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Pe tot cuprinsul țării
ENTUZIASTE ÎNTRUNIRI

Dezbătînd temeinic, cu spirit de 

răspundere, activitatea economică și 

organizatorică, sarcinile de producție, 

adunările generale vor asigura 

UOnbun 
ÎN TOATE 
COOPERATIVELE 
AGRICOLE!

în eurlnd, în întreaga țară vor 
avea loc adunările generale ale 
membrilor cooperativelor agricole 
de producție. Potrivit drepturilor 
consfințite In statutul acestor unități, 
adunarea generală, cu alte cuvinte 
Rțasa largă a membrilor cooperatori, 
reprezintă organul suprem de con
ducere al cooperativei agricole, sin
gurul In măsură să decidă asupra 
întregii activități economice, finan
ciare ți organizatorice a unităților 
respective. Adunările generale con
stituie, totodată, cadrul cel mal pro
pice pentru manifestarea plenară a 
democrației «ooperatiste, a inițiativei 
creatoare și spiritului gospodăresc 
al țărănimii, pentru participarea ac- 
*’,vă a maselor de cooperatori la 
dezbaterea șl soluționarea treburilor 
obștești.

în cazul actualelor adunări gene
rale, acestor considerente de ordin 
general 11 se adaugă încă unul, care 
le sporește șl mai mult importanța : 
ele slnt chemate să analizeze apro
fundat modul cum s-a desfășurat 
activitatea de producție în 1968, 
munca depusă de consiliul de condu
cere, brigadieri, șefi de echipă, de 
toți cooperatorii In vederea înde
plinirii sarcinilor de plan, rezultatele 
obținute. De asemenea, vor fi ana
lizați factorii care au frîhai obține
rea In anumite unități, de către unele 
brigăzi șl echipe, a unor producții șl 
venituri superioare. Menirea prin
cipală a acestor adunări este să 
stabilească măsuri care să asigure 
valorificarea tuturor rezervelor exis
tente, astfel ca anul 1969 — an ho- 
tărîtor pentru îndeplinirea cincina
lului — să marcheze un pro
gres substanțial în fiecare coo
perativă agricolă, în întreaga a- 
gricultură cooperatistă. Avînd în 
vedere Importanța acestor pro
bleme, adunările generale trebuie 
pregătite exemplar, din vreme, în 
așa fel încît să constituie, cu adevă
rat, un eveniment de seamă In viața 
fiecărei cooperative, să asigure con
diții pentru participarea largă a oa
menilor la dezbaterea și rezolvarea 
problemelor unității In care mun
cesc, propășirea ei multilaterală. De 
felul cum se va acționa în această 
direcție depind în ultimă Instanță 
eficiența adunărilor generale, perfec
ționarea. In 1969, a întregii lor acti
vități organizatorice, de producție și 
financiare.

Sarcini deosebit de Importante în 
această privință revin organizații
lor de partid. Pregătirea temeinică 
<a adunărilor generale, buna lor 
desfășurare șl rezolvarea eficientă, 
în cadrul acestora, a tuturor pro
blemelor economice sl organizato
rice care se ridică în cooperativa 
respectivă trebuie să constituie. în 
aceste zile, una din cele mai im
portante preocupări ale organizații
lor de partid din cooperativele a- 
grlcole. Ele slnt chemate să ana
lizeze cu simt de răspundere, din 
timp, toate documentele care ur
mează să fie prezentate In aduna
rea generală, să asigure întocmirea
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lor în cele mai bune condiții, să o- 
rienteze preocupările conducerii co
operativelor. ale cooperatorilor spre 
problemele esențiale ale producției, 
spre rezolvarea lor. în același timp, 
perioada pregătirii adunărilor tre
buie să se caracterizeze printr-o 
susținută și concretă muncă poli
tică în măsură să suscite interesul 
masei largi a cooperatorilor pentru 
problemele ce vor constitui obiec
tul adunării generale, asigurînd ast
fel ca la dezbateri să ia parte ac
tivă un număr cît mai mare de 
țărani cooperatori — aceasta con
stituind garanția stabilirii unor o- 
biective cît mai realiste, care să va
lorifice din plin marile resurse ale 
fiecărei cooperative, participării e- 
fective, entuziaste a masei de coo
peratori la înfăptuirea tuturor o- 
blectivelor propuse.

O primă măsură care se impune 
pentru ca adunările generale să-șl 
atingă scopul este efectuarea con
cretă și la timp a tuturor lucră
rilor care asigură încheierea anu
lui gestionar: inventarierea bunu
rilor existente și „punerea de a- 
cord" a datelor rezultate cu cele 
aflate în evidenta contabilă, întoc
mirea bilanțului, completarea dărilor 
de seamă statistice, definitivarea si
tuațiilor de repartizare a veniturilor, 
astfel încît cooperatorii să-și pri
mească drepturile ce li se cuvin pen
tru munca prestată etc. O asemenea 
preocupare există atît în ca
drul cooperativelor agricole, cît și 
al uniunilor cooperatiste județene. 
Ca urmare, în foarte multe unități 
lucrările respective sînt avansate, se 
desfășoară în mod corespunzător. Pe 
alocuri însă, ca urmare a atenției 
insuficiente acordate acestor lucrări, 
continuă să se semnaleze tot felul 
de neajunsuri. Comisiile de inven
tariere, din unele cooperative agri
cole din județele Dolj, Sibiu, Ar
geș etc., și-au început ttrziu activi
tatea. desfășoară o muncă superfi
cială, ceea ce, pe de o parte, con
duce la întîrzierea lucrărilor, iar 
pe de altă parte, la inventarieri for
male, care iau drept bune datele 
existente In evidentă. Totodată, se 
semnalează situații cînd aduce
rea la zi a evidenței contabile se 
face cu întîrzlere și cu greșeli, în- 
greunîndu-se, Intre altele, împărți
rea produselor și a banilor ce se 
cuvin cooperatorilor pentru munca 
prestată. Or. asemenea întîrzleri pot 
micșora substantial eficienta adună
rilor generale. Nu o dată. în astfel de 
situații, discuțiile cooperatorilor s-au 
abătut tocmai spre asemenea pro
bleme. în loc să abordeze chestiunile 
vitale ale unităților lor, care vizează 
dezvoltarea proprietății obștești, spo
rirea producției, creșterea valorii 
zilei-muncă.

Pentru ca adunările generale să 
aducă din plin contribuția necesară la 
perfecționarea activității organizato
rice, de producție și financiare a eo- 
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T elegramă
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat ol Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialisto România

Excelenței Sale
Domnului ȘTEFAN VOITEC

Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI 

în numele poporului sud-vietnamez, Comitetului Central al Fron
tului Național de Eliberare din Vietnamul de sud și al meu personal vă 
mulțumesc sincer Dumneavoastră, Partidului Comunist Român, Marii 
Adunări Naționale, guvernului și poporului român pentru urările calde 
adresate cu ocazia celei de-a 8-a aniversări a creării Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de sud.

Toate acestea le considerăm ca sprijin și ajutor prețios pentru ar
mata și poporul din Vietnamul de sud care sînt hotărîte să învingă în 
războiul de agresiune al imperialiștilor americani pentru eliberarea 
sudului, apărarea nordului, spre reunificarea pașnică a patriei.

Fie ca prietenia și solidaritatea de luptă dintre poporul din Vietna
mul de sud și poporul român să se întărească continuu.

NGUYEN HUU THO 
Președintele 

Prezidiului Comitetului Central 
al Frontului Național 

de Eliberare din Vietnamul 
de sud

TURDA 
pe treapta 
afirmării 
industriale

reportaj de 
Vasile NICOROV1CI

Cine dorește ca, printr-o ima
gine edificatoare, să surprindă 
trăsăturile majore ale Turdei 
angrenate în dinamica dezvol
tare a actualului cincinal, ar tre
bui să străbată mai întîi de toate 
halele noi ale fabricii „Electro
ceramica", construcții care pre
figurează nașterea unei unități 
industriale moderne, ce se situ
ează — printre întreprinderile 
de genul ei — la un nivel de do
tare avansat, chiar pe plan eu
ropean. Astfel, prin intermediul 
acestui modem avanpost, ca și 
prin alte realizări remarcabile, 
Turda — vechi centru industrial, 
cu bogate tradiții muncitorești
— își aduce contribuția . sporită, 
reîntinerită, la realizarea im
portantelor prevederi ale cinci
nalului, la temelia economică a 
țării.

Referirea la tradiții e necesară 
atît pentru a delimita, prin com
parație, parametrii ridicați ai 
realizărilor actuale, cît și pentru 
a explica posibilitatea ivirii aici 
a unor performanțe ieșite din 
comun. Turda de astăzi este 
etapa, mal înaltă, a unui proces 
evolutiv care cunoaște o deose
bită fervoare, o dată cu biruința 
socialismului, cînd iau naștere 
noi întreprinderi, altele se dez
voltă vertiginos pentru a face 
față (cu ciment, cărămizi re
fractare, izolatori pentru liniile 
electrice etc.), cerințelor în creș
tere ale industrializării țării. S-a 
realizat aici o creștere viguroasă, 
o revitalizare a îndeletnicirilor 
mai vechi, specifice acestui oraș, 
încă din perioada antebelică sau 
din perioade și mai vechi, 
care, coborînd pe firul istoriei, 
ajung — în ceea ce privește meș
teșugurile — pînă în Evul Mediu, 
iar Iii’ eeeaCe privește Extrage
rea sării — pînă la antica Po- 
taissa. Aceste obîrșii tradiționale 
se împletesc la tot pasul cu ce
tățile moderne ale industriei, 
dînd acel timbru specific ora
șului, marcat de urmele castru- 
iui roman de pe „Dealul cetății", 
clădirile medievale în stil gotic, 
mormîntul lui Mihai Viteazul, 
casa memorandistului loan Ra- 
tiu, casa în care a poposit poetul 
Sandor PetSffi, înainte de bă
tălia de la Sighișoara, monumen
tul ostașilor români care au 
luptat pentru eliberarea Turdei 
de sub fasciști în 1944, precum 
și de noile construcții în care 
pulsează viața industrială a Tur
dei de astăzi.

