
se 
se 
cu

I
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GAUDEAMUS
1969!

Revelion studențesc... ! Cite 
semne de exclamare sint ad
misibile pentru a sublinia fer
voarea acestui moment ? Pre
tutindeni, o atmosferă de bu
curie robustă, de optimism, de 
tonică efervescență a senti
mentelor. La C'uj sau la Iași, 
la Timișoara sau la București, 
facultățile au îmbrăcat „ținuta 
de 
rii
•* *

**«rirea
cea

<1

■r**
akait . oiășu-

are de energii, la căile fe-
• și la posturile de coman-
ale altor mijloace de trans- 

lerele de gardă, 
îează vieți ome- 
ițile de comandă 
r aflate în curse, 
:ocmai de partea 
ibului și, bineîn- 
nprejurul patriei, 
luînd forma hăr- 

lămîntului româ- 
ioar cîteva dintre 
mii de oameni 

rena trecerii din- 
plinindu-și,

gală“. Studenții și profeso- 
s-au adunat, după tradiție, 
ciocnească o cupă de vin și 
;i facă urări în clipa cînd 
ntîlnesc anii. E multă vese- 
iar „spiritul academic" cu 

■ ne-a obișnuit lumea am- 
itrelor se simte — și în 
t cadru — bine. E atmos- 
studențească a anilor noș- 
cu revărsarea ei, de tine- 

și elanuri, cu certitudi- 
înaintării în timp spre 
bucurii și împliniri.
ntervi/ fulger în fața sa
le revelion, luminată săr- 
rește, a Institutului poli- 
ic. In jur totul e fasci- 
. Sîntem de fapt într-un 
arat oraș studențesc, un 
ș“ cu blocuri elegante, 
e terminate în 1968, care 
i o ambianță de confort 
?rn pentru 7 500 de stu-
i : Complexul de cămine 
ie". In apropiere se înalță 
•tele noului local al Insti- 
ui politehnic, aflat în con- 
:ție, care va fi cea mai 
;rnă instituție de învăță-
din țara noastră. Un ase- 

ka decor îndeamnă la re-
ii mature, la proiecte-pri- 
activitatea de viitor. Mai 
că interlocutoarea noas- 
Joina Marinescu, studentă 
nul V la Facultatea elec- 
ergetică, în anul 1969 va

deveni inginer.
— Pentru ce veți închina 

paharul în noaptea aceasta ?
— Sint convinsă că nici un 

fel de activitate creatoare nu 
este posibilă fără arta de a ști 
să imbini inteligența cu pasiu
nea. Acum cînd închin pentru 

r
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Pînclaru de laou 1969 sărbătorit de tehnicianul Niculae _____ __ _
Tractorul" din Brașov, alături de soția sa I.ucieția și cei doi 

copii, Nictișor și Nicolela

Anul Nou, am multe gînduri. 
multe dorințe... îmi doresc ca 
în profesiunea mea să fiu în
totdeauna inteligentă, recep
tivă la nou, și, în același timp, 
pasionată. Sînt calități pe care 
patria noastră le cere tuturor 
slujitorilor ei, tuturor tineri
lor. Fără aceste calități este 
greu să realizezi ceva durabil. 
Dacă inteligența fără pasiune 
este rece și nu are forță dina
mică, pasiunea fără inteligență 
este oarbă. Această cerință de 
sinteză și armonie presupune 
de fiecare dată existența unui 
al treilea factor : rîvna. Orice 
muncă de creație are nevoie 
de rîvnă. De aceea, închinind 
pentru profesorii mei, pentru 
facultate, le mulțumesc în pri
mul rînd pentru eforturile fă
cute de a înnobila personali
tatea noastră cu asemenea tră
sături.

...Există un domeniu unde, 
prin exigență, noțiunea de fru
mos se simte „la ea acasă" : 
arhitectura. In această noapte 
de Revelion, împodobind sălile 
de petrecere așa cum numai ei 
știu s-o facă, studenții Insti
tutului de arhitectură au con
ferit frumosului un plus de 
generozitate. Noaptea aceasta 
— pentru care studenții s-au 
pregătit cu mult timp înainte, 
reușind să închege un pro
gram artistic bogat — are nu 
numai un farmec tradițional, 
ci și un anume specific : e o 
noapte de petrecere, dar o 
noapte cînd se gîndește intens, 
cînd se fac bilanțuri și se con
turează proiecte.

La sărbătorirea Revelionu
lui, pe care îl petrec în localul 
ce s-a extins de curînd, adău- 
gîndu-i-se încă un corp de 
clădire, închinînd paharul cu 
profesorii lor și urîndu-și noi 
și importante succese, studen
ții au adresat cuvinte de pro
fundă recunoștință, de fierbin
te mulțumire pentru tot ceea ce 
le oferă partidul și statul, 

în toate celelalte ore de mun
că, datoria față de popor. Iar 
dacă în noaptea de veselie pe 
care am petrecut-o cu toții

' -am gîndit în mod deosebit 
este pentru a le putea 

riite mulțumirile ce da- 
■lipelor de răgaz aslgu- 

strădania și respon- 
lor.
nsmise de cores- 

*•1 din trei mari 
__ ^.ului continuu" 

.c demonstrează ci. acei căro
ra le-a revenit ace. stă cinste 
și-au îndeplinit-o cu succes.

...In noaptea de Anul Nou 
blumingul de 1300 mm de la 
Hunedoara avea de îndeplinit 
primele sale sarcini de plan ; 
activitatea febrilă care se des
fășura la această or î, era, așa
dar, o repetiție generală în 
vederea asaltului care se a- 
propie. După predarea schim
burilor, peste cele 5 posturi de 
comandă s-a lăsat liniștea. 
Manevranții ascultau sarcini
le trasate prin televorbitor de 
la postul principal de către 
șeful de schimb, inginerul 
Emir Popa. Deși în față nu 
i se deschidea decît o imagine 
parțială a halei, prin cele 3 a- 
parate de televiziune instala
te în cabină el avea posibili
tatea să observe întregul blu- 
ming, — moderna instalație 
aflată la ora primului reve
lion.

Sirenele au început să sune

po- 
oa

Și
de 
de 
de 
au

1968 
di- 

pre-

stu- 
pe-

școala și profesorii, pentru 
sibilitatea de a se forma 
specialiști de valoare.

...în clădirea Facultății de 
drept, împodobită cu gust 
fantezie, unde viitorii juriști 
petrec Revelionul alături 
colegii lor de la Facultatea 
chimie și de la Facultatea 
limbă și literatură română, 
venit — ca invitați de onoare 
ai studenților — foarte multe 
cadre didactice. Constantin 
Mitrache, asistent la Faculta
tea de drept ne-a spus :

— Sfirșitul anului 
ne-a adus nouă, cadrelor 
dactice, încă un semn de 
țuire : Hotărîrea privind majo
rarea salariilor. Acum, cînd 
întîlnim Anul Nou împreună 
cu studenții, cînd închinăm cu 
ei pentru succesele noastre, ne 
gîndim că în anul care vine va 
trebui să facem mai mult pen
tru educarea multilaterală a 
tineretului studios, să fim mai 
mult in mijlocul studenților, 
nu numai la activitățile didac
tice ci și în ceasurile de răgaz. 
Să răspundem cu maximă efi
ciență veșnicii curiozități știin
țifice a studenților, pasiunii 
lor de a afla, de a ști, de a cu
noaște.

...Cantina complexului 
dențesc Grozăvești. Aici 
trec Revelionul peste 900 de 
tineri, studenți din facultățile 
Matematică-mecanică, Geogra
fie,-geologie, Biologie. Cadrul 
nu e tocmai prielnic pentru un 
interviu : se cîntă, se dansea
ză. se spun glume. Totuși...

— Cum vă numiți ? 
Un răspuns timid.
— Lucreția Păun, anul III, 

Facultatea de biologie.
Și un răspuns ceva mal si

gur :
— Ion Vătafu, anul IV. Fa

cultatea de biologie.
Aflu că amîndoi sînt pasio

nați cercetători, membri ai 
aceluiași cerc științific : siste
matica plantelor.

— Ce vă doriți pentru 
1969 ?

— „Darul" de a simți 
mult, de a înțelege mai 
esența faptelor care pulsează 
în cunoștințele pe care le adu
năm. Și cit mai mult spirit ști
ințific...

Au răspuns amîndoi în ace
lași timp... Gînduri care sînt, 
de fapt, ale tuturor.

Și interlocutorii noștri, închi- 
nînd paharul pentru viitor, 
l-au închinat cu sentimentul că 
acesta le aparține din plin.

anul

mal 
bine

prelung. In acel moment la 
televorbitor Inginerul Emil 
Popa s-a adresat pe rînd cu 
o voce solemnă fiecărui post 
de comandă : „La mulți ani, 
băieți!“

mic deranjament

— La mulți ani, tovarășe 
inginer ! au răspuns din toate 
colțurile halei, voci emoțio
nate. La care inginerul a adău
gat : Trageți, băieți, să depă
șim primul nostru plan de 
producție !

Numai de la postul C al la
minorului de semifabricate 
n-a venit răspuns. De abia 
într-un tîrziu s-b auzit la tele- 
vorbitor vocea manevrantu- 
lui Tiberlu Băbuț, un tînăr de 
25 de ani.

— La mulți ani, tovarășe 
inginer f Mă iertați că nu v-am 
putut face urarea la vreme. 
Chiar cînd sunau sirenele s-a 
produs un 
la foarfecă de tăiere. Țaglele 
veneau una după alta. Nu pu
teau aștepta. Dar am rezolvat 
totul rapid.

Șeful de schimb i-a mulțu
mit, apoi a apăsat pe un alt 
buton, solicitînd o nouă legă
tură. Munca a intrat în coor
donatele ei normale, parcă ni
mic nu se întîmplase. La tele- 
vorbitor locul urărilor a fost 
luat de instrucțiunile de lucru : 
„Laminat pentru 650. Schim
bați pentru 750“.

