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și-a reluat, luni dimineața, lu
crările în ședință plenară. în 
cursul săptămînii care a trecut 
de la ultima ședință plenară,

ZIUA 
REPUBLICII
ieretul patriei sărbătoreș- 
tăzi, alături de întregul 

22 de ani de la instau- 
/-■ț Republicii. Moment cu 

i semnificații în istoria 
această zi ne prilejuiește 
ul mai bogat ca oricînd 
ceselor poporului român 
rumul luminos al con- 
iei socialismu- 

victoriilor do-
e în dezvol- I

economică și 
i a țării, sub 
:erea Partidu-
'omunist. Anii J
iți în vîrsta '
licii se con- s

cu tot atîtea
memorabile ■

î poporul nos
er și stăpîn pe 
sa, le-a adău- 
propria-i isto- 
constituie in 
;a trepte du- 
pre culmi tot 
ilte ale pro- 

și cîvilizați- 
icipant la rea- 

importante 
ite domeniile 
iciale, tinere- 
ircă un senti- 
3 înaltă mîn- 
■atriotică în 
arilor înfăp- 
ire șțau 1a 

dezvoltării
■rale a Româ- _____ 
:ialiste, pri-
i profundă admirație 

de strălucite izbinzi 
poporul le-a obținut 

lînd în faptă hotărîri- 
ului, permanență vie 
ății sale creatoare, 
uncitoare, țărănimea, 
litatea, oamenii mun- 
>mânia, fără deosebi- 
ionalitate — spunea, 
se la aceste rezultate 
le de la înalta tri- 
ongresului al X-lea, 

Nicolae Ceaușescu, 
general al Partidu- 
nist Român — au 
t, prin munca lor 
abnegație, ce operă 
>ate înfăptui un po- 
i stăpîn pe desti-

întâlnire, sub bolta sărbăto
rească a acestui an, realizări 
de seamă în toate domeniile 
activității economice și socia
le, înfăptuirea întocmai a pre
vederilor planului cincinal fă- 
cînd dovada grăitoare a juste
ții, a realismului programului 
elaborat de partid. Privit prin

IN CARTEA
VETREI

Lumina-i în genunchi, colinzile întoarse 
în pragul alb de flăcări manifest; 
mîna Republicii 
pe umerii pădurii-n ceasu-acest 
înalță imn

Bălceștii codru și Bălceștii țară 
din cîmp în mine unică fîntînă 
în ochiul stiloului de pară 
cu rădăcini și piatră se-adună 
liber imn —

e prag de an, o, ziua-i grindă, 
în cartea vetrei un nou semn, 
cei ce prin vis ni se perinda 
vor curge rîu pe pragul demn 
și albul imn.

ION IUGA

de evenimente de 
nnătate în viața 
a întregului popor 

de deputați în 
îare Națională, un 

de la eliberarea 
-lea Congres al 
‘V anul hotărîtor 
—l.ial. a adăugat 

.i in ghirlanda 
; care România so- 

1-iă la cea de-a 
: a sa. își dau

prisma succeselor remarcabile 
încrustate în existența sa. 1969 
confirmă în mod strălucit di
namismul economiei noastre 
națio—- \ forța sa izvorîtă din 
ritmurile înalte de dezvoltare. 
Ce altceva ar putea susține 
mai bine acest optimism decît 
graiul tonifiant al cifrelor ? La 
finele anului 1969 producția 
industrială este, conform da
telor preliminare, de circa 265 
miliarde lei, identificînd un 
ritm de creștere față de anul 
precedent de 10.7 la sută. Do
vadă a mobilizării oamenilor 
muncii din industrie, a pros
pectării și valorificării cu pri
cepere a resurselor interne, 
productivitatea muncii va 
spori cu 5,3 la sută, iar prin 
reducerea prețului de cost se 
aproximează economisirea a 
aproape 3 miliarde lei. Prelun
gind efortul încununat de 
succes al anilor precedenți, 
1969 sporește potențialul eco
nomic național prin materiali
zarea unui important volum 
de investiții, numai în primele 
11 luni fiind puse in funcțiune 
335 de capacități industriale și 
agricole. Pe ogoare. în condiții 
nu atit de favorabile, s-au ob-

ținut producții Ia principalele 
culturi în măsură să satisfacă 
cerințele economiei, să permi
tă aprovizionarea populației 
cu produsele agroalimentare 
de bază.

Rezultatele amintite se con
jugă în mod fericit cu ascen
dențele înregistrate pe diagra

ma standardului de 
viață al populației. 
Este de ajuns să a- 
mintim că veniturile 
bănești ale oameni
lor muncii au cres
cut cu 6,7 la sută în 
raport cu anul prece
dent, că pe harta ță
rii și-au făcut apari
ția obiective social- 
culturale noi. Am a- 
sistat în acest an la 
aplicarea pe scară 
largă a măsurilor de 
sporire a salariilor, 
au fost stabilite im
portante măsuri pen
tru creșterea pensii
lor țăranilor coope
ratori. Cu începere 
de la 1 ianuarie 1970 
de noul sistem de 
salarizare vor bene
ficia lucrătorii din 
majoritatea domenii
lor de activitate.

încheiem un an în 
care economia națio
nală a înregistrat 

_____ pași însemnați în 
dezvoltarea și mo

dernizarea forțelor de pro
ducție. Activitatea industria
lă a cunoscut în această 
perioadă un ritm superior de 
asimilare a produselor și teh
nologiilor noi, ramurile moder
ne și-au lărgit aria de cuprin-

Scînteia tineretului
(Continuare în pag. a ’.V-a)

Secretarii C. C. al U. T. C. 
ne vorbesc despre:
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comisiile permanente au exa
minat proiectele de legi ce ur
mează a fi dezbătute și apro
bate de deputați.

In sala Palatului Marii A- 
dunări Naționale se aflau 
deputății marelui sfat al țării, 
precum și numeroși invitați — 
conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, ac
tiviști de partid și de stat, per
sonalități ale vieții economice, 
științifice și culturale, ziariști.

Printre invitați erau pre- 
zenți șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la București 
și corespondenți ai presei 
străine.

Ora 10. — întîmpinați cu vii 
și îndelungi aplauze sosesc în 
sala de ședință tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor- 
ghe Maurer, Emil Bodnaraș, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheor- 
ghe Pană, Gheorghe Radules
cu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Constantin Drăgan, 
Janos Fazekaș, Petre Lupu, 
Manea Mănescu, Dumitru 
Popa, Dumitru Popescu, Leon-

te Răutu, Gheorghe Stoica, Va- 
sile Vîlcu.

In sală se aflau membrii 
Consiliului de Stat.

Lucrările ședinței au fost 
deschise de președintele Marii 
Adunări Naționale, tovarășul 
Ștefan Voitec. Biroul Marii A- 
duinări Naționale, a spus vor
bitorul, a mai primit Intre 
timp, din partea Consiliului de 
Miniștri, Proiectul de lege pen
tru prelungirea aplicării Legii 
nr. 22/1967 privind unele mă
suri de perfecționare a con
ducerii și planificării economiei 
naționale. în continuare, tova
rășul Ștefan Voitec a arătat că 
Marea Adunare Națională ur
mează, de asemenea, să pro
cedeze la verificarea legalității 
alegerii, în ziua de 21 decem
brie, a unui deputat în Cir
cumscripția electorală nr. 11 
din municipiul București.

Ca urmare. Biroul Marii A- 
dunări Naționale a propus 
deputaților spre aprobare ur
mătoarea ordine de zi comple-

(Continuare In pag. a V-a)

GÎNDURI
DESPRE
PATRIE

DAN ZAMFIRESCU

Facem parte dintr-un popor 
pentru care sentimentul patriei 
a fost însuși nervul vital al e- 
xistenței sale istorice. Ne-am 
născut pe aceste meleaguri, cu 
rădăcinile înfipte în acest pă- 
mînt, și am durat sub toate 
furtunile ca „oameni ai pămîn- 
tului". Istoria noastră a fost o 
necontenită luptă pentru exis
tentă, și sentimentul patriei a 
însemnat, secole în șir, a ne 
apăra „sărăcia și nevoile și 
neamul", a lupta cu sabia și cu 
pana pentru drepturile noastre

FAȚA-N FATA
CU TIMPUL

înainte de a așterne cu fermi
tate primul pas pe continentul 
de muncă și împlinire al anu
lui 1970 (Una-mie-nouă-sute- 
șaptezeci ! Ce sonorități dinami
ce și solemne înalță rostirea 
acestui an rotund cu fascinan
tele lui proiecții de pe acum 
întrezărite, anul de încheiere a 
actualului cincinal — el însuși 
verigă de aur a timpului so
cialist 1), să ne reamintim tu-

multul acestor ultime zile care 
s-au scurs din calendarul anu
lui 1969.

Față-n față cu timpul, zia
ristul descoperă că, prin forța 
împrejurărilor, el este cronica
rul investit să extragă semnifi
cația fără precedent, a acestor 
ceasuri „finale", cînd telegrame 
lansate din toate colțurile țării 
se îndreaptă către același for 
suprem — Partidul Comunist

Român — raportlnd îndeplini
rea “s J—*"*— ------- “—
de 
Și

depășirea sarcinilor 
fundamentul 

acestor clipe. 
Cuvintele, aceste unelte lu
crătoare cotidiene, transmit 
mesajul faptei, căutînd să sur
prindă nașterea ultimelor bilan
țuri — eforturi de încheiere a 
acestui an în clteva din marile 
obiective industriale ale țării. 
Față-n față cu fapta, cuvîntul 
capătă rezonanță imnică.

Și , ... producție, 
justificarea 

aceste 
cotidiene,

ACADEMIILE
DE LUMINĂ

La Porțile de Fier, am pătruns 
printr-o poartă. O poartă imen
să. Imaginația mea încălzită de 
lecturi plonja dintr-o dată In ini
ma Dunării — răsucită de mîi- 
nile omului. O panglică vie cu 
virtuți eterne, ai cărei pași li
chizi vor fi împinși pe o anu
mită cale, a cărei putere vir
tuală va fi rostogolită prin pin- 
tecul unei centrale în dinții sfî- 
șietori ai unor gigantice tur
bine.

întîiul om pe care-1 lntîlnesc 
este inginerul Nicolae Manta, 
adjunctul inginerului-șef al

șantierului II-Porturi. După pri
mul cuvînt rostit înțeleg că 
este ardelean. Tenacitatea Ii 
este trădată și de fizionomia 
profund impunătoare ; este și 
secretar al Comitetului P.C.R. 
al șantierului și funcția aceasta 
mi se confirmă tntrutotul. Fas
cinația inițială produsă de as
pectul fizic al șantierului se 
mută și iradiază din graiul a- 
cestui om la care, mai înainte 
de toate, disting o poftă și o 
forță de muncă impresionante. 
Inginerul Nicolae 
justifică prezența și

Manta Iși 
activitatea

pe acest șantier nu ca pe 
eroism („tot oameni sîntem, 
eroi !
gheață în cizmele noastre, prea 
scurte uneori" !) ci pur și sim
plu ca o contribuție a unui cetă
țean care s-a angajat cu toată 
răspunderea In slujba unei idei 
și a unui ideal colectiv.

întreb de faptele acestui sflr- 
șit de an. Mi se răspunde că 
nu timpul este cel car j delimi
tează sau intensifică ritmul de 
muncă, ci semnificația faptului 
de ordin major : hidrocentrala. 
Practic, aici sărbătorile s-au

un
___  .nu 

suferim cînd noroiul în-

desfăcut din coordonatele lor 
festive. Se trăiește cu imaginea 
unei sărbători finale, cea pe 
care o proiectăm cu toții pe un 
ecran mare cît țara : inaugu
rarea primei rotații de turbină 
și a primului impuls de lumină, 
care ne va dezvălui fețele asu
date de emoție.

Adecvat vorbind, sfirșitul a- 
cestui an nu e decît un senti
ment. Fiindcă munca este un 
proces continuu, sărbătoarea 
fiindu-i improprie. întorcîndu-și 
privirile înspre calendarul din 
care aproape toate foile acestui 
an s-au desprins, inginerul N. 
Manta reface termenii unui bi
lanț :

— Terminarea lucrărilor la 
avanporturi cu trei luni mai de
vreme, terminarea pe teritoriul 
iugoslav a excavațiilor cu o lună 
mai înainte de termen — lucrări 
receptate la „excepțional", în
chiderea și „ecluzarea" Dunării 
înspre malul românesc, lansarea 
în puț a rotorului turbinei nr. 1 
în greutate de 340 tone sînt re
zultatele mari ale acestui an.

Dar faptul de „ultimă oră", 
pe care ochii mei II receptează 
cu nestăpînită emoție, este tur
narea primilor metri cubi de 
beton ai barajului deversor, „o- 
perația cheie" a acestui impu
nător șantier, cum avea s-o nu
mească artificierul Dumitru Ma- 
teuță.

Sub ochii noștri se terminase, 
după operații de clteva zile, 
amplasarea celei de a doua ma
carale imense (din cele 8 ce vor 
fi montate pînă In primăvara 
anului 1970) cu o capacitate de 
445 tone/metru. Am coborît în 
uriașa cavitate în care vor fi în
fipte maxilarele marelui baraj. 
Sîntem la 12 metri sub vechea 
albie a Istrului. în Urma pușcă- 
turilor pentru excavație. stînci- 
le s-au sfărlmat. Un profesor

care ne însoțește, culege o aș
chie strălucitoare pentru colec
ția de minerale a școlii („O voi 
eticheta cu indicația anului și a 
cotei subterane pe care ne â- 
flăm“). Regretam că nu-mi ve
nise mie mai întii ideea. Sub 
ochii noștri, macaraua K.P.G.S. 
pe care lucrează utecistul Ion 
Ștefănescu, de numai 24 de ani, 
își mișcă gheara, lepădînd cei 
de-al 1030-lea metru cub (ul
timul din acest an) betoa 
al celei de a treia lamele pe 
care vor fi montate macaralele 
ce vor lucra în avalul baraju
lui. Muncitorii deja au construit 
incinte închise, încălzite cu a- 
bur, de 16/8 metri, acoperite cu 
prelate, executînd în interior 
operații pe suprafața uscată. 
Ideea aceasta s-a născut aici 
pentru a se putea lucra sub o 
temperatură constantă, nestin
gheriți de furia agenților at
mosferici.

La centrala hidroagregatelor, 
maistrul Alexandru Drăghici 
supraveghea "bobinarea statoru
lui generatorului uneia dintre 
turbine. în firele conduse pe 
canale secrete pulsau nevăzute, 
tensiunile viitoarelor fluxuri de 
electroni.

Plecasem însoțit de larma 
șantierului, privind în vecinăta
te stîlpii liniei ferate recent 
electrificate, Craiova-Filiași- 
Orșova, adaos și ea la izbînzile 
acestui sfîrșit de an, cînd mi-am 
dat seama că. am uitat să-l în
treb pe inginerul N. Manta, dacă

la o viață liberă sub soare. Pa
tria a fost și pămîntul de sub 
noi, dar și visul ce plutea abia 
în zări depărtate și nesperata 
decît pentru generațiile viitoa
re. Ștafeta acestui vis a trecut 
din mînă în mînă, cu o tenaci
tate uluitoare, pînă ce această 
țară s-a făurit, pînă ce, ieșind 
de sub toate stăpînirile și domi
națiile am reușit să ne înteme
iem statul național, să desăvîr- 
șim unitatea națională, să fa
cem a rodi geniul nostru crea
tor într-o cultură originală, 
conștientă de valorile și rostu
rile sale. Această adevărată e- 
popee a sentimentului patriei, 
care este istoria politică și in
telectuală a poporului român, 
și-a avut eroii săi, și un Gheor
ghe Șincai, Bălcescu, Kogălni- 
ceanu nu sînt mai puțin pa
tetici, mai puțin statuari decît 
Horia, Mihai Viteazul sau Ale
xandru loan Cuza. în toți, pa
tria n-a fost o simplă înclinare 
sentimentală ce nu angajează 
la nimic, și cu atît mai puțin o 
idee abstractă sau o modă lite
rară _— a fost principala di
mensiune interioară a ființei 
lor. Ei au trăit printr-însa, visul 
lor a fost nucleul coagulant al 
personalității lor umane, și pu
tem spune că nu mai trăiau ei, 
ci patria aceasta visată trăia 
într-înșii. Toată ființa lor a fost 
o tensiune spre înfăptuirea 
„pohtei ce au pohtit" — acea 
țară pe care fiecare și-o închi
puia în coordonatele mentalită
ții și a împrejurărilor respective, 
dar căreia toți i s-au închinat 
pînă la ultima picătură de vla
gă. Virtutea integratoare a sen
timentului patriei, puterea aces
tuia de a închega în jurul său 
o structură spirituală, de a-i da 
armonie și a o face să-și gă
sească un sens în viață, expli
că forța cu care iubirea de pa
trie a acționat în istoria și cul
tura noastră.

Chipul ideal al țării, purtat 
din veac în veac, a devenit, în 
epoca noastră, programul de 
luptă și planul de înfăptuiri 
al clasei sociale cu cea mai 
mare capacitate de organizare 
și de jertfă conștientă în slujba 
unui ideal — clasa muncitoare. 
Cine are răgazul să arunce o 
privire retrospectivă în istoria 
ultimei jumătăți de secol, va în
țelege imediat că, a doua zi 
după suprema izbîndă a unită
ții naționale, țara aceea pe 
care o visase generația lui Băl
cescu și a lui Nicolae lorga a 
devenit nu un ideal 
care se cerea

Reportaj de

GH. ISTRĂTE
______________ ' ■ '

(Continuare in pag. a Il-a)

ideal înfăptuit 
temeluit solid, ci

mentat și asigurat, ci o pradă 
asupra căreia s-au aruncat be
neficiarii Jertfelor uriașe ale ce
lor nobili și dezinteresași. Desi
gur, au existat și destule minți

(Continuare în pag. a V-a)



BILANȚUL
(Urmare din pag. 1)

în noaptea Anului Nou vor lu
cra. Și In locul răspunsului șău, 
semnalele macaralelor, foșnetul 
cimentului scurs prin vracuri, 
bătaia încinsă a motoarelor pe 
pantele cu zăpadă înghețată și 
mai ales, acea tensiune fantasti
că, continuă, pe care noaptea 
o ridica în văzduh dinspre mat
ca marelui șantier — toate la un 
loc — mi-au dat cel mai exact 
răspuns. Și mi-am amintit că Ia 
sărbătorirea lui Apolodor din 
Damasc s-a bătut o medalie pe 
reversul căreia s-a fixat ima
ginea podului cu bolți de peste 
Istros, clădit de acest fantastic 
arhitect. Și pentru o clipă, am 
avut sub pleoape, chipul celor 
cîteva mii de lucrători ai ac
tualului șantier, purtind pe 
piept o medalie pe care fusese 
bătută imaginea propriei lor 
opere.

încărcat de impresia pe care 
Porțile de Fier mi-o dăruiseră, 
m-am îndreptat către Lotru și 
mi-am ridicat privirea către 
munții dinspre Olt și Jiu. In ini
ma Ciungetului, la 140 de me
tri adincime, pulsau pickamere- 
le brigăzii conduse de Pavel 
Oțet, sfredelind stînca și pregă
tind centrala subterană. Aici 
barajul a și căpătat conturul 
propriei sale misiuni. în cariera 
de anrocamente se dislocase, 
punctînd astfel îndeplinirea an
gajamentului pe acest an, cel de 
al 18.000-lea metru cub de rocă 
ce va fi transportat și turnat la 
temelia barajului ce va ține 
piept la 340 000 000 m.c. de ape. 
El. barajul, care acum îngăduia 
pentru ultima dată mîngîierea 
zăpezți în straturile interioare 
care cuprindeau perimetrul său, 
devenea cu fiecare clipă mai 
repede, tîmpla marelui lac de a- 
cumulare de la Vidra.

Inginerul șef mecanic, Ion Pa-

naite, vorbește despre puterea 
celor 80 de cursuri de apă, că
rora în aceste clipe li se așterne 
drum neted înspre castelul de 
echilibru de unde vor cădea In 
turbinele ce cumulează 500 MW 
putere instalată. Deocamdată și 
timpul și oamenii „netezesc" 
geografia naturală a munților. 
Astfel s-a netezit în cursul zi
lelor acestea drumul Brezoi— 
Voineasa înlesnind, prin asfal
tare, pașii turistului atras de 
frumusețile acestei viitoare pi
torești stațiuni. Lotrul — izvor 
de.lumină, va fi și tin izvor de 
frumuseți. Dar pînă atunci se 
mai aud încă exploziile cu di
namită și azotat de amoniu, se 
mai zărește linia albă de var 
tușind pe coastele muntelui go
lul ce va trebui umplut. Hidro- 
agregatele încă n-au coborît cu 
toatele în cavitățile lor definiti
ve. Se pregătește de fapt un 
timp etern, al Lotrului, al aces
tei noi „academii de lumină".

UNDE
PETRECEȚI 

SEARA 
ANULUI 
NOU?

Cluburile tineretului, casele de cultură ți cluburile din între
prinderi vă propun să petreceți noaptea Anului Nou optînd 
pentru următoarele revelioane ți carnavaluri: Ateneul tineretului 
— Carnaval „Revelion ’70". Universal Club — „Revelion la ca
bană", Tehnic-Club — „Revelion alpin", Clubul elevilor — „La Ca
bana Turturele", Ecran-Club — „Revelionul cinefililor", Modern 
Club — „Cronoss Revelion". In zilele de 1, 2, 3, 4 toate cluburile 
ți casele de cultură ale tineretului vor prezenta, în continuare, 
programe artistice, seri distractive și baluri. Vor fi invitați actori 
ai teatrelor de revistă, cîntăreți, orchestre de muzică ușoară, tara
furi. Se estimează de pe acum o participare de peste 22 000 de 
tineri ai Capitalei. In vreme ce alte mii îți vor petrece micro- 
vacanța pe pîrtiile albe ale munților, în stațiunile balneo-clima- 
terice, de odihnă, în străinătate.

MUZICĂ UȘOARĂ
SELECȚIUNI

DIN PROGRAMUL RADIO 

(31 DECEMBRIE-4 IANUARIE)

ADRESE UTILE

ORARUL MAGAZINELOR

Miercuri 31 decembrie 
toate magazinele vor func
ționa normal. Joi, 1 ianua
rie — unitățile comerciale 
vor fi închise, cu excepția 
centrelor de pîine (deschise 
între 7—10 dimineața), de 
lapte, care vor funcționa 
normal după orarul obiș
nuit. Vineri, 2 ianuarie ma
gazinele alimentare, de le-

rată numai de unitatea din 
Bd. Aerogării Băneasa 38, 
telefon 3316 21, orele 8—14f

Centrele de comandă și 
reparații. Pentru orice fel 
de probleme vă adresați, 
în zilele de li—4 ianuarie 
Centrului de informații 
UCECOM, telefon 13.58.84 
sau 13.58.65.