Pentru a reda amploarea și 
efervescența acestui proces de 
adîncă semnificație istorică — 
culminînd în anii socialismului
— se pot face nenumărate re
feriri edificatoare. Dintre mul
tele posibile vom remarca, in 
primul rînd, creșterea producției 
de ciment — domeniu în care 
Turda se afirmă ca unul dintre 
producătorii cei mai importanți, 
livrînd o pătrime din cimentul 
românesc. în cursul anului 1968, 
producția fabricii de ciment tur- 
dene s-a ridicat la peste un mi
lion șl jumătate de tone, ceea ce 
reprezintă o cantitate de zece ori 
mai mare decît cea produsă de 
aceeași fabrică în 1938, și o can
titate de trei ori mai mare de
cît în 1950. Concomitent, fabrica 
tși diversifică sortimentele (var, 
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PENTRU PROPUNEREA JK tJĂWM TI 
Al FRONTULUI UNITA TU SOCIALISTE 

ÎN ALEGERILE DE LA 2 MARTIE
Ieri, într-o atmosferă de puternic entuziasm, au început în în

treaga țară propunerile de candidați ai Frontului Unității Socia
liste în alegerile pentru Marea Adunare Națională, mareînd des
chiderea campaniei electorale pentru alegerea deputaților în 
forul suprem al țării, precum și în organele locale ale puterii 
de stat. Ca o expresie a încrederii neabătute a întregului popor 
față de conducătorul său încercat în opera de construcție socia
listă, Partidul Comunist Român, printre primii candidați ai Fron
tului Unității Socialiste, propuși în însuflețitele adunări ale 
oamenilor muncii din diferite circumscripții electorale, se află 
membrii Prezidiului Permanent, ai Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. și alți conducători ai partidului și statului nostru. Totodată, 
partlcipanții la adunări au propus drept candidați numeroși mun
citori, țărani, intelectuali, oameni ai muncii din rîndurile naționa
lităților conlocuitoare, bucurîndu-se de binemeritat prestigiu pen
tru aportul lor la construcția socialistă, la înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid.

In cadrul adunărilor de propunere a candidațllor în diferitele 
circumscripții electorale, adunări care s-au ținut în mari între
prinderi industriale, în unități socialiste din agricultură, în insti
tuții, numeroși participanți au relevat că perioada ultimilor patru 
ani a fost o perioadă de rodnice realizări, de progres în toate sec
toarele construcției socialiste, subliniind că toate marile înfăptuiri 
care au făcut ca România să ofere imaginea unei țări în plin pro
ces de dezvoltare materială și spirituală sînt rodul conducerii de 
către partid a poporului nostru pe calea construcției socialiste, al 
unității moral-poîitice a poporului în jurul Partidului Comunist 
Român. Zecile de mii de participanți la aceste adunări au dat glas 
voinței ferme a întregului popor de a-și consacra capacitatea de 
muncă și creație realizării mărețelor obiective stabilite de Con
gresul al IX-lea și Conferința Națională a P.C.R., de a sprijini 
cu toate forțele înfăptuirea politicii interne și externe a partidului, 
pusă în slujba înfloririi României socialiste, apărării intereselor 
vitale ale poporului român, triumfului cauzei socialismului și păcii 
In lume.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
propus candidat în circumscripția 

electorală nr. 1 din Capitală 
Adunarea de la uzinele „23 August"

Una din cele mai mari citadele 
ale metalurgiei românești, uzinele 
„23 August** din Capitală, pentru 
care ultimul sfert de veac a în
semnat o impetuoasă șl multilate
rală dezvoltare, a cunoscut ieri 
după-amiază însuflețirea proprie 
marilor întruniri populare. Aproxi
mativ 5 000 de cetățeni din circum
scripția electorală nr. 1 „23 Au
gust** s-au întrunit aici pentru a 
propune candidatul Frontului 
Unității Socialiste în alegerile de 
deputați In Marea Adunare Națio
nală. în noua și imensa hală de 
prelucrări mecanice, animată de o 
atmosferă de puternic entuziasm, 
erau prezenți metalurgiști de Ia 
uzinele „23 August**, „Republica**, 
Fabrica de mașini-unelte și agre
gate, muncitori, ingineri și tehni
cieni din întreprinderi chimice, 
electrotehnice și de industrie ușoa
ră, săteni din comunele Panteli- 
mon și Dobroiești, cercetători știin
țifici, medici și profesori, pensio
nari, gospodine.

în cadrul adunării a luat cuvîn- 
tul tovarășul Dumitru Popa, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R, prim- 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R, membru al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

Subliniind că alegerile constituie 
un prilej de adîncă reflecție asupra 
realizărilor obținute pînă acum în 
făurirea noii orînduiri, asupra sar
cinilor care stau în fața poporului 
nostru pentru înfăptuirea în conti
nuare a programului înfloririi Ro
mâniei socialiste, vorbitorul a spus 
printre altele : Sîntem mîndri de 
succesele pe care le-am obținut 
sub conducerea partidului comu
nist, de faptul că am reușit, cu bra
țele și mintea noastră, să punem 
temelii solide progresului multila
teral al țării, să sporim avuția po
porului, să asigurăm creșterea per
manentă a bunăstării celor ca 
muncesc, să întărim independența 
și suveranitatea patriei noastre.

După ce s-a referit la grija 
permanentă pe care partidul o 
poartă ridicării bunăstării po
porului, Ia prestigiul crescînd de 
care România se bucură peste ho
tare, ca factor activ în lupta pen
tru progresul și pacea umanității, 
vorbitorul a spus : Apropiatele a- 
legeri pentru Marea Adunare Na
țională și consiliile populare sînt 
întîmpinate cu entuziasm de între
gul nostru popor. îmi revine cin
stea deosebită ca, în numele Con
siliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste, să propun drept 
candidat în circumscripția dv. pen
tru alegerile de deputati în Marea 
Adunare Națională pe tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, pre
ședintele Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

Propunerea a fost primită de 
cei prezenți cu deosebită bucu
rie. Minute în șir, în uriașa hală 
au răsunat puternice aplauze și 
ovații pentru conducătorul încercat 
al poporului — Partidul Comunist 
Român, pentru tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cu emoție, cu bucurie și mîn- 
drie, vorbitorii au susținut căldu
ros candidatura tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Ei au relevat, în cu
vinte calde, personalitatea secreta
rului general al C.C. al P.C.R.. viața 
și munca sa închinate, fără pre- 
cupețire, prosperității patriei șl 
ponorului, înalta sa pildă de abne
gație și devotament pentru cauza 
socialismului și comunismului, pen
tru cauza păcii și prieteniei între 
popoarele lumii.

Vorbitorii au subliniat că en
tuziasmul sub semnul căruia 
este întîmpinat evenimentul de 
la 2 martie de oamenii mun
cii de la orașe și sate își află 
rădăcina în faptul că întregul po
por, strîns unit în jurul partidului, 
este angajat cu toate forțele la 
realizarea amplului program de 
dezvoltare a economiei naționale, de 

perfecționare a relațiilor socialis
te, de transpunere în fapt a hotă- 
rîrilor luate de Congresul al IX- 
lea și de Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român.

Cicerone Gorunescu, directorul 
general al uzinelor „23 August**, 
Ion Badea, laminorist la uzina 
„Republica**, Ion Dragu, secretarul 
comitetului U.T.C. de la F.M.U.A.B., 
Dumitru Săvulescu, maistru la fa
brica de încălțăminte „Progresul**, 
Marius Stoicovici, strungar la 
F.M.U.A.B., și Moise Tudor, turnă
tor la uzinele „23 August", au rele
vat importantele succese obținute 
în ultimii ani în întreprinderile lor, 
însuflețirea cu care colectivele de 
muncitori, tehnicieni și ingineri au 
răspuns chemării organizației de

Numeroși muncitori, ingineri, 
tehnicieni, cadre didactice, cercetă
tori științifici au luat parte la 
marea adunare din frumoasa Sală 
a sporturilor din Cluj în cadrul că
reia, într-o atmosferă de pu
ternică însuflețire, tovarășul ION 
GHEORGHE MAURER, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C.' al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, a 
fost desemnat candidat al Frontului 
Unității Socialiste în circumscripția 
electorală nr. 1 „Universității" Cluj 
în alegerile de deputați pentru 
Marea Adunare Națională.

în cuvîntul lor, prin care au 
sprijinit cu căldură propunerea 
făcută de tovarășul Aurel Duca, 
prim-secretar al comitetului jude
țean de partid, președintele consi
liului județean al Frontului Uni
tății Socialiste, prof. dr. docent Oc
tavian Fodor, membru corespon
dent al Academiei, rectorul Institu
tului de medicină și farmacie, prof, 
dr. docent Victor Preda, membru 
corespondent al Academiei, secre
tarul filialei Cluj a Academiei, 
muncitoarea Kiss Rozalia de la fa
brica „Someșul" au evocat bogatul 
bilanț de realizări cu care oamenii 
muncii din județul Cluj întîmpină 

partid a municipiului București 
pentru realizarea și depășirea pla
nului de dezvoltare a economiei 
naționale pe 1969, an hotărîtor al 
cincinalului.