In micile răgazuri, șeful de 
schimb vorbea însă despre 
hărnicia oamenilor. La termi
narea schimbului ne-am con
vins că vorbele inginerului 
Emil Popa nu conțineau nici 
un pic de exagerare. La blu- 
mingul de 1300 mm planul fu
sese realizat în proporție de 
150 la sută. Șeful de schimb 
afirmă că este cel mai înalt 
nivel de producție obținut de 
la darea lui în folosință. Dacă 
s-ar lamina în același ritm 
pînă la finele lui 1969 s-ar pro
duce peste plan aproape ju
mătate milion tone blumuri.

Să fie, deci, de bun augur 
acest început!

...Cel de-al cincilea revelion 
pe care Combinatul craiovean 
îl sărbătorește prin muncă, a 
găsit la datorie mulți tineri 
care au întreținut aprinsă fla
căra procesului de producție. 
La Fabrica de azotat, operato
rul principal al tabloului de 
comandă, Ion Tunbăr, supra
veghează atent parametrii și 
instalația, asigurînd încăr
carea cu materii prime și con-

TOASTURI PENTRU ANUL

trolul întregii instalații. Pe 
raportul de lucru stă caligra
fiată urarea „La mulți ani", 
pe care colegii din cealaltă 
tură i-au lăsat-o ca un gînd 
bun de succes. La celălalt ca
păt al procesului tehnologic 
un alt tînăr, Ion Roșoală, asi
gură caracteristicile produsu
lui finit. In această noapte 
încă o importantă cantitate de 
azotat de amoniu granulat a 
fost pregătită pentru ogoarele 
patriei. Cealaltă fabrică a sec
ției îngrășăminte, fabrica de 
uree, funcționează normal. Me
dia de vîrstă a personalului 
ce o deservește nu depășește 
23 de ani. Toți sînt absolvenți 
ai promoției 1964, tineri cu o 
înaltă pregătire, teoretică și 
practică, majoritatea seraliști 
sau studenți la cursurile fără 
frecvență. După un an de la 
punerea în funcțiune, fabrica 
de uree a reușit să se încadre
ze în consumurile specifice de 
materii prime și utilități 
proiectate, neînregistrîndu-se 
pierderi de producție. Chiar 
în jurul orei ZERO sîntem 
anunțați că instalația funcțio
nează la capacitate, existînd 
premiza să se înregistreze la 
sfîrșitul schimbului o depășire 
de plan. Cu aceeași perfectă 
funcționare intră în noul an 
și Fabrica de catalizatori anor
ganici, singura din țară care 
realizează acest produs pentru 
sinteza și conversia amonia
cului. Fabrica și-a mărit ca
pacitatea la oxid de carbon 
mergînd cursiv cu 1400 kg/24 
ore. Ea furnizează catalizatori 
anorganici combinatelor din 
Tg. Mureș, Făgăraș, Turnu 
Măgurele, înlocuind pe cei din 
import.

...La Galați, la oțelărie, mais
trul Constantin Zamfir dă 
semnalul: la ora zero începe 
elaborarea șarjei nr. 1. „Acum 
un an — spun unii — eram 
la Hunedoara. Nu bănuiam că 
revelionul următor îl vom 
face pe malul Dunării, la 
Combinatul siderurgic de 
aici". Desigur, sentimentele 
trăite la cumpăna timpului 
calendaristic, sînt în general

tot 
în 
va

aceleași, indiferent de loc. 
Foarte tînăr, oțelarul Cornel 
Hristache și-a terminat spe
cializarea anul trecut, odată 
cu intrarea în funcțiune a 
primului convertizor la Galați. 
Acum numărarea șarjelor1 la 
a căror elaborare a contribuit 
este încă ușoară. Dar peste un 
an ? Dar peste mulți alții ?

La ziuă se face primul bi
lanț : 7 șarje elaborate de
schimbul maistrului Constan
tin Zamfir. S-au dat peste plan 
100 de tone de oțel. Calita
tea — bună. „Este pentru pri
ma dată — ni se spune — 
cînd lucrăm aici, la acest com
binat, după o programa
re zilnică. Am intrat deci în- 
tr-o nouă fază. Pînă acum ni 
se impunea doar calitatea. In- 
cepînd cu primele ore din 1969 
ni se cere și o cantitate 
dinainte prevăzută. Dar, spre 
bucuria noastră, încă de la în
ceput am depășit planificarea. 
Un asemenea succes, un start 
atît de bun l-am obținut fiind
că noi ne cunoaștem meseria 
iar convertizorul merge exce
lent. Putem garanta, cu 
simțul de răspundere, că 
1969 — dacă furnalul ne 
furniza fontă suficientă și de 
bună calitate — noi vom 
doborî multe recorduri".

Foc continuu, foc neîntre
rupt. Elaborarea oțelului gălă- 
țean este luat din mers de 
schimbul maistrului Gheorghe 
Baba, care a obținut anul tre
cut cele mai bune rezultate. 
Maistrul și oamenii săi iau cu
noștință de rezultatele schim
bului anterior și pornesc la 
locurile lor de muncă. Este, 
de fapt, al doilea schimb care 
pornește să ducă la îndeplini
re marile angajamente pe care 
colectivele de muncă și le-au 
luat drept răspuns la chema
rea lansată de unele organiza
ții de partid de a întîmpina 
marile evenimente ale anului 
1969 cu rezultate remarcabile 
în îndeplinirea tuturor obliga
țiilor profesionale. Șarjele ela
borate sînt primele din seria 
pe care ei și tovarășii lor le 
închină celei de a 25-a aniver
sări a Eliberării patriei, celui 
de-al X-lea Congres al Parti
dului.

sează f.

URARE LA
FERESTRELE

SATULUI

Mese bo-

la miezul 
pe cîtiva

In noaptea îngemănării timpu
lui, a predării și preluării simbo
lice a ștafetei, cînd paharele se 
umplu, deopotrivă, pentru bucu
riile trăite, dar și pentru împlini
rile ce vor fi, cutreierăm Bărăga
nul. Sub mantia albă, păniîntul, 
bine semănat, dospește pîinea a- 
nului 1969. Pe ulițe se aud vo
cile colindătorilor. In case, me
sele sînt încărcate, o ușă deschi
să lasă să ajungă pînă în drum 
aromele belșugului rînduit pe me
se de gospodari. Răzbat urări de 
bine.

La BORĂNEȘTI, o parte din
tre săteni și-au dat întîlnire în 
sala căminului cultural, 
gate, oameni veseli.

— Pentru ce toastați 
nopții ? i-am întrebat 
meseni.

— Pentru belșug în cîmp și fe
ricire în familie — ne-a răspuns 
Dumitru Gheorghe — președin
tele cooperativei agricole. Ne-am 
piopus să creștem suprafața iri
gată cu încă o sută de hectare, să 
obținem producții medii de trei 
mii kilograme grîu, patru mii 
cinci sute kilograme porumb și 
două mii litri lapte.

— Pentru prietenie și sănătate 
— a urat cooperatorul Petre Mi
hail.

— înainte de toate pentru fe
tița noastră, Daniela, a cărei vîr- 
stă nu depășește decît cu cîteva 
zile pe cea a Anului Nou — au 
răspuns soții Constanța și Con
stantin Tudor.

— Pentru un an de pace, cu ma
gazii pline, cu bucurii pentru fie-

Și acum, toată lumea dan

care om, și-a formulat dorința coo
peratorul Virgil Bănică.

Pe urmele colindătorilor, ne-am 
continuat drumul în cel mai în
tins și roditor șes al țării. Casele 
cu ferestre înalte, antenele tele
vizoarelor și radio-urilor, lumina 
electrică, gardurile de beton sau 
din ulucă frumos croită, reflectă 
— și la Dridu și la Ion Roată și 
la Gheorghe Doja, și la Săveni, 
și la Călugăreai — bogăția ani
lor ce-i trăim, hărnicia gazde
lor prinse acum în uriașa horă a 
petrecerilor de Anul Nou. La Co- 
șereni, cea mai mare din încăpe
rile sediului cooperativei agrico
le a fost împodobită de către ti
neri cu un frumos pom de iamă, 
cu steluțe argintii și ghirlande de 
brad. Brigadierii Cleopatra Ștefan 
și Emil Andrei, mecanizatorii Va- 
sile Gînă, Ștefan Uleșteanu și Ion 
Stoian, cooperatorii Nicolae Trifu, 
Ștefan Sava și toți ceilalți au cioc
nit pahare pentru izbînzile anului 
1968, pentTu bucuriile pe care le 
așteaptă de la 1969.

Le-au adus la miezul nopții 
urarea lor, colindătorii, iar răspun
sul la urare se desprinde din an
gajamentele formulate cu o zi 
înainte de către 
U.T.C., ca răspuns la chemările 
de întrecere lansate de către 
Conferințele județene U.T.C. Pra
hova și Teleorman : nici un tî
năr în afara producției, numărul 
mediu de zile muncă efectuai 
fiind de cel puțin 200 ; amena
jarea pentru irigații a oinci hec
tare, Tedarea circuitului agricol a 
opt hectare, desfășurarea unei ast
fel de activități care să permită 
creșterea producțiilor medii cu 
cel puțin trei sute kilograme grîu.

In drumul nostru am oprit și 

organizația

la casa lui moș Gheorghe Mîcșan. 
Casă mare, deretecată, frumos 
gospodărită. Sîntem poftiți înăun
tru. In jurul mesei, familie mare.

— Toți îmi sînt copii, gineri, 
nurori, opt nepoți. Au venit care 
de pe unde se află, unii din sat, 
alții de pe la București și de mai 
departe, de pe unde i-au dus șco
lile, munca, datoriile.

...Am urat ani mulți acestei fa
milii de săteni și tuturor celor 
prin fața caselor cărora am tre
cut.

An nou, bun, ogoarelor româ
nești, locurilor unde se plămă
dește pîinea anului în care am In
trat.

Noapte

all

palului 

cu oglinzi

Noaptea albă a reveUonului a 
fost petrecută de tinerii din 
Tîrgu-Mureș în somptuoasele săli 
ale Palatului culturii. Români, 
maghiari și germani s-eu adunat 
în jurul meselor sărbătorești ca 
să cinstească prima cupă cu vin 
pentru succesele pe care le-au 
cuoerit împreună și, tot împreu
nă, să țeasă aspirații frățești pen
tru viitor.