ISTORIA LA ZI
A MOLDOVEI

In primăvara acestui an, la
șul a raportat intrarea în func
țiune — cu 6 luni mai devre
me — a celui mai important o- 
biectiv industrial, din acest ju
deț, al actualului cincinal : Uzi
na de fibre sintetice. Noua 
uzină s-a integrat profilului im
punătoarei zone industriale ie- 
șenet Sfîrșitul anului a în
semnat pentru această tînără 
unitate raportarea primului 
ei bilanț. De fapt, planul 
pe acest an fusese îndeplinit în
că din luna septembrie, fapt ca-, 
re amplifică semnificațiile unui 
excepțional succes.

Discuția cu inginerul șef 
Gheorghe Paftală înseamnă, de 
fapt, prilejul cunoașterii unei 
scurte biografii a uzinei. Con
duc discuția către etapa, la zi a 
problemelor uzinale dar șirul 
cifrelor tot nu se termină, mai 
ales că Eugen Frunză, șeful 
serviciului plan, alături de noi, 
ca un desăvîrșit economist ce 
se respectă, desface dosarele și 
registrele sale, subliniind cu sti
loul în aer pe o pagină imensă 
cifrele cheie :

— Am realizat o producție 
dublă față de plan, obținînd 
peste 6 000 tone fibre polieste- 
rice. Ca urmare a reducerii con
sumurilor specifice, a creșterii 
productivității muncii, a pro
ceselor tehnologice automatiza
te, am realizat economii peste 
plan în valoare de 120 milioane 
lei. La noi. cei doi factori — 
omul și utilajul — se condițio
nează reciproc : omul calificat 
stăpînește un utilaj perfect. A- 
ceasta ne-a îngăduit ca în loc 
de o treime să destinăm ex
portului o jumătate din produc
ția anuală.

Pentru că așa stăteau lucru
rile cu primul bilanț al U.F.S., 
cifrele au fost binevenite. De 
fapt, aici, în aceste zile se dis
cutau cifrele de plan pentru a- 
nul viitor. Cert este că la Uzina 
de fibre sintetice, pentru prima 
dată se produce în țara noastră, 
pe scară industrială fibră poli- 
esterică tip „Terom" — marcă

românească de prestigiu, impu
să pe piețele străine.

înainte de a părăsi uzina am 
asistat la o scurtă ședință, poa
te printre ultimele ale acestui 
sfîrșit de an. Era vorba de com
punerea unei echipe complexe 
de ingineri și tehnicieni care să 
se deplaseze la sediile benefici
arilor interni și să urmărească, 
timp de cîteva zile, modul în 
care produsul poliesteric se 
comportă în prelucrare. In fe
lul acesta, am dezlegat unul din 
micile mistere care permit lu
crătorilor din această uzină să 
realizeze, nici într-un an, pro
ducții duble. Știam că pentru ei 
anul viitor are „semne bune". 
Adică semnele cifrice care im
pun un bilanț de onoare.

★
Și fiindcă eram la Iași, mi-am 

extins traseul reportericesc, pî
nă spre turnurile de condensări 
miraculoase ale materiei, spre 
acea chimie vrăjitorească, dar 
atît de utilă, ale Fabricii de an
tibiotice. între aceste, laboratoa
re uriașe trăiești senzația puter
nică a unui văzduh, curativ așa 
cum prezența într-o stațiune 
balneară tonifică nu numai 
trupul dar și spiritul. Și cerce
tătorii, fiindcă aici este într-a- 
devăr una din reședințele de 
prestigiu ale cercetării medicale 
românești, mi-au transmis nu
mele a cîtorva medicamente 
„de ultimă oră" asimilate ; am- 
picilinul, un unguent cu trian- 
cinolon, meticilinul, griseofulvi- 
na etc. Ultimul produs, oxacili- 
nul, este rezultatul unor căutări 
îndelungi efectuate de un colec
tiv comun de cercetători din 
partea Institutului de Cercetări 
Chimico-Farmaceutice — filiala 
Cluj și un colectiv de tehnicieni 
de la secția de semisinteză a 
F.A.I. (inginerii Horațiu Gîlea, 
Aurelian Vasilescu și alții).

Cealaltă problemă care anima 
grupul lucrătorilor de aici, în 
aceste, zile, era aplicarea nou-

lui sistem prin care se realizea
ză îmbunătățirea salarizării. 
Sfîrșitul de an venise, după cum 
aveam să observ, cu începutul 
unui nou mod de retribuție, 
menit să răsplătească și să sti
muleze hărnicia și competența 
acestui colectiv.

★
în Moldova se perpetuează 

tradiția unei rare ospitalități. 
De cum am pătruns pe poarta 
Combinatului de Celuloză și 
Hîrtie — Bacău, platforma „Le- 
tea", o clipă n-am scăpat din 
atenția protocolară și totuși a- 
mabilă fie a inginerului Nicolae 
Petrescu, șeful serviciului plan, 
fie a maistrului Vasile Farcaș, 
fie a inginerului Tiberiu Boca.

Aflasem că, recent, fusese da
tă în funcțiune o nouă fabrică 
în cadrul acestui combinat — 
Fabrica de drojdie furajeră. De 
la înființarea vechii mori de 
hîrtie „Letea" și pînă la moder
nizarea platformei de astăzi, a- 
dică timp de aproape 100 de ani, 
leșia reziduală rezultată din 
fierberea lemnului pentru fa
bricarea celulozei, s-a aruncat 
consecvent în canalul de forță 
și de aici — în apa Bistriței. Ac
tuala fabrică folosește ca mate
rie primă tocmai acest reziduu 
la care se adaugă cîteva materii 
auxiliare, rezultînd. prin com
plicate procese automatizate, 
producerea a 3 000 tone anual 
de drojdie furajeră. Tot acest 
complex proces este condus și 
urmărit de 43 de oameni tineri 
(doar 4 depășesc vîrsta de 35 de 
ani). Deși abia a intrat în ex
ploatare. el poate raporta pro
ducții date peste plan ; ca de o- 
bicei, tradiția se confirmă și de 
data aceasta.

GIGANTUL
CU 20

DE BRAȚE
Gigantul este Combinatul Chi

mic Craiova. La numărul exis
tent al fabricilor sale, în acest 
an s-au mai adăugat fabricile 
de acetat de vinii monomer, de 
acid nicotinic, de acetilenă, de 
recuperare a metanolului și nu 
de mult, un „grup de azot", cu- 
prinzînd patru fabrici : de a- 
moniac, de uree, de acid azotic 
și azotat de amoniu — astfel că 
gigantul totalizează 20 de fa
brici — 20 de retorte imense în 
care chimia este la ea acasă. 
Intr-adevăr, pătrunzînd pe cu
loarele Fabricii de amoniac a- 
flată în probe tehnologice, ae
rul miroase a chimie.

— Aceste zile de sfîrșit de an, 
ne mărturisește inginerul Con
stantin Cornea, ne-au descre
țit frunțile. Unele greutăți ivi
te privind procesul de deschi
dere a primelor reacții în fa
bricile „Grupului azot" au fost 
învinse. Secretarul comitetului 
U.T.C. din combinat, Constantin 
Cotoi, ne înlesnește întîlnirea cu 
unul dintre tinerii șefi chimiști, 
Mihai Tomșa, inginer șef de tu
ră (vîrsta medie a celor 4 800 de 
salariați este de 24 de ani).

— Zilele acestea, ne spune el, 
am produs primele cantități de 
amoniac. Faptul că un tînăr, 
„învățăcel" ca mine are șansa de 
a lucra într-una din cele mai 
mari și mai moderne fabrici de 
acest gen din lume, îmi dă senti
mentul unui destin norotos. Aici 
pot să aplic toată chimia teore
tică, învățată în facultate și încă 
ceva pe deasupra! Răspunderea e 
imensă și tinerețea noastră es
te onorată de această veghe per
manentă. O singură greșeală, 
oricît de mică, duce la oprirea 
completă a producției, iar repu
nerea în circuit cere minimum 
cinci ore. Ieri, în 24 de ore, am 
produs 600 tone de amoniac. Azi, 
sperăm la mai mult.

Efortul e necesar și meritoriu 
pe măsura instalațiilor ultra
moderne. Reunind emoțiile de 
peste an ale acestui tînăr in
giner, cred că s-ar putea reface 
pîrghia de lansare în cîmpul 
producției a noii fabrici de a- 
moniac.

★
Pe rampa de recepție a uzine

lor „Electroputere“-Craiova e 
așezată oea de-e 25-a locomo

tivă Diesel electrică dată peste 
plan în cursul acestui an. In 
strălucirea perfectă a blindaju
lui ei metalic se reflectă chipu
rile muncitorilor care au reali
zat-o, de parcă acest portret s-ar 
fi tipărit ca o medalie în refle
xele ei tremurate.

Inginerul Emil Mîrzan, șeful 
serviciului de dezvoltare a 
Grupului de uzine pentru apa- 
rataj și mașini electrice Craio
va, mă informează că această 
ultimă locomotivă încheie nu
mărul de 190 de bucăți produ
se în acest an. Depășirea planu
lui a fost posibilă printr-un 
spor de capacitate a uzinelor. Și 
ca dovadă a sincronizării acțiu
nilor de importanță capitală în 
dezvoltarea uzinei se face pre
cizarea că, recent, cu o lună î- 
nainte de termen, s-a dat în ex
ploatare și o turnătorie de ne
feroase cu o capacitate de 500 
tone pe an, care permite asimi
larea în țară a unor piese pînă 
acum aduse din import.

O echipă de la radio se apro
pie de grupul de muncitori care 
predaseră ultima locomotivă 
produsă în acest an. Dovadă că 
primul ei semnal se auzise în 
toată țara.

★
Simultaneitatea actelor de 

producție — adică de medita
ție, de creație, de inițiere și de 
aplicare științifică a tehnologi
ilor înalte — face din acest „fi
nal de an" un act complex, un 
portret mozaical — portretul 
industrial al țării.

Focarele pe care le-am men
ționat sînt numai cîteva frîn- 
turi din cronica practic de ne
cuprins, frînturi care închid pa
gina grea de realizări și de gîn- 
duri ce fac sudura cu viitoare
le și virtualele cifre ale anului 
1970.

De aceea, crede reporterul, 
măcar o dată pe an, cuvintele au 
dreptul la o investitură solem
nă : aceea de a așeza cifrele 
subliniate mai sus în cronica e- 
conomică a anului care acum se 
încheie. Este cronica deasupra 
căreia stă scris : 30 Decembrie 
— ziua Republicii — semn că a- 
cesteia, Republicii, îi sînt închi
nate și cronica, și cifrele, și fap
tele.

Spicuim din sumarul celor 
mai interesante emisiuni de 
muzică ușoară din următoa
rele zile. Mîine, 31 decembrie, 
ora 13, pe programul II, o 
„Retrospectivă a emisunilor 
„De la 1 la 5“ ale anului 1969“, 
realizată de Antoaneta Botez, 
Ovidiu Dumitru și Alexandru 
Lavric : Emanoil Petruț oferă 
ascultătorilor cîteva din me
lodiile sale preferate; „Mo
ment Ion Vasilescu"; ,,A1 3- 
lea gong"; Julie Driscoll, Brian 
Auger & The Trinity; „Acto-

LUMINIȚA DOBRESCU

Vilard), „Incredible George" 
(The Pebbles), „In The Ghetto" 
(Elvis Presley), „II complean- 
no" (Riccardo del Turco), 
,,Soul Sister, Brown Sugar" 
(Sam & Dave), „Bonjour, bon- 
jour" (Paola), „Where Do You 
Go" (My Lovely)" (Peter Sar- 
stedt), ș.a.

In sfîrșit, alte două emisiuni 
care vă vor reține cu siguranță 
atenția: „Duminică fără... mu
zică". (4 ianuarie, programul 
I, ora 20) — realizatori: Ovidiu 
Dumitru și Romeo Chelaru, și 
„Festivalul festivalurilor" (de 
Nicolae Duțu) — 3 ianuarie, 
programul II, ora 17. Prima 
dintre ele ne va oferi „o dumi
nică fără muzică, dar cu multă 
muzică" I Mai explicit:,,Istoria 
veselă a muzicii ușoare" poves
tită de Dem. Rădulescu; „Mu
za muzicii ușoare în acțiune!“ 
— cu Rodica Tăpălagă; „Ac
tori cu discuri la bază" — 
pentru prima și ultima oară 
în „top"; Toma Caragiu, Jean-

nu uităm trandafirii" — in
terviu muzical-umoristic cu 
Florin Bogardo; „Doi pe un 
balansoar" — în plină stradă 
Florin Piersic și Aurelian An- 
dreescu; „Omul care nu vrea 
muzică" — Marin Moraru; 
„Oamenii care vor muzică" — 
melodii cu Barbara Streisand, 
Sacha Distel, Anda Călugă-

MARGARETA P1SLARU

P E C O

Dacă plecați la drum 
lung eu automobilul, opri- 
ți-vă înainte la Centrele 
Peco din Piața Amzei, Ma
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BĂTALIA PENTRU ROMA 
(două serii) : rulează la Patria (o- 
rele 13; 16,30; 20). București (orele 
9; 12,30; 16; 19,30).

PRIETENI FARA GRAI : rulea
ză la Republica (orele 9; 11,15).

VINATORUL DE CĂPRIOARE : 
rulează la Republica (orele 13,30; 
16; 18,30; 21). In zilele de 31 decem- 
brie-1 ianuarie 1970 PRERIA (ore
le 13,30; 16; 18,30; 21). In zilele de 
2—3 ianuarie 1970 ULTIMUL MO
HICAN (orele 13,30; 16; 13,30; 21). 
In zilele de 4—5 ianuarie 1970 
AVENTURI IN ONTARIO (orele 
13,30; 16; 18.30; 21).

TAINA LEULUI : rulează la 
Melodia (orele 9; 12,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Festival 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

INGRID BERGMAN

INTR-O SEARA, UN TREN : 
rulează la Capitol (orele 9,15; 14; 
16,15; 18,45; 21).

BĂIEȚII IN HAINE DE PIELE : 
rulează la Favorit (orele 10; 13; 
15,30; 18; 20,30).

IUBIRE STRICT OPRITA : ru
lează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

LA RĂZBOI CA LA RĂZBOI : 
rulează la Central (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30: 20,45).

LA NORD PRIN NORD-VEST : 
rulează la Lumina (orele 8,45— 
16,45 în continuare ; 19.45). In zi
lele de 1, 2, 3 și 4 ianuarie 1970 
BĂIEȚII DIN STRADA PAL (o- 
rele 9,15—15,45 în continuare ; 
18,45; 20,45).

VIRIDIANA : rulează Ia Doina 
(orele 18.15; 20.30). Program pen
tru copii (orele 9—16 în conti
nuare).

101 DALMAȚIENI : rulează la 
Timpuri Noi (orele 15,15—21). Pro
gram de filme documentare de la 
orele 9—15.

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la Feroviar (orele 9; 11,30; 14,30; 
17,30; 20,30), Tomis (orele 9,30; 
14,30; 17,20), Flamura (orele 9 ; 
11.15: 13.30; 16; 18,15; 20.30).

WINNETOU IN VALEA MOR- 
ȚII : rulează la Excelsior (orele 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30), Glo
ria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

MY FAIR LADY ; rulează la 
Grivița (orele 9; 12,30; 16,15; 19,45).

BECKET (două serii) : rulează 
la Miorița (orele 9,45: 13: 16.30: 20).

CĂLDURĂ : rulează la înfrăți
rea (orele 15.15; 17.45: 20).

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : ru. 
lează la Buzești (orele 15,30; 18:
20.30) .

BERU ȘI COMISARUL SAN AN
TONIO : rulează Ia Dacia (orele 
8—20,45 în continuare).

RĂZBOIUL DOMNIȚELOR : ru
lează la Bucegi (orele 9; 11,15; 
13,30; 15.45: 18; 20.30). Floreasca (o- 
rele 9; 11,15; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

rii cîntă" : Toma Caragiu, Re
tried Popa, Cornel Vulpe, Ta
mara Buciuceanu, Ștefan Bă
nică; orchestra Stanley Black; 
interpretul polonez Czeslaw 
Niemen; „Poeți ai cîntecului 
francez" (selecțiuni) : Georges 
Brassens, Boris Vian, Guy 
Beart, Leo Ferri; „Discul pe 
meridiane" — inedit: ultimele 
succes cu Zager & Evans, Bee 
Gees, Marisol, Sir Douglas 
Quintet, Antoine, Oliver, Bob 
Dylan, Box Tops, The Ar
chies.

In programele muzicale din 
aceste plăcute zile de... va
canță, vor fi transmise o serie 
de melodii românești în primă 
audiție: „Busuioc și iasomie" 
(Elly Roman), „Ceramica" 
(Florin Bogardo), „Te felicit 
de Anul Nou" (Henri Măli-— 
neanu), „M-am făcut de rîs în 
lume" (Vasile Veselovschi), 
„Zboară inimioară" (Florentin 
Delmar), „Nu stingeți stelele" 
(Alexandru Mandy), „Copacul 
cu frunze de aur" (Aurel Gi- 
roveanu).

In cadrul emisiunii „224 
minute de muzică ușoară" (3 
ianuarie, ora 13,10, pe pr. II), 
la rubrica „Discul pe meridia
ne", veți putea asculta cîteva 
mari succese muzicale ale a- 
nului 1969: „Sayonara" (Hervă

ELVIS PRESLEY

ne Moreau, Vasilica Tastaman, 
Danny Kaye, Brigitte Bardot. 
Florian Pitiș; „Pentru ca... să

reanu, Creedence Clearwater 
Revival, Mondial, Equals, Cho
ral, Equipe 84. In sfîrșit, „Fes
tivalul festivalurilor" ne va 
purta, timp de 90 de minute, 
la cele mai celebre competiții 
internaționale ale muzicii u- 
șoare: „Cerbul de aur" — 
Brașov (Luminița Dobrescu, 
Hanja Pazeltova, Conny Vink); 
San Remo (Bobby Solo, Sergio 
Endrigo, Don Backy); Sopot 
(Mirtha Medina, Joe Harris, 
Patsy MacLean); „Eurovision" 
— Madrid (Salomă, Lenny 
Ruhr); Budapesta (Marika 
Kesmarti, Janos Koos); ,,M. I. 
D. E. M.“ — Cannes (Helena 
Vondraklovă, Beatles) etc.

o. u.

gume-fructe, halele și pie
țele funcționează după pro
gramul duminical. Sîmbătă 
3 ianuarie 1970 magazinele 
vor avea programul obiș
nuit al unei zile de lucru.

CENTRE DE DEPANARE

Cooperativa Radio-Pro- 
gres. Pentru zilele de 1, 2 
ianuarie 1970 — puteți so
licita centrala cooperativei 
telef. : 14.21.50 între orele 
17—21 în prima zi, 8—13, 
în a doua zi și 9—13 în 3 
ianuarie 1970.

Cooperativa „Metalo-cas- 
nica“. In ziua de 2 ianua
rie — toate defecțiunile sa
nitare, electrice, aragaze, 
lăcătușerie, frigidere etc., 
vor fi remediate de către 
unitatea din str- Smîrdan 
41 telefon 14.61.81, orele 
8—13.

Cooperativa „Automeca- 
nica“. în ziua de 1 ianuariei 
stația din str. Maria Ro- 
setti 9 — spălat-gresat, ore

ria Rosettl, Piața Doro
banți, Călărași și Operetei 
care vă asigură „plinurile" 
cu ulei și benzină.

Drum bun !

PROGRAMUL 
FARMACIILOR

Deși vă urăm să nu aveți 
nevoie de aceste adrese to
tuși, este bine să menți
onăm că în București, în

Premiere turistice 0. N. T.
în sezonul de iarnă peste 250 000 turiști, vor avea posi

bilitatea să beneficieze de serviciile de agrement ale ofi
ciului național de turism „Carpați". De curînd au fost inau
gurate in premieră turistică : un motel modern, cu parching 
pe malul lacului Bicaz, hanul feudal în stil Brincovenesc de 
la Horezu, Cabana „Cuibul Dorului" amplasată pe un pi
toresc drum forestier din platoul Bucegilor, un complex 
turistic pe Valea Rîșnoavei ; în Predeal s-a deschis hotelul 
„Trei brazi" dotat cu restaurant și bar : la Păltiniș au fost 
inaugurate două stații de teleschiuri. In aceste zile agențiile 
O.N.T. organizează excursii scurte de o zi, două, la Sinaia, 
Predeal, Brașov, Stîna de Vale, pe Semenic, Paring etc.

Peste 50 de localități turistice, pitoresc amenajate, vor oferi 
găzduire pentru seara revelionului la 25 000 de turiști. Elevii 
și studenții beneficiază în acest sezon de o reducere a 
costului transportului de 50 la sută.

le 8—14 ; reparații : stațiile 
din șos. Giurgiului, 178, Bu
zești 78, orele 8—14. Tn ziua 
de 2 ianuarie depanarea 
autovehiculelor va fi asigu

această perioadă vor fi des
chise permanent farmaciile 
din str. Jolliot Curie nr. 15, 
Bd. Magheru, Șos. Ștefan 
cel Mare, Calea Rahovei, 
Șos. Mihai Bravu, Caisa 
Victoriei, Șos. Cotroceni, 
Șos. Giulești.

JOI. 1 IANUARIE 1970balada pentru mariuca : 
rulează la Unirea (orele 15,30, 18;
20.15) .

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR : rulează la Lira 
(orele 15,30; 18; 20,15), Vitan (orele 
15,30; 18; 20,15).

OMUL, ORGOLIUL, VENDETA : 
rulează la Drumul Sării (orele 15; 
17,30; 20).

MINA CU BRILIANTE : rulează 
la Ferentari (orele 15.30; 18; 20,15). 
Munca (orele 16; 18; 20).

IN IMPARAȚIA leului de 
ARGINT rulează la Giulești (o- 
rele 15,30; 18; 20,30).

GALILEO GALILEI : rulează la 
Cotroceni (orele 15,30; 18; 20.30).

BALTAGUL : rulează la Pacea 
(orele 15,45; 18; 20,15).

LUPII ALBI : rulează la Crtn- 
gași (Orele 15,30; 18. 20,30).

BLAW-UP : rulează la Volga
(orele 10—15 în continuare ; 17.45;
20.15) .