Profesoara Aurelia Sasu de la 
Liceul nr. 29, pensionarul Gheor- 
ghe Georgescu, Ion Roman, direc
torul Institutului de cercetări teh
nologice pentru construcții de ma
șini, șl Tiberiu Cioroianu, medic 
primar la spitalul TBC Panteli- 
mon, au subliniat că, dezvoltînd 
necontenit economia, sporind acu
mulările socialiste, politica parti
dului urmărește crearea condițiilor 
materiale tot mai bune pentru 
creșterea nivelului de trai al po
porului, pentru dezvoltarea știin
ței și culturii, pentru afirmarea 

alegerile. Ritmul mediu anual de 
creștere a producției industriale 
este de circa 14 la sută, produse ale 
întreprinderilor clujene sînt expor
tate în 50 de țări. Instituțiile de 
învățămînt de toate gradele cu
prind peste 140 000 de elevi și stu- 
denți. Se află în construcție un 
complex școlar și un al doilea oră
șel studențesc. în unitățile de cer
cetare științifică ale filialei Acade
miei, institutele departamentale 
și laboratoarele uzinale lucrează 
peste 500 de cercetători.

Justețea politicii marxlst-leninis- 
te a partidului, confirmată de în
treaga dezvoltare social-economică 
a României, a fost subliniată preg
nant de prof. dr. docent Ștefan 
Pascu, membru corespondent al A- 
cademiei, rectorul Universității 
„Babeș-Bolyai", conf. univ. Kovacs 
Iosif, Szasz Karol, directorul Liceu
lui nr. 3, care s-au referit la în
semnătatea vastului ansamblu de 
măsuri inițiat de Congresul al IX- 
lea al P.C.R. privind perfecționa
rea conducerii întregii activități 
economice și sociale, dezvoltarea 
democrației socialiste, la continua 
întărire a prieteniei frățești din
tre poporul român și naționalitățile 
conlocuitoare, bazată pe deplina 
egalitate în drepturi a oamenilor 

deplină a personalității omului e- 
pocii socialiste.

Pentru prezentul fericit, pentru 
viitorul luminos, toți vorbitorii 
și-au exprimat hotărîrea de a sus
ține din toată inima candidatura 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
alegerile pentru Marea Adunare 
Națională.

în încheierea adunării, miile de 
participanți au adoptat o scrisoare 
prin care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este rugat să accepte 
propunerea de a fi candidat al 
Frontului Unității Socialiste în cir
cumscripția electorală nr. 1 „23
August". în scrisoare se exprimă 
încrederea deplină în politica par
tidului, care corespunde întru to
tul intereselor națiunii noastre so
cialiste, hotărîrea de a munci cu 
și mai mult elan șl abnegație pen
tru realizarea și depășirea planu
lui de stat pe anul 1969, a angaja
mentelor asumate în cinstea celei 
de-a 25-a aniversări a eliberării 
patriei de sub jugul fascist șl In 
Intîmpinarea Congresului al X-lea 
al partidului, pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce le revin 
în opera de edificare a României 
socialiste.

Adunarea a luat sfîrșlt într-o 
atmosferă de entuziasm general. 
Asistența a ovaționat îndelung 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru patria noastră socialistă.

muncii români, maghiari, germani 
și de alte naționalități.

Alți vorbitori, printre care Ll- 
viu Archindean, directorul între
prinderii comerciale „Metalochimi- 
ca“, și studenta Maria Negru au 
evocat fapte și date sugestive re- 
flectînd progresele obținute în îm
bunătățirea condițiilor de trai ala 
oamenilor muncii de la orașe șl 
sate, perseverența cu care partidul 
asigură — printr-un ritm rapid de 
dezvoltare a economiei naționale — 
o bază trainică progresului multi
lateral al țării, creșterii bunăstă
rii populației.

Vorbitorii au evocat personali
tatea tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer, munca sa neobosită în con
ducerea partidului șl a statului, 
susținînd cu căldură candidatura 
sa în Marea Adunare Națională.

Adunarea cetățenească din cir
cumscripția electorală nr. 1 „Uni
versității" Cluj a constituit o ma
nifestare entuziastă a hotărîril 
populației clujene de a-șl înzeci e- 
forturile pentru a da viață politicii 
înțelepte a partidului, urmărind ri
dicarea României pe cele mal înal
te culmi ale civilizației socialiste,

(Continuare in pag. a JJII-a)
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TELEORMAN

Animați de dorința de a contribui 
din plin la ridicarea patrei noastre pe 
noi trepte ale progresului și civili
zației, ne luăm următoarele angaja
mente :

— realizarea unui volum de pro
ducție și prestări de servicii peste 
{(revederi în valoare de 3,1 milioane 
ei;

— economii suplimentare la prețul 
de cost în valoare de 425 mii lei ;

— sporirea acumulărilor bănești cu 
peste 450 mii lei ;

— asimilarea de către industria lo
cală a 35 produse noi, în scopul satis
facerii cerințelor populației cu măr
furi de uz casnic și gospodăresc ;

— sporirea și diversificarea pro
ducției materialelor de construcții cu 
20 000 mc de balast extras din rîul 
Vedea ;

— folosirea în mai mare măsură a 
posibilităților existente pentru lărgi
rea gamei produselor destinate expor
tului ;

— creșterea volumului prestațiilor 
către populație cu 3 la sută ;

— folosirea mai eficientă a mij
loacelor materiale din sectoarele sa
lubritate, întreținerea de zone verzi, 
reparații de străzi, realizîndu-se astfel 
economii în valoare de 500 000 mii 
lei, ce vor fi destinați creșterii volu
mului lucrărilor din aceste sectoare ;

— reducerea cu 90 zile a duratei 
de execuție la unele obiective social- 
culturale, gospodărești și edilitare :

— mobilizarea populației sătești Ia 
gospodărirea mai bună a celor 13 000 
ha izlazuri comunale ; de asemenea, 
se vor organiza acțiuni de masă pen
tru curățirea întregii suprafețe de 
pășune și fertilizarea a 3 500 ha din 
această suprafață.

In ceea ce privește îmbunătățirea 
deservirii populației de către rețeaua 
comerțului de stat și cooperatist, uni
tățile prestatoare de servicii și cele 
de asistență medicală, se prevăd, în
tre altele :

— modernizarea unor unități co
merciale, prin folosirea creditelor 
de mică mecanizare în valoare de 
200 000 lei, mărirea spațiilor comer
ciale, darea în folosință, în mediul 
rural, a noi magazine și unități co
merciale și înființarea a 25 secții de 
prestări de servicii ale cooperației 
de consum ;

— se va continua acțiunea de ex
tindere a electrificării rurale în 23 
de comune.

în vederea creșterii nivelului edi- 
litar-gospodăresc al tuturor locali
tăților din județ, vor fi mobilizate 
masele largi de cetățeni la întrecerea 
patriotică. în anul 1969 se vor exe
cuta lucrări în valoare de peste 95 
milioane lei, revenind 178 lei pe cap 
de locuitor, concretizate, printre al
tele, în : construcții, reparații și în
trețineri de drumuri de interes lo
cal ; amenajarea și extinderea spa
țiilor și zonelor verzi, mărirea spa
țiului de agrement; amenajarea 
a 84 baze sportive simple ; rea
lizarea a 46 săli de clasă noi, 
14 cămine culturale, 2 dispensare u- 
mane, 3 grădinițe cu creșe, extinde
rea alimentării cu apă la 2 comune, 
120 000 m p construcții trotuare din 
dale de beton.

Pentru îmbunătățirea activității in- 
structiv-educatlve și științifice în în- 
vățămîntul de toate gradele se preve
de: amenajarea, pe lingă școlile ge
nerale din mediul rural, a 120 terenuri 
experimentale, 80 răsadnițe pentru 
flori, organizarea a 3 sere de flori și 
legume, precum și a 20 cercuri de 
sericicultură destinate sprijinirii pro
cesului de învătămînt și educației ele
vilor ;

— inițierea unor studii și cercetări 
privind formele de manifestare a 
folclorului local;

— organizarea de manifestări ar
tistice pentru stimularea și ridicarea 
pe o treaptă superioară a mișcării ar
tistice de amatori, folosindu-se în a- 
cest scop manifestările tradiționale 
din cuprinsul județului;

— elaborarea în toate comunele a 
unor monografii complexe.
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HARGHITA
Analizlnd multilateral posibilități

le județului nostru, în numele tutu
ror cetățenilor, răspundem chemării 
cu următoarele angajamente :

— în cursul anului 1969 vom în
deplini în mod exemplar sarcinile 
planului de producție, prestări de 
servicii în unitățile industriei locale, 
gospodăriei comunale și locative, con- 
strucții-montaj. în întreprinderile de 
industrie locală, planul producției 
globale va fi depășit cu o valoare 
de 2,5 milioane lei.

— Folosind cu chibzuință mijloa
cele materiale din sectorul salubri
tate, prestații, reparații de străzi etc., 
în cursul anului 1969 se va realiza, 
peste sarcinile planificate, un volum 
de lucrări în valoare de 566 mii lei.

— Cooperativele meșteșugărești 
din județul Harghita vor intensifica 
activitatea de producție și prestări 
pe anul în curs ; la indicatorul 
„producția marfă și prestări de ser
vicii" se va realiza un volum de 2,5 
milioane lei, extinzîndu-se gama pro
duselor cu 30 noi sortimente.