Muncitori, ingineri, elevi și stu
denți și-au trimis pe scenă amba
sadorii veseliei: „stelele fără 
nume", cum i-au numit ei (dar 
de acum încolo cu nume I), ti
nere talente, consacrate prin a- 
plauze și „bis“-uri zgomotoase. 
Spectacolul de estradă a debutat 
— surpriză de revelion — cu 
evoluția Ansamblului tineretului, 
formație artistică nouă, care s-a 
pregătit cu emoție pentru acest 
eveniment.

Carnavalul i-a atras apoi în- 
tr-un „spectacol fără regie" (și 
cu atît mai pasionant!) pe toți 
cei prezențl. S-au întrecut la 
dans, ca și la „pavilionul jocuri
lor distractive", și-au înoercat 
norocul la tombolă, iar „miss 
Carnaval", regina încoronată de 
admirația tuturor, și-a plimbat 
cu generozitate pașii printre... 
muritori. In jurul bradului cu 
globuri strălucitoare și sub cu
pola ghirlandelor, o lume multi
coloră, tînără, veselă, înfrățită 
în bucurii, cîntece și proiecte, 
s-a reflectat în masivele oglinzi 
de cristal ale palatului, pînă cînd 
scînteierile și luminile colorate 
s-au topit în strălucirea albă a 
zilei...

Studenții — viitori medici, pro
fesori și actori — și-au petrecut 
revelionul la moderna cantină a 
centrului universitar Tg. Mureș. 
Dominanta serii — pe scenă ca 
și în sală — a fost veselia. Un 
sentiment cu sute de autori și 
sute de inimi deschise ca să-l 
primească. Iată-i, într-un colț 
retras al ringului de dans, - 
studenții Anton Paraschiv și 
Marika. In vreme ce pași .or 
urmează meandrele calde ale 
muzicii, cei doi tineri își vorbesc 
încetișor la ureche. Despre ce-și 
vorbesc ? Poate despre faptul că 
anul acesta vor absolvi facultatea. 
Poate despre altceva... Să nu-i 
tulburăm. Să ne îndepărtăm în 
vîrful picioarelor...

Urările plugușorului, concursu
rile de epigrame și răvașe, ale
gerea celor mai buni soliști, jocu
rile distractive au făcut ca orele, 
minutele și secundele să treacă 
asemenea unui vis, pînă la prima 
bătaie de orologiu pe cadranul 
înstelat al miezului de noapte. 
Asemeni tuturor tinerilor patriei, 
cei prezenți au ridicat atunci 
paharul — ascultînd însufloțitorul 
mesaj al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu adresat poporului nos
tru — pentru izbînzile și bucu
riile care vor veni, făcînd și mai 
frumoasă patria noastră comună. 
România socialistă, și viața fie
căruia dintre noi.

Zăpadă, brazi 
și sportivi...

Atenție la cronometru ! In se
cunda cînd acest cronometru — 
de fapt, o pendulă cu sunete me
lodioase — marca startul noului 
an, 150 de tineri — componenți 
ai loturilor de „speranțe olimpice" 
la gimnastică și fotbal, aflați 
la Poiana Brașov — au izbucnit 
în aplauze și urale. Sala de gim
nastică din Poiana Brașov a deve
nit, în această noapte, de nere
cunoscut. In locul aparatelor de 
sport — șiruri de mese pline cu 
bucate, dominate de un somptuos 
brad împodobit cu., fantezie spor
tivă. In locul schemelor de gim-

(ConftmKM în pag. a Ill-a)
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nastică — revărsări multicolore de 
serpentine, balonașe și fanioane... 
Miroase a cetină de brad și a 
zăpadă proaspătă. Toată lumea e 
veselă, vechile dispute au fost 
uitate, sportivitatea cea mai de
plină strălucește în cristalul trans
parent al paharelor. Reporterul, 
însă, rămîne reporter și... atacă 
primul. Partener de discuție : an- 
trenoarea federală •** inastică, 
Mari» c:’

pregătit 
nastele, 
te sim- 
rători ! 
;ele la

...e cu-
Anul 1968 a în

semnat, în același timp pentru ti
nerele noastre gimnaste, prima 
confruntare internațională de an
vergură. La Cluj, în compania 
unor sportive consacrate din 9 
țări, „puștancele" noastre au cu
cerit, în „turneul speranțelor olim
pice", 3 medalii de bronz și una

de aur. Majoritatea celor prezenți 
aici sînt elevi. Se mîndresc cu 
succesele sportive, dar și cu no
tele de 8, 9 și 10 cu care au în
cheiat primul trimestru al anului. 
Printre aceștia se află fotbaliștii 
Paul Costaș, elev la liceul nr. 6 
din Iași, Ion Helvei (Liceul nr. 1 
din Cărei), gimnastele Maria Va- 
iiu (Liceul nr. 3 din Timișoara), 
Felicia Domea (Liceul nr. 3 din 
Bacău) și mulți, mulți, alții. Pen
tru Alina Goreac, declarată „cea 
mai bună sportivă a anului", 
acest revelion va rămîne, sînt si
gură, de neuitat. Este și de înțe
les : la 16 ani, nu-i stă oricui la 
îndemînă să-și încheie anul cu un 
asemenea titlu I

...Un program artistic prezen
tat „în comun" de gimnaste și 
fotbaliști a constituit atracția serii.

...Ce bine se simt împreună I 
Pașii alunecă în vîrtejul dansului, 
rîsul răsună robust și plin jn ma
rea sală... Dar, atenție 1... Timpul 
trece I Toată lumea, acasă, la 
culcare 1 Legile sportului sînt im
placabile, chiar și în noaptea de 
revelion...

I 
I
I
I
I
I
I
I

...Șl toasturile — toate toasturile noastre, în 
această clipă sărbătorească a trecerii în Noul 
An_  s-au adunat, din toate simțămintele ș
simțirile noastre, într-o unică ridicare de 
cupă, închinată aceluiași mare moment care 
semnifică, pentru fiecare dintre noi, anul 
1969 : cea de-a 25-a aniversare a republicii 
noastre, glorios sfert de veac al urcușului 
nostru spre înălțimile viitorului.

...Și zecile de mii de tineri pe care i-am 
însoțit, în această noapte feerică, de început 
a Anului XXV, pe toate plaiurile pămîntului 
românesc, s-au despărțit în zori, sub faldurile 
bogate ale ninsorii, sub lumina tînără și pu
ternică a Noului An...

Zeci, sute de mii de pași s-au îndreptat, o 
dată cu Ne ' An, spre toate zările țării, spre 
toate ’ care concentrează — orientată
. alte izbînzi — energia tumul

ii, consacrată muncii și crea-

I 
I 
I
I
4
I
I

L

or pentru înfăptuirea sar-
- este anul unor eveni- 

a patriei și a poporului 
sărbătorind un sfert de 

„rarea patriei, vom întîmpina 
a și cu succesele noastre — cel de-al 

„ Congres al partidului. Răspunzînd che
mărilor la întrecere declanșate în întreaga 
țară pentru îndeplinirea sarcinilor de plan 
pe anul 1969, pentru întîmpinarea cu noi 
și importante succese a celei de-a 25-a ani
versări a Eliberării și a Congresului al X-lea 
al partidului, tinerii României, strînși uniți, 
asemenea întregului popor, în jurul partidu
lui, deschizătorul de drumuri al tinereții 
noastre, pășesc în 1969 purtînd în inimă legă- 
mîntul fierbinte de a-și consacra întregul lor 
avînt creator, toate forțele, toate energiile, 
operei care înseamnă, în conștiința noastră, a 
tuturor, patria, socialismul.

Am toastat pentru Anul Nou ridicînd tot 
mal sus cupa succeselor, din care, sorbind, 
căpătăm mereu noi puteri și noi energii. Am 
toastat pentru Anul Nou toastînd pentru vii
torul patriei, pentru viitorul nostru. Oglin- 
Hindu-ne chipul în înfăptuirile noastre de 

lă acum, am închinat pentru rodnicia mun- 
neobosite a întregii țări, pentru drumul ei 

, . ptat în granit spre orizonturile luminoase 
ale zilei de mîlne, pentru arhitectul civilizației 
noastre socialiste — Partidul.

La mulți ani de bucurii și victorii In acest 
marș impetuos spre viitor !

I
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Pe umerii cui va cohort batista „Periniței" P

Reportaj de: A. BALGRĂDEAN, 
V. CABIJLEA, I. CHIRIC, S COS- 
TIN, GH. FECIORU, C. POGACEA- 
NU, V. RAVESCU, N. UDROIU, 

A. VASILESCU, D. RUJAN.

Fotografii de C. CONSTANTIN

TELEGRAME
Cu prilejul celei de-a X-a aniversări a „Zilei Eliberării" — ziua 

națională a Republicii Cuba, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretai 
general al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, și tovarășul Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, 
au adresat tovarășului Fidel Castro Ruz, prim-secretar al C.C. al 
P C. din Cuba, prim-ministru al Guvernului Revoluționar al Re
publicii Cuba, și tovarășului Osvaldo Dorticos Torrado, președintele 
Republicii Cuba, o telegramă în care se spune, printre altele :

„Poporul român își exprimă solidaritatea sa internaționalistă cu 
lupta plină de abnegație a poporului cubanez împotriva imperialis
mului, pentru apărarea cuceririlor revoluționare și se bucură din 
toată inima de succesele de seamă obținute, sub conducerea Parti
dului Comunist din Cuba, în opera de construire a socialis
mului.

Sîntem încredințați că relațiile de prietenie și colaborare tovă
rășească dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din 
Cuba, dintre Republica Socialistă România și Republica Cuba se 
vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor român și cubanez, 
în interesul unității sistemului mondial socialist și a mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei socialismului și 
păcii".