FRAȚII KARAMAZOV : rulează 
la Viitorul (orele 15,30; 19).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Moșilor (orele 15.30; 19).

AMERICA, AMERICA : rulează 
la Popular (orele 15.30; 18; 20,30).

CIND SE AUD CLOPOTELE: 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 
18; 20,30).

MORȚII RAMIN TINERI : ru
lează la Flacăra (orele 15,30; 18: 
20.30).

VA PLACE BRAHMS 7 : rulea
ză la Arta (orele 9—15,45 tn conti
nuare : 18,15; 20.30).

SEZON MORT : rulează la Ra
hova (ora 15.30).

ANGELICA ȘI SULTANUL : ru
lează la Progresul (orele 15,30; 
18; 20,15).

MARȚI, 30 DECEMBRIE 1969

Opera Română : APUS DE SOA
RE — ora 19,30 ; Teatrul de Ope
retă (la Sala Palatului) : CONTE
SA MARITZA — ora 19,30 ; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : IDIOTUL — 19,30 ;
(Sala Studio) : TRAVESTI — ora 
19,30 ; Teatrul de Comedie : NIC- 
NIC — ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Sala Studio) : 
TRANSPLANTAREA INIMII NE
CUNOSCUTE — ora 15,30 ; BURI
CELE IN URECHE — ora 20,30 ; 
Teatrul Mic : OFIȚERUL RECRU- 
TOR — ora 20 ; Teatrul ,,C. I. 
Nottara" (B-dul Magheru) : OTHE
LLO — ora 19,30 ; (Sala Studio) : 
ENIGMATICA DOAMNA „M“ — 
ora 20 ; Teatrul „Ion Vasilescu" : 
FLOARE DE CACTUS — ora 
19,30 ; Teatrul „Ion Creangă" : 
NĂZDRĂVĂNIILE LUI PĂCALĂ 
— ora 10 ; NOTA ZERO LA PUR
TARE — ora 16 ; Teatrul Țăndă
rică : (Cal. Victoriei) : MIU CO- 
BIUL — ora 10 ; Teatrul „C. Tă
nase" (Sala Savoy) : VARIETĂȚI 
'69 — ora 19,30 ; (Calea Victoriei) : 
NICUȚĂ... LA TANASE — ora 
19,30 ; Ansamblul U.G.S. : ESOP. 
VIAȚA. MUZICA ȘI NOI — ora 
20 ; Circul de Stat : RAPSODIA 
SUEDEZA — orele 10 și 19,30.

MIERCURI, 31 DECEMBRIE 1965

Opera Română : RIGOLETTO — 
ora 19,30 ; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : HEI- 
DELBERGUL DE ALTĂDATĂ —

ora 19,30 ; (Sala Studio) : TRA
VESTI — ora 19,30 , Teatrul „C. I. 
Nottara" (B-dul Magheru) : C1ND 
LUNA E ALBASTRA — ora 19,30 ; 
Teatrul Evreiesc de Stat : MA. 
ZELTOV — ora 20 ; Teatrul „Ion 
Creangă" : POVESTE NETERMI
NATA — ora 10 ; Teatrul „C. Tă
nase" (Cal. Victoriei) : NICUȚĂ... 
LA TĂNASE — ora 19,30.
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Teatrul Național „I. L. Caragia
le" (Sala Comedia) : COANA CHI- 
RIȚA — ora 19,30 ; (Sala Studio) : 
AL PATRULEA ANOTIMP — ora 
19,30 ; Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" (Schitu Măgureanu) : 
D-ALE CARNAVALULUI — ora 
20 ; (Sala Studio) : VIRAJ PE
RICULOS — ora 20 ; Teatrul Mic -, 
PREȚUL — ora 20 ; Teatrul „C. I. 
Nottara" (B-dul Magheru) : VIJE
LIE IN CRENGILE DE SASSA
FRAS — ora 19,30 ; (Sala Studio) : 
CE SCURTA E VARA — ora 20 ; 
Teatrul Giulești : VISUL UNEI 
NOPȚI DE IARNA — ora 19,30 ; 
Teatrul Evreiesc de Stat : MA- 
ZELTOV — ora 20 ; Teatrul „C 
Tănase" (Sala Savoy) : NU TE 
LĂSA, STROE ! — ora 19,30 ; (Cal. 
Victoriei) : NICUȚĂ... LA TANA
SE — ora 19,30 ; (la Sala Palatu
lui) ’ VARIETĂȚI '69 — ora 11 Șl 
19 ; Circul de Stat : RAPSODIA 
SUEDEZA — ora 16 șt 19,30.

VINERI, 2 IANUARIE 1970

Opera Română : GISELLE — ora
19.30 ; Teatrul Național „I. L. Ca
ragiale" (Sala Comedia) : CASTI- 
LIANA — ora 10,30 ; ENIGMA 
CTILIEI — ora 19,30 ; (Sala Stu
dio) ; O FEMEIE CU BANI — ora
10.30 ; CINE EȘTI TU ? — ora
19.30 ; Teatrul de Comedie : DIS
PARIȚIA LUI GALY GAY — ora
10.30 ; NICNIC — ora 20 ; Teatrul

VASILICA TASTAMAN

„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : SFINTUL MITICĂ 
BLAJINU — ora 20 ; (Sala Stu
dio) ; TRANSPLANTAREA INI
MII NECUNOSCUTE — ora 10 șl 
20 ; PURICELE IN URECHE — ora 
15 ; Teatrul Mic : TANGO — ora 
10,30 ; MARIA 1714 — ora 20 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (B-dul 
Magheru) : LA CIORBA DE PO
TROACE — ora 10 ; ECHILIBRU 
FRAGIL — ora 19,30 ; (Sala Stu
dio) : ENIGMATICA DOAMNA 
„M“ — ora 16 ; DIALOG DESPRE 
DRAGOSTE — ora 20 ; Teatrul 
Giulești : VISUL UNEI NOPȚI 
DE IARNĂ — ora 10 ; MARTORII 
SE SUPRIMA — ora 19,30 ; Teatrul 
Evreiesc de Stat : MAZELTOV — 
ora 20 ; Teatrul „Ion Creangă" :

MUȘCHETARII MĂGĂRIEI SALE
— ora 10 ; Teatrul Țăndărică (Str. 
Academiei) . CĂLUȚUL COCOȘAT
— ora 11 ; Teatrul ,,C. Tănase" 
(Saja Savoy) ; NU TE LAȘA, 
STROE ! — ora 19,30 ; (Cal. Victo
riei) : NICUȚĂ... LA TĂNASE — 
ora 19,30 ; (la Sala Palatului) : 
VARIETĂȚI '69 — ora 11 și 19 ; 
Circul de Stat : RAPSODIA SUE
DEZĂ — ora 16 și 19,30.

SIMBATA, 3 IANUARIE 1970

Opera Română : TRAVIATA — 
ora 19,30 ; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale’ (Sala Comedia) : ALI- 
ZUNA — ora 10,30 ; BECKET — 
ora 19,30 ; (Sala Studio) ; PĂRIN
ȚII TERIBILI — ora 10,30 ; NĂ
PASTA — ora 19,30 ; Teatrul de 
Comedie ; DISPARIȚIA LUI 
GALY GAY — ora 10,30 ; OPINIA 
PUBLICA — ora 20 ; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : VICTIMELE DATO
RIEI — ora 15 ; METEORUL — 
ora 20 ; (Sala Studio) : TRANS
PLANTAREA INIMII NECUNOS
CUTE — ora 10 ; VIRAJ PERICU
LOS — ora T5 ; PURICELE IN 
URECHE — ora 20 ; Teatrul Mic : 
TANGO — ora 15.30 ; CARLOTA
— ora 20 ; Teatrul „C. I. Nottara" 
(B-dul Magheru) : CIND LUNA E 
ALBASTRA — ora 10 ; LA CIOR
BA DE POTROACE — ora 19,30 ; 
(Sala Studio) : CE SCURTA E 
VARA — ora 20 ; ANONIMUL — 
ora 10,30 ; Teatrul Giulești : 
GIAMANDURA — ora 19,30 ; 
Teatrul Evreiesc de Stat : MA
ZELTOV — ora 20 ; Teatrul 
„Ion Creangă" : POVESTE NE
TERMINATĂ — ora 10 ;Teatrul 
Țăndărică (Cal. Victoriei) : NOC
TURN I — ora 21,30 ; (Str. Aca
demiei) : BANDIȚII DIN KAR- 
DEMOMME — ora 17 ; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) ; NU TE 
LĂSA, STROE ! — ora 11 șl 19,30 ; 
(Cal. Victoriei) : NICUȚĂ... LA 
TĂNASE — ora 19,30 ; (la Sala 
Palatului) : VARIETĂȚI '69 — ora 
11 șl 19 ; Ansamblul U.G.S. : ESOP, 
VIATA MUZICA ȘI NOI — ora 
20 ; Circul de Stat : RAPSODIA 
SUEDEZA — ora 10 șl 19,30.

• 10.00 La mulți ani, năzdră
vani ! • 11,30 Sebastien printre oa
meni (I) • 12,00 Program de mu
zică populară • 12,30 Emisiune în 
limba maghiară • 16,30 Concurs 
internațional de sărituri cu schiu- 
rlle • 17,30 — Anul Nou, cu bucu
rie ! — obiceiuri de iarnă • 17,50 
Film artistic — Stan și Bran no
mazi • 19,00 Telejurnalul de sea
ră • 19,15 Balul operei e 19,40 
Mari ansambluri folclorice — Pe- 
rinlța • 20,00 Gala artiștilor fran
cezi la Circul Bouglione • 21,25 
Muzică cubaneză • 21,40 „Moara 
de pe Floss" (I) * 22,30 Telejurna
lul de noapte • 22,40 Varietăți.

VINERI. 2 IANUARIE 1970

• 10,00 Film pentru copii : Doc
torul Aumădoare • 11.30 Concert 
simfonic • 12,10 Obiceiuri de 
Anul Nou © 18,00 Felicitări pentru 
școlari * 18,30 Iarna pe uliță — 
emisiune de versuri © 18,45
Intermezzo muzical • 19,00 Tele-
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• 17,00 Țării mele. Cîntece și 
versuri pionierești închinate pa
triei • 17,30 Festivalul mlnl-bas- 
chetulul • 18,00 Anuar economic 
1969 • 19,00 Telejurnalul de seară
• 19,20 Cîntăm Republica I * 19,45 
Atomul, această necunoscută. 
Trecut, prezent, viitor. Realizările 
cercetătorilor de la I.F.A. • 20,15 
Film artistic : „Vîrstele omului"
• 21,30 Avanpremiera revelionului
• 21,45 Un sfert de veac din două 
milenii. Scurtă retrospectivă a 
marilor realizări ale României
• 22,45 Telejurnalul de noapte
• 23,00 Muzică ușoară.

MIERCURI, 31 DECEMBRIE 19«9

• 21,00 REVELIONUL TELEVI
ZIUNII (amănunte în numărul de 
mîine).

jurnalul de seară • 19,20 Mu
zică populară • 19,45 Selec- 
țiuni din Festivalul studenți
lor de muzică ușoară — București 
1969 • 20,00 Roman-foileton „Moa
ra de pe Floss" (II) « 20,50 Moș 
Gerllă — scenetă de Al. Mirodan
• 21,20 Telejurnalul de noapte — 
Sport • 21,30 o seară de varietăți.

SIMBATA, 3 IANUARIE 1970

PROGRAMUL I
• 17,00 Emisiune în limba ger

mană • 18,00 La mulți ani, fete ! 
La mulți ani, băieți ! e 15.00 Tele
jurnalul de seară • 19.20 „Euro- 
pa-1970" — reportaj de AI. Starck
• 19,35 Muzică populară româ
nească • 20,00 Tele-enciclopedla
• 21,00 Roman foileton „Moara 
de pe Floss" (III) a 21,45 Invitata 
noastră : Marie Laforet * 22,40 
Telejurnalul de noapte — Tele- 
sport • 23,10 Romanțe interpreta
te de Ioana Radu, Marioara Tă
nase, Constantin Cocriș.

PROGRAMUL n

• 20,00 Mozaic cinematografic — 
Comedia „Paratrăsnetul" o 21.00 
Momentele comice ale Revelionu
lui T.V. 1970 « 22,00 Film serial : 
„Noile aventuri ale căpitanului 
Kloss".

^AVANCRONICĂ;

• GALA ARTIȘTILOR 
FRANCEZI LA CIRCUL BOU-

GLIONT ne va oferi, într-un 
spectacol de binefacere, o se
rie de vedete ale scenei și e- 
cranului într-o postură mai 
puțin cunoscută. Astfel : Louis 
de Funes va executa o dresu
ră de cai, Jean Pierre Cassel 
va dresa foci, iar Mylene De- 
mongeot șerpi. Nu vor lipsi, de 
asemenea, nici Vittorio de Sica 
cu o dresură de miriapod, 
Antoine ce va merge pe sîr- 
mă și Bernard Blier ce va face 
clovnerie (1.1.20,00 pr. 1).

• UN NOU MINISERIAL 
în 4 episoade difuzat în zilele 
de 1, 2, 3, 4 ianuarie 1970, in
titulat MOARA DE PE FLOSS, 
o ecranizare a studiourilor de 
televiziune britanice. (1.1.21,40 
pr. 1).

• OBICEIURI DE ANUL 
NOU, un film ce înfățișează o- 
biceiurile românești cu ocazia 
Anului Nou, în care vom ve
dea Plugușorul interpretat de 
un grup de copii din Bucovi
na, Capra, Datul în grindă și 
Strigături peste deal din satele 
Gorjului, Vîlcei, Tg. Neamț (2. 
1.12,10 pr. 1).

• IGOR BARRERE, ne in
vită să petrecem 90. de minute 
în celebrul local parizian Mou
lin Rouge, spre a asista la un 
spectacol de varietăți (2.1.21,30, 
pr. 1).

• LA MULȚI ANI, FETE! 
LA MULȚI ANI, BÂIEȚI ! -r 
„O emisiune dedicată specta
torului simplu ce stă la tele
vizor de cele mai multe ori 
exigent și uneori îngăduitor" ' 
ne spune Elisabeta Mondanos. 
Iată și cuprinsul primei emi
siuni a anului 1970 : Ovidiu 
Moldovan actor la Teatrul 
„Matei Millo" din Timișoara 
și Mihai Munteanu, student la 
Arhitectură vor debuta în mu
zica ușoară ; Herbert von Ka
rajan va dirija Recviemul de 
Brahms, Ion Caramitru va re
cita cîteva poezii, iar Marga
reta Pislaru interpretează me
lodia ARIPI DE-AȘ AVEA. 
Actorul Marin Moraru va com
pune cele două simboluri ale 
teatrului : masca rîsului și a 
plînsului, organistul Erhardt 
Ochlandt din Brașov interpre
tează preludii de Bach (3.1. 
18,00 pr. 1).

ION PASAT I



SECRETARII C.C. AL U.T.C 
NE VORBESC DESPRE'

ANUL 7969 IN

UNIUNII
TINERETULUI
COMUNIST

■ IOSIF WALTER

Pentru tineretul din industrie 
ți agricultură, categorii de tineri 
ce intră în sfera de preocupări 
a secției de care răspund la Co
mitetul Central al U.T.C,, anul 
pe care-1 încheiem a însemnat, 
ca pentru întregul popor, anul 
unor intense și unanime efor
turi de muncă, angajarea tuturor 
energiilor și competențelor în 
realizarea sarcinilor și a anga
jamentelor luate în cadrul în
trecerii declanșate de partid, 
pentru înfăptuirea marilor obi
ective de dezvoltare a econo
miei naționale.

In acest an s-au afirmat multe 
inițiative interesante și eficace 
ale organizațiilor U.T.C. în spri
jinul producției, în mobilizarea 
tinerilor la realizarea sarcinilor 
de produicțiej s-au organizat mai 
multe și de mai bună calitate 
acțiuni pentru dezvoltarea pasiu- 

pentru muncă, a dragostei 
ir* * de meseria aleasă, pentru 
integrarea rapidă în procesul 
muncii. S-au dovedit mai ample 
șl mal conseovente eforturile 
organizației îndreptate spre în
tărirea disciplinei, spre ridicarea 
calificării profesionale a tine
rilor, precum și preocuparea or
ganizațiilor U.T.C. în asigurarea 
unor condiții corespunzătoare de 
viață și de muncă a tinerilor. 
„Minutul felicită, minutul acuză”, 
„Reflectorul tineretului”, „Pro
cesul rebuturilor", „Cu micro
fonul printre întîrziați", „Să fo
losim fiecare minut cu eficiență 
maximă pentru produoție", „In
tre metronom și protecția mun
cii-, iată doar cîteva din iniția
tivele care gi-au cîgtigat în acest 
an o largă popularitate.

1969 a fost, de asemenea, anul 
unor importante concursuri pro
fesionale capabile să înscrie în 
activitatea organizațiilor noastre 
tradiții de deosebit prestigiu. 
Astfel, s-au desfășurat concursu
rile „StSpîni pe. volan", „Olim
piada strungarului", „Mîinl mă
iestre”, concursul mecanicilor 
de locomotive, „Trofeul son
dorului”, care au antrenat 
aproape 90.000 de tineri șl 
tinere din sectorul transportu
lui, construoției de mașini, in
dustria ușoară și petrolieră. La 
1 decembrie a început un ase
menea concurs adresat tinerilor 
din comerț care se va încheia 
în luna mai a anului viitor. S-au 
întreprins în acest an mai multe 
acțiuni pentru propaganda teh
nică, profesională, pentru atra
gerea tinerilor ingineri și tehni
cieni la rezolvarea sarcinilor de 
producție, înființîndu-se în mai 
multe localități „cluburi ale tine
rilor ingineri și tehnicieni", o’ 
casă a tehnicii pentru tineret la 
Constanța, organizîndu-se o serie 
ds cesiuni și simpozioane teh- 
nf^AȘi în ceea ce privește tine
retul din agricultură problemele 
calificării au stat, de asemenea, 
în centrul atenției organizației 
noastre. Peste 100 000 de tineri

H GHEORGHE STOICA
■ VASILE NICOLCIOIU

în sectorul muncii organizato
rice — în care am cinstea să lu
crez, ca activist al C.C. al U.T.C. 
— anul 1969 a însemnat, ca și in 
celelalte sectoare ale activității 
educative cu tineretul, o etapă 
de aprofundare a unor preocu
pări mai vechi, și a altora mai 
recente, de legare mai strînsă a 
eforturilor depuse în organizații, 
de cerințele și preferințele mem
brilor lor. Aș numi, de aceea, 
anul 1969 drept anul consolidă
rii politice, ideologice și organi
zatorice a organizațiilor U.T.C., 
pe linia hotărîrilor de partid pri
vind îmbunătățirea activității 
politico-educative in rîndul tine
retului. a măsurilor stabilite la 
Consfătuirea pe țară a Uniunii 
Tineretului Comunist.

Dacă aș apela la un argument 
întotdeauna convingător, acela 
al cifrelor, pentru a marca pres
tigiul pe care îl cîștigă cu con
secvență organizațiile U.T.C. în 
rîndul întregului tineret, ar tre
bui să încep cu cei 300 000 de ti
neri care au pășit în acest an 
în organizația U.T.C., ceea ce în
seamnă că în cele 42 000 orga
nizații existente acum în țară ac
tivează în total peste 2 200 000 
de membri ai U.T.C. însă 
acest argument nu reprezintă de- 
cît rezultatul cel mai evident a) 
ur ■. proces complex ce se des
fășoară în viața organizațiilor 
noastre. ‘

Este, poate, în primul rînd, re
zultatul îmbunătățirii activității 
depuse în grupele U.T.C., care 
constituie verigile de bază ale 
organizațiilor și sînt chemate, 
tocmai de aceea, să asigure des
fășurarea unei munci individua
le, de la om la om, să acțione
ze prin intervenții prompte 
pentru abordarea și soluționarea 
problemelor de fond ale fiecărui 
loc de muncă. Este, de aseme
nea ,o consecință firească a mă
surilor de modificare a structu
rii' organizatorice la sate, 
pentru a oferi un cadru 
mai adecvat de valorifica
re a posibilităților existente mal 
ales în organizațiile U.T.C. din 
cooperativele agricole. Cit de 
bina venită a fost oonstituirea 

au participat la faza de masă a 
concursului „Cine știe agricul
tură, cîștigă", alți 28 000 de tineri 
au fost antrenați In „Olimpiada 
mecanizatorului". Au căpătat 
răspîndire în unitățile I.M.A. ac
țiuni educative complexe ca 
„Săptămîna mecanizatorului", 
„Ziua specialistului", în unele 
județe s-au înființat agrocluburi.

Ilustrative sînt, de asemenea, 
realizările în tradiționala acti
vitate de muncă voluntar-patrio- 
tică. Mii de tineri au lucrat și 
în acest an pe șantierele națio
nale din domeniul irigațiilor, 
precum și în brigăzile constituite 
pe șantierele unor importante 
obiective economice, la construc
ția unor șosele, drumuri. In 
cadrul taberelor de muncă ale 
elevilor și studenților precum și 
prin acțiuni organizate sîmbăta 
și duminica, peste 700 000 de 
tineri șl-au adus contribuția la 
strîngerea recoltei, contribuție 
care, după aprecierea unităților 
agricole, poate fi estimată va
loric la aproape 70 milioane 
de lei. De remarcat că pe cele 
7 șantiere naționale de irigații, 
la îndemnul organizațiilor U.T.C. 
peste 2200 de tineri s-au calificat 
ca motopompiști, dulgheri, mon- 
tori conducte, betoniști etc., cei 
mai mulți rămînînd să lucreze în 
continuare aici sau în rețeaua 
de irigații a cooperativelor a- 
gricole. In acest an organizațiile 
U.T.C. au coleotat 360 000 tone 
metale vechi, au adus o impor
tantă contribuție la acțiunile de 
masă ale cetățenilor de înfru
musețare a orașelor și satelor, 
la realizarea unor investiții de 
Interes local și național. Marea 
majoritate a organizațiilor jude
țene și-au realizat șl depășit an
gajamentele asumate la începu
tul anului.