— în scopul satisfacerii cerințelor 
crescînde ale populației în domeniul 
construcției și reparațiilor de lo
cuințe, se va înființa o nouă coopera
tivă de prestări în construcții, cu un 
efectiv de 300 cooperatori. Această 
unitate va produce și anumite mate
riale de construcții — cărămizi, ele
mente prefabricate din beton etc.

— Se va înființa o secție de între
ținere auto-moto în orașul Miercu- 
rea-Ciuc, cite o secție de prestări de 
servicii la domiciliul clienților în 
orașele Miercurea-Ciuc și Odorheiul 
Secuiesc. Totodată, se va mări cu 15 
numărul comunelor care sînt deser
vite prin ateliere mobile, pentru re
parații de radio, televizoare și obiecte 
de uz casnic.

— în cursul anului 1969. uniunea 
județeană a cooperativelor de con
sum va pune în funcțiune 19 maga
zine sătești ; se vor înființa 76 uni
tăți noi de prestări de servicii în 
mediul rural.

— Avînd în vedere că în acest an 
valoarea lucrărilor din contribuția 
voluntară în bani a cetățenilor se 
ridică la 3 862 900 lei, consiliul popu
lar județean va lua măsuri pentru în
tocmirea documentațiilor necesare e- 
xecutării construcțiilor planificate ; 
toate documentațiile vor fi întocmite 
pînă la data de 15 aprilie 1969.

— Gospodărind judicios și economic 
fondurile bugetare alocate, se vor 
crea rezerve de credite în valoare de 
peste 1,5 milioane lei.

— Luînd în considerare posibilită
țile reale de dezvoltare intensivă și 
multilaterală a agriculturii județu
lui, între altele, se vor lua măsuri ca 
cele peste 137 mii ha de pășune na
turală să fie gosporărite cu eficiență 
mărită ; vor fi fertilizate cu îngră
șăminte naturale și chimice 22 mii 
ha de pășuni și finețe naturale ; se 
vor efectua lucrări de desecare, asi- 
gurîndu-se scoaterea de sub efec
tul excesului de umiditate a unei 
suprafețe de cel puțin 1 000 ha.

— Se vor extinde acțiunile profi
lactice în rîndul populației, în spe
cial în întreprinderi și unități eco
nomice cu noxe profesionale, în ve
derea reducerii morbidității prin boli 
profesionale, în special în industria 
extractivă, a materialelor de con
strucții și în unitățile textile.

—Vom asigura o îndrumare și un 
control mai eficient al activității uni
tăților sanitare ; de asemenea, vom 
face totul pentru reducerea costului 
mediu de spitalizare, prin utilizarea 
mai rațională a aparaturii medicale 
de investigație și tratament și prin 
folosirea judicioasă a fondurilor alo
cate pentru medicamente.

— Prin mobilizarea maselor largi 
de cetățeni în întrecerea patriotică, 
în anul 1969 vom executa un volum 
de lucrări în valoare de 42 508 911 lei.

— Vom depune eforturi pentru îm
bunătățirea educării tineretului șco
lar în spiritul patriotismului socialist, 
al frăției de nezdruncinat între oa
menii muncii români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități. Pentru 
a forma cetățeni demni ai societății 
socialiste, cadrele didactice vor acor
da o atenție sporită orientării școlare 
și profesionale a elevilor. In acest 
scop, la fiecare școală se va alcătui 
un colectiv compus din cadrele cele 
mai bine pregătite, care va elabora 
metode adecvate pentru studierea ap
titudinilor și înclinațiilor elevilor și îi 
va orienta spre profesia cea mai co
respunzătoare.

JUDEȚUL
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VRANGEA

Examinînd sarcinile din planul pe 
1969 și modalitățile de a le înfăp
tui și depăși, deputății și partici- 
panții la sesiunea Consiliului popu
lar județean Vrancea s-au angajat să 
înfăptuiască următoarele obiective : 

îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
economice, social-culturale si edili- 
tar-gospodărești prin :

— obținerea unui spor de produc
ție de 3 milioane lei în unitățile de 
industrie locală, construcții și gospo
dărie comunală ;

— realizarea unui volum suplimen
tar de economii la prețul de cost în 
valoare de 800 000 lei.

— Pentru satisfacerea cerințelor 
populației. între altele, va crește vo
lumul de prestații cu 2,1 la sută prin 
înființarea transportului în comun în 
orașul Adjud, distribuirea suplimen
tară cu peste 10 la sută a apei po
tabile, extinderea activităților in
dustriei locale și celor de gospodărie 
comunală în mediul urban și rural.

— Prin depășirea productivității 
muncii pe șantierele de construcții de 
locuințe și obiective social-culturale 
cu 1 la sută și prin alte măsuri se vor 
scurta termenele de execuție cu 30 
de zile față de cele planificate, îm- 
bunătățindu-se totodată indicele de 
calitate pe baza introducerii de noi 
tehnologii.

— Atragerea suplimentară la buget 
a peste 1,4 milioane lei, ca urmare 
a depistării și valorificării a noi sur
se de venituri ; din creditele alocate 
la buget pe anul 1969. se va crea 
o rezervă de 250 000 lei prin folosirea 
mai judicioasă a fondurilor bănești 
și materiale.

— Pentru obținerea unor produc
ții sporite de furaje și îmbunătă
țirea condițiilor de pășunat, consiliul 
popular județean, prin comitetele e- 
xecutive comunale, va antrena popu
lația sătească Ia efectuarea lucrări
lor de gospodărire, fertilizare, com
batere a eroziunilor și refacere a 
2 300 ha pășune.

— In vederea unei mai bune de
serviri a populației prin unitățile 
comerțului de stat și cooperatist, se 
vor da în folosință în municipiul 
Focșani 1 300 mp suprafață con
struită pentru desfacere și 2 400~ m p 
suprafață pentru depozitarea mărfu
rilor ; volumul desfacerilor cu a- 
mănuntul va fi depășit cu peste 3 
milioane lei, se vor realiza economii 
la cheltuielile de circulație, peste 
sarcina planificată, în valoare de 
500 000 lei și beneficii suplimentare 
de 900 000 lei.

— In toate localitățile județului va 
crește nivelul edilitar-gospodăresc, 
efectuîndu-se. nrin acțiuni patriotice, 
un volum de lucrări de peste 58 mi
lioane lei.

— Pentru îmbunătățirea condiții
lor de recreere a oamenilor mun
cii, se va continua acțiunea de ame
najare a crîngului Petrești, se vor 
construi și da în folosință o plajă pe 
malul rîului Putna, un complex de 
agrement la Doaga, puncte comer
ciale, terenuri sportive, locuri de a- 
grement și pescuit, puncte turistice, 
și campinguri, o pîrtie de schi pe' 
muntele Sboina de la Soveja.

— Vor fi împădurite 160 ha în ca
drul fondului silvic comunal.

— Ne vom preocupa permanent 
de îmbunătățirea asistenței medicale 
în unitățile spitalicești, policlinici și 
circumscripții sanitare din orașele și 
comunele județului nostru.

— Se va urmări îmbunătățirea ac
tivității în școli, formarea elevilor 
ca cetățeni cu un înalt grad de 

cultură, cu o conștiință patriotică- 
cetățenească înaintată ; se vor ame
naja pe lingă școli 50 terenuri ex
perimentale pentru lucrări practice, 
5 ateliere de sculptură, modelare și 
pictură, 15 puncte muzeale de știin
țe ale naturii, arheologie și istorie, 
200 microbaze sportive și 10 bazine 
și puncte de înot.

— Se vor intensifica manifestările 
culturale, prin folbsirea unor activi
tăți variate. Se va acorda o atenție 
deosebită valorificării : tradițiilor 
populare, patrimoniului etnografic și 
istoric vrîncean, organizîndu-se în 
acest sens expoziții de artă populară 
în toate comunele și orașele.
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In anul 1969 ne angajăm să reali
zăm următoarele obiective :

Obținerea unui volum de produc
ție și prestări de servicii,1 peste sar
cina planificată, de 4,7 milioane lei 
și obținerea de economii la prețul de 
cost în valoare de 750 000 lei ;

— sporirea acumulărilor bănești 
cu 4 milioane lei prin punerea în 
valoare a rezervelor existente și 
realizarea unui regim sever de eco
nomii în întreprinderile și organi
zațiile economice ;

— unitățile industriei locale vor 
asimila 60 de produse noi ;

— valorificarea mai rațională a re
surselor locale și îmbunătățirea ac
tivității secțiilor existente pentru 
mărirea volumului de export cu 30 
la sută ;

— reducerea cu 30 de zile a dura
tei de execuție la toate obiectivele 
social-culturale, gospodărești-edili- 
tare care au termen de dare în folo
sință 31 decembrie 1969 și predarea a 
600 apartamente cu 20 zile înainte de 
termenul planificat.

în activitatea de proiectare se vor 
realiza : depășirea planului produc
ției globale cu 145 000 lei prin creș
terea productivității muncii cu 1 la 
sută, reprezentînd 9 000 ore medii 
convenționale ; predarea cu 15 zile 
mai devreme a proiectelor de exe
cuție pentru blocurile de locuințe ; 
prin scurtarea termenelor de proiec
tare și reducerea costului proiectării 
se vor realiza schițe pentru încă 
două comune, în afară de cele pre
văzute în planul de sistematizare.