* *
Cu prilejul zilei naționale a Republicii Federale Camerun, pre

ședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialisto România, 
Nicolae Ceaușescu, a adresat președintelui Republicii Federale Ca
merun, Ahmadon Ahidjo, o telegramă în care se exprimă calde 
felicitări împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, de prosperitate și progres poporului camerunez prieten

* *
Tovarășului Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste România a trimis tovarășului 
Oldrich Cernik, președintele Guvernului Republicii Socialiste Ceho
slovace o telegramă în care se spune :

In numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al meu personal, vă adresez cele 
mai calde felicitări cu prilejul numirii dumneavoastră în funcția de 
președinte cil guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace.

îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și 
colaborare frățească dintre România și Cehoslovacia vor cunoaște o 
dezvoltare continuă și multilaterală, în interesul popoarelor noas
tre, al întăririi unității sistemului mondial socialist, al cauzei socia
lismului ș< păcii în lume.

Vă urez mult succes în activitatea dv. consacrată dezvoltării 
continue a R. S. Cehoslovace.

TELEVIZIUNE
VINERI 3 IANUARIE 1S68
17.30 — Telex TV.
17,35 — Actualitatea în agri

cultură.
17.50 — Actualitatea în in

dustrie.
18,05 — Pentru copil. Ecranul 

cu păpuși. „Hănsel și 
Gretel" — adaptare 
după basmul fraților 
Grimm. Prezintă 
Teatrul de păpuși 
din Alba Iulia.

18.30 — Club XX — emisiu
ne pentru tineret. 
„Viitorul... prezent ! 
Gînduri pentru 1969“.

19,00 — Telejurnalul de sea
ră.

19.30 — Publicitate.
19,40 — Desene animate.
20,00 — Muzică populară ro

mânească.
20.30 — Caleidoscop muzical.
20.50 — Fimul artistic „Cas

cada Diavolului" — 
producție a studiou
rilor braziliene.

22,15 — Melodii îndrăgite. 
Program de muzică 
ușoară.

22,45 — Telejurnalul de 
noapte.

2300 — închiderea emisiunii.

Tovarășul Comeliu Mănescu, 
ministrul Afacerilor Externe ai 
Republicii Socialiste România, a 
adresat o telegramă de felicitare 
tovarășului Jan Marko, ministrul 
afacerilor externe al Republicii 
Socialiste Cehoslovace, cu prilejul 
numirii sale în funcția de ministru 
al afacerilor externe al R. S. Ce
hoslovace.

BECKET
rulează la Patria (orele 10 ;
13.30 ; 17 ; 20,30).

MOARTEA LUI JOE INDIA
NUL

rulează la Republica (orele
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45) ; Flamura (orele 12,30 ; 
14 ; 19,30).

ASTA SEARA MA DISTREZ — 
rulează la Luceafărul (orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45) ;
— București (orele 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 : 21) ; Modern 
(orele 9,30 ; 11.45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45).

URLETUL LUPILOR
rulează la Capitol (orele 9 ;

11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21) ; Fe
roviar (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 2D.

PROFESIONIȘTII
rulează la Festival (orele 8,45 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21) ; Glo
ria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30).

AVENTURILE LUI TOM SA
WYER

rulează la Victoria (orele 9 ;
11.15 ; 13,45 ; 15,45 ; 18,15 ;

20,30).
NOAPTEA

rulează la Central (orele 16 ; 
18,30 ; 21).

MESAJE DE RECUNOȘTINȚA Șl DRAGOSTE
EA1Ă DE PARTIDUL Șl STATUL NOSTRU

Pentru întreaga dăscălime a ță
rii — detașamentul cel mai nu
meros al intelectualității române, 
ca și pentru personalul tehnico- 
administrativ din școli și facul
tăți Anul Nou a adus, prin grija 
atentă a partidului și statului nos
tru, o bucurie deosebită : vestea 
cuprinsă în recenta Hotărîre a 
Consiliului de Miniștri privind 
majorarea salariiloi și experimen
tarea noului sistem de salarizare 
în întregul învățămînt. Adunările 
care au avut loc zilele trecute în 
școli și instituții de învățămînt su
perior au transmis ecoul vibrant 
al dragostei și recunoștinței sluji
torilor școlii față de cei care se 
gîndesc cu atîta prețuire la desti
nele învățămîntuiui, față de con
ducerea de partid și de stat.

Telegramele adoptate în adu
nări pentru a fi trimise C.C. al 
P.C.R., personal tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, sinteti
zează tocmai aceste simțăminte :

Corpul profesoral și toți ceilalți 
salariați ai Institutului politehnic 
din Cluj arată în telegrama tri
misă că: „Aceste măsuri reprezin
tă o dovadă grăitoare a grijii per
manente a partidului și guvernu
lui pentru continua îmbunătățire 
a condițiilor de viață și de muncă 
ale lucrătorilor din învățămînt, o 
dovadă grăitoare a justeței poli
ticii partidului și statului nostru. 
Hotărirea se înscrie în prevederile 
directivelor Congresului al IX-lea 
ai P.C.R. și este rezultatul dezvol
tării continue s economiei și a 
sporirii avuției naționale și spiri
tuale a patriei noastre, a muncii 
entuziaste a poporului. Asigurăm 
conducerea de partid și de stat — 
menționează telegrama — pe 
dumneavoastră personal, stimate 
tovarășe secretar general, că vom 
munci fără preget și de acum 
înainte pentru continua perfecți
onare a procesului instructiv-e- 
ducativ, pentru formarea viitorilor 
ingineri în spiritul patriotismului 
și internaționalismului socialist, al 
dragostei fierbinți față dc partid 
și guvern, față de înaltele idealuri

ale păcii, democrației și socialis
mului. Ne vom strădui din toate 
puterile să dăm viață cerințelor și 
spiritului noii Legi a învățămîn
tuiui. “

Cadrele didactice și personalul 
tebnico-administrativ de la Uni
versitatea „Al.I.Cuza" din Iași au 
primit — se spune într-o altă te
legramă— „cu deplină satisfacție 
măsurile privind înfăptuirea, în- 
ccpînd cu ianuarie 1969, a preve
derilor Hotărîrii plenarei C.C. al 
P.C.R. din octombrie, anul trecut, 
referitoare la îmbunătățirea siste
mului de salarizare și majorarea 
salariilor lucrătorilor din dome
niul învățămîntuiui. Ne exprimăm 
întreaga noastră recunoștință

îmbunătățirea procesului instruc- 
tiv-educativ menit să asigure pre
gătirea unor specialiști de înaltă 
calificare profesională, capabili să*  
elaboreze lucrări științifice de 
certă valoare teoretică și practică, 
adueîndu-ne astfel contribuția Ia 
transpunerea în viață a hotărîrii 
Congresului al IX-lea al P.C.R. și 
a Conferinței Naționale a parti
dului."

Transcriem telegrama trimisă 
de colectivul didactic și persona
lul administrativ al Institutului 
pedagogic de trei ani din Galați, 
menționînd că aceleași sentimente 
și gînduri sînt cuprinse și în te
legramele trimise de către colec
tivele didactice ale Institutelor

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 

de către cadrele didactice din școli 
și institute de învățămînt superior

față de conducerea de partid 
și de stat, față de dumnea
voastră personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru înaita 
apreciere, pe care și pe această 
calc, o dă partidul și întregul 
nostru popor misiunii nobile și de 
mare răspundere încredințate 
corpului didactic pentru instru
irea și educarea generațiilor ti
nere, pentru perfecționarea și dez
voltarea învățămîntuiui în Repu
blica Socialistă România."

De la Institutul agronomic „Dr. 
Petru Groza" din Cluj a fost ex
pediată o telegramă în care se 
spune: „Socotim că este de da
toria noastră să facem totul pen
tru ridicarea învățămîntuiui pe o 
treaptă mai înaltă. Ne angajăm 
să muncim cu tot mai multă ho- 
lărîre, mai bine ca oricînd pentru

AVENTURA
rulează la Central (orele 8.30 i 
11 ; 13,30).

ÎNTOARCEREA VRĂJITORU
LUI

rulează la Lumina (orele 8,45 ;
16.30 în continuare ; 18,45 ;
20,45).

O SUTA UNU DALMAȚIENI 
rulează la Doina (orele 9;
10.30 ; 12 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30).

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

CINEMATOGRAFE
MADE ÎN ITALY

rulează la Excelsior (orele 
8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 18 ;
20,30) ; Arta (orele 9—15,45 în 
continuare ; 18 : 20,15).

ORAȘUL MAGIC
rulează la Grivița (orele 9 ; 
11 ; 13 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

OPERAȚIUNEA SAN GENARO 
rulează la Înfrățirea (orele 
15.15 : 17,45 ; 20).

SAMURAIUL
rulează Ia Buzești (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30).

JUDOKA, AGENT SECRET 
rulează la Dacia (orele 8,30 ; 
—16,30 în continuare ; 18,45 ; 
21).

COLUMNA (ambele serii) 
rulează la Bucegi (orele 9,30 ;
12.30 ; 16,30 ; 19,30) ; Floreasca
(orele 9 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,15 ;
20), Miorița (orele 9,30; 12,30; 
16,30; 19,30).

TARZAN OMUL MAIMUȚĂ, 
FIUL LUI TARZAN

rulează la Unirea (orele 15,30 ; 
19).

FIUL LUI TARZAN
rulează la Progresul (orele
10.30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ;
20,30).

WINETOU (seria a IlI-a) 
rulează la Lira (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15).

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

rulează la Drumul Sării (orele
15 ; 17,45 ; 20).

HOMBRE
rulează la Ferentari (orele
15.30 ; 18 ; 20,30) ; Munca (orele
16 ; 18 ; 20).

ZIUA ÎN CARE VIN PEȘTII 
rulează la Glulești (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30) ; Popular (o- 
rele 15,30 ; 18 ; 20,30) ; Rahova 

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

pedagogice de trei ani din Sucea
va, Bacău, Baia Mare și Oradea : 
„Am primit cu profundă satisfac
ție Hotărirea Consiliului de Mi
niștri privind majorarea salariilor 
și experimentarea noului sistem 
de salarizare în întregul nostru 
învățămînt. Această hotărîre ex
primă încă o dată grija pe care o 
poartă partidul și guvernul îmbu
nătățirii permanente a nivelului 
de trai și spiritual al poporului 
nostru, precum și înalta apreciere 
de care se bucură munca devo
tată, plină de răspundere a corpu
lui didactic pe linia instruirii și e- 
ducării tinerei generații... vom 
face totul să răspundem acestei

In telegramele expediate din 
școli se desprind marea dorință 
a dascălilor de a se devota și 
mai mult pregătirii elevilor, per
fecționării învățămîntuiui.