Rezultatele acestea se consti
tuie într-o bogată experiență, 
tntr-o bază serioasă pentru o 
activitate și mai susținută în 
anul care urmează, ultimul al 
acestui oincinal. Recenta Plenară 
a C.C. al P.C.R., cuvîntarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
înarmează șî organizațiile U.T.C. 
din industrie și agricultură cu 
sarcini foarte concrete care vi
zează contribuția și mai activă 
a tineretului la realizarea tutu
ror obiectivelor care stau în 
fața economiei naționale. Desi
gur, sîntem perfect conștienți de 
largile posibilități încă nefolosite 
de către organizația noastră în 
acest sens. Chiar zilele acestea 
comisiile permanente ale C.C. al 
U,T.C. pentru activitatea tineri
lor din industrie și agricultură 
s-ău întrunit pentru a discuta 
programele de activități pentru 
anul viitor, acțiunile pe care le 
vom iniția cu tinerii din in
dustrie și agricultură în spiritul 
sarcinilor stabilite de Plenara 
Comitetului Central al parti
dului.

organizațiilor U.T.C. din C.A.P. 
ne-o dovedește, de altfel, și re
centa plenară a consiliului 
U.N.C.A.P., ale cărei hotărîri de 
perfecționare a organizării mun
cii în unitățile agricole exprimă 
necesitatea racordării acestui 
sector al economiei la exigen
țele actuale.

La aceste cîteva argumente se 
adaugă însă și altele. Nu trebuie 
omis, de pildă, faptul că în a- 
nul pe care îl încheiem numeroa
se organizații ale U.T.C. și-au 
lărgit simțitor sfera preocupări
lor, înregistrînd o mai mare frec
vență a acțiunilor proprii, cu o 
capacitate de cuprindere a tine
rilor în creștere, că în adună
rile uteciștilor problematica dez
baterilor a devenit mai diversă, 
mai strîns legată de preocupările 
concrete ale membrilor lor.

în sfîrșit, trebuie amintite aici 
măsurile organizatorice inițiate 
pentru continua lărgire a demo
crației în viața de organizație, 
pentru sporirea gradului de par
ticipare a tuturor tinerilor la 
dezbaterea și rezolvarea celor 
mai importante probleme ale fie
cărei organizații. înființarea co
misiilor permanente la nivelul 
Comitetului Central, al comitete
lor județene, municipale și oră
șenești ale U.T.C., ca organe de 
specialitate menite să ajute com
petent la stabilirea și îndeplini
rea unor hotărîri, organizarea in 
cursul acestui an a unor consfă
tuiri cu tineri din diverse sec
toare de activitate pentru con
sultarea și valorificarea părerilor 
lor, ca și îmbunătățirile aduse 
sistemului de desfășurare a ale
gerilor, în așa fel încît toți ti
nerii să aibă posibilitatea de a-și 
spune deschis punctul de vedere 
și de a-șl alege în mod demo
cratic reprezentanții, sini citeva 
din realizările care contribuie la 
conturarea, în acest sfîrșit de an, 
a unul bilanț fructuos.

Pornind de aici, ne propunem 
ca în viitor, chiar din primele 
zile ale noului an, să desfășu
răm o activitate mult mai sus
ținută în primul rînd pentru ri
dicarea eforturilor aparatului 
U.T.C., ale întregului activ din 

organele alese, la un nivel su

perior dc pregătire și capaci
tate. Paralel cu preocupările 
pentru adîncirea continuă a ac
tivității de organizație, pentru 
consolidarea realizărilor obținute 
deja, este necesară antrenarea 
întregului activ într-un spirit de

■ FLOAREA ISPAS ■ MIRCEA ANGELESCU

Viața organizației U.T.C. din 
școală, domeniu de care se lea
gă responsabilitățile mele în ca
drul C.C. al U.T.C., este eficace 
și consistă prin realizările fiecă
rei organizații din liceu, școală 
profesională ori școală generală, 
căci acolo unde își trăiesc zi 
de zi viața uteciștii și elevii noș
tri, acolo trăiește organizația, 
Poate acesta este și lucrul foar
te important asupra căruia s-a 
insistat anul acesta : adîncirea 
preocupărilor la nucleul de bază, 
în organizația școlii și a clasei, 
în acest mod, U.T.C. a devenit 
în acest an mai activă, prezentă 
in problemele cheie ale activi
tății școlare. Ea face eforturi 
perseverente pentru a ajuta ac
tivitatea corpului profesoral pe 
planul principal • al învățăturii. 
Cu mijloacele ei caracteristice, 
organizația a dezvoltat la elevi 
sentimentul responsabilității față 
de învățătură, acționînd în colec
tivele claselor pentru consolida
rea climatului de perseverență, 
pasiune și disciplină. A început 
să se întruchipeze mai bine și 
cu mai -mare consecvență acei 
deziderat al procesului instruc
ției și educației potrivit căruia 
elevul trebuie atras de la vîrsta 
adolescenței spre o viață inte
lectuală densă, multilaterală, 

Prezența zecilor de mii de tineri pe șantierele muncii voluntar- patriotic» ® devenit o imagine frecventă în fiecare anotimp al 
anului. Și pretutindeni unde își spune cuvîntul priceperea și hărnicia lor, rămîn temnele trainice ale strădaniei depuse pentru 

continua înfrumuse țar» a patriei

care să depășească hotarul ma
nualelor, să tindă spre începutul 
muncii creatoare. Se lărgește și 
devine mai rodnică activitatea 
cercurilor în diferite specialități, 
teoretice ori practice; sînt nu
meroase acele școli unde au a- 
vut loc sesiuni de referate, or
ganizate ca o încununare a ac
tivității elevilor în cercuri. Mulți 
dintre elevi, cîteva zeci de mii 
în acest an, au trecut prin să
lile concursurilor pe obiecte și 
meserii, ajungîndu-se, în final, 
la faza republicană — iar la două 
discipline, și la faza internațio
nală. Mulți dintre cîștigă- 
torii trofeelor la aceste con
cursuri s-au întilnit în vacanța 
de vară, în taberele, devenite 
tradiționale, pe aptitudini.

■ TRAIAN STEFĂNESCU

Pentru studențimea patriei, 
important detașament al tinere
tului, anul pe care îl încheiem 
a evidențiat în mod pregnant 
creșterea maturității politice, 
preocuparea majoră pentru pro
blemele fundamentale ale pro
cesului de î'nvățămînt în școala 
superioară, un înalt spirit de 
răspundere în întreaga activi
tate. Această realitate este ilus
trată mai ales de adeziunea de
plin unanimă a tineretului 
universitar la pplitica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru, de integrare activă a 
studențimii în eforturile depuse 
pentru împlinirea năzuințelor 
de progres ale României.

Conferința a Vil-a a U.A.S.R. 
— for suprem al studențimii, 
care s-a întrunit în primăvara 
anului 1969— a stabilit, pornind 
de la aceste realități, întreaga 
fundamentare principială a ro
lului și atribuțiilor ce revin a- 
sociațiilor, ca organizații repre
zentative, politice și profesiona
le ale studențimii. In acest ca
dru s-au creat condiții pentru 
a se manifesta mult mai ac
tiv, în toate colectivele studen
țești, spiritul revoluționar, mi
litant al organizației noastre și, 

muncă concretă, competentă, e- 
ficientă în îndrumarea organiza
țiilor, în sprijinirea eforturilor 
lor proprii. Aceasta va completa 
cu noi satisfacții viitorul bilanț 
al muncii noastre.

Efervescența concursurilor a 
cuprins și pe mînuitorii condeiu
lui ori ai penelului, care s-au 
întrecut pentru a edita cea mai 
bună revistă școlară sau de a 
trimite la expozițiile locale și, 
apoi, la cea republicană, lucrări 
de artă plastică din cele mai iz
butite. Școlile de toate catego
riile și-au delegat soli ai artei 
pe scenele concursului cultural- 
artistic al elevilor — 180 000 la 
număr, totul culminînd pe po
diumul concursului republican, 
ca un buchet de reușite artisti
ce și ca o dovadă că mișcarea 
cultural-artistică în școală a că
pătat un oaracter din ce în ce 
mai larg.

în mod normal, începutul unui 
nou an presupune planuri, pro
iecte. In ceea ce privește ac
tivitatea organizației U.T.C. 
din școală , planurile șî pro
iectele au fost anticipate cu 
două luni în urmă, atunci dnd 
plenara C.C. al U.T.C. a analizat 
munca organizației noastre în 
șooală și a stabilit, în concor
danță cu sarcinile Încredințate 
de partid școlii, un cuprinzător 
plan de măsuri. Ded, anul șco
lar pe care-1 parcurgem, ca și 
cel calendaristic pe care îl înce
pem solicită organizațiilor U.T.C.

ale elevilor perseverență In rea
lizarea propriilor proiecte.

Curînd se va forma Consiliul 
național al elevilor și consiliile 
pe plan local, organe consulta
tive ale U.T.C., care vor avea 
menirea să contribuie substanțial 
la accentuarea specificului mun
cii de organizație cu elevii, la 
studierea și valorificarea expe
riențelor meritorii. Ne'va preo
cupa in continuare să capete o 
mai mare extindere, potrivit in
tereselor elevilor, cercurile de 
studiu politico-ideologic, de e- 
conomie, sociologie, etică, para
lel cu acțiunile deja în curs de 
desfășurare, care mijlocesc ele
vilor aprofundarea documentelor 
Congresului ai X-lea al P.C.R.

în același timp, să se exercite 
competent atribuțiile profesio
nale, social-gospodărești, de în
drumare a organismelor stu
dențești din cămine și cantine, 
de organizare a timpului liber 
al studenților.

Plenara din toamnă a Consi
liului U.A.S.R. — care, pe baza 
mandatului acordat de Confe
rința a Vil-a, a adoptat Statu
tul U.A.S.R., consacrînd carac
terul asociației studențești ca 
formă specifică de organizare a 
activității Uniunii Tineretului 
Comunist în mediul universitar
— a hotărît ca imediat după 
festivitatea de deschidere a 
cursurilor, în centrele univer
sitare, în institute și facultăți 
să se treacă la o activitate con
cretă, politică și organizatorică, 
problema cea mai importantă a 
întregii munci de asociație fiind 
determinată de necesitatea ca 
fiecare student să-și însușească 
temeinice cunoștințe profesiona
le, să devină bun specialist, fo
lositor dezvoltării societății 
noastre socialiste.

După cum se știe, adunările 
și conferințele de alegeri au a- 
cordat celor mal buni studențl
— pe baza candidaturilor pro-

puse de către organizațiile din 
ani — mandatul de a conduce 
activitatea asociațiilor. Acest 
moment este deosebit de im
portant, în primul rînd pentru 
faptul că în consiliile asociații
lor au fost aleși tineri entu
ziaști și capabili, dotați, hotă- 
rîți să transforme în acțiuni 
conorete, cu reală valoare edu
cativă, entuziasmul pe care 11 
generează lumea fremătătoare a 
amfiteatrelor.

Menționez mai ales preocupa
rea consiliilor U.A.S. din cen
trele universitare București și 
Craiova de a organiza întîlniri 
cu personalități din conducerea 
partidului și statului, care, răs- 
punzînd întrebărilor adresate de 
studenți, au contribuit la clari
ficarea aspectelor esențiale ale 
politicii noastre interne și ex
terne. Organizate în spiritul ho
tărîrilor recentei Plenare a C.C. 
al P.C.R. privind informarea co
respunzătoare a maselor largi 
de oameni ai muncii, astfel de 
manifestări contribuie la o mai 
bună Înțelegere de către stu
denți a principiilor generale 
care fundamentează întreaga po
litică a partidului șl determină 
o mai activă participare la rea-

. lizarea tuturor obiectivelor a- 
cestei politici.

De asemenea, seminariile și 
colocviile naționale, organizate 
în anul 1969 de Comitetul Exe
cutiv al U.A.S.R., la propune
rea studenților care s-au afir
mat prin rezultate deosebite la 
științele sociale sau în activita
tea politico-educativă a asocia
țiilor, contribuie, prin tematica 
lor, la aprofundarea unor pro
bleme de mare actualitate ale 
politicii partidului și statului, 
cu implicații directe în viața 
societății noastre.

Printre experiențele cele mai 
relevabile ale anuiui 1969 se 
numără și organizarea, între 1 
și 30 noiembrie, a Conferinței 
naționale a cercurilor științifi
ce studențești. Aș adăuga și 
Festivalul studențesc de muzică 
ușoară, organizat de Institutul 
de arhitectură „Ion Mincu", în 
colaborare cu Consiliul U.A.S. 
din Centrul universitar Bucu
rești, atenționînd însă că iniția
tivele îndrăznețe își primeso 
confirmarea valorii numai în 
măsura în care, cu timpul, pot 
fi absorbite de tradiție. Trebuie 
să avem în vedere că inovația, 
dacă nu devine o nouă tradiție, 
dispare ca o simplă modă.

■ ION POPESCU

Domeniul activității politico- 
educaitive și al muncii de pro
pagandă în care lucrez, a cu
noscut în anul acesta impulsul 
unor evenimente deosebite, în
tre care, Congresul al X-lea al 
partidului, a 25-a Aniversare a *

participarea unor specialiști din 
diverse domenii de activitate, 
au pus un accent deosebit pe 
dezbaterea conținutului docu
mentelor de partid. De un larg 
interes s-au bucurat ciclurile 
de activități complexe care in-

eliberării patriei, au înscris creș
terea susținută a interesului tu
turor tinerilor pentru dobîndirea 
unei perspective clare asupra 
societății contemporane, pentru 
explicarea desfășurării eveni
mentelor, pentru adoptarea unși 
poziții juste față de ele, în an
samblul preocupărilor întregului 
nostru popor, pentru aprofunda
rea principiilor de bază ale po
liticii interne și externe a P.C.R. 
Preocupările organizațiilor U.T.C. 
au fost corelate mai bine în acest 
an cu dorințele tinerilor de a 
contribui activ la dezbaterea tu
turor problemelor construcției 
socialiste, afirmate din plin cu 
prilejul participării lor la toate 
momentele cu semnificație ma
joră din viața politică a patriei. 
Intîlnirile tinerilor cu cadre 
de conducere în aparatul de 
partid și de stat, discuțiile pe 
bază de întrebări și răspunsuri 
care au avut loc cu aceste pri
lejuri în ateneele studențești, în 
colectivele de tineri din între
prinderi, din instituții, de la 
sate, precum și cele în legătură 
cu liniile directoare ale dezvol
tării economiei, științei, artei, 
culturii, rolul pe care îl are 
U.T.C. în activitatea complexă 
de înfăptuire a programului 
stabilit de partid pentru 
dezvoltarea societății noastre 
au devenit o practică cu
rentă a muncii politice, contri
buind alături de celelalte ac
țiuni care s-au impus anul aces
ta prin problematica și nivelul 
de tratare teoretică — aș aminti 
aici seminariile și colocviile na
ționale pe temele : „Socialismul 
și democrația", „Omul în lumea 
contemporană" și „Responsabili
tatea socială a studentului din 
România" — la cristalizarea unei 
bune tradiții.

Consolidind direcțiile stabilite 
de Consfătuirea pe țară din 1968, 
expunerile, simpozioanele, me
sele rotunde, convorbirile și con
sultațiile, conferințele, acțiunile 
multilaterale din cadrul propa
gandei tehnice șl economice, or
ganizate cu mai mare frecvență 
la cluburile întreprinderilor, în 
sălile caselor de cultură, în ca
drul Universităților populare cu 

clud simpozioane și expuneri, 
concursuri pe teme istorice și de 
actualitate, evocări, festivaluri 
folclorice, vizite pe diverse tra
see, cluburile de informare, ca
dranele, enciclopediile și dicțio
narele politice, cercurile temati
ce din școli, modalități noi, ca
pabile să-i ajute pe tineri în în
țelegerea unor categorii și no
țiuni politice, economice, filozo
fice, în cunoașterea evenimente
lor și fenomenelor lumii contem
porane, in înpletirea armonioa
să a cunoștințelor profesionale 
de specialitate cu cele politice.

Un moment semnificativ din 
anul acesta, cu consecințe din 
cele mai însemnate pentru con
ceperea și desfășurarea în viitor 
a muncii de propagandă, îl con
stituie desigur Plenara C.C. al 
U.T.C. din octombrie, care a a- 
doptat hotărîrea de a conferi un 
rol mai activ, de a închega în- 
tr-un sistem unitar acțiunile 
proprii de educare politică ini
țiate de organizațiile U.T.C. Au 
și fost create în întreprinderi, 
comune, școli, licee, institute de 
învățămînt superior, cercuri de 
studiere a unor momente din 
istoria P.C.R. și a mișcării re
voluționare de tineret, cercuri de 
studiere a Statutului U.T.C., ci
cluri complexe de activități pen
tru dezbaterea unor probleme 
fundamentale ale politicii parti
dului și statului nostru, pentru 
stimularea interesului față de 
literatura social-politică. Dezba
terea diferențiată a temelor sta
bilite corespunzător diferitelor 
categorii de tineri, a nivelului 
lor de pregătire și a sarcinilor 
care staiu în fața organizațiilor 
U.T.C. își propune să asigure a- 
profundarea de către toți tine
rii a documentelor Congresului 
al X-lea al P.C.R., obiectiv cen
tral al întregii munci politico- 
ideologice, în strînsă legătură cu 
sarcinile profesionale și de mun
că, să asigure o Informare largă 
și continuă asupra principalelor 
evenimente Interne și internațio
nale. Dispunem de toate condi
țiile pentru a ridica formele edu
cării politieo-ideologice a tine
retului la nivelul exigențelor im

puse de dinamica dezvoltării so- « 
cietății noastre, în spiritul for- ■ 
mării la tineri a unei înalte con- ! 
științe socialiste, a trăsăturilor I 
etice comuniste, a unei atitu- s 
dini active, combative împotriva I

Activitatea sportivă de masă, 
turistică și de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei, 
domenii de care răspund în se
cretariatul C.C. al U.T.C., 
a cunoscut, în ultima 
vreme, o ascendență pe planuri 
multiple. Anul ’69 poate' fi con
siderat că a fost un an de dez
voltare și consolidare a acestor 
activități. Potrivit hotărîrii C.C. 
al P.C.R. din noiembrie- 
decembrie 1967. Uniunea 
Tineretului Comunist, în cadrul 
acțiunii de lărgire a atribuțiilor 
și sferei de preocupări a acor
dat o atenție deosebită atragerii 
tineretului la practicarea exer- 
cițiilor fizice și sportului, a ex
cursiilor și drumețiilor, reușind 
să încheie anul ’69 cu un bilanț 
bogat în acest domeniu, cu pers
pectiva unor realizări și mai 
frumoase în 1970.

Dintre reperele mai impor
tante ale acestui bilanț aș men
ționa în primul rînd lărgirea 
caracterului de masă al compe
tițiilor organizate de U.T.C. — 
în acest sens este revelatoriu 
faptul că la Crosul tineretului, 
desfășurat în primăvară, au par
ticipat, la etapele de masă, 
1 000 000 de tineri și cam tot a- 
tîția la „Cupa tineretului de la 
sate" — ediția de vară: De o 
largă audiență s-au bucurat 
competițiile destinate elevilor — 
„Săniuța de argint", „Pentatlo
nul atletic școlar", „Concursul 
popular de șan" precum și „Cupa 
U.A.S.R." la judo, apoi acțiunile 
din taberele de instruire și o- 
dihnă și „satele olimpice".

Prin organizarea Biroului de 
turism pentru tineret, a comi
siilor județene și a cercurilor de 
turism, au fost cuprinși în 
excursii, drumeții ți tabere, mi
lioane de tineri de cele mai di
verse preocupări.

Pentru a asigura condițiile 
necesare de desfășurare a aces
tor activități, numeroase organe 
ți organizații U.T.C. au inițiat 
largi acțiuni de muncă patrioti
că pentru amenajarea de baze 
sportive simple, puncte turistice 
ți locuri de agrement pentru ti
neri, precum ți acțiunile de în
treținere a bazelor existente. în
trecerea care a avut loc în mai 
toate județele țării, „Concursul 
pentru cea mai frumoasă bază 
sportivă" a făcut ca în numeroa

Sînt convins că, lansînd an
cheta, ziarul dorește o confirma
re. într-adevăr, anul 1969 a în
semnat o nouă etapă în proce
sul afirmării plenare a organiza
ției noastre, a întregului tine
ret, în conturarea unor noi va
lori și dimensiuni, pe măsura 
concepției și viziunii care le-a 
inspirat. Reprezentarea mea este, 
desigur, foarte realistă. Vă asi
gur. Aprecierea poate fi extinsă 
și asupra prezqpței Și activită
ții Uniunii Tineretului Comunist 
și U.A.S.R. pe plan internațio
nal, domeniu de care răspund în 
cadrul Secretariatului C.C. al 
U.T.C. în acest an, organizația 
noastră a desfășurat o bogată ac
tivitate internațională, urmărind 
să-și aducă o contribuție cît mai 
eficientă și activă la înfăptuirea 
politicii externe a țării noastre.

Numeroasele schimburi de de
legații, intîlnirile, contactele, 
schimbul de vederi și experiență 
cu organizațiile de tineret și stu- 
denți din țările socialiste, cu di
ferite organizații comuniste, de
mocratice, precum și de alte o- 
rientări, obiectiv care amintește 
de altfel și de Consfătuirea din 
1968, au consolidat bazele cola
borării noastre multilaterale, au 
creat premisele unor noi per
spective. La cele mai importan
te manifestări internaționale ale 
tinerei generații, reprezentanții 
organizației noastre au făcut cu
noscute spiritul, concepția, o- 
biectivele, năzuințele tineretului 
român și au acționat în concor
danță cu ele. Mesageri ai tine
rilor din diferite țări și conti
nente au luat direot cunoștin
ță de realitățile României socia
liste, de angajarea tineretului 
nostru în procesul muncii și 
creației. Convins fiind de valoa
rea relativă a cifrelor, mai ales 
în domeniul la care ne referim, 
aș aminti totuși că în anul 1969 
ne-au vizitat țara 61 delegații din 
45 țări, peste 20 delegații ale 
U.T.C. și U.A.S.R. au efectuat 
vizite în diferite țări, în schimb 
de experiență, iar reprezentanți 
ai U.T.C. și U.A.S.R. au partici
pat la 45 de reuniuni internațio
nale, congrese, seminarii, coloc
vii consacrate unor probleme po
litice sau specifice tineretului șl 
studenților.

Vă surprinde că n-am amintit 
Încă de Importanta tntilnlre eu

concepțiilor retrograde și ideolo
giei străine, al cultivării senti
mentului marilor răspunderi și 
îndatoriri patriotice față de pre
zentul și viitorul națiunii noas
tre socialiste.

se orașe și comune să apară ase
menea amenajări care au deve
nit, apoi, puncte de atracție 
pentru tineret, pentru ceilalți 
iubitori ai sportului.