Printre obiectivele privind îmbu
nătățirea multilaterală a deservirii 
populației se numără : darea în fo
losință, în municipiu! Pitești, orașele 
Cîmpulung și Curtea de Argeș și 
traseul turistic Curtea1 de Argeș— 
Cumpăna, a noi spații comerciale în 
suprafață de 4 800 m p, din care 2 500 
m p depozite ; amplasarea judicioasă 
a rețelei comerciale pe teritoriu, ur- 
mărindu-se îndeosebi îmbunătățirea 
aprovizionării populației din noile 
cartiere și zonele mărginașe ale ora
șelor ; în mediul rural vor fi date 
în folosință 11 magazine și se vor 
înființa 61 secții de prestări de ser
vicii. încît la sfîrșitul anului 1969 în 
fiecare comună vor funcționa croito
rii, cismării. frizerii.

Pentru îmbunătățirea continuă a 
asistenței mamei și copilului, se vor 
dezvolta secțiile de pediatrie, noi 
născuti și maternități nrin reprofila
rea a 190 paturi din spitalele Schitu 
Golești, Rucăr, Corbeni, Domnești. 
Stefănești, Călinești, Costești si 
Curtea de Argeș, iar pentru mărirea 
numărului de paturi pentru eonii în 
mediul rural vor fi organizate — 
prin reprofilare — staționare în co
munele Boteni, Cetățeni. Stoenești 
și Vedea.

Creșterea nivelului edilitar-gospo
dăresc al localităților se va realiza, 
între altele, prin mobilizarea mase
lor largi de cetățeni la întrecerea 
patriotică, pentru executarea în a- 
cest an a unui volum de lucrări în 
valoare de 30 milioane lei. Vor fl 
electrificate 50 de sate, din care 6 
peste prevederile planului.

în cadrul preocupărilor privind 
îmbunătățirea activității instructiv- 
educative, se va urmări, între altele, 
perfecționarea continuă a îndrumării 
și controlului în toate liceele, școlile 
profesionale de specialitate și cultură 
generală pentru îmbunătățirea proce
sului de învătămînt, pentru educarea 
patriotică a elevilor. Totodată, se va 
continua schimbul de valori cultu
rale între orașe și sate ; astfel, Tea
trul de stat Pitești va deschide sta
giune permanentă în orașele Cîmpu
lung și Curtea de Argeș și va pre
zenta lunar între 10—15 spectacole 
pe scenele căminelor culturale și ale 
orașelor Costești și Topoloveni ; vor 
prezenta, de asemenea, spectacole la 
sate formațiile caselor^ de cultură, 
iar la orașe echipele căminelor cul
turale fruntașe.
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SĂLAJ

Consiliul popular al județului Să
laj se angajează, în numele întregii 
populații din județ :

Să realizeze în mod exemplar și să 
depășească toate sarcinile de produc
ție și prestări de servicii în unitățile 
industriei locale, gospodăriei comu
nale și locative, a planului de inves
tiții și construcții-montaj, între altele 
prin :

— realizarea unui volum de pro
ducție și prestări de servicii, peste 
sarcina de plan, în unitățile indus
triei locale și gospodăriei comunale 
de 3 milioane lei, asigurîndu-se o 
producție suplimentară de mobilă în 
valoare de 1 650 mii lei, 500 mii că
rămizi. 3 000 tone prefabricate din 
beton, 20 000 tone piatră calcar; 1 mi
lion diverse prestări de servicii și 
altele ;

— economii suplimentare la prețul 
de cost1' în valoare de 700 mii lei și 
un beneficiu peste plan de ce! puțin 
320 mii lei;

— îmbunătățirea si diversificarea 
prestărilor de servicii către popu
lație prin crearea de secții noi și 
mărirea capacității celor existente, 
mai ales în direcția reparațiilor de 
mobilă, a prestărilor metalurgice, a 
reparațiilor auto, electrice, instalații 
de apă. canal etc.

îmbunătățirea deservirii populației 
de către rețeaua comerțului de stat 
și cooperatist, unitățile prestatoare 
de servicii și de asistentă medicală 
prin :

— extinderea spațiului pentru co
merțul de stat cu 3 100 mp și începe
rea construcției unui complex co
mercial în valoare de 2,1 milioane 
lei ; înființarea și modernizarea unui 
număr de 14 unități comerciale din 
credite de mică mecanizare în va
loare de 500 mii lei ; lărgirea rețelei 
comerciale sătești cu 55 unități de 
desfacere prin reconstrucții și ame
najări în valoare de 4 milioane lei, 
din contribuția bănească și munca 
patriotică a cetățenilor ; diversifica
rea prestărilor de servicii prin crea
rea a 54 noi unități ale cooperației 
de consum și 23 unități ale coopera
ției meșteșugărești.

Pentru ridicarea nivelului edilitar- 
gospodăresc al localităților, prin mo
bilizarea largă a maselor de cetățeni 
la întrecerea patriotică, se vor rea
liza economii de peste 25 milioana 
lei;

— se vor executa în acest an schița 
de sistematizare pentru 8 comune, 
fată de 6 cit sînt planificate. înca- 
drîndu-ne în fondurile alocate în a- 
cest scop prin folosirea tehnicienilor 
din aparatul direcției tehnice ;

— atragerea în plus la buget a 
peste 1,5 milioane lei. iar prin utili
zarea judicioasă a fondurilor alocate 
sectorului administrației de stat se 
va crea o rezervă de credite de peste 
500 mii lei ;

îmbunătățirea activității instruc- 
tiv-educative în învățămîntul de 
toate gradele, a activității cultural- 
artistice are în vedere : lărgirea ba
zei didactico-materiale a școlilor 
prin amenajarea și dotarea a 20 la
boratoare. înființarea a 10 muzee șco
lare. a unei grădini botanice școlare, 
a 10 cercuri de sericicultură. 10 de 
apicultura și 50 de pomiviticultură. 
Pe lîngă școlile din mediul sătesc se 
vor alcătui colecții de plante și de 
semințe, iar împrejurul localurilor 
de școli se vor amenaja 50 de parcuri 
de flori, se vor planta 2 000 de ar
buști ornamentali și se vor amenaja 
60 de loturi experimentale ; optimi
zarea procesului instructiv-educativ 
în învătămîntul de toate gradele :

— prin organele de specialitate ale 
consiliului popular județean — comi
tetul pentru cultură și artă, casa 
creației populare — se vor întreprin
de măsuri pentru intensificarea ac
țiunii de studiere și cercetare a fol
clorului local și valorificarea aces
tuia în repertpriul formațiilor artis
tice' de amatori :

— va fi modernizat muzeul jude
țean și vor continua lucrările de cer
cetare la Castrul roman de la Bu
ciumi ; totodată, se vor întreprinde 
investigații la vestigiile așezărilor 
dacice și ale celor datînd din epoca 
bronzului — de la Stîrci și Derșida.

JUDEȚUL

Consiliul popular județean Olt se 
angajează la realizarea următoarelor 
obiective :

în sectorul economic : depășirea 
planului la producția globală în in
dustria locală cu 1,5 milioane lei; 
ca urmare, in anul 1969 se vor rea
liza, peste prevederile planului, 2,5 
milioane cărămizi, 5 000 mc agre
gate de balastieră și 3 000 mc diverse 
prefabricate din beton ; realizarea 
unui volum de economii la prețul de 
cost, peste plan, în sumă de 200 000 
lei și sporirea acumulărilor bănești 
cu 300 mii lei ;

— vor fi modernizate și electrifi
cate 9 mori cu regim prestator și 
se va înființa un atelier profilat pe 
producerea și repararea utilajelor de 
morărit, care să asigure funcționa
rea în condiții corespunzătoare a tu
turor morilor de pe raza județului;

— planul de producție-marfă în 
cooperația meșteșugărească va fi de
pășit cu circa l milion lei, se va di
versifica producția prin înființarea 
a 38 unități noi de deservire ; noul 
oraș Drăgănești-Olt va fi șl el do
tat din acest punct de vedere :

— planul de desfacere a mărfu
rilor către populație va fi depășit cu 
2 la sută, reprezentînd 30 milioane 
lei, se va îmbunătăți aprovizionarea 
și deservirea populației prin moder
nizarea a 36 de unități comerciale și 
construirea a 10 unități noi ;

— în mediul sătesc se vor înființa, 
în cursul anului, 90 unități de pre
stații, încît în fiecare comună vor 
exista unitățile de cerință curentă.

în sectorul social-cultural : orga
nizarea, în cursul lunii mai a.c., a 
unei sesiuni de comunicări științifice 
la care vor fi prezentate cele mai 
bune materiale științifico-metodice 
întocn.ite de cadrele didactice ;

— pe lîngă școli se vor organiza 
60 parcele experimentale, 35 pepi
niere de arbuști ornamentali, răsad
nițe de flori, 50 cercuri de serici
cultură etc ;

— vom completa și dezvolta baza 
tehnico-materială necesară îmbună
tățirii asistenței medicale și ocroti
rii sănătății populației prin punerea 
în funcțiune a unei policlinici mo
derne la Slatina, amenajarea unor 
noi spații la secțiile de maternitate 
din orașele Balș, Slatina și Caracal, 
utilizarea cu maximum de eficientă 
a instalațiilor tehnico-medicale și 
creșterea calității asistenței acordate 
de către personalul medico-sanitar.