Astfel, cei 120 de profesori, 
învățători și salariați din apa
ratul tehnic-administrativ de la 
Liceul din Vînju Mare și de la 
școlile generale din același 
oraș, menționează că vor pune 
„întreaga lor capacitate crea
toare în slujba perfecționării și 
modernizării procesului de învă
țămînt. îmbogățirii conținutului 
său științific și ideologic, ridică
rii continue a nivelului de pre
gătire a tineretului școlar, cul- 
tivind la aceștia pasiunea pen
tru însușirea a tot ceea ce este 
mai înaintat din tezaurul științei

Ședinfa 
Electorale

În ziua de 31 decembrie 1968, 
Comisia Electorală Centrală s-a 
întrunit în prima sa ședință de 
lucru și a stabilit măsurile care 
urmează a fi luate în legătură cu 
desfășurarea campaniei electorale,

și culturii naționale și universa
le, dragostea fierbinte față de 
patrie, partid și popor".

Colectivul Liceului agricol 
din Odorheiul Secuiesc, expri- 
mîndu-și recunoștința pentru 
solicitudinea cu care partidul și 
statul nostru înconjoară școala 
și pe slujitorii ei, menționează 
in telegrama expediată : „mulțu
mim conducerii de partid și de 
stat și dumneavoastră personal, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușes
cu, pentru această grijă și ne 
luăm angajamentul că vom în
deplini nobila noastră misiune 
la cel mai înalt nivel. Vom in
strui și educa cadre bine pregă
tite pentru agricultura noastră 
socialistă. Ne exprimăm, totoda
tă, cu acest prilej deplina ade
ziune față de politica clarvăză
toare, internă și externă, a Par
tidului Comunist Român". Tot 
astfel, colectivul didactic din 
orașul Hîrlău arată în telegra
ma trimisă : „Aducem mulțu
mirile noastre sincere conducerii 
partidului și statului nostru pen
tru grija permanentă pe care o 
poartă școlilor și îmbunătățirii 
condițiilor dc trai ale slujitorilor 
ei. Ne vom spori eforturile răs
punzînd acestei aprecieri pe care 
o dau școlii partidul și întregul 
nostru popor. Vom continua să 
muncim pentru ridicarea presti
giului învățămîntuiui românesc 
pentru instruirea și educarea ge
nerațiilor tinere".

în telegrama adoptată de adu
narea colectivului didactic al 
Grupului școlar și Liceului in
dustrial de construcții din Iași 
se spune printre altele : „Pre
vederile hotărîrii, acest dar pre
țios făcut în prag de An Nou, 
confirmă pe deplin grija deose
bită pe care o poartă partidul 
slujitorilor școlii românești. Mă
surile adoptate constituie un pu
ternic stimulent în sporirea efor
turilor noastre de ridicare ne
contenită a pregătirii de specia
litate pentru a obține rezultate 
tot mai bune în procesul instruc
tiv educativ. Ne angajăm să con
tinuăm cu cinste frumoasa tra
diție a școlii, să pregătim cadrele 
care, pe șantierele de construc
ții, să contribuie din plin la ma
terializarea sarcinilor în dome
niul construcțiilor".

în numeroase alte telegrame, 
corpul profesoral din școlile și 
din învățămîntul superior trans
mit mesaje de mulțumire și sa
tisfacție pentru noile măsuri, în
soțite de angajamentul față de 
partid de a-și perfecționa acti
vitatea didactică și educativă,. 
ridicînd școala românească pe 
noi trepte de dezvoltare.

Comisiei 
Centrai 

potrivit Legii nr. 28/19' 6 privind 
alegerile de deputați n Marea 
Adunare Națională și îi. consiliile 
populare.

(Agerpres)

Tinăra generație în primele rînduri ale întrecerii

ANGAJAMENTELE TINERETULUI
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(Urmare din pag. I)

dețene de partid, să-și manifeste dragostea de patrie, printr-o 
muncă plină de abnegație, pentru creșterea avuției materiale 
și spirituale a societății, punînd în centrul activității lor înde
plinirea exemplară a sarcinilor de producție.

Răspunzînd chemărilor adresate de conferințele județene 
Prahova și Teleorman, organizațiile U.T.C. din județul nostru 
se angajează :

— să stimuleze tn rîndul tinerilor interesul pentru ridicarea 
continuă a calificării profesionale, dorința ca fiecare tinăr să 
devină un exemplu de disciplină și conștiinciozitate, să se 
distingă prin rezultatele obținute, prin calitatea muncii. In 
condițiile procesului dinamic de modernizare a industriei 
noastre în următorii doi ani vom iniția o vastă acțiune de 
calificare profesională a tinerilor sub deviza „Nici un tînăr 
necalificat la locul de muncă" ; vom extinde olimpiadele și 
concursurile „Cine știe răspunde", pe meserii, cu strungarii 
frezorii, lăcătușii, țesătoarele, precum și concursul ..Cartea teh
nică și producția" ;

— în scopul dezvoltării la tinerii ingineri și tehnicieni a in
teresului pentru cercetarea aplicativă se vor crea la marile 
uzine din județul nostru „Cluburi tehnice ale tinerilor ingineri 
și tehnicieni" ;

— întregul tineret din uzine, fabrici și întreprinderi va fi 
mobilizat să-și aducă aportul din plin la îndeplinirea măsurilor 
stabilite de organizația județeană de partid în ceea ce privește 
diversificarea industriei constructoare de mașini și asimilarea 
unor noi produse cu performanțe tehnice și calitativ superioare, 
scurtarea perioadei de asimilare a unor produse cum ar fi : 
tractoarele de 40 cai putere, autocamionul cu cabină avansată 
și sarcină portantă de șapte tone, transmisia hidraulică T.H—3 
pentru locomotivele Diesel de 150—250 CP și altele ;

— o deosebită atenție se va acorda antrenării tinerilor la 
creșterea productivității muncii prin extinderea unor procedee 
tehnologice moderne, utilizarea mai deplină a capacității de 
producție și a forței de muncă, reducerea consumurilor de ma
terii prime și materiale, a rebuturilor, organizarea științifică 
a procesului de producție, reducerea prețului de cost și îmbu
nătățirii calității producției ;

— organele și organizațiile U.T.C. vor desfășura o muncă 
politico-organizatorlcă susținută de creștere a răspunderii fie
cărui tînăr față de prestigiul mărcii fabricii în care lucrează, 
in așa fel ca numărul de reclamații și refuzuri să se reducă 
la minimum ;

— tinerii de pe șantierele de construcții vor fi mobilizați 
să-și aducă contribuția Ia reducerea termenelor de dare în 
funcțiune a noilor obiective industriale, cum ar fi : turnătoria 
de fontă, tratamentul termic și secundar de la Uzina de auto

camioane, noua secție de echipament electric pentru autoca
mioane și tractoare de la Uzina „Electroprecizia“-Săcele, halele 
de fabricație de la Uzinele de tractoare și „Hidromecanica", 
noile capacități pentru producția de coloranți, celuloză și altele, 
prin folosirea rațională a utilajelor, organizarea superioară a 
producției și a muncii și utilizarea integrală a timpului de lucru;

— pentru îmbunătățirea activității în întreprinderile de 
transporturi auto și feroviare, organizațiile U.T.C. din aceste 
unități vor organiza cu tinerii simpozioane și concursuri ca 
„omul de la volan", „siguranța circulației", „olimpiada șoferi
lor", și altele, care să ducă Ia creșterea răspunderii fiecărui 
tînăr față de îndeplinirea în mod exemplar a sarcinilor pro
fesionale ;

— pentru întărirea disciplinei in producție, a respectării 
tehnologiei de fabricație, a timpului de lucru, a normelor de 
securitate a muncii se va crea o puternică opinie de masă 
împotriva acelora care săvîrșesc abateri în procesul muncii, în 
care scop vom organiza : raiduri anchetă cu microfonul prin 
uzină, vitrina cu rebuturi, stațiile de radio amplificare, bri
găzile artistice de agitație etc.

Tinerii din unitățile agricole ale județului nostru sînt hotărîțl 
să-și aducă un aport mai înseninat ia valorificarea importan
telor rezerve de care dispune agricultura noastră, prin partici
parea la muncă în mod activ, îndeosebi în perioadele de vîrf 
ale campaniilor agricole, prin executarea la timp șl de calitate 
a lucrărilor, contribuind Ia îndeplinirea măsurilor stabilite de 
organizația județeană de partid cu privire la sporirea 
producției medii la hectar, față de prevederile planului la grîu, 
cartofi, sfeclă de zahăr. Pentru realizarea acestor obiective 
vom organiza întîlniri cu specialiști din agricultură, seri de 
calcul, mobilizarea tineretului la cursurile agrozootehnice, iar 
cu tinerii mecanizatori se va organiza „olimpiada tractoristu
lui". Pentru asigurarea unităților agricole cu cadre pregătite, 
vom îndruma tinerii să urmeze cursurile școlilor de mecanici 
agricoli, urmărind, totodată, ca acestora să li se asigure con
diții de muncă și de viață în unitățile în care vor fi repartizați ;

— în atenția organizației noastre va sta în permanență reco
mandarea tinerilor pentru a lucra in sectorul zootehnic, per
manentizarea lor in aceste locuri pentru a-și aduce contribuția 
la creșterea producției și a efectivului de animale.

Pentru a adăuga noi succese la tradițiile valoroase ale muncii 
voluntar-patriotice :

— vom organiza zece șantiere ale tineretului la principalele 
obiective : Complexul sportiv Bartolomeu, baze de agrement 
Dîrste, Dimbul Morii. Valea Timișului, ștrandurile de la Codlea, 
Făgăraș, Săcele, amenajări de drumuri turistice și altele.