Pregătirea tineretului pentru 
apărarea patriei — activitate 
mult îndrăgită de tineri — și-a 
diversificat în acest an formele 
de desfășurare, prin înființarea 
cercurilor tennico-aplicative, 
prin sporirea caracterului ins- 
tructiv-aplicativ a ședințelor de 
instruire, organizarea de tabere 
de vară, parăzi, alte acțiuni 
care, aș vrea să subliniez, s-au 
bucurat de o deplină reușită și 
datorită contribuției celorlalți 
factori cu răspunderi în acest 
domeniu.

Dincolo de cifrele prezentate - 
car.e reflectă amploarea acțiu
nilor menționate, anul ’69 a re
liefat capacitatea organizației 
noastre de a atrage masa largă 
a tinerilor de toate categoriile 
pe terenurile de sport, de a for
ma deprinderi moderne de viață, 
obișnuința să-și petreacă o parts 
a timpului în aer liber, acestea 
contribuind, așa cum se știe, la 
dezvoltarea armonioasă, multi
laterală a tinerei generații.

Desigur, în acest domeniu cu
prinzător al activității organi
zației noastre au existat ți ne
ajunsuri spre a căror înlăturare, 
firește, ne vom îndrepta toată 
atenția în anul care vine. Avem 
astfel în vedere, în primul rînd, 
lărgirea caracterului de masă 
al acțiunilor sportive ale U.T.C. 
De aceea calendarul compe- 
tițional al U.T.C. pe 1970, care a 
fost elaborat și concretizat, pînă 

la detalii în toate organizațiile 
U.T.C., asigură în noua formulă 
un cadru mai propice pentru 
organizarea și desfășurarea e- 
tapelor de masă ale competiții
lor, punct nevralgic la debutul 
acestora. în acest sens aș vrea 
să remarc că determinant pen
tru progresul sportului de masă 
în anul 1970 este modul 
în care organele și organizațiile 
U.T.C., cu sprijinul celorlalți 
factori, vor îmbogăți acest ca
lendar cu acele acțiuni care sînt 
cerute de tineri, care se bucură 
de tradiție și posibilități de or
ganizare în sate, orașe, între
prinderi, școli și facultăți.

ropeană organizată de U.T.C., în 
acest an, la Snagov. N-am uitat. 
Știți însă că uneori ceea ce pre- 
țuiești foarte mult rămîne în fi
nal, nu ca un sfîrșit de simfo
nie, și nici ca aureolă, ci din pură 
satisfacție. îmi amintesc cu plă
cere de „Masa rotundă" privind 
Securitatea europeană, reuniune 
organizată de Uniunea Tinere
tului Comunist la care au luat 
parte 71 delegații ale unor or
ganizații de cele mai diferite o- 
rientări și al cărei amplu ecou 
internațional a fost generat de 
valoarea și multiplele semnifica
ții ale întîlnirii.

Ancheta ziarului invită și Ia 
evocarea elementelor noi de me
todă, de stil. Mi-aș îngădui o 
remarcă colaterală. Politologii o- 
bișnuiesc să spună că aspectele 
„de stil" pot avea uneori o mare 
înrîurire asupra înfăptuirii po
liticii. Vă imaginați multitudi
nea de soluții posibile. Eu mă 
rezum la a spune că o politică 
înțeleaptă conține implicit și e- 
lementele „de stil".

în ce privește activitatea noas
tră pe plan internațional, am 
căutat să realizăm obiectivele 
propuse prin forme cît mai efi
ciente, adăugind celor tradițio
nale. altele noi, mai diversifica
te și mai vii, mai adecvate ce
rințelor și etapei actuale.

Aș dori, fără nici o exagerare, 
să subliniez că fiecare acțiune 
și inițiativă a organizației noas- 

.tre pe planul activității interna
ționale a relevat mereu noi sem
nificații, a sporit și îmbogățit 
experiența noastră.

Dar dacă ar fi să răspund în
trebărilor tradiționale ale ziariș
tilor, referitoare la „cea mai 
reușită acțiune", „cele mai pu
ternice impresii" etc., aș men
ționa ca o realizare a U.T.C. — 
nu numai reușită remarcabilă, 
dar și moment cu ample rezo
nanțe, care a prilejuit conclu
zii de o mare valoare și profun
de semnificații — „Masa rotun
dă" de la Snagov. Dialog viu, 
constructiv, pătruns de realism 
și înțelepciune, de suplețe, dar 
și de curaj, o bază nouă pentru 
cutezanță în acțiune și gîndire 
— iată cîteva ipostaze ale „Spi
ritului de la Snagov" și, darâ 
vreți, cîteva jaloane ale activită
ții noastre viitoare.
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Șl PERSPECTIVELE El

văzute de tineri doctori in

Anchetă realizată de:
CALIN STANCULESCU, VICTOR RAREȘ, ANDREI BANC, PAUL SPIRA

1 Care sînt cele mai importante realizări

* științifice, din 1969, ale colectivului din

care faceți parte?
Conf. univ. dr., îng. ADRIAN 

PETRESCU, șeful catedrei cal
culatoare I.P.B„ 32 ani, autor a 
28 lucrări științifice publicate in 
țară și peste hotare.

In anul 1969, pentru colectivul în care 
lucrez, s-a creat forma organizatorică a u- 
nei catedre de specialitate (catedra de cal
culatoare). Am fost preocupați de îmbună
tățirea continuă a procesului de învățămînt 
și a cercetării științifice. Astfel, au fost or
ganizate noi laboratoare de specialitate, au 
fost elaborate cursuri și îndrumătoare de 
laborator, s-a desfășurat o susținută acti
vitate privind organizarea centrului de cal
cul al Institutului Politehnic. De asemenea, 
au fost finalizate lucrările de cercetare din 
planul intern al catedrei, precum și cele 
rezultate din încheierea contractelor cu be
neficiarii.

Asist, dr. ing. MIRCEA D. 
BANCIU, 29 ani, catedra de 
chimie organică a Institutului 
Politehnic București, autor de 
lucrări științifice și didactice pu
blicate in țară și peste hotare.

în cadrul catedrei de chimie organică 
condusă de acad. prof. dr. ing. Costin Ne- 
nițescu și al colectivului ce studiază reac
țiile prin ioni de carboniu (condus de prof, 
univ. Ecaterina Ciorănescu-Nenițescu, mem
bru corespondent al Academiei) am obți
nut rezolvarea unor probleme majore. Am 
reușit să sintetizez 30 de substanțe din ca
tegoria dibenzocicloalcalinilor. Consider in
teresantă această sinteză deoarece unele 
dintre substanțele menționate este foarte 
posibil să aibă și o importantă acțiune far
macologică asupra sistemului nervos. Co
relat cu această activitate, în cadrul cate
drei noastre s-au mai studiat și probleme 
legate de ionii de carboniu, s-a efectuat 
studiul cinetic al reacțiilor chimice orga
nice a derivaților cu inele de 4 atomi. Am 
obținut frumoase realizări practice în cola
borare cu Terapia — Cluj și Sintofarm —• 
București.

Asist, dr. ing. ȘTEFAN STAI- 
CU. catedra de mecanică I.P.B., 
29 ani.

Sub conducerea acad. Elie Carafoli, școa
la românească de aerodinamică a întreprins 
o serie de lucrări, publicate în țară și pes
te hotare, care au ca temă problema aripi
lor simple și cruciforme cu considerarea 
vîrtejurilor la borduri. Au fost rezolvate, de 
asemenea, o serie de probleme legate de 
teoria aripilor delta utilizate de avioanele 
supersonice și a ampenajelor cruciforme a- 
le rachetelor.

Geometria variabilă a aripilor va genera 
și în viitor studii teoretice și experimentale 
interesante și destul de pretențioase.

Doctor docent MARIUS IOSI- 
FESCU, șef de secție la Centrul 
de Statistică al Academiei 
Republicii Socialiste România, 
33 ani : 11 ani in cerceta
re, peste 50 de lucrări publicate 
în țară și peste hotare ; 10 lu
crări de popularizare, colabo
rator la 5 volume de speciali
tate, membru al „Biometric So
ciety" și ai Asociației Internați
onale pentru Statistică în Știin

țele Fizice.

Realizări importante pot cita într-un do
meniu de problematică pur românească. Es
te vorba de cercetarea unei clase de pro
cese întîmplătoare inițiată cu aproape 35 
de ani în urmă de acad. O. Onicescu și 
acad. Gh. Mihoc. în acest an a apărut o 
lucrare de sinteză în acest domeniu reali
zată de Radu Theodorescu și de mine. S-a 
putut realiza o bază teoretică solidă pentru 
modelarea proceselor de învățare. De ase
menea, procesele întîmplătoare sînt capabile 
să trateze unitar metode, fapte etc. contri
buind la îmbunătățirea activității umane 
într-o serie de domenii. O frumoasă reali
zare este și teza de doctorat susținută de 
Cornel Zidăroiu, care se ocupă de aceste 
procese în condițiile reglării lor din afară. 
Mai pot sublinia rezultatele obținute în stu
diul unor proprietăți asimptotice ale lan
țurilor Markov clasice

Dr. LUCIAN GRUIA, 34 anî. 
Și-a luat doctoratul in 1968, sus- 
ținînd o amplă și documentată 
dizertație, asupra algelor din 
solurile masivelor Bucegi și 
Gîrbova. Este cercetător științi
fic principal și director al Sta
țiunii biologice din Sinaia a 
Universității bucureștene. In 
ultimii ani, a publicat 31 lu
crări științifice.

Consider realizarea stimulării creșterii 
algelor drept cea mai importantă descope
rire a Stațiunii noastre. De obicei, algele 
se înmulțesc foarte încet. Utilizînd peni
cilina în proporție de pînă la 5 000 U.l. am 
sporit de 10—15 ori ritmul creșterii algei 
Chlorella pyremoida, care conține zahăr. 
Am calculat că dacă algele s-ar înmulți cu 
viteza bacteriilor, de pe 100 ha s-ar obține, 
în anumite condiții de cultură, întreaga 
producție de zahăr a lumîi. Există alge 
care conțin zahăr în proporție de 80 ia 
sută, față de 26 la sută sfecla și 40 la su
tă trestia. Continuînd calculul, am sta
bilit că pentru realizarea acestei culturi 
sînt necesare doar 5 conducte, fiecare de 
4 m lungime prin care apa să curgă cu o 
viteză de 10 metri pe secundă. Totul s-ar 
desfășura într-un circuit închis, după creș
terea algelor apa fiind din nou folosită 
pentru irigații, iar după prelucrare și extra
gerea zahărului, resturile vor fi arse și folo
site ca îngrășămînt pentru cultura urmă
toare.

Asist, dr. ION P. NICOLAE, 
30 ani. Cel mai recent posesor 
al titlului de doctor în agrono
mie, întrucît și-a luat doctoratul 
la 27 decembrie 1969, la numai 
4 ani de la absolvirea facultă
ții. Este asistent la catedra de 
genetică și ameliorarea plante
lor a Institutului Agronomic 
„Nicolae Bălcescu" din Bucu
rești.

Lucrările de cercetare efectuate în Insti
tutul Agronomic „Nicolae Bălcescu" au 
contribuit la perfecționarea unor tehnologii 
în cultura plantelor, la obținerea unor pro
duse biologice (vaccinuri și chimioterapice), 
la îmbunătățirea unor tehnologii de conser
vare și preparare a furajelor, precum și la 
perfecționarea unor sisteme de mașini a- 
gricole. Pe baza rezultatelor cercetă
rilor noastre, am făcut recomandări pentru 
culturile din zona îndiguită Boianu-Sticlea- 
nu (Călărași), pentru aplicarea îngrășămin
telor la cartofi în zona Făgăraș și a îgră- 
șămintelor minerale la culturile de soia (din 
Lunca Dunării). Totodată, a fost elaborată 
tehnologia de cultură a plantelor în spații 
acoperite, un nou sistem de cultură a păt
lăgelelor, vinete de seră, un nou sistem de 
obținere a formelor aplatizate în pomicul
tură. S-au cercetat și indicat diverse pro
cedee de tratament chirurgical a unor boli 
acropodiale la taurine și ovine, s-au sta
bilit 4 premixuri — pentru porci în scopul 
înlocuirii unor produse de import și s-a 
fundamentat practica încrucișărilor indus
triale între Karakul negru și Țurcana albă, 
în vederea asigurării necesarului de pieli- 
cele pentru piața internă. Rezultatele a- 
cestor studii și cercetări au fost deja apli
cate.

Dr. ing. FLORIN DIMOFTE, 
31 ani, cercetător științific Ia 
Institutul de mecanica fluide
lor al Academiei Republicii So
cialiste România.

Ca realizări în anul 1969, în afară de 
cele legate de lubrificația magneto-gazo- 
dinamică, este importantă de menționat 
construirea unui agregat de rectificat plan 
pe lagăre cu aer — ca prim pas pentru o 
aplicație industrială în acest domeniu și în 
țara noastră.

Dr. DIDONA NICULESCU, 30 
ani, cercetător Ia Institutul de 
Fizică al Academiei Republicii 
Socialiste România. Și-a luat 
doctoratul anul trecut. A par
ticipat la două congrese in
ternaționale (la Varșovia și 
Moscova) și a publicat 21 de lu
crări științifice în revistele 
„British Journal of Applied 
Physisc", „Phisica Status Soli- 
di", „Metalurgia", „Fizica Tver- 
dova Tela", „Kristalografia" etc. I

In toamna acestui an, la a IX-a Confe
rință Internațională de fenomene în gaze 
ionizate, cercetătorii din institutul nostru 
au prezentat peste 30 de lucrări științifice, 
care s-au bucurat de o frumoasă apreciere. 
Dintre acestea, aș aminti lucrările din do
meniul conversiei termoionice și al plas
mei în cîmp magnetic, cu perspective de 
aplicare în energetică. Alți colegi au pre
zentat la Conferința internațională de se
miconductor! amorfi de la Cambridge, re
zultatele cercetărilor lor privind modelele 
structurale, fenomenele de comutație și 
piezorezistența, cu posibilități de aplicație 
în construirea traductorilor.

Asist, dr. GHEORGHE NE- 
. DELCU, 31 ani, Universitatea 

București. Teza sa asupra vege
tației acvatice și palustre a unor 
bazine din Cîmpia Română, cer
cetare cu aplicații în piscicul- 
tură — o primă lucrare cu acest 
subiect din țară.

în 1969 : participarea specialiștilor bo- 
taniști din Facultatea de biologie la co
lective mari ce studiază flora și fauna a- 
flate pe teritoriul viitorului bazin de a- 
cumulare de la Porțile de Fier și vegeta
ția Carpaților, a Deltei Dunării — aceasta 
din urmă cu aplicații directe în combate
rea poluării apelor și sporirea fondului 
piscicol. Ca realizare științifică deosebită : 
publicarea lucrării acad. Eugen Macovschi 
în legătură cu noua sa teorie asupra ma
teriei vii.

Asist, dr. ION ANGHEL, 35 
de ani, Universitatea București. 
Specialist in genetică, a obți
nut artificial pepeni verzi fără 
sîmburi. Lucrările sale științi
fice și semințele au fost solicita
te în U.R.S.S., R.F.G., Italia,
Bulgaria, Elveția, Ungaria. 
(Cele pe care le-a oferit la 
I.C.H.V. nu au fost utilizate în
că pentru culturi în țara noas
tră !).

în 1969 a fost publicat primul volum de 
comunicări științifice în genetică în țara 
noastră iar volumul II se află deja sub ti
par. Catedra de genetică a Universității a 
obținut și experimentat mai multe linii po- 
lioloide (gigante) la plante ornamentale 
(gura leului) și de cultură — secară, ri
dichi de lună, trifoi. S-au obținut mai 
mulți hibrizi între grîu și secară, impor
tanți pentru ameliorarea ulterioară a griu
lui.

Șef de lucrări ing. dr. ALE
XANDRU SOARE, 31 de ani. 
Și-a luat doctoratul la 27 de 
ani. 19 lucrări publicate (coau
tor la trei manuale).

După cum se știe, prof. dr. ing. V. Har- 
naj, șeful catedrei noastre a fost reales ca 
șef al secției de fluide polifazate din Aso
ciația Internațională de Cercetări Hidrau
lice, iar prof. dr. ing. Theodor Oroveanu 
ca membru în Comitetul de curgeri prin 
medii poroase al aceleiași asociații. Este 
o recunoaștere internațională a realizărilor 
colectivului din care fac parte. In 1969 
prof. Th. Oroveanu a publicat o lucrare 
de mare valoare privind pătrunderea apei 

oceanice în straturile acvifere din apropie
rea coastei. Cum acestea însoțesc de obi
cei zăcămintele de petrol, studiul pune Ia 
punct o teorie ce va permite îmbunătăți
rea exploatării zăcămintelor. Colegul meu, 
asist, ing. Vintilă David a obținut un bre
vet de invenție pentru lucrarea sa ce ofe
ră posibilitatea exploatării mai bune a ză
cămintelor din platforma moesică. Eu am 
publicat o lucrare privind exploatarea ză
cămintelor neuniforme de petrol, be
neficiind în studiu și de aportul 
calculatoarelor electronice. Prof. dr. ing. 
Gabriel Manolescu a obținut două bre
vete legate de procedeele de acidizare a 
sondelor de mare adîncime ceea ce va per
mite mărirea debitului extracției acestora- 
Tot d-sa, pentru prima dată în lume, a i- 
dentificat cauza defecțiunilor de exploata
re ce apar în conductele de gaze.

Asist, dr. ing. FLORIN DA- 
NEȘ, 35 ani, autor a peste 25 de 
lucrări științifice și didactice în 
chimia fizică, publicate in re
vistele de specialitate din țară 
și de peste hotare.

• Elaborarea unui model de structură a 
sărurilor topite verificat experimental. A- 
ceastă realizare va deschide noi perspecti
ve industriei de aluminiu.

• Combinarea extracției cu schimbul io
nic în vederea dezacidifierii unor soluții sa
line sau ape reziduale, lucrare cu impor
tante efecte aplicative împotriva poluării 
apelor.

• Consider importantă, datorită utilității 
ei, și pregătirea unui ghid al lucrărilor 
practice destinat studenților.

Dr. NISTOR SERGIU, cerce
tător științific la I.F.A., 27 de 
ani, și-a luat doctoratul anul a- 
cesta. Lucrează în domeniul 
fizicii solidului în cîmp de ra
diații.

Pot spune că însăși înființarea sec
ției noastre, de fizica solidului în 
cîmp de radiații, care a dus la inițierea 
în acest an a cercetărilor în acest domeniu 
nou al fizicii nucleare, constituie una din 
realizările importante ale institutului. în 
linii mari, preocupările noastre se referă la 
studiul rezistenței materialelor de construc
ție a centralelor nucleare și a aparaturii 
anexe cît și a tuturor structurilor solide 
aflate în cîmp de radiații. Astfel, pe baza 
studiilor formării defectelor în corpurile 
solide sub influența radiațiilor nucleare, 
prin metoda rezonanței magnetice sau cea 
a radiospectroscopies am reușit să stabi
lim tipul și mai ales doza de radiații care 
trec printr-un corp solid.

De asemenea, în institutul nostru au fost 
elaborate și experimentate o serie de teh
nologii noi pentru obținerea unor combu
stibili nucleari, ca încărcătură a reactorilor 
termici și rapizi.

Cercetările în domeniul izotopilor radio
activi au dus la producerea de noi sorti
mente de substanțe marcate, cu aplicabi
litățile cele mai variate. De pildă, marca
rea azotului, prin izotopul său Azot 14, 
permite urmărirea efectelor îngrășămintelor 

chimice în agricultură. Unor scopuri ase
mănătoare sînt destinați izotopii radioactivi 
ce vor fi utilizați în industria medicamen
telor etc.

Anul acesta, la Salonul internațional al 
inventatorilor, de la Bruxelles, cazanul 
multifocal GAMA, conceput în cadrul 
I.F.A., a fost distins cu medalia de aur.

Dr. ing. GH. RADULESCU 
35 ani, șef de lucrări, catedra 
organe de mașini, Institutul po
litehnic București, autor a 3 vo
lume de specialitate.

In acest an am realizat calcularea de 
lagăre hidrostatice cu ajutorul calculatoa
relor electronice. Am onorat înainte de ter- 
nen un contract cu Uzina de la Săvinești, 
referitor la utilizarea maselor plastice în 
construcția lagărelor de motoare. Am e- 
fectuat studii asupra zgomotului produs de 
roțile dințate atît din punct de vedere al 
caracteristicilor funcționale ale motoare
lor cît și pentru reducerea numărului de 
decibeli „destinați" în prezent urechii o- 
menești.

Am proiectat în noul local al Institutului 
politehnic camera de zgomot și standul 
experimental care vor permite în viitor elu
cidarea rapidă a unor aspecte teoretice și 
practice legate de organele de mașini.

Dr. ing. CRISTIAN TEODO- 
SIU, 32 ani, absolvent al Facul
tății de matematică — mecani
că și totodată inginer construc
tor. La 29 de ani iși ia doctora

După opinia dv., ce realizări ale științei 
și tehnicii vor ti aplicate in următorii 
ani, in specialitatea dv., la noi in țâră?

• Conf. univ. dr. A. PETRESCU: 
Consider că în viitorul apropiat în țara 
noastră vor fi realizate componente elec
tronice profesionale, care ne vor oferi 
baza materială pentru rezultate corespun
zătoare nivelului actual atins de țările 
avansate în acest domeniu.

• Asist, dr. ing- M. D. BANCIU: 
De 10 ani studiul proteinelor a cunoscut 
în întreaga lume o deosebită amploare. 
Cred că sinteza în laborator a proteine
lor din natură cu structuri complexe vor 
aduce noi resurse țării noastre. Vom ob
ține în curînd proteine, cu mare viitor 
în diverse domenii (inclusiv în alimen
tație) din petrol,

• Dr. doc. M. IOSIFESCU : In viitor 
un accent deosebit se va pune pe mo
delarea diverselor fenomene naturale, 
biologice, sociale prin intermediul calcu
lului probabilităților. Se vor materializa 
mari progrese în biologie și în științele 
sociale prin metodele de control statistic. 
Calculul probabilităților s-a dezvoltat sub
stanțial pe plan teoretic ; în viitor se va 
concretiza rapid simbioza între teorie și 
realitatea practică.

• Dr. L. GRUIA: De mult se vor
bește, pe baza rezultatelor cercetărilor 
fundamentale, de utilizarea algelor, dar 
practic nu s-a făcut nimic. Sper ca în 
viitorii ani, algele să fie folosite în hrana 
peștilor fitofagi, în procesul îmbunătățirii 
compoziției solurilor, la prepararea unor 
concentrate alimentare, pentru extragerea 
unor substanțe necesare industriei chimice.