în sectorul de gospodărire și în
frumusețare a orașelor și comunelor. 
Cu sprijinul deputaților, al organi
zațiilor de masă și obștești, vom 
mobiliza cetățenii la efectuarea unor 
lucrări cu caracter edilitar-gospodă
resc în valoare de 50 milioane lei ;

— vom sprijini consiliile populare 
orășenești și comunale ca, din fon

durile contribuției voluntare, să se 
construiască 45 săli de clasă, 4 că
mine culturale, 2 dispensare, o casă 
de naștere, o grădiniță de copii, 5 
băi comunale, 1 teatru de vară și 2 
case de citit, să se electrifice încă 45 
de sate și să se extipdă rețelele elec
trice în alte 18 localități rurale. Vom 
asigura proiectarea cu forțe proprii 
a marii majorități a acestor lucrări, 
obținîndu-se în acest fel, de către 
consiliile populare, economii în sumă 
de cel puțin 200 mii lei, fonduri cu 
care se vor efectua lucrări suplimen
tare edilitar-gospodărești.

— în scopul asigurării creșterii ve
niturilor și, implicit, a nivelului de 
trai al membrilor cooperatori, în co
laborare cu uniunea județeană a 
cooperativelor agricole de producție 
vom sprijini cooperativele agricole 
să construiască, în acest an, încă 36 
de brutării sătești, astfel încît la fi
nele anului în fiecare comună din 
județ să existe cel puțin cite o bru
tărie ; de asemenea, se vor construi 
10 fabrici de cărămidă cu o produc
ție de 2—3 milioane bucăți pe an, 
care vor asigura necesarul de cără
midă pentru construcțiile proprii, 
social-culturale și ale populației și 
care vor aduce cooperativelor agri
cole importante venituri bănești.

JUDEȚUL

MURES

Dezbătînd chemarea la întrecere, 
sesiunea Consiliului popular al ju
dețului Mureș a hotărîț realizarea 
următoarelor angajamente :

— obținerea unui volum de pro
ducție globală si marfă, peste sar
cina planificată. în întreprinderile 
de industrie locală. în valoare de 6 
milioane lei ;

— livrarea către fondul pieței, pes
te plan, a unui volum de mărfuri 
în valoare de 6 milioane lei. ast
fel ca producția destinată fondului 
pieței să reprezinte peste 35 la sută 
din totalul producției ;

— în semestrul întîi al anului de 
față vor fi date în folosință, peste 
prevederile planului. 200 de apar
tamente fizice; printr-o mai bună 
organizare a proiectării, se va de
vansa predarea documentațiilor im
portante cu 1 000 de zile ; se va re
duce consumul de oțel și beton — 
sub nivelul indicilor stabilit! — cu 
200 tone, iar consumul de ciment cu
I 000 de tone.

— în activitatea de gospodărie co
munală se va realiza, peste plan, 
un volum de prestații de 1.6 mi
lioane lei. paralel cu reducerea pre
țului de cost și sporirea beneficiu
lui cu 200 mii lei ;

— printr-o mai bună organizare a 
producției și a prestărilor de ser
vicii. în unitățile apartinînd coope
rației meșteșugărești se va realiza 
o producție marfă suplimentară de
II milioane lei ;

— pentru o cît mai bună acope
rire a cerințelor populației din me
diul sătesc, cooperația de consum va 
extinde rețeaua prestărilor de ser
vicii. astfel încît pînă la data de 
30 iunie 1969 să se asigure în fie
care comună unitățile de bază ;

— baza materială a turismului din 
județ va fi extinsă, punîndu-se un 
accent sporit pe zonele Văilor Mu
reșului și Gurghiului ;

— se vor executa lucrări curente 
de întreținere a întregii suprafețe 
ocupate cu pășuni, se vor fertiliza 
cu îngrășăminte chimice și natu
rale peste 10 mii ha prin lucrări 
de îmbunătățiri funciare (defrișări, 
împrăștiat mușuroaie, desecări, iri
gații) și se vor ameliora 3 mii 
ha ;

— în domeniul edilitar, se va rea
liza un volum de lucrări de 70 mi
lioane lei, materializate în : 100 mii 
mp trotuare. 130 baze sportive sim
ple. 40 ha de parcuri, zone verzi și 
peluze de flori, plantarea a 120 mii 
arbori ornamentali în parcuri si zo
nele verzi nou create : se va termi
na prima etapă a bazei de agre
ment din municipiul Tg. Mureș : prin 
contribuția voluntară în bani și în 
muncă a locuitorilor, se vor rea
liza obiective social-culturale si e- 
dilitar-gospodărești în valoare de 
28 milioane lei ;

— se vor organiza întreceri pa
triotice între circumscripții electo
rale, sate, asociații ale locatarilor, 
unități comerciale și de deservire, 
cu obiective ca : ..cea mai frumoasă 
circumscripție", „cea mai frumoasă 
stradă" „cea mai frumoasă unitate 
comercială" etc. :

— pentru cunoașterea frumuseților 
și bogățiilor patriei, a locurilor is
torice și a unor obiective indus
triale. se vor lua măsuri pentru or
ganizarea de excursii si drumeții cu 
peste 50 mii de elevi din toate ca
tegoriile de școli ; totodată, ne lîngă 
școlile din județ, se vor amenaja 
70 parcele experimentale noi ;

— se va îmbunătăți asistenta me
dicală ambulatorie. urmărindu-se 
scăderea zilelor, respectiv a chel
tuielilor de spitalizare, cu 500 mii 
lei ;

— în cinstea celei de-a 25-a ani
versări a eliberării patriei se vor 
organiza diverse manifestări de 
masă, printre care festivalul jude
țean al cîntecului. dansului și por
tului popular, ce va avea loc pe 
valea Gurghiului.

JUDEȚUL
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SUCEAVA

Consiliul popular, în numele locui
torilor județului Suceava, se anga
jează să realizeze ritmic olanul pe 
1969, depășind volumul producției și 
prestațiilor de servicii peste sarcina 
planificată. în unitățile de industria 

locală șl gospodărie comunală, au 
3 milioane de lei. prin :

— gospodărirea judicioasă a fondu
rilor materiale și bănești. în vederea 
obținerii peste plan a unor economii 
la prețul de cost și la cheltuielile de 
circulație în valoare de un milion de 
lei. și a sporirii acumulărilor bănești 
cu 2 milioane de lei; se va între
prinde o amplă acțiune de descope
rire și atragere la buget a sumei de 
500 000 lei peste prevederile bugetare, 
creîndu-se totodată o rezervă de cre
dite în valoare de 2 milioane de lei 
tn sectorul administrației de stat ; 
realizarea în plus, fată de prevede
rile planului, a următoarelor sorti
mente de materiale de construcții : 
10 000 tone de piatră spartă brută 
și agregate de balastieră, 600 tone de 
var. 500 tone criblură. 250 mc pre
fabricate ușoare din beton ; reduce
rea termenului de dare în folosință, 
în medie cu 25 de zile fată de plan, 
la obiectivele social-culturale ; redu
cerea costului mediu pe apartament, 
la toate categoriile, sub 33 000 lei, 
ceea ce va permite realizarea cu 200 
apartamente mai mult decît în anul 
1968 ; elaborarea a două schițe de 
sistematizare. în afara celor 20 pre
văzute în plan ; întocmirea, pînă Ia 
31 august a. c„ a schițelor de folo
sire rațională a fondului funciar, la 
nivelul tuturor unităților agricole 
socialiste.

Pentru o mai bună aprovizionare 
și deservire a populației prin rețeaua 
comerțului de stat și cooperatist, 
unitățile prestatoare de servicii vor 
realiza următoarele :

— modernizarea unui număr de 
10 unități comerciale prin folosirea 
creditelor de mică mecanizare în va
loare de 1 milion lei ; înființarea, de 
către unitățile cooperatiste. în satele 
componente ale județului, a unui 
număr de 50 unități prestatoare de 
servicii ; asimilarea și producerea în 
acest an a 20 produse noi de bunuri 
de larg consum ;

— o atenție deosebită se va acorda 
dezvoltării sectorului de prestări în 
construcții, prin extinderea acestuia 
și în mediul rural. în așa fel încît 
volumul de prestări în construcții să 
crească, fată de realizările anului
1968. CU 1 500 000 lei.

In acțiunea de întreținere și înfru
musețare a orașelor se vor utiliza 
mai judicios fondurile alocate. Prin 
participarea voluntară a cetățenilor 
la aceste acțiuni se va realiza un 
volum de lucrări suplimentare în va
loare de 2 milioane lei ;

— pentru o mai bună valorificare 
a potențialului turistic al județului 
se vor lua măsuri de îmbunătățire 
și înfrumusețare a tuturor drumuri
lor de acces la monumentele istorice 
și ale naturii, precum și măsuri pri
vind întreținerea monumentelor și a 
zonelor în care acestea sînt ampla
sate ;

— prin mobilizarea maselor largi 
de cetățeni se va executa, prin mun
că patriotică, un volum de lucrări 
în valoare de 45 milioane lei pentru: 
amenajarea a 10 000 mp străzi, con
struirea a 20 000 mp trotuare, repara
rea și întreținerea a 100 km străzi, 
amenajarea a 100 baze sportive, so
larii, locuri de joacă pentru copii 
etc. ; realizarea unui număr de 40 
săli de clasă, a 3 cămine culturale, 
unui dispensar uman și extinderea 
rețelei de canalizare prin contribu
ția voluntară bănească a cetățenilor.

Dintre acțiunile cu caracter cultu
ral amintim inițierea, cu sprijinul 
Comitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, a unui festival național de poe
zie contemporană „Nicolae Labiș", 
cu periodicitate bienală.