— vom colecta și preda oțelărillor patriei 25 000 tone deșeuri 
metalice și fier vechi vom realiza lucrări de împădurire a 40 
de hectare in fond forestier, plantarea a 2 000 bucăți plopi in 
aliniamente. Irigarea unei suprafețe de 200 hectare arborete, 
strîngerea a 4 000 kg plante medicinale, întreținerea unei supra
fețe de 3 000 hectare pășuni și altele. în perioada vacanței de 
vară vom mobiliza un mare număr de elevi, studenți și tineri 
muncitori la realizarea unor construcții social-cuiturale, după 
cum urmează : cămine pentru tineret, Facultatea de mecanică 
a Institutului politehnic Brașov, construcții de locuințe, cit și 
sprijinirea unităților agricole Ia intreținerea și recoltatul cul
turilor.

— Ne propunem ca valoarea totală a lucrărilor ce vor fi 
realizate de tineri prin muncă voluntar-patriotică să fie dc 35 
milioane lei.

Pentru realizarea acestor obiective, pentru obținerea succese
lor pe care le dorim, întreaga activitate politico-educativă a 
organizației noastre va fi îndrep tată spre cunoașterea aprofunda
tă și însușirea de către toți tinerii a politicii interne și externe a 
P.C.R., pentru formarea unor convingeri moral-politice care să 
insufle tineretului din țara Bîrsei și a Făgărașului sentimentul 
sfint al respectului pentru lupta eroică a clasei muncitoare, pen
tru tradițiile glorioase ale poporului nostru, al încrederii în viito
rul luminos al țării, dragostea nețărmurită față de Partidul 
Comunist Român, dorința neobosită de a sluji cu devotament 
cauzei partidului, cauzei socialismului în patria noastră.

RĂSPUNSUL 0TECIS1ILDR DIN ILIOV
LA CHEMĂRILE ORGANIZAȚIILOR JUDEȚENE 

PRAHOVA Șl TELEORMAN
(Urmare din pag. I)

dovedește posibilitățile mari de care dispunem. Totodată, activi
tatea tineretului pe șantierele muncii patriotice (în anul 1968 
volumul lucrărilor executate a depășit valoarea de 30 milioane lei), 
dă garanția că tineretul va fi prezent și în anul viitor peste tot 
acolo unde se vor înfăptui angajamentele formulate de ei. 
Inițiativa organizațiilor județene Prahova și Teleorman de a 
chema organizațiile județene U.T.C., întreg tineretul patriei să-și 
stabilească obiective concrete pentru o participare cit mai expresă 
în marea întrecere a organizațiilor de partid, a găsit la organizația 
noastră un ecou favorabil.

în conferința organizației județene care va acea loc peste cîteva 
zile, vom concretiza acest răspuns în obiective și măsuri precise, 
în angajamente privind mobilizarea tineretului în industrie: 
la realizarea ritmică a sarcinilor de plan, reducerea consumului de 
materiale și materii prime, creșterea indicelui de calitate și spori
rea volumului mărfurilor livrate la export; în agricultură : la spo
rirea producțiilor medii la hectar, extinderea suprafețelor irigate, 
aducerea în circuitul agricol a noi suprafețe, sporirea șeptelului de 
animale, rentabilizarea tuturor unităților agricole de stat.

Sîntem convinși că prin îndeplinirea acestui cuvînt de onoare, 
organizațiile U.T.C., întregul tineret al județului Ilfov, alături de 
toți oamenii muncii va aduce o contribuție exemplară la îndepli
nirea și depășirea sarcinilor sporite din noul an, întîmpinînd astfel 
cu succese remarcabile anurtrsatea a de ani de la eliberarea 
patriei și cel de-al X-lea Congres al P.C.R.
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Paul Lengrand

șeful Diviziei pentru educarea adulților din secretariatul UNESCO

1. Sînt francez, dar totodată 
funcționar al U.N.E.S.C.O. îmi 
voi permite deci, în virtutea a- 
cestei din urmă calități, să dau 
o interpretare mai largă între
bării dv. Am călătorit mult în 
lume în ultimii cîțiva ani și con
tactul cu sfera educativă și, prin 
aceasta, implicit cu tineretul mi-a 
facilitat sedimentarea unor opi
nii în legătură cu fizionomia spe
cifică a tinerei generații de pe 
Terra în zilele noastre. Fără în
doială, tînăra generație de azi 
vădește o maturizare mult mai 
rapidă, mai accelerată decît ge
nerațiile premergătoare. O matu
rizare în sensul conștiinței de 
sine, în sensul interesului pen
tru problemele societății în care 
se dezvoltă și pentru angrenajul 
vieții internaționale. De aici un 
simț mai pronunțat al responsa
bilității sociale. De aici o aspi
rație evidentă spre structuri de
mocratice, adică spre structuri 
care permit o participare ple
nară la întreaga viață socială. 
Desigur, coexistă un oarecare 
simt al nerăbdării dar, în genere, 
dorința, aș zice explozivă, de a- 
firmare conține mai curînd po
tente creatoare, salutare pentru

societate decît riscurile declan
șării unor procese negative.

2. Cred r i esențialul a ceea ce 
trebuie î. eprins poate fi for
mulat astfel : aplicarea în viață 
de către toți factorii educativi 
din fiecare țară a principiilor 
Declarației privind educarea ti
neretului în spiritul idealurilor 
de pace, respect reciproc și în
țelegere între popoare, declara
ție adoptată la O.N.U. în 1965 șl 
a cărei inițiatoare a fost Româ
nia. Țin să remarc, așa cum am 
făcut-o și la reuniunea experți- 
lor la care am participat, că Ro
mânia a dovedit nu numai în
țelegerea importanței educării 
sănătoase a tineretului pentru 
cauza păcii și a cooperării mon
diale, dar și o marcantă clarvizi. 
une într-un domeniu care se im
pune azi mereu mai mult opiniei 
publice internaționale. Inițiativa 
românească a premers, prin mă
surile propuse, preocupării vă
dite acum in multe țări pentru 
profilul unei generații tinere me
reu mai activ prezente pe avan
scena vieții secolului nostru.

retul Iranului vădește un interes 
mereu mai puternic, mai viu 
pentru problemele tinerei gene
rații din întreaga lume, un atașa
ment pentru cauza progresului 
și libertății pe plan mondial. De 
aici o atașare profundă la ide
ile păcii, la lupta împotriva mi
zeriei, pentru propășire socială 
și înțelegere între popoare. Aici 
aș dori să fac o remarcă într-un 
sens mai larg și care are la bază 
contacte numeroase cu tineri din 
multe țări : există un mare fond 
de idealism la tineretul lumii 
care îl face foarte receptiv la 
cauza progresului.

2. Răspunsul la întrebarea dv. 
este că noi avem o bază exce
lentă pentru acțiune și această 
bază se numește Declarația pri
vind educarea tineretului adop
tată de O.N.U. în urmă cu trei 
ani. la inițiativa României. Am 
profitat și de prezența la reuni
unea experților U.N.E.S.C.O. 
pentru a aduce un omagiu con
ducătorilor țării dv. pentru clar
viziunea și spiritul înaintat de

Blaise Senghor
delegat permanent al Senegalului pe lingă U.N.E.S.C.O.

1. Țara mea este, într-un oa
recare sens, o țară tînără unde 
aproape totul s-a luat de la în
ceput după dobîndirea libertății 
și independenței. De aceea, prin
cipala trăsătură a tinerei genera
ții este perseverența de a învăța, 
de a se pregăti pentru a se 
forma la nivelul cerințelor lumii 
moderne și a putea recupera 
prin eforturile sale marea îna
poiere cauzată de regimul co
lonial. Această perseverență este 
dublată de un entuziasm patrio
tic care se exprimă prin împle
tirea învățăturii cu participarea 
la mari acțiuni obștești, la cons
trucția de drumuri sau în agri
cultură.

2. Cred că familia și școala 
au un rol foarte important in 
formarea la copii și tineri a con
vingerilor și deprinderilor care 
promovează respectul reciproc 
între nopoare, respectarea dem
nității națiunilor, a idealurilor 
de pace și cooperare interna

țională. Am spus apăsat despre 
rolul familiei și pentru că în 
Africa, actualmente, rolul fami
liei e deosebit, iar tinerii se for
mează intr-o măsură determi
nantă în sinul familiei.

Doresc să afirm, de asemenea, 
necesitatea ca U.N.E.S.C.O. și 
alte organizații internaționale 
specializate să acorde un mai 
mare ajutor tinerilor din țările 
slab dezvoltate sub raportul fa
cilitării accesului lui Ia toate mij
loacele de informare (filme, pu
blicații. cărți) care să ofere un 
orizont al realităților din lume. 
Același sprijin s-ar cere și în ce 
privește contactele, călătoriile de 
informare și cunoaștere ale tine
rilor din țările slab dezvoltate. 
Există, după părerea mea, posi
bilități numeroase pentru în
lesnirea întâlnirii tinerilor, a 
contactelor directe dintre tinerii 
din diferite țări.

Prof. Esiian Naraghi
directorul Institutului dc studii și cercetări sociale din Iran

1. Dacă e să definesc trăsătura 
dominantă a tineretului iranian 
de astăzi aș spune că această 
trăsătură este conștiința rolului 
major ce-i incumbă în activitatea 
încordată pentru lichidarea îna
poierii patriei sale. Strîns legată

de aceasta este setea de învăță
tură, dorința și eforturile pen
tru o pregătire cultural-profe- 
sională avansată. La toate aces
tea as adăuga că, alături de con
știința accentuată a intereselor 
națiunii căreia îi aparține, tine

Cu prilejul
Anului Nou

• COMITETUL CENTRAL AL 
P.C.U.S., Prezidiul Sovietului 
Suprem si Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. au adresat, cu oca
zia Anului Nou. un mesaj de 
felicitare oamenilor muncii so
vietici. în 1968. se arată în me
saj, poporul sovietic a încheiat 
cu succes cel de-al treilea an al 
cincinalului. Au intrat in func
țiune sute de noi întreprinderi 
industriale, s-a obținut o re
coltă bogată dc cereale și alte 
culturi agricole, s-a indeplinit 
planul in domeniul creșterii a- 
nimalelor, iar bunăstarea oa
menilor muncii s-a ridicat per
manent.