• Dr. F. DIMOFTE: Se întrevede 
posibilitatea ca, din anul viitor, să se 
monteze broșa construită de noi în colabo
rare cu uzina I.O.R.. cu anumite modifi
cări, necesare, pentru fabricația indus
trială, la Uzina mecanică din Cugir. De 
asemenea, sperăm să se realizeze broșe de 
rectificat interior de mare turație (30— 
60 000 rotații pe minut).

• Dr. DIDONA NICULESCU : • Feno
menul laser în arseniură de galiu, pentru 
realizarea de laseri cu cristale semicon
ductoare. • Utilizarea eficienței termo
electrice mari a unor compuși semicon- 
ductori pentru construirea de pile termo
electrice, • Materialele magnetice noi în 
vederea realizării de memorii magnetice 
pentru calculatoare.

• Asist, dr. G. NEDELCU s Fitoso- 
ciologia, ca știință care se ocupă de co
munitățile de plante, are un mare vii

tul. Secretar științific al Cen
trului de mecanica solidelor al 
Academiei Republicii Socia
liste România. Este autorul a 
peste 25 de lucrări științifice, a- 
părute în reviste românești și 
străine, precum și coautor al 
cărții „Vibrații neliniare și alea
toare".

Întrucît este foarte greu să fac o alege
re, mă voi mărgini să ilustrez existența, în 
activitatea Centrului de mecanica solide
lor, a unor studii teoretice și experimenta
le, care urmăresc să folosească preocupă
rile trecute sau prezente de cercetare fun
damentală orientată spre rezolvarea unor 
probleme actuale ale tehnicii, cu aplicabi
litate largă în diverse sectoare ale econo
miei naționale. Aș aminti, în acest sens, 
cercetările asupra optimizării caracteristi- 
celor elastice și disipative ale suspensiei 
autovehiculelor în condițiile exploatării 
drumurilor din țara noastră ; studierea șo
cului produs prin lovirea a două fire elas
tice, cu aplicație la dispozitivele mecanice 
de protecție ale liniilor de telecomunica
ții ; metoda pentru calculul structurilor de 
rezistență de greutate minimă, ceea ce va 
duce la scăderea prețului lor de cost, pre
cum și studiul asupra proprietăților de fre
care și uzare ale segmenților din mase 
plastice autolubrifiante, care va permite 
înlocuirea uleiurilor folosite Ia compresoa- 
rele orizontale cu piston utilizate în sinte
za amoniacului, uleiuri care înainte erau 
importate.

tor. Colectivul nostru se ocupă de apli
cabilitatea practică a acestei discipline, 
continuînd studiile asupra combaterii bu
ruienilor din culturi, cele privind vegeta
ția nisipurilor și posibilitatea introducerii 
acestor terenuri în circuitul agricol. Cer
cetările privind plantele acvatice vor ur
mări sporirea posibilității de folosire di
rectă a lor de către o serie de pești fito
fagi și, totodată, combaterea blocării ca
nalelor de irigații de către plante.

• Asist, dr. ION ANGHEL : în ur
mătorii ani (dacă organele superioare 
agricole vor fi mai receptive ca pînă 
acum) vom putea oferi mai multe linii 
poliploide, superioare soiurilor care se 
cultivă acum. Am început studiul unei 
probleme modeme: obținerea unor linii 
poliploide și mutante la drojdiile furajere, 
care pot fi crescute pe medii de cultură 
ieftine: apele reziduale ale fabricilor de 
zahăr, hîrtie, P.F.L. Ele produc o mate 
cantitate de substanțe proteice ușor de 
utilizat în hrana păsărilor și animalelor, 
asigurînd sporuri de greutate importante.

• Șef de lucrări dr. ing. AL. SOARE : 
Tehnologia săpării sondelor va înregistra 
aplicațiile laserului și forajului cu plasmă 
singurele rentabile la adîncimile mari la 
care vom ajunge. In tehnologia extrac
ției se va merge foarte mult pe exploa
tarea termică. Petrolul va înceta să fie uti
lizat drept sursă de energie devenind 
materie primă în industria petrochimică 
și în cea alimentară — pentru obținerea 
de proteine.

• Asist, dr. ing. FLORIN DANEȘ : 
Sper, în viitorul apropiat, în punerea la 
punct a metodelor de ultrapurificare a 
substanțelor cu ajutorul unor solvenți se- - 
lectivi, cu o rază mare de aplicativitate 
de la fabricarea semiconductorilor, a me
talelor și polimerilor la combaterea po
luării atmosferei.

• Șef de lucrări dr. ing. GH. RADU
LESCU : Problema zgomotului, mai 
puțin spectaculoasă, dar nu mai puțin 
importantă pentru om, va duce la intro
ducerea motoarelor electrice pentru auto
mobile și toate mijloacele de transport în 
comun. Se vor crea spații industriale com
plet separate de zonele de locuințe. In 
industrie se va pune un accent deosebit 
pe lichidarea sau reducerea tuturor surse
lor de producere a zgomotului.



ZIUA REPUBLICII SESIUNEA MARII
(Urmare din pag. 1)

dere, a crescut participarea in
dustriei la înzestrarea tehnică 
a economiei noastre. în cadrul 
unui vast program de dezvol- 

multilaterală, extensivă și 
intensivă, de modernizare a 
agriculturii, au fost stabilite 
în acest an măsuri de profun
dă rezonanță, menite să îm
bunătățească activitatea de 
producție și de cercetare în 
agricultură, să sporească bel
șugul ogoarelor, să mărească 
contribuția acestei ramuri la 
dezvoltarea continuă a econo
miei naționale.

Reprezentînd un pas hotărî- 
tor pe linia aplicării-în prac
tică a programului stabilit de 
Congresul al IX-lea, a sarcini
lor trasate de Conferința Na
țională a partidului. 
care-1 încheiem a dus 
parte perfecționarea condu
cerii economiei și a 
vieți sociale, a continuat am
plul proces de 
dezvoltare 
cialiste în 
activitate, 
partid și 
cut dimensiuni 
cedent, în spiritul celei mai 
depline democrații, hotăririle 
ce angajează destinul țării, vii
torul societății noastre purtînd 
girul înțelepciunii colective a 
maselor Jargi de oameni ai 
muncii.

în climatul de dezbatere 
amplă și responsabilă a pro
blemelor fundamentale ale 
națiunii, creația literar-artis- 
tică și științifică, frontul larg 

Culturii, activitatea ideoio- 
au primit noi impulsuri, 

au cunoscut noi împliniri.
Anul 1969 a marcat intensi

ficarea politicii externe active 
desfășurate de Partidul Comu
nist Român și de guvernul ță
rii noastre, orientată snre în
tărirea forțelor socialismului 
și păcii, a frontului antiimpe
rialist, spre destindere, secu
ritate și colaborare între po
poare. Consecventă acestei po
litici, România așează în cen
trul politicii sale prietenia și 
colaborarea cu țările socialis
te, desfășurînd pe front larg 
activitatea internațională în 
spiritul coexistenței pașnice, 
concretizată în faptul că în 
prezent întreținem relații di
plomatice cu peste 90 de țări 
și avem legături economice și 
tehnico-științifice cu peste 100 
de state. în relațiile sale .cu 
celelalte state, țara noastră 
promovează principiile suvera

anul pe 
mai de-

întregii

adîncire și 
a democrației so- 
toate domeniile de 

Dialogul între 
popor a cunos- 

fără pre-

nității si independenței națio
nale. ale egalității in drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, 
respectarea dreptului 
nabil al fiecărui popor de a-si 
hotărî singur soarta, 
punzător intereselor și aspira
țiilor sale vitale.

în același timp. Partidul Co
munist Român a continuat să 
întărească legăturile sale fră
țești ou toate partidele comu
niste și muncitorești, cu forțe
le antiimperialiste, adueîndu-și 
în acest sens o contribuție de 
seamă.

Tabloul României contem
porane. victoriile repurtate de 
poporul nostru pe calea desă- 
vîrșirii socialismului, pentru 
înfăptuirea programului măreț 
de dezvoltare și înflorire mul
tilaterală a țării își au izvorul 
în conducerea de către Parti-

inalie-

cores-

tiv superioară a activității 
construcției socialismului în 
România, eveniment deschiză
tor de luminoase perspective 
în viața întregului popor. Este 
anul în care s-a cristalizat 
vastul program de dezvoltare 
economică și socială a țării în 

—cincinalul ce
cînd a căpătat 
cise un întreg 
vînt general, 
aspirațiilor fundamentale ale 
poporului român.

Tineretul patriei noastre 
vede în programul elaborat de 
Congres propriul său program. 
Beneficiind de condițiile mi
nunate ce-i sînt puse la dispo
ziție pentru a se instrui, avind 
la îndemină largi posibilități 
de a munci în concordanță cu 
priceperea și cunoștințele sale, 
de a-și dezvolta armonios per
sonalitatea, universul spiritual,

urmează. anul 
contururi pre- 
deceniu de a- 
de împlinire a

• într-o singură zi din anul 1969 s-au produs în medie : 
9 605 tone FONTĂ, 15 199 tone OȚEL, 63 375 tone CĂRBUNE, 
2 296 tone ACID SULFURIC, 21137 tone CIMENT, 86 301 mii 
kW/h ENERGIE ELECTRICĂ, 1950 tone ÎNGRĂȘĂMINTE 
CHIMICE (sută la sută substanțe active), 81 bucăți TRAC
TOARE.

• Doar 122 de zile au fost necesare în 1969 pentru obține
rea întregii producții a anului 1960 ; cea a anului 1938 a fost 
realizată în numai 24 de zile.

dul Comunist Român, garanția 
îndeplinirii tuturor aspirațiilor 
sale. Transformările 
în viața economică, 
tura socială a țării 
în cei 22 de ani de 
ai Republicii noastre consti
tuie confirmarea strălucită a 
liniei generale juste, marxist- 
leniniste. a partidului, capaci
tatea de a aplica principiile 
socialismului la condițiile spe
cifice din România, priceperea 
de a asigura dezvoltarea mul 
tilaterală a țării. Este ceea ce 
ne întărește sentimentul min- 
driei de a fi conduși de un 
asemenea partid, ceea ce ne 
sădește înc "dorea nețărmurită 
în forțele sale 
puterilor 
slujba traducerii în viață a 
programului stabilit de partid.

Anul 1969 va rămîne defini
tiv fixat în memoria noastră, 
numele său 
de. .cel .de-al 
al Partidului 
mân, etapă

profunde 
în st.ruc- 
petrecute 
existență

.catalizatorul 
oastre puse în

rămînînd legat 
X-lea Congres 
Comunist 
nouă,

Ro- 
calita-

GlNDURI
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-*> (Urmare din pag. I)

lucide și destule personalități 
de nobilă ținută, care și-au pus 
problema viitorului și au încer
cat să lucreze pentru el; dar 
vechile clase conducătoare în 
totalitatea lor ajunseseră la ca
pătul rațiunilor istorice de a fi. 
Un vizitator care n-avea deloc 
simpatii de stingă, dimpotrivă, 
contele Keyserling, nota în 
cartea sa Analiza spectrală a 
Europei, după o vizită făcută 
prin 1928 : „Vechea pătură con
ducătoare românească este ter- 

' minata ca clasă. Bucureștii a- 
mintesc fantastic de Rusia ța
ristă: este un Saint Petersburg 
în miniatură. La fel cum aceas
tă Rusie era condamnată la 
moarte din lipsă de forță inte
rioară, tot astfel se duce unicul 
românism pe care străinul l-a 
cunoscut pină acum", adică al 
saloanelor aristocratice și bur
gheze. Și într-adevăr, nu peste 
multă vreme, acest „românism", 
al politicianismului interbelic, 
al incapacității funciare a ve
chilor clase de a mai ține în 
mină destinele țării, avea să se 
prăbușească, o dată cu nărui
rea granițelor, cu dictatul de la 
Viena, cu instaurarea regimu
lui legionaro-fascist ca instru
ment a| ocupației străine. O eră 
isto ,că s-a încheiat atunci pen
tru totdeauna, și o țară la a 
cărei edificare lucraseră atîtea 
generații, părea să se prăbu
șească în țăndări. în acele cli
pe de dezastru național, de ului
re, de umilință și deznădejde 
nu un om genial, nu o perso
nalitate providențială a preluat 
făclia și destinele acestei țări, 
ci un partid. Partidul celor în
chiși în beciurile siguranței, ce
lor denunțați ca dușmani ai ță
rii și „ordinii sociale", celor 
împroșcafi pe toate canalele și 
răstoacele
chiului regim, 
munist Român, 
o istorie se 
yechile clase conducătoare

propagandei 
Partidul 
Atunci 

încheie,

ve-
Co- 

cînd 
cînd 
pier-

deau iremediabil examenul 
în fața evenimentelor, P.C.R. 
a adresat țării chemarea de a 
începe o altă istorie. Și s-a an
gajat cu toate puterile în fău
rirea ei. 23 August 1944 a fost 
întîiul mare examen dat de 
P.C.R. în fața noii istorii națio
nale. Și totodată întîiul eveni
ment crucial al ei, pecetluit cu 
sîngele eroilor căzuți în fata 
plutoanelor de execuție, asasi
nați.

Al doilea eveniment avea să 
fie 30 Decembrie 1947. Ziua 
cînd patria ridicată dintre rui
ne de către comuniști a primit 
un nume : Republica Populară 
Română. Cei care eram ado
lescenți acum peste două dece
nii purtăm în însăși ființa noas
tră stihurile acestui nou cînt al 
lliadei și Odiseei naționale. Și-l 
vom scrie, fără îndoială, cînd- 
va. Astăzi, la Sărbătoarea Re
publicii, ne oprim o clipă și pri
vim în zarea istoriei și a inimi
lor noastre, ca să ne umplem 
ochii de mîndria acestei noi is
torii, de chipul acestei patrii 
renăscute din cenușă ca pasă
rea Phoenix. Acestei patrii, care 
ne cere mai mult ca oricînd să 
îi închinăm toate forțele noas
tre și toate visurile noastre, 
pentru a o purta pe acele culmi 
la care din nou avem dreptul 
de a visa, și certitudinea că ne 
vom înfăptui visul. Ne oprim 
cu gîndul la eroii care au pre
gătit-o fără să apuce a o mai 
vedea. Ne oprim să închinăm 
recunoștința noastră părinților 
și fraților noștri mai mari, care 
au 
fa 
de 
la 
renă care predicau abdicarea, 
ori sabotarea viitorului, 
mulțumim tuturor 
ne-au dat, astăzi, 
sentiment al unei 
pe culmile istoriei 
râm în cel mai adine adînc al 
ființei noastre să ducem mai 
departe ceea ce ei au început.

pornit la drum în diminea- 
mohorîtă, fard să se sperie 
greutâți, fard să ia seama 
calomnii și la vocile de sî-

celor 
nouâ, 
patrii 
sale.

Le 
care 

acest 
aflate 
Și ju-

el este conștient că toate a- 
ceste realizări sînt rodul po
liticii partidului și statului de 
dezvoltare socialistă a tării, 
de creștere a avuției materiale 
și spirituale a societății noas
tre socialiste. Animat de ma
rile idealuri ale socialismului, 
cinstind aniversarea Republi
cii, întregul tineret al țării își 
exprimă hotărirea de a duce 
la îndeplinire cu cinste îndato
ririle ce-i revin, de a fi mili
tant perseverent și entuziast 
al înfăptuirii programului de 
dezvoltare a economiei națio
nale, de propășire a patriei 
socialiste.

Luni au avut loc, în numeroa
se orașe ale țării, manifestări con
sacrate zilei de 30 Decembrie 
aniversarea Republicii noastre

La adunarea festivă, care a 
avut loc la Clubul petroliștilor 
din Tîrgoviște, a vorbit Gheorghe 
Vlad, secretar al Comitetului 
municipal de partid. Vorbitorul 
a evocat istoricul eveniment al 
proclamării Republicii, subliniind 
totodată că oamenii muncii din 
această parte a țării au întîmpi- 
nat ziua de 30 Decembrie cu 
bune rezultate în îndeplinirea 
planului de producție pe anul 
în curs și a angajamentelor pe 
care si le-au luat în întrecerea 
socialistă.

în cadrul altor manifestări or
ganizate cu acest prilej în nu
meroase localități din județul 
Dîmbovița au vorbit activiști de 
pârtid și ai organizațiilor de 
masă, profesori și cadre de con
ducere din economie.

★
în cadrul manifestărilor consa

crate zilei de 30 Decembrie, la 
fabrica de mobilă „23 August" și 
la întreprinderea „Metalotehnica" 
din Tg. Mureș au avut loc ex
puneri la care au luat parte un 
mare număr de muncitori, tehni
cieni și ingineri din cele două 
fabrici. Formații artistice au sus
ținut apoi bogate programe cul
turale. Astfel de manifestări au 
mai avut loc și la căminele cul
turale. Astfel de manifestări au 
mai avut loc și la căminele cul
turale din peste 20 de localități.

Luni după-amiază a avut loc, la 
Clubul uzinelor „Republica" din 
Capitală, o adunare festivă, or
ganizată de Comitetul municipal 
București al P.C.R., cu prilejul ce
lei de-a Xl-a aniversări a Zilei 
naționale a Republicii Cuba.

Au luat parte Dan Marțian, se
cretar al Comitetului municipal

La Ploiești, un numeros public 
a audiat concertul orchestrei sim
fonice a Filarmonicii de stat din 
localitate. Dedicat aniversării Re
publicii. Concertul, avînd ca so
list pe Valentin Gheorghiu, ar
tist emerit, a cuprins între altele 
lucrări de George Enescu și Paul 
Constantinescu.

Pe agenda manifestărilor închi
nate ziiei de 30 Decembrie au 
fost înscrise expuneri, simpozioa
ne, șezători găzduite de casele de 
cultură și de căminele culturale 
din peste 100 de localități ale ju
dețului Prahova.

★
La Casa de cultură din Hîrșo- 

va a fost prezentată expunerea 
„30 Decembrie, ziua proclamării 
Republicii" și un spectacol artis
tic susținut de formațiile locale, 
iar la Casa de cultură din Cerna
vodă au avut loc o seară de poe
zie pe tema „Poeții noștri cîntă 
Republica" și un spectacol core
grafic intitulat „Ani glorioși". Mi
litari din garnizoană au audiat la 
Casa Armatei din Constanța, o 
expunere consacrată zilei de 
Decembrie și au asistat la 
spectacol festiv.

Expunerile, simpozioanele, 
rile de poezie, spectacolele și 
celelalte manifestări organizatei» 
căminele, culturale din județul 
Constanța, cu prilejul aniversării 
Republicii, au fost urmărite de 
mii de țărani cooneratori, meca
nizatori. cadre didactice și elevi 
din satele dobrogene

30
un

se-

(Agerpres)

București al P.C.R., reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
activiști de partid, numeroși mun
citori, tehnicieni și ingineri din 
uzină, precum și membri ai amba
sadei Republicii Cuba la Bucu
rești, în frunte cu ambasadorul 
Jesus Barreiro Gonzalez.

Despre însemnătatea acestui 
eveniment a vorbit Ion Mari
nescu, directorul general al uzine
lor „Republica",

(Agerpres)

ur- 
in-

• NUMEROȘI spectatori au 
mărit la Winnipeg întîlnirea 
ternațională de hochei pe gheață 
dintre echipele Canadei și Ceho
slovaciei. Hocheiștii canadieni au 
obținut victoria cu scorul de 3—2 
(1—0 1—0, 1—2). Echipa cehoslova
că urmează să mai susțină alte 4 
partide.

• LA BERLIN turneul interna
tional feminin de handbal a fost 
cîștigat de echipa T.S.C. Berlin, 
care în finală a dispus cu scorul 
de 15—11 de Universitatea Bucu
rești. Pentru locul trei, echipa de 
tineret a R. D. Germane care a 
învins cu 11—8 pe Academik 
Sofia.
• INTR-UN MECI tur

pentru .............................
„Cupei 
handbal 
Leipzig _ __ ... _____
9—6 (5—1) pe Universitatea Timi
șoara. Returul este programat 
la 14 ianuarie la Timișoara

• IN MAI MULTE orașe din 
Austria au început jocurile cam
pionatului european de hochei pe 
gheață pentru juniori (grupa B). 
Echipa României a jucat la Kao- 
fenberg cu echipa Ungariei, pe 
care a învins-o cu scorul de 3—(1 
(0—0, 2—0. 1—0). Alte rezultate : 
Austria-Norvegia 5—5 ; Italia-Iu- 
goslavia 3—2. Echipa Poloniei n 
avut zi liberă.

• Tn RUNDA a 5-a a turneului 
internațional de șah pentru ju
niori de la Groningen (Olanda), 
Urzică (România) a remizat cu 
Lubojevicl (Iugoslavia). In clasa
ment conduce Adorjan (Ungaria) 
cu 4 puncte, urmat de Beljavskl 
(U.R.S.S.), Bellon (Spania), Prlt

contînd 
sferturile de finală ale 
campionilor europeni" la 

feminin, echipa S.K. 
a învins cu scorul de

Chett (Scoția), Velikov (Bulgaria) 
și Urzică, totalizînd fiecare cîte 
3,5 puncte.

A CUPA „Jules Rimet“ care se 
oferă din patru în patru ani celei 
mai bune echipe din lume, cîști- 
gătoare a campionatului mondial 
de fotbal urmează să fie adusă 
la Ciudad de Mexico, la 8 ianua
rie. Organizatorii mexicani ai edi
ției 1970 a campionatului lumii au 
declarat că trofeul va fi depus 
în seiful Băncii de Comerț și va 
fi păzit cu strășnicie pentru a rm 
se mai repeta „incidentul" de la 
Londra. După cum se știe. 
Londra cu ocazia ultimei 
til a competiției, trofeul a 
furat șl regăsit într-un 
aruncat într-un parc, 
de Mexico. Cupa „Jules Rimet" va 
fi adusă de Andrew Stephen, dele
gatul Angliei, care va particiDa la 
tragerea la sorti pentru stabilirea 
celor 4 grupe ale turneului final.

la 
edi- 
fost 

tîrziu. 
La Ciudad

© LA
meci
fotbal, echipa Marocului a învins 
cu scorul de 
Bulgariei. Au 
(două — dintre 
nalty) și Said.

CASABLANCA, într-un 
international amical de

3—0 (2—0) echipa 
marcat Maaroiifi 
care unul din pe-

• SELECȚIONATA de hochei 
pe gheață a Ungariei, care se 
pregătește pentru campionatul 
mondial din România a susținut 
la Hernlng o întîlnire internațio
nală în compania echipei Dane
marcei. Hocheiștii maghiari au 
dominat Jocul, repurtînd victoria 
cu scorul de 2—0 (0—0, 1—0, 1—0) 
prin punctele marcate de ~ 
și Zitua.