JUDEȚUL

BOTOȘANI

Răspundem chemării la întrecere 
cu următoarele angajamente :

— sarcinile anuale la producția 
globală si prestările de servicii ale 
unităților de industrie locală și gos
podărie comunală vor fi depășite cu 
cel puțin 1.7 milioane lei;

— pe seama reducerii prețului de 
cost planificat, vor fi obținute eco
nomii suplimentare de minimum 
600 mii lei;

— prin aplicarea unui regim sever 
de economii în activitatea întreprin
derilor și organizațiilor economice 
de interes local si prin valorificarea 
mai completă și superioară a rezer
velor existente, acumulările bănești 
vor spori, peste prevederile planului, 
cu 600 mii lei :

— se vor produce suplimentar 
2 000 mc prefabricate din beton ar
mat și beton pentru diverse elemente 
de construcții industriale, agrozoo
tehnice și edilitar-gospodărești ;

— va fi extinsă exploatarea zăcă- 
mîntului de turbă de la Lozna — 
Dersca. urmînd ca in anul 1969 să 
se valorifice cel puțin 4 000 tone 
turbă ;

— prin utilizarea mai judicioasă a 
fondurilor alocate administrației de 
stat, vom crea o rezervă de credite 
de circa 500 mii lei. iar prin desco
perirea de noi surse de venituri, vom 
atrage la bugetul statului, peste 
prevederi, cel puțin un milion lei;

— suprafața agricolă va crește în 
anul 1969 cu 250 hectare, ca urmare 
a folosirii mai raționale a fondului 
funciar ; totodată, se vor executa lu
crări de combatere a eroziunii solu
lui pe o suprafață de peste 10 mii 
hectare, se vor extinde suprafețele 
irigate cu încă 1140 hectare și se vor 
planta 635 hectare cu viță de vie.

Dintre obiectivele privind îmbună
tățirea activității de deservire a 
populației amintim : mai buna orga
nizare a muncii în depozitele de 
mărfuri, diversificarea reclamei co
merciale și a metodelor avansate de 
vînzare. ceea ce va duce la mărirea 
vitezei de circulație a mărfurilor ;

— folosirea eficientă a fondurilor 
alocate pentru reparații capitale, 
modernizîndu-se 10 unități comer
ciale cu o suprafață de 1 170 mp, iar 
din credite bancare pentru mică me
canizare — două unități de alimen
tație publică ;

— concomitent cu îmbunătățirea 
condițiilor materiale ale asistenței 
medicale, vom continua studiile pe 
baza cărora vom lua măsuri pentru 
redistribuirea și reprofilarea unită
ților sanitare, astfel ca în "imitele a- 
celorași indicatori de plan să se a- 
sigure o accesibilitate crescută la 
asistenta de specialitate, să se per
fecționeze asistența de urgență și să 
se folosească cît mai judicios capa
citatea de spitalizare existentă.

Acțiuni edilitar-gospodărești și de 
înfrumusețare a orașelor și satelor : 
vor fi electrificate. în acest an. 42 
de sate, se va extinde rețeaua elec
trică de joasă tensiune în alte 17 sate 
și vor fi racordate la rețea peste 
6 000 de gospodării țărănești;

— masele largi de cetățeni vor fi 
mobilizate la acțiuni de muncă pa
triotică pentru executarea de lucrări 
în valoare de peste 70 milioane lei ;

— se vor construi 20 stații pentru 
călători. 35 000 mp trotuare, iar 2 000 
poduri și podețe vor fi reparate ; pe 
drumurile județene și în parcuri vor 
fi plantați 240 000 arbuști și pomi or
namentali și se vor împăduri 20 ha 
din fondul silvic comunal ; de ase
menea. se vor amenaja 200 mii mp 
zone și spații verzi și 126 baze spor
tive simple.

îmbunătățirea activității instruc- 
tiv-educative și științifice în învăță
mîntul de toate gradele. Se prevede, 
între altele :

— perfecționarea continuă a pre
gătirii profesionale a cadrelor didac
tice din școlile generale, liceele teo
retice și de specialitate, spre a se 
asigura creșterea calitativă a con
ținutului și predării lecțiilor ;

— se vor continua cercetările în
cepute în domeniul folclorului lite
rar. muzical-coregrafic și celui legat 
de datini și obiceiuri ; cele mai valo
roase creații vor fi tipărite în cule
geri ce urmează să fie editate de 
Casa județeană a creației populare.
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BACAU

Consiliul popular al județului Ba
cău își propune :

îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
planului de producție și prestări de 
servicii în unitățile industriei locale, 
de gospodărie comunală și locativă, a 
planului de investiții și constr*%jții- 
montaj și execuția bugetulul.-fo^H, 
prin :

— realizarea unul volum suplimen
tar de producție și prestări de ser
vicii în valoare de 5,3 milioane lei; 
realizarea de economii, peste sarci
na planificată, prin reducerea pre
țului de cost, în valoare de 1,9 mi
lioane lei; creșterea beneficiilor 
peste plan cu 3,8 milioane lei; li
vrarea suplimentară, către fondul 
pieței, a unor produse de larg con
sum în valoare de 2 milioane lei ; 
asimilarea de către industria locală 
a 100 noi produse ; depășirea livră
rilor la export, prin folosirea resur
selor locale, cu 200 000 lei valută ; 
folosirea prin proiectare a otelurilor 
de calitate superioară și alegerea 
unor structuri raționale, pentru e- 
conomisirea a cel puțin 300 tone me
tal ; reducerea, in execuție, a con
sumurilor specifice de materiale de 
construcții cu cel puțin 1 la sută ;

— creșterea capacității de proiec
tare cu 15 la sută, utilizînd proiec
tele tip, directive și refolosibile ; re
ducerea volumului de investiții la 
obiectivele prevăzute în anii 1969 și 
1970 în medie cu 10 la sută, asigu- 
rînd amplasamente judicioase, den
sități optime în ansamblurile de lo
cuințe. reducînd spațiile excesive, 
eliminind finisajele costisitoare ; da
rea în folosință, înainte de termen, 
a următoarelor obiective : prepara- 
ție tesătorie Fabrica de postav Bu- 
huși — cu 5 luni ; atelierul mecanic 
și spațiile de depozitare ale I.L.F. 
Bacău — cu 3 luni; modernizarea a 
6 km drum pe traseul Roznov — 
Tazlău — Leontenești cu 2 luni; 
centrul stomatologic Bacău cu 2 
luni ; magazinul de la Asău cu 1 
lună ;

— mobilizarea populației de la 
sate, din zona cooperativizată și din 
zona de munte, pentru a întreține 
pășunile și fînețele naturale pe cele 
aproape 40 000 ha, din care 21000 
ha izlazuri comunale ;

îmbunătățirea deservirii populației 
de către rețeaua comerțului de stat 
și cooperatist, unitățile prestatoare 
de servicii și de asistență medicală, 
prin :

— dezvoltarea rețelei comerciale 
cu 4 noi complexe ; construirea în 
mediul rural a 7 noi magazine uni
versale și modernizarea a încă 5 
unități comerciale ; de asemenea, se 
va da în folosință o brutărie și în
ființa 84 de secții de prestări de ser
vicii cu profile diferite ; înființarea, 
de către cooperația meșteșugărească, 
a 15 unități noi și diversificarea ser
viciilor ; intensificarea activității de 
educație sanitară a populației.

— Buna gospodărire și înfrumuse
țare a orașelor și satelor, între al
tele prin mobilizarea de către de- 
putați a maselor largi de cetățeni 
pentru executarea, în acest an, a 
unui volum de lucrări edilitar-gos
podărești in valoare de peste 100 
milioane lei.

— îmbunătățirea activității instruc- 
tiv-educative și științifice în învă
tămîntul de toate gradele prin ridi
carea calității învățămîntului de 
toate gradele ; perfecționarea con
tinuă a cadrelor didactice ; asigura
rea bazei materiale necesare ; îmbu
nătățirea activității de educație pa
triotică a tineretului școlar ; antre
narea cadrelor didactice la studierea 
unor probleme de ordin sociologic și 
întocmirea, pe baza documentelor 
existente, a monografiilor unităților 
școlare și ale comunelor.
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(Urmare din paj. I)

Combinatul siderurgic de la 
Galați a găzduit ieri după amiază 
o însuflețită adunare în cadrul 
căreia constructori, furnaliști, oțe- 
lari, laminoriști, oameni ai muncii 
din alte întreprinderi gălățene, ca
dre didactice, studenți au susținut 
în unanimitate desemnarea tova
rășului GHEORGHE APOSTOL, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor, drept candidat al Fron
tului Unității Socialiste în circum
scripția electorală nr. 1 Galați-est.

Tov. Constantin Dăscălescu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Galați al P.C.R., președintele 
Consiliului județean al Frontului 
Unității Socialiste, a arătat că în 
ultimii ani, ca urmare a politicii 
de industrializare socialistă, pro
movată neabătut de către partid, 
orașul de la Dunăre a devenit un 
puternic centru industrial al țării, 
cu o viață socială și spirituală în 
plină afirmare.