în mesaj se arată că statul 
sovietic, în politica sa externă, 
apără cauza socialismului și li
bertății popoarelor, cauza păcii 
și prieteniei dintre popoare, 
principiile coexistenței pașnice 
a statelor cu sisteme sociale 
diferite.

• ÎN MESAJUL SĂU DE A- 
NUL NOU, președintele R. D. 
Vietnam, Ho Și Mln, a subli

niat că 1968 a fost un an dc vic
torii strălucite ale poporului 
vietnamez. Președintele Ho Și 
Min a adresat felicitări și mul
țumiri țărilor socialiste și prie
tene, oamenilor din întreaga 
lume, inclusiv poporului ameri
can pentru sprijinul acordat po
porului vietnamez în lupta sa 
împotriva agresiunii americane, 
pentru salvarea națională. în 
încheierea mesajului este expri
mată convingerea că agresorii 
vor suferi o înfrîngere totală, 
iar forțele armate și poporul 
vietnamez vor repurta victoria 
finală.

• CU PRILEJUL ANULUI 
NOU, președintele R. S. Ceho
slovace, L. Svoboda, a adresat 
un mesaj poporului cehoslovac. 
Sensul istoric al anului care a 
trecut este legat de năzuințele 
poporului nostru, partidului 
nostru comunist și întregului 
Front național, a relevat pre
ședintele. Anul nou începe sub 
semnul ideilor lui ianuarie 1968. 
Viitorul patriei noastre ’ noi îl 
vedem în socialism. Noi por
nim de la faptul că reazimul 
nostru internațional principal 
constă în colaborarea egală în 
drepturi cu Uniunea Sovietică 
și celelalte țări socialiste.

TUOMO TIRKKONEN

care au dat dovadă propunînd 
lumii întregi să se ocupe de pro
blemele tineretului într-un mod 
profund progresist, corespunză
tor necesităților epocii în care 
trăim. Noi, experții în proble
mele de tineret, am încercat să 
sintetizăm la reuniunea de Ia 
București experiența acumulată 
pe plan național și internațional 
în aplicarea principiilor Declara
ției, să găsim formulele cele mai 
bune menite să amplifice acți
unea generală care să apropie 
tinerii lumii în lupta lor pentru 
progres, umanitate, pace. Din
tre principalele direcții de acți
une pe planul educației tinerei 
generații doreso să desprind ne
cesitatea deosebită a cultivării în 
rîndul tinerilor a convingerii că 
pacea și înțelegerea între popoa
re depind de situarea relațiilor 
internaționale pe principiile in
dependenței și suveranității na
ționale, ale egalității în drep
turi. neamestecului în afacerile 
interne, interesului reciproc și 
cooperării multilaterale.
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ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A „SCINTEII TINERETULUI"

William Cockell
instructor național la Asociația metodistă a Cluburilor de tineret din 

Anglia

1. îmi este foarte greu să de
finesc trăsături perfect speci
fice tineretului britanic. De 
fapt, principalele coordonate ale 
fizionomiei morale a tînărului 
din Anglia sînt identice, dacă 
nu întregului tineret al Terrei, 
cel puțin tinerilor dintr-un des
tul de mare grup de țări aflate 
în același grad de civilizație și 
dezvoltare. Voi spune, deci, cu 
această precizare, că trăsătura 
caracteristică a tineretului An
gliei de astăzi este maturiza »a 
timpurie, favorizată de evo - 
ția rapidă în timpurile noastre 
a științei, tehnicii și mijloace
lor de informare. Alături și pa
ralel cu această maturizare se 
remarcă sentimentul foarte răs- 
pîndit al unei dependențe eco
nomice prelungite — în mare

măsură la luarea hotărîrilor 
privind societatea. Decalajul 
dintre maturizarea mai grab
nică pe toate planurile și do
bîndirea independenței econo
mice se află, de altfel, la ori
ginea multora dintre conflic
tele actuale care opun tinerii 
din Europa apuseană autorită
ților.

2. Una din căile cele mal e- 
ficlente de acțiune rămînc, după 
părerea mea, domeniul schim
burilor, vizitelor reciproce, co
respondenței șl informării reci
proce între tinerii din diferite 
țări. Vorbesc, desigur, de vizite 
și schimburi cu caracter edu
cativ, menite să accelereze cu
noașterea reciprocă a tinerilor, 
a țărilor respective, a probleme
lor de viață și planurilor de

■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■
■ REDACȚIA „SCINTEII TINERETULUI" A SOLICITAT UNOR EXPERTI IN PRO- ■
■ BLEMELE TINERETULUI, DIN DIFERITE ȚĂRI, CARE AU PARTICIPAT LA RE- ■
■ CENTA REUNIUNE U.N.E.S.C.O. DE LA BUCUREȘTI, SÂ-SI EXPRIME OPINIILE IN ■
■ LEGĂTURĂ CU URMĂTOARELE TEME : ■

B Ce ne puteți spune despre trăsătu-

B rile specifice ale actualei generații

■ tinere din țara dv. ?

B
«■B ■■□■■■■■■■■■■■■■■■■

Vojin Dimitrijevie
secretar general al Uniunii Asociațiilor pentru Națiunile Unite din 

' Iugoslavia

1. Tineretul Iugoslaviei socia
liste contemporane, are, după o- 
pinia mea, ca trăsături defini
torii, dinamismul și interesul 
pentru problemele politice. A- 
mîndouă aceste trăsături se con
topesc într-o atitudine mereu 
mai activă față de toate proble
mele pe care le ridică viața so
cială si politică a tării. Pentru 
toți cei care cercetează mediul 
tînăr din țara noastră a devenit 
foarte evidentă creșterea ma
sivă în ultimul deceniu a numă
rului tinerilor care se preocupă 
de probleme care depășesc mult 
sfera lor zilnică de viață și 
muncă. A căpătat preponderență 
în masa tineretului acea parte, 
de departe cea mai masivă, care 
privește dincolo de orizontul 
personal spre orizontul țării, al 
societății în ansamblu.

2. Există un veritabil program 
adecvat în acest sens cuprins 
în principiile adoptate la O.N.U. 
sub imboldul si la inițiativa 
României. Există, de asemenea, o 
experiență valoroasă în aplica

rea acestor principii în multe 
țări. Esențialul mi se pare a ii 
ca aceste principii să fie apli
cate în ritm mai rapid și peste 
tot, în toate țările. Pretutindeni 
trebuie dusă o activitate per
severentă, convergentă, la care 
să participe toți factorii aferenți: 
familia, școala, organizațiile de 
tineret, mijloacele de informare, 
sportul, turismul. Mi se pare că 
un factor de cea mai mare im
portanță pe acest drum este 
promovarea largă a contactelor, 
a posibilităților de cunoaștere 
reciprocă a tinerilor din diferite 
țări și, implicit, a realităților și 
preocupărilor din țările respec
tive. Atunci cînd tinerii „desco
peră" alte țări au întotdeauna 
ocazia să discearnă aspirațiile 
și preocupările comune, să apre
cieze ce e bun și valoros la al
ții. Cel mai marc inamic al în
țelegerii și cooperării este abs
tracția, ignorarea reciprocă. Pe 
drumul contactelor se descoperă 
căile de apropiere.

După părerea dv., ce anume trebuie 
întreprins pentru promovarea în 
rîndurile tineretului de pretutindeni 
a idealurilor de pace și înțelegere în
tre popoare ?

BBBBBBBBBB

parte și datorită duratei cres_ 
cînde a școlarizării, strict ne
cesară, de altfel — în vreme 
ce tinerii ar dori să aibă mai 
repede acces la munca produc
tivă și să participe în mai mare

■ ■■■■■■■■ k.N

viitor. Aici, în acest creuzet al 
cunoașterii reciproce, al efor
turilor dc a înțelege ceea ce 
este esențial în viața și preo
cupările altora, se creează ba
zele coopeiării.

Andre Basdevant
director general în Ministerul Educației al Franței

1. O comparație cu generația 
mai vîrstnică pe care o reprezint 
îmi permite să afirm, înainte de 
toate, că tînăra generație a Fran
ței de azi este, în general, mai 
preocupată de problemele de an
samblu ale țării sale, ale lumii. 
Aș remarca apoi o mare dorință 
de a cunoaște și a acumula cu
noștințe, de a-și forma o perfectă 
calificare, corelată direct cu do
rința de a acționa, de a juca un 
rol serios în societate. Este o ge
nerație care nu pune un accent 
pe proclamarea unor mari prin
cipii, ci este mai degrabă încli
nată spre găsirea de soluții. în 
sfîrșit, e o generație larg des
chisă spre lume, dornică de cu
noașterea profundă a tot ce sc 
întîmplă pe glob. Rezumînd, aș 
conchide că se ridică o genera

ție bine adaptată sau, mai pre
cis, cu o mare capacitate de a- 
daptare la schimbările uluitor de 
rapide pe care le determină ac
tuala revoluție tehnico-științi- 
fică.

2. Pe primul plan trebuie să 
stea cred, intensificarea schim
burilor, promovarea unui dialog 
larg prin vizite, corespondență, 
printr-o mai bogată și mai or
ganizată informare despre viața 
și preocupările tinerilor din di
ferite țări. în ce ne privește, noi, 
în Franța, facem eforturi în a- 
cest sens — în direcția spriji
nirii schimburilor și contactelor 
și în cadrul organelor guverna
mentale care se ocupă cu pro
blemele tineretului. Un acord re
cent încheiat cu organele guver
namentale din tara dv. prevede

un program mai bogat de schim
buri sportive și unele schimburi 
de grupuri de tineri. Sînt con
vins că asemenea schimburi, ca 
și contactul permanent între ti
neretul Franței și cel al Româ
niei, se vor dezvolta. Odată cu

activizarea contactelor și în 
strînsă legătură cu favorizarea 
climatului comprehensiunii re
ciproce, se impune integrarea 
mal pregnantă și mai eficace în 
procesul de învățămînt a ideilor 
de pace și1 respect mutual.