• CICLISTUL francez
Anquetil, de mai multe . _ 
vingător în Turul Franței, a evo
luat la Anvers, pentru a-și lua 
rămas bun de la publicul belgian. 
După cum se știe, celebrul ciclist 
a anunțat oficial că la sfîrșitul a- 
cestei luni își va încheia activita
tea competițională 
lă. “ - *
s-a 
proba 
venit 
Braoke , ,
1’ 01’’ 4/10. Pe locul doi s-a clasat, 
formația 
Anquetil, ., ,
timpul de 1’ 02" 45/100.

Bankuti

Jacques 
ori în-

__  r . ____ _ internațlona- 
In cadrul reuniunii 
disputat pe velodrom, 

italiană victoria a 
echipei. conduse 

(Belgia) cu timpul

care 
în 

re
de 
de

alcătuită din Merckx. 
Al tig și ottenbros cu
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A APĂRUT NR. 12/1969 
AL REVISTEI „PROBLEME 

ECONOMICE"

DIN CUPRINS :
• RADU CIURILEANU î 

Respectarea strictă a discipli
nei de plan și financiare ;
• Dr. GEORGE SOVEI : Pro
bleme privind realizarea cu e- 
ficiență sporită a investițiilor ;
• Dr. GHEORGHE SURPAT : 
Transformări calitative ale 
clasei muncitoare în anii so
cialismului ; e Drf ALEXAN
DRU PUIU : Controverse și in
consistențe în teoria burgheză 
a comerțului internațional ;
• NICOLAE N. COSTAKE și 
MIRCEA MALIȚA : Accele
rarea creșterii, imperativ pen
tru țările în curs de dezvoltare.

Colocviul româno-francez 
„Planificarea, metodele 

și tehnicile sale“

• FRANCOIS PERROUX 
(Paris) : Inovația și planul ;
• ȘTEFAN BÎRLEA : Funcția 
de prevedere (planificare) în 
conducerea sistemelor econo
mice în lumina conceptelor ci
berneticii.

DEZBATERI
• Trăsăturile societății socia

liste multilateral dezvoltate. 
Dezbatere științifică organiza
tă de revista „Probleme eco
nomice" și de catedra de eco
nomie politică de la Academia 
de studii economice ; • Per
fecționarea conducerii colecti
ve a întreprinderilor. Anchetă 
economică organizată de revis
ta „Probleme economice" ; 
• Planificarea și modelarea 
prețurilor. Dezbatere științifică 
organizată de catedrele de e- 
conomie politică și conducerea 
planificată a economiei națio
nale din Academia de studii 
economice și de revista „Pro
bleme economice" ; • Evaluări 
critice marxiste asupra gîndi- 
rii economice burgheze con
temporane. Dezbatere științifi
că organizată de Facultatea de 
economie a Academiei de știin
țe social-politice „Ștefan 
Gheorghiu" de pe lîngă C.C. al 
P.C.R. și de revista „Proble
me economice".

ADUNARI NAȚIONALE
(Urmare din pag. I)

tată, pentru actuala ședință 
plenară :

1. — Verificarea legalității 
alegerii unui deputat în Cir
cumscripția electorală nr. 11 
din municipiul București.

2. — Proiectul Legii con
tractelor economice.

3. — Proiectul de lege pri
vind organizarea, planificarea 
și execuția investițiilor.

4. .. ....................... _
vind regimul produselor 
substanțelor stupefiante.

5. — Proiectul de lege 
tru prelungirea aplicării 
nr. 22/1967 privind unele mă
suri de perfecționare a condu
cerii și planificării economiei 

' naționale.
Marea Adunare Națională a 

adoptat în unanimitate ordi
nea de zi propusă.

La primul punct al ordinii 
de zi, deputatul Tudor Dră
ganu, președintele Comisiei de 
validare, a prezentat raportul 
comisiei. în temeiul articolului 
11 din Regulamentul de func
ționare a Marii Adunări Na
ționale — a arătat vorbitorul, 
Comisia de validare a Marii 
Adunări Naționale a examinat 
documentele pe baza cărora, 
în urma alegerii ce a avut loc 
la 21 decembrie 1969 în Cir
cumscripția electorală nr. 11 
„Parcul Libertății" din muni
cipiul București, Sectorul 5, a 
fost declarat ales deputat în 
Marea Adunare Națională to
varășul Dumitru Joița, candi
dat propus de Frontul Unității 
Socialiste. Raportorul a arătat 
că, întrucît alegerile s-au des
fășurat cu respectarea tuturor 
dispozițiilor legale în vigoare 
privitoare la alegerea deputa
ților în Marea Adunare Națio
nală, Comisia de validare a 
Marii Adunări Naționale, în 
unanimitate, propune validarea 
alegerii deputatului Dumitru 
Joița.

Trecîndu-se la vot, Marea 
Adunare Națională a validat 
în unanimitate mandatul depu
tatului Dumitru Joița ales în 
Circumscripția electorală nr. 11 
din municipiul București.

în continuarea ordinii de zi, 
deputatul Ilie Verdeț, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a prezentat expu
nerea la Proiectul Legii con
tractelor economice. Raportul 
Comisiei juridice și al altor 
comisii ale Marii Adunări Na
ționale, care au analizat acest 
proiect de lege, a fost expus 
de

Proiectul de lege pri- 
și al
pen- 
Legii

deputatul Traian Ionașcu,

președintele Comisiei juridice. 
Trecîndu-se la dezbaterea 

generală a acestui proiect de 
lege au luat cuvîntul depută
ții : Constantin Cîrțînă, prim- 
secretar al Comitetului jude- 
țean-Brașov al P.C.R., preșe
dintele Comitetului Executiv 
al Consiliului popular jude
țean, Dorina Ceguș, ingineră la 
Uzina textilă „Moldova" din 
Botoșani, Iosif Opriș, adjunct 
al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, Tudor 
Drăganu, profesor universitar 
la Facultatea de drept din 
Cluj, și Vasile Daju, prim-vice- 
președinte al Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular ju- 
dețean-Timiș.

Proiectul de lege a fost 
dezbătut apoi pe articole și 
supus votului deputaților. 
Marea Adunare Națională a 
adoptat, prin vot secret cu bile, 
Legea contractelor economice.

Deputatul Maxim Berghianu, 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, a prezentat apoi 
expunerea la Proiectul de lege 
privind organizarea, planificarea 
și execuția investițiilor. Raportul 
Comisiei economico-financiare și 
al altor comisii ale M.A.N., care 
au analizat proiectul de lege, a 
fost prezentat de deputatul Aurel 
Vijoli, președintele Comisiei 
conomico-financiare.

Ședința de după-amiază a 
ceput cu discuția generală 
acest proiect de lege. Au luat 
vîntul deputății Miu Dobrescu. 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean — Iași al P.C.R., preșe
dintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean- 
Cornel Cazan, directorul gene
ral al întreprinderii de construc
ții și montaje siderurgice — Ga
lați. Gheorghe Năstase, prim-se
cretar al Comitetului județean — 
Argeș al P.C.R., președintele Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular județean, Matei Ghigiu, 
ministrul construcțiilor industri
ale, și Gheorghe Cocoș, șeful 
șantierului Hidrocentralei de pe 
Lotru.

După discuția pe articole, în 
cursul căreia mai mulți deputați 
au făcut intervenții pentru îm
bunătățirea unor prevederi și for
mulări ale proiectului de lege, 
Marea Adunare Națională a 
adoptat cu amendamentele pro
puse și aprobate de deputați, 
prin vot secret cu bile, Legea 
privind organizarea, planificarea 
și executarea investițiilor.

La următorul punct de pe or
dinea de zi ministrul sănătății. 
Dan Enăehescu, a prezentat ex-

e-

în- 
la 

cu-

punerea la Proiectul de lege pri
vind regimul produselor și al 
substanțelor stupefiante, iar de
putatul Gheorghe Vasilichi, pre
ședintele Comisiei permanente 
pentru sănătate, muncă și asigu
rări sociale, a expus raportul a- 
cestei comisii și al Comisiei ju
ridice la proiectul de lege.

în cadrul discuției pe articole 
a acestui proiect de lege au fost 
făcute, de asemenea, unele pro
puneri de amendamente. Cu a- 
mendamentele propuse, și apro
bate de deputați, Marea Adunare 
Națională a adoptat, prin vot se
cret cu bile, Legea privind re
gimul produselor și al substanțe
lor stupefiante.

Trecîndu-se la ultimul punct 
de pe ordinea de zi, președintele 
Marii Adunări Naționale Ștefan 
Voitec, a arătat că avîndu-se în 
vedere faptul că, prin Rezoluția 
Congresului al X-lea al P.C.R, și 
prin hotăririle Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 10—13 decembrie 
1969, s-a stabilit să se acționeze 
pentru perfecționarea în conti
nuare a planificării și conducerii 
economiei naționale, Consiliul de 
Miniștri a propus un proiect de 
lege pentru prelungirea aplicării 
Legii nr. 22/1967 privind unele 
măsuri de perfecționare a condu
cerii și planificării economiei na
ționale. Proiectul de lege a fost 
avizat favorabil și de Comisia 
juridică a M.A.N.

Biroul Marii Adunări Națio
nale a propus ca proiectul de le
ge să fie supus aprobării depu- 
taților prin vot deschis. Marea 
Adunare Națională a adoptat 
Legea pentru prelungirea aplică
rii Legii nr. 22/1967 privind u- 
nele măsuri de perfecționare a 
conducerii și planificării econo
miei naționale :

Articol unic — Se prelun
gește aplicarea 
22/1967 privind unele măsuri 
de perfecționare a conducerii și 
planificării economiei naționale» 
pînă Ia 31 decembrie 1970, dată 
pînă Ia care se vor prezenta Ma
rii Adunări Naționale proiectele 
de legi necesare perfecționării 
în continuare a conducerii și 
planificării economiei naționale.

Seara, o dată cu încheierea a- 
cestei ultime ședințe plenare, lu
crările celei de-a treia sesiuni a 
celei de-a șasea legislaturi a Ma
rii Adunări Naționale au luat 
sfîrșit.

Cuvîntul de închidere a lucră
rilor sesiunii a fost rostit de tova
rășul Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale.

Legii nr.

(Agerpres)

HOTĂRIREA CONSILIULUI DE MINIȘTRI
7

privind generalizarea experimentării noului
de salarizare

Consiliul de Miniștri a apro
bat printr-o hotărîre generaliza
rea experimentării noului sistem 
de salarizare și majorarea sala
riilor, cu începere de la 1 februa
rie 1-970, în toate unitățile din

Tragerea Revelionului

la Pronoexpres și Loto

in număr nelimitat

din 1 și 2 ianuarie 1970 atribuie

japonia

Japonia (Expo 70) ; Italia :Mondial de fotbal 1970 ;
„Turul Bulgariei" și „Nisipurile de aur" ; Auto- 
bani.

Excursii în Mexic Campionatul 
„Turul Austriei" ; Belgrad-Budapesta-Sofia ; 
turisme la alegerea participanților ; Premii în

Amănunte la agențiile Loto-Pronosoort.
Miercuri 31 DECEMBRIE 1969, ULTIMA ZI
Biletele pentru pronoexpres: 3 lei, 6 lei și 15 lei, varianta.
Biletele pentru loto : 2 lei, 5 lei si 15 lei varianta

pentru procurarea biletelor.

sistem
și majorarea salariilor in 
ramura construcții-montaj

ramura construcții-montaj apar- 
ținînd ministerelor, celorlalte 
organe centrale, consiliilor popu
lare județene și al municipiului 
București.

Potrivit prevederilor hotărîrii, 
salariile muncitorilor, ingineri
lor, economiștilor, tehnicienilor 
și funcționarilor din ramura 
construcții-montaj, se majorea
ză în medie cu 8.9 la sută ; îm
preună cu majorarea salariilor 
mici efectuată în 1967, se asigu
ră pe ansamblu o creștere me
die de 13 la sută. De aceste ma
jorări beneficiază un număr de 
aproximativ 550 000 de salariati 
ale căror venituri anuale vor fi 
mai mari cu aproape un miliard 
și 180 milioane lei față de cele 
realizate înainte de 1 august 
1967.

Ținînd seama de marea varie
tate a muncii în construcții, o 
dată cu aplicarea noului sistem 
de salarizare se introduc forme 
mai elastice de retribuire a 
muncii menite să asigure o co
interesare directă a tuturor lu
crătorilor la executarea la ter
men și de bună calitate a in
vestițiilor. Astfel, ca formă nouă 
de salarizare se aplică acordul 
global pe bază de contract — 
angajament pe obiect, părți de 
obiect sau de lucrare. încheiat 
între șeful formației de munci
tori (echipă, brigadă), și condu
cerea șantierului, în care se 
prevăd obligațiile și răspunde
rile reciproce. Repartizarea su
mei cuvenită pentru executarea 
lucrărilor în acord global între 
membrii formației se face în 
raport cu salariul tarifar de în
cadrare și timpul efectiv lucrat. 
La acordarea salariilor indivi
duale, șeful echipei sau brigăzii 
va ține seama de contribuția 
efectivă pe care a adus-o fiecare 
membru al acesteia la realiza
rea lucrării.

Acordarea salariilor tarifare 
muncitorilor din unitățile de 
construcții-montaj se face în 
raport direct cu modul de înde
plinire a sarcinilor sau a planu
lui de producție stabilit pe sec
ție, șantier, lot, echipă sau indi
vidual. La personalul tehnic-ad- 
ministrativ plata salariilor tari
fare este direct legată de pre
darea la termen a lucrărilor sau 
a capacităților prevăzute în 
plan, cu respectarea normelor 
de calitate și realizarea volumu
lui lucrărilor de construcții- 
montaj.

unitățile

stimulării salaria-Tn vederea 
ților pentru creșterea eficienței 
economice a activității unități
lor de construcții-montaj, a- 
ceștia beneficiază de premii 
(gratificații) la sfîrșitul anului. 
Ângajații unor șantiere, grupuri 
de șantiere și ai stațiilor de uti
laj construcții și transport, or
ganizate ca unități cu gestiune 
economică internă, pot benefi
cia de gratificații pe baza rea
lizărilor proprii ale unităților 
respective, independent de rea
lizările întreprinderilor din 
care acestea fac parte.

Pentru stimularea scurtării 
duratei de execuție a obiective
lor de investiții și predarea a- 
ces'ora înainte de termenul pla
nificat, Hotărîrea Consiliului de 
Miniștri prevede dreptul ca sa- 
lariații care au avut o contribu
ție directă la obținerea acestor 
realizări să beneficieze, în a- 
fara celorlalte premii, și de 
recompense. a căror mărime 
este în funcție de eficiența eco
nomică obținută, ca urmare a 
predării mai devreme a lucră
rilor de investiții. Totodată, lu
crătorii de pe șantierele de 
construcții mai pot fi premiați 
și pentru realizarea de econo
mii la fondul de salarii cu con
diția predării în termen și de 
calitate a lucrărilor.

Ca și în celelalte ramuri un
de s-a introdus noul sistem de 
salarizare, și lucrătorii din ra
mura construcții-montaj bene
ficiază de sporul pentru vechi
mea neîntreruptă în aceeași 
unitate. Se mențin, de aseme
nea. indemnizația și sporul de 
șantier pentru nelocalnici, spo
rul pentru condiții deosebite de 
muncă și altele.

Aplicarea noului sistem de 
salarizare și majorarea salari
ilor lucrătorilor din ramura 
construcții-montaj reprezintă 
un puternic factor mobilizator 
în vederea înfăptuirii vastului 
program de investiții prevăzut 
de cel de-al X-lea Congres al 
partidului. Ea va stimula și mai 
mult activitatea pe care o des
fășoară constructorii și montorii 
de pe șantierele patriei în sco
pul ridicării productivității mun
cii, a eficienței economice, re
ducerii consumurilor de mate
riale, a costului lucrărilor, 
comitent cu îmbunătățirea 
tății acestora, predarea la 
men și înainte de termen 
biectivelor de investiții.

con- 
cali- 
ter- 

a o—
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Manifestări consacrate 

Aniversării 
Zilei Republicii

VARȘOVIA — Cu prilejul ani
versării a 22 de ani de la pro
clamarea republicii, în sălile mu
zeului național din Varșovia, a 
fost organizată o expoziție de 
grafică contemporană româneas
că, cuprinzînd un număr de 77 
de lucrări, semnate de 16 pictori 
și graficieni români. Ambasada 
română din Varșovia a oferit în 
dar cu această ocazie muzeului 
național polonez un număr de 
32 de lucrări reprezentative ale 
artiștilor plastici români, expuse 
tn sălile muzeului.

La vernisaj au fost prezentl 
prof. Lorentz, directorul Muzeu
lui național, reprezentanți ai 
M.A.E. și ai Ministerului Cultu
rii și Artei, oameni de cultură și 
artă din capitala poloneză. Ver
nisajul a avut loc în prezența 
ambasadorului României la Var
șovia, Tiberiu Petrescu.

Convorbirile româno-iugoslave din 
cadrul Comisiei mixte de colaborare

economică
BELGRAD 29. — Corespon

dentul Agerpres, Nicolae Plopea- 
nu, transmite : între 26 și 29 de
cembrie 1969, la Belgrad au avut 
loo convorbiri între vicepreșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, 
Emil Drăgănescu, președintele 
părții române în Comisia mixtă 
româno-iugoslavă de colaborare

VOR REÎNCEPE 
ÎNTREVEDERILE 

SOVIETO-CHINEZE
MOSCOVA. — Agenția TASS 

anunță că Vasili Kuznețov, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S., conducăto
rul delegației guvernamentale 
sovietice la convorbirile sovieto- 
ohineze, urmează să plece zilele 
acestea la Pekin pentru continua
rea convorbirilor. După cum a 
precizat Leonid Zamiatin, șeful 
secției de presă a M.A.E. al 
U.R.S.S., în cadrul unei confe
rințe de presă, Vasili Kuznețov 
se înapoiase la 14 decembrie la 
Moscova pentru a participa la 
cea de-a șasea sesiune a Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

Populația filipineză primește eu bucurie pe soldații întorși din Vietnamul de Sud

PARIS — Corespondentul A- 
gerpres. Al. Gheorghiu, transmi
te : Cu prilejul împlinirii a 22 
de ani de la proclamarea repu
blicii în România. în Franța au 
au avut loc mai multe manifes
tări consacrate acestui eveni
ment. Asociația națională fran
ceză a profesorilor de istorie și 
geografie din Franța a organizat 
luni o reuniune în cadrul căreia 
mai mulți profesori au relevat 
importanța proclamării republicii 
în România. în încheiere a fost 
prezentat un film documentar 
românesc. La manifestare au par
ticipat și reprezentanți ai Amba
sadei Republicii Socialiste Româ
nia din Paris.

De asemenea, Casa de cultură 
din Rouen a organizat o seară 
culturală românească consacrată 
aceluiași eveniment 

economică, și Dușan Gligorie- 
vici, membru al Vecei Executi
ve Federale al R.S.F. Iugoslavia, 
președintele părții iugoslave în 
Comisia mixtă româno-iugoslavă. 
Au fost examinate problemele 
curente ale colaborării economi
ce și posibilitățile privind dez
voltarea în continuare a relații
lor dintre cele două țări.

în cadrul convorbirilor, s-a a- 
cordat o atenție deosebită pro
movării colaborării în domeniile 
construcțiilor de mașini, metalur
giei, industriei electrotehnice și 
electronice, al petrolului, cerce
tărilor științifice și în alte ra
muri, pe calea cooperării și a 
altor forme noi de relații dura
bile între organizațiile economice 
interesate din cele două țări.

S-a discutat, de asemenea, des
pre lărgirea colaborării în dome
niul micului trafic de frontieră, 
al transporturilor și turismului. 
S-a constatat că există posibili
tăți însemnate și interes reciproc 
pentru promovarea colaborării e- 
conomice între cele două țări și 
s-a exprimat dorința ca această 
colaborare să se dezvolte și să 
se lărgească în continuare.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă priete
nie.

Luni seara, Emil Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a părăsit Belgradul, în- 
dreptîndu-se spre patrie.

R. P. POLONA. Imagina din Varșovia

ORIENTUL APROPIAT
• Comunicatul comun cu privire

la rezultatele conferinței șefilor de stat 
ai R. A. U., Libiei și Sudanului

TRIPOLI. — La Tripoli a fost 
dat publicității comunicatul co
mun cu privire la rezul
tatele „micii conferințe la ni
vel înalt", care a reunit în ca
pitala Libiei pe președintele 
R.A.U., Gamal Abdel Nasser, 
președintele Consiliului coman
damentului revoluției din Libia, 
Moamer El Gedafi, și președin
tele Consiliului comandamentu
lui revoluției sudaneze, Moha
med el Numeiry. Comunicatul 
precizează că obiectivul primor
dial al conferinței l-a constituit 
examinarea modalităților de in
tensificare a relațiilor libiano- 
egipto-sudaneze. în acest sens, 
cei trei șefi de state au hotărât 
crearea a patru comisii pentru 
studii și cercetări în domeniile 
politic, cultural, militar și econo
mic.

TEL AVIV. — Aviația israelia- 
nă a efectuat luni un raid de 
bombardament asupra mai mul
tor poziții egiptene situate în 
sectorul sudic al Canalului de 
Suez — a anunțat la Tel Aviv 
un'purtător de cuvînt militar. 
Tot luni, aviația israeliană a 
respins o formațiune de avioane 
siriene, care pătrunseseră în 
spațiul aerian al zonei Golan, 
aflată tn prezent sub ocupația 
Israelului. Duminică seara, a a- 
dăugat purtătorul de cuvînt, a- 
viația israeliană a bombardat o 

stație radar iordaniană situată 
la aproximativ 50 km nord-vest 
de Amman.

La Tel Aviv s-a precizat că 
toate avioanele care au luat 
parte la aceste acțiuni au reve
nit In bune condițiuni la bazele 
lor.

CAIRO. — După cum transmi
te agenția M.E.N., avioane is- 
raeliene au încercat luni să 
bombardeze o serie de poziții 
egiptene situate în apropiere de 
Port Suez și El Shatt. Artileria 
R.A.U. a intrat în acțiune, obli- 
gînd aparatele israeliene să se 
retragă.

DAMASC. — Un comunicat 
difuzat de postul de radio Da
masc anunță că 12 avioane is
raeliene au Încercat luni să pă
trundă în spațiul aerian sirian. 
Acțiunea a fost zădărnicită de 
aviația siriană, care a obligat 
aparatele israeliene să se re
tragă. Postul de radio a men
ționat că două avioane israelie
ne au fost doborîte în cursul 
ciocnirii aeriene.