Peter Panov
ziarist (R. P. Bulgaria)

1. Ceea ce caracterizează, fun
damental, tineretul Bulgariei de 
astăzi este, fără îndoială, înal
tul sentiment al responsabilită
ții sociale. Tinerii răspund posi
bilităților nelimitate de afirmare 
create de orînduirea noastră 
socialistă, printr-o participare 
plină de pasiune și energie în 
toate compartimentele vieții eco
nomice, culturale, social-poli- 
tice. In directă conexiune cu a- 
coastă trăsătură definitorie aș 
adăuga interesul ardent pentru 
cultură șl știință, pentru auto- 
educație și pentru formarea ca 
un om bine pregătit, capabil să 
răspundă cerințelor dezvoltării 
rapide a societății noastre.

2. Lucrările reuniunii experți
lor U.N.E.S.C.O. de la București, 
au scos în evidență numeroase 
propuneri, experiențe, care pot 
oferi baza unei lărgiri a acțiu
nilor în sensul dorit al promovă
rii ideilor de pace, progres, res

pect reciproc in rîndurile tine
retului. Cred, în această ordine 
de idei, că organizații'^ de tine
ret din toate țările a' trebui să 
militeze mai activ pentru con
tacte mai ample între tineri. Mă 
gîndeso Ia necesita 
contactelor bi și 
organizarea dc. viz 
gațlilor, întilniri, si 
cursuri șl festivalu 
sportive. în sfîrșit 
Ia oportunitatea ui 
și frecvente legați 
ganizații de tinerei 
țări pentru cunoaște 
a preocupărilor, te 
biectivelor respecți 
zații. O legătură m 
certe efecte pozitiv 
terea reciprocă și 
unui util schimb d 
ar trebui stabilită î 
mele guvernamenta 
te țări, care se ocu 
rea tineretului.

Tuomo Tirkkor'""
vicepreședinte al Uniunii naționale a studen

1. Definitorie pentru tînăra 
generație a Finlandei de astăzi 
este, mi se pare, conștiința, mai 
clară decît în cazul generații
lor precedente, a rolului și lo
cului pe care-1 joacă, pe care 
trebuie să-1 joace în societate, 
în viața țării. Este o tînără ge
nerație caracterizată prin sin
ceritate, prin repulsia pentru 
formalism, prin setea de a cu
noaște și de a acționa pentru 
o viață mai frumoasă și mai 
plină de satisfacții. Tineretul 
nostru este mult mai angajat 
decît tinerele generații din tre
cut în întreaga viață social- 
politică a țării. Este, de aseme
nea, un tineret foarte deschis 
spre lume, spre orizonturile in
ternaționale, interesat în tot ce 
se întîmplă pe glob, lucru care 
este, de altfel, ilustrat și prin 
faptul că aproape 90 la sută din 
tinerii între 8 si 20 de ani în
vață limbi străine. Li se re
proșează uneori tinerilor, la noi, 
că dau dovadă de nerăbdare, că 
se grăbesc prea mult în do
bîndirea independenței econo
mice și în afirmarea pe scena 
socială. Cred că aceste^ repro
șuri vizează tocmai calități care 
ar trebui prețuite. Tendința

spre indepen, 
dorința unei c 
încă de pe bi 
zolvarea prob 
ca și la între 
are. în sine, î 
țial pozitiv.

2. Aici, la 
drul reunii 
U.N.E.S.C.O.. 
periența acu 
mondial în ap 
inițiate dc R< 
de viziune iar 
ecou internați 
buie subliniat 
tensificării sci 
tactelor dîrec 
mi se pare evident 
însă, să ținem seam: 
cile și limitele matei 
cestor schimburi, de 
vizitele pe lungi rui 
mari cheltuieli. Aș v 
opresc Ia o ideie pe c:.. 
pus-o și la reuniune 
lor. Cooperarea impli 
tere ; de aceea, mi se 
portant să promovăm 
rea cit mai bogată și 
între tinerii din dif< . 
prin intermediul infori 
toate mijloacele — pn 
televiziune, studii etc.

Anchetă realizată de EMIL RUCĂR

• PREȘEDINTELE FRANȚEI, 
generalul de Gaulle, în mesajul 
său de Anul Nou, a definit din 
nou liniile principale ale poli
ticii externe și interne a guver
nului francez. Pe plan econo
mic, el a anunțat că guvernul 
va continua politica sa de ex
pansiune. în domeniul economi
ci, prețurilor și salariilor, chel
tuielilor publice, creditului, a a- 
dăugat el, „limitările și contro
lul dorit sînt absolut necesare 
pînă Ia revenirea completă a 
echilibrului".

în legătură cu politica exter
nă franceză, președintele de 
Gaulle a vorbit de necesitatea 
promovării destinderii și coope
rării în relațiile cu Estul Euro
pei : a apreciat că negocierile 
de Ia Paris pot pune capăt răz
boiului din Vietnam și s.a pro
nunțat în favoarea ocupării de 
către R. P. Chineză a locului 
său legitim în O.N.U.

• ÎN CONFORMITATE cu o 
hotărîre anterioară a Comite
tului Central al Frontului Na
țional de Eliberare din Vietna
mul de sud, o delegație a Co
mandamentului forțelor armate 
populare de eliberare din re
giunea Nam Bo a predat, 
miercuri, unei delegații a tru
pelor S.U.A. de la Saigon trei 
prizonieri de război americani. 
Hotărîrea eliberării prizonieri
lor a fost luată cu prilejul ce
lei de-a 8-a aniversări a creării 
F.N.E.

Noul guvern
al R. S. Cehoslovace
e PREȘEDINTELE R. S. CE

HOSLOVACE, Ludvik Svoboda, 
a numit la 1 ianuarie 1969, în 
baza primei legi constituționale 
cu privire la Federația ceho

slovacă, noul guvern al Repu
blicii Socialiste Cehoslovace. O. 
Cernik a fost numit președinte 
al guvernului, iar P. Colotka, 
S. Faltian, F. Hamouz, V. Vales, 
vicepreședinți ai guvernului. J. 
Marko a fost însărcinat cu con
ducerea Ministerului Afacerilor 
Externe, general-colonel M. 
Dzur — Ministrului Apărării 
Naționale, J. Pelnar — Minis
terului Afacerilor Interne, F. 
Vlasak — Ministerului Planifi
cării. J. Tabavzek — Ministeru
lui Comerțului Exterior.

• ANUL 1969 este și primul 
an al Republicii Socialiste 
Slovace, care a luat ființă în 
baza legii cu privire la federa
ția cehoslovacă. în noaptea de 
revelion a răsunat la hradul din 
Bratislava Imnul național ceho
slovac și, în timp ce erau înăl
țate steagurile cehoslovac și 
slovac au fost trase focuri de 
artilerie.

• LA NOUL CENTRU PE
TROLIER Guanabo a avut loc 
o adunare festivă cu prilejul 
intrării în funcțiune a primelor 
două instalații de foraj livrate 
de România în cadrul acordu
lui de colaborare româno-cuban.

Rezoluția Consiliului 
de Securitate

MARȚI SEARA, Consiliul de 
Securitate al Organizației Na
țiunilor Unite a adoptat, cu u- 
nanimitatea voturilor celor 15 
membri ai săi, o rezoluție care 
condamnă atacul unor unități 
înarmate israeliene împotriva 
aeroportului internațional din 
Beirut. în rezoluție se apre
ciază că asemenea acte pun în 
pericol pacea în această regiu
ne a lumii și se arată că gu
vernul Libanului are dreptul la

despăgubiri pentru pagubele 
suferite.

• SUB EGIDA CRUCII ROȘII 
INTERNAȚIONALE, în locali
tatea Kantara a avut loc, luni, 
un schimb de resortisanți între 
Israel și Republica Arabă Uni
tă. 89 de cetățeni egipteni, care 
se găseau în perioada eveni
mentelor din iunie 1967 în Pe
ninsula Sinai, în teritoriul 
Gaza, au fost predați autorită
ților egiptene, care au permis 
unui număr de 65 de palesti
nieni să se reîntoarcă în Israel.

• UN PURTĂTOR DE CU- 
VÎNT MILITAR IORDANIAN a 
anunțat că două elicoptere is
raeliene escortate de un avion 
de vînătoare au pătruns, la 1 
ianuarie, pentru a doua oară 
în decurs de 24 de ore, în spa
țiul aerian al Iordaniei și au 
deschis focul asupra forțelor 
iordaniene din regiunea Gha- 
randal, la sud de Marea Moar
tă. în același timp, două avioa
ne de vînătoare israeliene au 
zburat deasupra regiunii Ma’An 
din Iordania.
• UN PURTĂTOR DE CU- 

VINT MILITAR ISRAELIAN a 
anunțat că trei civili au fost 
uciși marți noaptea de rachete

trase asupra localități 
Shmoneh de unități pal 
de guerilă aflate la 
dintre Liban și Israel, 
menea, trei militari i 
au fost uciși după ce 
Iul în care se aflau . 
peste o mină, în Penin 
nai.

• PRIMUL MINISTI
R. D. VIETNAM. Far 
Dong, răspunzînd la într 
unui corespondent al 
TASS, a subliniat că,
S. U.A. vor, într-adevăr. 
vorbiri cu rezultate,—sol 
rea pașnică a problemei 
nameze—ele trebuie să-și 
gă toate trupele lor și trup 
rilor satelite din Vietriarș 
sud pentru ca poporul .4 
mez să-și soluționeze ei 
treburile interne în eoni 
tate cu programul trfoliii 
Frontului Național de’ Elib 
din Vietnamul de sud, făi 
mestec străin. Aceasta este 
Jea spre o reglementare 
rabdă pentru S.U.A. Dacă 
viitorul apropiat S.U.A. nu 
vor angaja pe această cale, 
îi așteaptă decît perspectiva 
nor înfrîngeri mai grele.
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