AMMAN. — Un purtător de 
cuvînt militar a făcut cunoscut 
că șase avioane israeliene au 
bombardat duminică seara timp 
de trei ore zona Ajloun, situată 
la nord-vest de Amman. Focul 
artileriei iordaniene a silit în 
cele din urmă aparatele israe
liene să se retragă. Atacul s-a 
soldat pentru partea iordaniană 
cu patru militari uciși și șapte 
răniți — a precizat purtătorul 
de cuvînt.

BEIRUT. — La Beirut a avut 
loc luni o reuniune la care au 
luat parte Kamal Jumblatt, mi
nistrul de interne al Libanului 
și alte oficialități libaneze, pre
cum și reprezentanți ai organi
zațiilor palestiniene de rezisten
ță. Potrivit unor surse demne 
de încredere, citate de agenția 
France Presse, în cadrul acestei 
reuniuni au fost satisfăcute o 
serie de revendicări prezenta
te Ministerului de Interne al 
Libanului de către comandourile 
palestiniene, aflate pe teritoriul 
acestei țări. Conform înțelegerii 
in.ervenite, palestinienii sosiți 
în Liban vor fi tratați la fel ca 
toți resortisanții din țările a- 
rabe.

Stabilirea de relații 
diplomatice între 

R. D. Vietnam și Senegal
DAKAR — Senegalul și Repu

blica Democrată Vietnam au ho- 
tărît să stabilească relații diplo
matice la nivel de ambasade, 
s-a anunțat oficial în capitalele 
celor două țări.

Darul 
guvernului 

român oferit
U. N. E. S. C. 0.
In cadrul „Anului interna

țional al educației — 1970", 
guvernul român a oferit Or
ganizației Națiunilor Unite 
pentru educație, știință și cul
tură — UNESCO, tipărirea 
gratuită a 30 000 de exempla
re de abecedare pentru una 
din țările în curs de dezvol
tare, în care UNESCO aplică 
programe de alfabetizare 
funcțională.

Luînd act de contribuția 
României la „Anul internațio
nal al educației", Renâ 
Maheu, directorul general al 
UNESCO, a transmis amba
sadorului Valentin Lipatti, 
delegat permanent al Repu
blicii Socialiste România la 
UNESCO, care i-a adus la 
cunoștință hotărîrea sus-men- 
ționată, expresia de recunoș
tință și mulțumirile Organi
zației pentru această contri
buție generoasă a României, 
care demonstrează încă o dată 
interesul pe care țara noastră 
îl manifestă față de activi
tatea UNESCO și față de 
progresul educației în lume. 
Totodată, ambasadorul român 
e comunicat directorului ge
neral al UNESCO planul de 
acțiune ce va fi întreprins 
în România în cursul anului 
1970 cu prilejul Anului inter
național al educației. în a- 
cest plan se prevede organi
zarea la București, între 22 și 
28 aprilie 1970, sub egida 
UNESCO, de către Universi
tatea din București, a unei 
reuniuni a rectorilor univer
sităților europene.

După alegerile din Japonia
Deși numărătoarea voturilor s-a încheiat, iar rezultatele 

oficiale sînt cunoscute, febra alegerilor continuă să domine 
încă viața politică a Japoniei, caracterizată acum prin acea 
specifică atmosferă postelectorală cînd se fac bilanțuri, se 
socotesc victoriile și se depling pierderile suferite.

Numărul cel mai mare de 
locuri în Camera inferioară a 
Dietei — 288, față de 272, re
zultatul alegerilor precedente, 
a fost obținut, așa cum s-a mai 
anunțat de Partidul Liberal 
Democrat al premierului Ei- 
saku Sato. Victoria obținută 
pentru a treia oară de partidul 
de guvernămînt al Japoniei, 
scrie în legătură cu aceasta 
corespondentul agenției France 
Presse, a fost determinată de 
voturile favorabile ale micilor 
și marilor industriași, precum 
și cele ale claselor rurale, 
sprijinitori al acestui partid.

Pe de altă parte, se mențio
nează că această victorie re
prezintă un rezultat direct al 
evoluției ascendente economice 
a țării și totodată perspectivei 
apropiate a retrocedării Oki- 
nawei ; în acest sens, calculul 
oficialităților japoneze care au 
devansat alegerile generale 
pentru a putea profita într-o 
cît mai mare măsură de efec
tul pe care l-a produs asupra 
opiniei publice din țară ves
tea retrocedării insulei în 
1972, s-a dovedit realistă.

Dintre partidele din opozi
ție, cel care și-a sporit cel mai 
mult numărul locurilor în 
Parlament este Partidul co
munist, care și-a triplat nu
mărul mandatelor deținute în 
Camera inferioară a Dietei i

Cazul celor cinci Nonwb
nave „dispărute" 

din Cherbourg
TRAPANI. — Agenția A.N.S.A. 

anunță că cele cinci nave de 
război de fabricație franceză, 
„dispărute" în noaptea de 25 de
cembrie din portul Cherbourg, 
au fost reperate luni dimineața la 
ora 8,30 (ora locală) de către e- 
chipajul vasului italian „Anna 
Maria", în largul coastei occiden
tale a Siciliei, îndreptîndu-se 
spre partea răsăriteană a Medi- 
tea-anei. Ele erau escortate de u- 
nități navale israeliene, între care 
se aflau un petrolier care le ali
mentează cu combustibil.

★
Referindu-se la acest caz, di

rectorul vămilor din Cherbourg 
a reafirmat că plecarea navelor 
a fost „perfect legală, toate do
cumentele prezentate de firma 
norvegiană cumpărătoare fiind 
valabile". In schimb, după cum 
subliniază A.F.P., la Oslo se a- 
firmă că ar fi vorba de un fals. 
După ce a făcut o declarație o- 
ficială sîmbătă, arătînd că miste
rioasa companie care a achizițio
nat navele în cauză nu este înre
gistrată la Ministerul norvegian 
al Comerțului și Navigației, gu
vernul din Oslo a dezmințit du
minică știrile că marinari norve
gieni s-ar afla la bordul celor 
cinci nave.

Totuși, o importantă personali
tate din industria norvegiană, 
Martin Siem, directorul general 
al grupului Akel, specializat în 
construcții și reparații de nave, 
a afirmat duminică seara că el 
reprezintă, în Norvegia, „Star- 
boat Oil Company" și că aceas
tă companie, care a achiziționat 
cele cinci nave prin intermediul 
său, este înregistrată în statul Pa
nama. Directorul grupului 
„Akel" a relevat că, după 
informațiile pe care le deține, 
aceste nave n-au arborat pavi
lionul norvegian. Martin Siem 
și-a exprimat în încheiere regre
tul că obligațiile internaționale 
ale firmei panameze, pe care o 
reprezintă, nu-i permit să fur
nizeze detalii mai ample.

La Paris, ancheta privind îm

de la 4 la 14 ; victoria, se 
menționează în legătură cu a- 
ceasta, a fost o consecință a 
programului adoptat de Parti
dul comunist și care prevede 
lupta pentru o independență 
reală a țării, îndeosebi față 
de S.U.A., abrogarea Tratatu
lui de securitate japono-ame- 
rican și neimplicarea Japoniei 
în organizații cu caracter mi
litar. Și-a sporit, de asemenea, 
numărul locurilor în Parla
ment partidul Komeito, ex
presia politică a sectei budiste 
Nichiren.

De partea celor care au pier
dut mandate se situează, în 
primul rînd, Partidul socialist, 
cel mai important partid de 
opoziție din Japonia ; în actua
lele alegeri el a obținut 90 de 
mandate, față de 134 cît rea
lizase în cele precedente.

Actuala confruntare electo
rală nu a adus modificări e- 
sențiale în configurația poli
tică japoneză ; partidul de gu
vernămînt, liberal democrat 
își menține supremația, iar în 
sînul opoziției se constată o 
tendință de micșorare a dis
tanțelor.

O altă caracteristică a aces
tei consultări electorale o re
prezintă slaba participare a 
populației țării. După cum s-a 
anunțat la Tokio, numai 68,51 
la sută din electoratul japonez 

prejurările „dispariției" celor 
cinci nave de război continuă, 
iar la Cairo, ambasadorii Fran
ței și Norvegiei au fost convo- 
cați succesiv la Ministerul Afa
cerilor Externe al R.A.U. Amba
sadorul francez a declarat după 
aceea presei că nu cunoaște pro- 

* blema și că așteaptă o informare 
de la guvernul său, iar cel nor
vegian a reafirmat că țara sa nu 
are nici un amestec în această 
afacere. El a adăugat că politi
ca guvernului norvegian, care 
susține embargoul asupra livră
rilor de armament către țările 
angajate în conflictul din Orien
tul Apropiat, nu s-a schimbat.

La Ierusalim, primul ministru 
al Israelului, Golda Meir, l-a 
primit luni pe ambasadorul 
Franței, Francis Hure. Duminică 
seara a avut loc, de asemenea, o 
întrevedere între ministrul afa
cerilor externe al Franței, Mau- 
rioe Schumann, și Eytan Ron, 
însărcinatul cu afaceri al Israe
lului la Paris. Nu au fost comu
nicate amănunte cu privire la o- 
biectul acestor întrevederi.

lucrările Convenției internaționale 
a Alianței tineretului socialist

Convenția internațională a 
Alianței tineretului socialist, 
ale cărei lucrări se desfășoară 
la Minneapolis (statul Minneso
ta), a adoptat duminică docu
mentul intitulat „Noua etapă e 
mișcării antirăzboinice : o stra
tegie pentru tinerii socialiști" 
prin care cheamă pe membrii 
organizației să lupte pentru 
crearea unui front unic în ve
derea încetării războiului pur
tat de S.U.A. împotriva poporu
lui vietnamez. Documentul se 
pronunță In favoarea folosirii 
campaniilor electorale și a tutu

s-a prezentat la urne ; fenome
nul este îngrijorător, mai ales 
că acest procent este cel mai 
scăzut indice de participare 
electorală înregistrat în în
treaga perioadă postbelică.

Dificultăți
ecuadoriene

Economia Ecuadorului a trebuit să facă față în anul 191 
unor dificultăți deosebite. Potrivit datelor oficiale, în ans 
care se încheie prețurile la produsele de larg consum 
crescut cu 20 la sută. De asemenea, s-a constatat o sporire 
șomajului, care a afectat aproximativ 37 la sută din totali 
forței de muncă.

Deficitul bugetar s-a ridicat 
la aproximativ 30 la sută din 
buget. Autoritățile au încercat 
să iasă din această situație 
prin contractarea de împrumu
turi atît din exterior cît și din 
interior. Cu toate acestea, în 
anul 1969 datoria publică a 
guvernului de la Quito s-a du
blat. Experții economici apre
ciază că pericolul inflației de
vine tot mai mare, iar expor
tul de banane, cafea, cacao — 
principalele produse de export 
— este în scădere. In primele 
11 luni ale acestui an, valoa
rea exporturilor de produse a- 
gricole a fost doar de 138 de 
milioane dolari, cu 20 de mi-

CREȘTE NUMĂRUL 
CELOR CE SE OPUN 

ADERĂRII LA C.E.r.
Sfirșitul de an se pare că îi 

găsește pe cei mai mulți dintre 
norvegieni mai puțin doritori de 
a vedea țara-, lor aderînd la Piața 
comună, deși au fost făcute o 
serie de progrese în această di
recție, mai ales după conferința 
de la Haga a șefilor statelor 
membre ale C.E.E. După cum 
relevă agenția Reuter, sprijinul 
insistent al celor mai multe dintre 
partidele politice norvegiene pen
tru această idee a dispărut, în 
timp ce dorința unei colaborări 
regionale nordice capătă tot mai 
multă preponderență. Ac 
timă dorință este concre 
momentul de față printr 
de planuri pentru o ui 
conomică a țărilor nordii 
mai multe paitide politic, 
o cooperare a țărilor nor 
o alternativă a asocierii 
comună.

Există teama că o aso. 
Piața comună ar fi prea 
toare pentru agricultura șl 
tria norvegiană, ceea ce a 
minat mai multe partide 
să ceară guvernului să 
asupra cererii de ader. 
C.E.E.

ror prilejurilor pentru a 
poporului american ad< 
despre amestecul Statelor 
în treburile interne ale V 
mului. Sînt preconizate toi 
o serie de demonstrații ț 
țiuni antirăzboinice care ui 
ză să se desfășoare pe Int 
teritoriu al S.U.A. — în p. 
vara anului 1970.

O atenție deosebită s-a 
dat problemelor studen 
formulîndu-se, ca obiective 
tr-un alt document, necesi 
înlăturării barierelor din 
accesului tineretului la în' 
mîntul superior, asigurarea 
condiții de viață și studiu
respunzătoare, precum și ga 
tarea încadrării In product 
noilor specialiști după te: 
narea studiilor. Pentru tiner 
american aflat sub arme, d< 
mentul se pronunță în tavo! 
„apărării drepturilor democ 
tice" și a înlăturării tute 
restricțiilor privind „exercita 
drepturilor cetățenești ale i 
daților".

1 ioane mai puțin decît în ace 
eași perioadă a anului prece 
dent.

Dar dificultățile nu au foi 
numai de ordin economic. Re 
cent s-a anunțat schimbare 
ministrului educației, ca ui 
mare a intensificării demon 
strațiilor studenților și cadre 
lor didactice pentru îmbunătă 
țirea sistemului de învățămînl 
Se cere o reorganizare total: 
a sistemului educației, spori 
rea alocațiilor destinate învă 
țămîntului, lichidarea analfa
betismului, trecerea instituții
lor de învățămînt particulare 
sub controlul statului.

• ÎN CADRUL SCHIMBURI
LOR CULTURALE dintre Ro
mânia și Albania, la Tirana s-a 
deschis Expoziția de fotografii 
„România 1944—1969“, consacra
tă celei de-a 22-a aniversări a 
proclamării republicii.

La inaugurare au participat 
Misto Treska, președintele Co
mitetului albanez pentru relații 
culturale cu străinătatea, Sheri 
Baboci, președintele Camerei 
de Comerț, f ncționari superiori 
din M.A.E. albanez și alte per
sonalități. Au fost prezenți, de 
asemenea, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Ti
rana, Manole Bodnaraș, și mem
bri ai ambasadei.

Expoziția ilustrează succesele 
obținute de poporul român în 
diverse sectoare de activitate 
în cei 25 de ani care au trecut 
de la Eliberare.

TETA — MEDICAMENT PEN
TRU SALVAREA UNEI VIEȚI

• UN TÎNAR LONDONEZ în 
vîrstă de 18 ani suferă de o boa
lă extrem de rar intilnită — 
acumularea de cupru în creier și 
rinichi. Din această cauză el

s rau "t
suferă de intoxicații care Ia un 
moment dat pot să-I omoare. In 
lupta pentru a-i salva viața me
dicii britanici au folosit un timp 
un preparat pe bază de penici
lină, denumit penicilamină. dar 
s-a constatat apariția fenome
nului de „obișnuire" a organis
mului cu acest medicament. Dr. 
Harold Dixon din Cambridge, 
specialist în biochimie, a sem
nalat medicilor care îl tratează 
pe bolnav că ar putea fi folosi
tă trietilen tetramin hidroclo- 
rida, substanță organică care 
are proprietatea de a adiționa 
atomi de metale grele. După 6 
ore de la administrarea primei 
doze din noul medicament, tînă- 
rul suferind de boala lui Wil
son (aceasta este denumirea a- 
cestei maladii), a dat semne de 
ameliorare a stării sănătății. 
Cantitatea de cupru din rinichi 
a fost aproape complet elimi
nată. Teta, noul medicament 
propus pentru tratarea acestei 
boli rare, are un efect mult 
mai slab asupra altor suferinzi 
de boala lui Wilson. De aceea 
acest medicament va fi produs 
numai pentru tinărul londonez.

AVERTISMENTUL 
CONSILIULUI 

CONFERINȚEI NAȚIONALE 
A INDUSTRIEI S.U.A.

• CONSILIUL Conferinței na
ționale a industriei S.U.A. a dat 
publicității o declarație în care, 
expunînd perspectivele de dez
voltare ale economiei americane 
în anul 1970, avertizează asupra 
pericolului unei scăderi accen
tuate a ritmului de dezvoltare 
economică. Deși apreciază că 
în anul viitor nu va avea loc o 
recesiune; în document se men
ționează că va fi înregistrată o 
acentuată încetinire a ritmului 
de dezvoltare economică, simul
tan cu o pronunțată creștere a 
nivelului șomajului. Tendințele 
inflaționiste își vor menține in
tensitatea actuală, diminuîn- 
du-se ușor spre sfirșitul anului, 
ceea ce va face ca ritmul de 
creștere a produsului real na
țional brut în valoarea actuală 
a dolarilor să fie de circa 2 Ia 
sută.

• O ESCADRA de nave mili
tare sovietice, sub comanda 
contraamiralului N. I. Horvin, 

a sosit Intr-o vizită oficială de 
patru zile In Sudan.

După cum menționează agen
ția TASS, vizita are loc la in
vitația generalului Gaafar Mo
hamed el Numeiry, președinte 
al Consiliului Comandamentului 
Revoluției Sudaneze și premier 
al guvernului.

• CEA MAI MARE PARTE a 
Noii Anglii și New Yorkului au 
fost duminică paralizate ca ur
mare a uneia dintre cele mai 
intense ninsori înregistrate 
vreodată în această regiune.

Transporturile au fost, în mod 
practic, întrerupte. Guvernato
rul Noii Anglii a decretat sta
rea de urgență.

MASACRU „FAMILIAL"

• ȘAPTE PERSOANE au fost 
ucise, iar una rănită grav în cel 
mai tragic masacru „familial" 
din istoria crimei din Republi
ca Sud-Africană. Lajos Feher, 
lingă care au fost găsite două 
revolvere descărcate, a împuș
cat pe toți membrii familiei sa
le, între care pe soție, pe cei 
doi copii, unul în vîrstă de 3 
ani, iar celălalt de 11 luni. El 
și-a continuat opera criminală, 
ucigînd apoi pe cumnatul și 
cumnata sa, precum și pe cei 
doi copii ai acestora. Terminînd 
această operație, ucigașul și-a 
tras un glonte în cap.

Una din victime, Diane Stry- 
dom. cumnata sa, a fost rănită 
grav.

Nu se cunoso cauzele acestui 
masacru.

• GRIPA, care btntuie In 
prezent în Europa occidentală, 
face numeroase victime în 
Belgia. Un purtător de cuvînt al 
Ministerului Sănătății din 
Bruxelles a declarat luni că în 
fiecare zi se înregistrează noi 
victime ale epidemiei.

• MEDICII de la spitalul 
central din Tucson (Arizona) 
au declarat că au constatat 
la un copil nou născut -sem
nele folosirii heroinei de că
tre părinții săi. Copilul era 
extrem de debil și avea pi
cioarele strînse spre abdo
men, semn că suferise de 
crampe serioase de stomac. 
Părinții copilului au recu
noscut că folosesc de aproxi
mativ trei ani heroina.

După 15 zile de tratament, 
noul născut a început să se 
întremeze, iar în prezent se 
simte bine.

Medicii au precizat că dacă 
acesta nu va fi pus, cînd va 
crește, într-o situație în care 
folosirea drogurilor este un 
lucru curent, el nu va deve
ni niciodată un consumator 
de droguri.

Mișcare 
de secesiune 
înăbușită în 

Coasta de Fildes
Ministrul de interne 

al Coastei de Fildeș, 
Nanlo Bamba, a anunțat 
că armata a înăbușit o 
mișcare de secesiune 
inițiată de organizația 
,>Molisam“ în regiunea 
locuită de membrii gru
pării etnice Samwi.

Intre forțele armate guverna
mentale și grupurile de rebeli au 
avut loc ciocniri violente, care 
s-au soldat cu morți și răniți.

Activitatea adepților mișcării 
„Molisam", a declarat Nanlo 
Bamba, s-a intensificat în ulti
mul timp, deoarece aceștia au 
considerat că recunoașterea Bia- 
frei i-ar îndreptăți să ceară au
tonomia.

• IN CAPITALA Etiopiei au 
avut loc luni incidente sînge- 
roase între studenți și poliție, în 
cursul cărora au fost uciși trei 
studenți și alți cinci răniți, a- 
nunță un comunicat al Mini
sterului Informațiilor.

Incidentul a fost provocat de 
asasinarea de către o persoană 
necunoscută, a președintelui 
Uniunii studenților de la Uni
versitatea din Addis Abeba. In 
ciuda interdicției autorităților 
mii de studenți s-au îndreptat 
luni dimineață spre Universita
te, ocupînd localurile acesteia 
și refuzind să predea autorități
lor corpul neînsuflețit al cama
radului lor.

Spărgătorii pierduseră... 
cheia

Un grup de indivizi au eșuat noaptea trecută intr-un atac 
asupra unei bănci din Montevideo, care ar fi putut deveni unul 
din cele mai senzaționale „hold-up-uri“ din istoria Uruguayului. 
Ei nu au reușit să deschidă casa de fier a băncii care conținea 
suma de 1 400 000 dolari, deoarece... pierduseră cheia

Grupul se introdusese în incinta băncii la trei ore după închi
dere, pretinzînd că sînt polițiști care ar căuta o bombă ce ar fi 
fost plasată aici de niște necunoscuți. Timp de două ore ei au 
„căutat", cu un perfect singe rece, bomba și au interogat pe 
funcționarii băncii cărora le învățaseră numele. Dar cînd au 
ajuns la casa de fier în care se găseau banii, ei au constatat 
că una din cheile cu care veniseră pentru a o deschide era de... 
negăsit. In aceste condiții, grupul s-a retras fără ca poliția să 
știe ce se întîmpla la banca aflată în apropierea sediului său.

• GENERALUL Khaled Has- 
san Abbas, membru al Consiliu
lui Comandamentului Revoluției 
Sudaneze și ministru al apărării, 
a declarat că forțele de secu
ritate sudaneze sînt în posesia 
unor documente care atestă că 
rebelii din sudul țării sînt aju
tați de mercenari, precum și de 
un grup de țări care le furni
zează arme. Este pentru prima 
dată, menționează în legătură 
cu aceasta agențiile de presă, 
cînd o oficialitate a noului re
gim de Ia Khartum confirmă 
indirect că încă continuă lupte
le dintre forțele armate sudane
ze și cele ale secesioniștilor din 
provinciile sudice : Ecfaatoria, 
Bahr El Gazzaz și Nilul SujțîT 
rior.
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