Susținînd cu căldură candidatu
ra tovarășului Gheorghe Apostol, 
furnalistul Iordan Surugiu a reîn
noit angajamentul celui mai tînăr 
și mai mare centru siderurgic ’ al 
țării de a da în acest an peste 
prevederile planului 4 000 tone 
fontă și 5 000 tone oțel. Ing. Gelu 
Kahu, directorul Institutului de 
cercetări și proiectări navale, a 
arătat că pe planșeta proiectanți- 
lor se află în lucru proiectul unui 
nou cargou de 7 500 tone, o gamă 
variată de nave fluviale și de 
coastă, realizări prin care colecti
vul institutului este hotărît să a- 
ducă o contribuție sporită la în
făptuirea politicii partidului de 
dezvoltare a bazei tehnice-mate- 
riale a socialismului. Rectorul In
stitutului pedagogic, Ion Teodores- 
cu, vorbind în numele celor 4 000 
studenți și cadre didactice din cen
trul universitar Galați, a relevat 
grija permanentă a conducerii 
partidului și statului pentru for
marea noilor generații de specia- 
l‘-v-

i, rtuvîntul lor, Victoria Lu- 
poaieî, tehniciană la întreprinderea 
textilă, Vasile Cojocaru, inginer la 
complexul C.F.R., Ștefan Baltă, 
maistru la Uzina mecanică navală, 
Aurel Spanache, maistru la Șantie
rul naval, și Iulian Simionescu, di
rectorul Direcției navigației flu
viale, au exprimat hotărârea colec
tivelor respective de muncitori de 
a-și îndeplini exemplar angaja
mentele în întrecerea pentru de
pășirea planului pe anul 1969.

Luînd cuvîntul în încheierea 
adunării, tovarășul Gheorghe A- 
postol a mulțumit participanților 
pț'^ru încrederea .acordată și și-a 
exprimat convingerea că populația 
muncitoare a Galațiului va valori
fica din plin marile resurse de care 
dispune municipiul pentru a aduce 
o contribuție tot mai importanții 
la înflorirea patriei socialiste.

Luni dimineața, în sala Casei de 
cultură a sindicatelor din Iași, a 
avut loc o însuflețită adunare ce
tățenească în cadrul căreia a fost 
propus drept candidat al Frontului 
Unității Socialiste în circumscrip
ția electorală nr. 1 Iași pentru 
alegerile de deputați în Marea A- 
dunare Națională, tovarășul EMIL 
BODNARAȘ, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat.

Sprijinind cu căldură propunerea 
prezentată de tovarășul .Miu Do- 
brescu, prlm-secretar al Comite
tului județean de partid Iași, pre
ședintele consiliului județean al 
Frontului Unității Socialiste, nu
meroși participant la adunare, 
printre care acad. Cristofor Simio
nescu, președintele filialei Iași a 
Academiei, Costică Tudose, lăcătuș 
la Fabrica de antibiotice, sculpto
rul Iftimie Bîrleanu, prof. Constan
ța Costin, vicepreședintă a consi
liului municipal al femeilor, au 
scos în evidență profundele schim
bări petrecute în anii socialismului 
pe meleagurile ieșene. Producția 
industrială a județului este astăzi 
de peste 4 ori mai mare față de 
anul 1959. Fondurile de Investiții 
alocate în primii trei ani ai cinci
nalului în județul Iași însumează 
peste 4 miliarde lei; au fost puse 
în funcție sau vor intra în curînd 
în producție unități moderne, prin
tre care combinatul alimentar, țe- 
eătoria de mătase, uzina de fibre 
sintetice, fabrica de produse cera
mice, refleotînd consecvența cu 
care partidul înfăptuiește politica 
de industrializare socialistă, de dez-, 
voltare armonioasă a tuturor ju
dețelor țării.

în cuvîntul lor, Anișoara Albu, 
tehniciană la fabrica „Textila'1, și 
acad. M. Haimovici au exprimat 
angajamentul muncitorilor, tehni
cienilor și oamenilor de știință 
din Iași de a întâmpina cea de-a 
25-a aniversare a eliberării Româ
niei și Congresul al X-lea al P.C.R. 
prin înfăptuirea integrală a anga
jamentelor luate în cadrul între
cerii pentru depășirea planului pe 
anul 1969 și sporirea aportului 
științei la dezvoltarea economiei 
naționale.

Cuvinte calde de recunoștință 
față de partid, grație sprijinului 
căruia centrul universitar Iași cu
prinde în prezent 23 000 studenți 
la cursurile de zi, serale și fără 
frecvență, față de 3 000 studenți în 
anii 1938—1939, au exprimat prof, 
dr. docent Ion Creangă, rectorul 
Universității „Al. I. Cuza". și stu
dentul Ștefan Ciobanu.

Mulțumind pentru încrederea ce 
i-a fost acordată, tovarășul. Emil 
Bodnaraș s-a referit în cuvîntul 
său la sarcinile care revin oame

nilor muncii din Iași în înfăptuirea 
însufleți torului program de dez
voltare multilaterală a României 
socialiste, adoptat de Congresul al 
IX-lea și Conferința Națională a 
P.C.R.

în marea hală a atelierului meca
nic al Combinatului petrochimic 
din impunătoarea platformă in
dustrială de la Brazi a avut loc 
ieri o mare adunare cetățenească 
in cadrul căreia a fost propus can
didat al circumscripției electorale 
nr. I Ploiești-Sud pentru alegerile 
de deputați in Marea Adunare Na
țională tovarășul CHIVU STOICA, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Luind cuvîntul în cadrul adună
rii, tovarășii Dumitru Baialia, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Prahova al P.C.R., președintele 
Consiliului județean al Frontului 
Unității Socialiste, ing. Bujor 01- 
teanu, director general al rafină
riei Brazi, și ing. Vulpe Traian, 
director generai al Combinatului 
petrochimic Ploiești, au relevat 
justețea politicii partidului de in
dustrializare socialistă a țării, a- 
portul ei la sporirea potențialului 
economic al României, la accelera
rea ritmului progresului economic 
și social.

în cuvîntul său, tovarășul Vasile 
Soare, tehnician la Rafinăria Plo
iești, s-a referit la preocuparea sta
tornică a conducerii partidului pen
tru adîncirea' și dezvoltarea demo
cratismului propriu orînduirii noas
tre socialiste, ceea ce asigură par
ticiparea efectivă a maselor la 
dezbaterea principalelor probleme 
ale politicii interne și externe a 
partidului și statului, a proiectelor 
de legi și măsuri privitoare la cele 
mai importante laturi ale con
strucției socialiste. Vorbitorul a 
relevat că multe din propunerile 
judicioase ale cetățenilor privind 
problemele edilitar-gospodărești ale 
municipiului și comunelor își pot 
găsi soluționarea pe plan local, cu 
forțele și contribuția populației.

Despre îndeplinirea consecventă 
de către partidul nostru a progra
mului de dezvoltare economică și 
social-culturală menit să ridice 
bunăstarea oamenilor muncii de la 
orașe și sate au vorbit tovarășii 
Stelian Dumitrescu, rectorul Insti
tutului de petrol din Ploiești, și 
Margareta Pavel, membră a C.A.P. 
din Brazi, secretara comitetului co
munal U.T.C.

în încheierea adunării a luat cu
vîntul tovarășul Chivu Stoica care, 
mulțumind pentru încrederea acor
dată, a făcut o amplă trecere în 
revistă a succeselor repurtate de 
oamenii muncii în îndeplinirea ho- 
tărîrilor Congresului al IX-lea și 
Conferinței Naționale a partidului 
și a sarcinilor deosebite ■ care le 
revin în anul 1969, an decisiv al 
planului cincinal.

La Uzina mecanică Timișoara a 
avut loc ieri o entuziastă adunare 
în cadrul căreia tovarășul PAUL 
NICULESCU-MIZIL, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., a fost desemnat candidat 
al Frontului Unității Socialiste în 
circumscripția electorală nr. 1 Ti- 
mișoara-Nord în alegerile de depu
tați pentru Marea Adunare Na
țională.

în cuvîntul lor, tovarășii Mihai 
Telescu, prim-secretar al Comite
tului județean Timiș al P.C.R.. 
președintele Consiliului județean al 
Frontului Unității Socialiste, 
Schultz Francisca, muncitoare la 
fabrica „1 Iunie", Coriolan Pop, 
prim-secretar al Comitetului mu
nicipal Timișoara al P.C.R., ing. 
Gh. Boșneac, directorul general al 
Uzinei mecanice Timișoara, au 
subliniat că alegerile de la 2 mar
tie, ca și întreaga campanie elec
torală, constituie un eveniment de 
însemnătate deosebită în viața po
litică a țării noastre, eveniment 
pe care oamenii muncii români, 
germani, maghiari, sîrbi și de alte 
naționalități din județul Timiș, fn 
strînsă unitate și frăție, sînt ho- 
tărîți să-l întîmpine cu noi succe
se în activitatea lor creatoare. E- 
vocînd bogatul bilanț al realiză
rilor obținute în ultimii patru ani 
de poporul nostru, de oamenii 
muncii din județul Timiș, între 
altele faptul că producția globală 
a județului a sporit cu peste 36 
la sută față de 1965, vorbitorii au 
arătat că toate acestea sînt rodul 
politicii partidului nostru, rodul 
elanului cu care oamenii muncii 
înfăptuiesc sarcinile stabilite de 
Congresul al IX-lea și Conferința 
Națională a P.C.R.

Prof. dr. docent Pius Brînzeu, 
rectorul Institutului de medicină, și 
prof. Ion Sălcudeanu au relevat 
grija permanentă a partidului și 
statului nostim pentru sănătatea 
poporului, pentru dezvoltarea în- 
vățămîntului, eforturile materiale 
crescînde care se fac în acest scop, 
între care și măsurile privind mă
rirea salariilor cadrelor didactice, 
nouă dovadă a prețuirii pe care o 
acordă partidul slujitorilor școlii.

După ce au arătat succesele pe 
care le-au obținut anul trecut co
lectivele din care fac parte, mun
citorul Pașici Marinco, secretarul 
comitetului de partid de la fabrica 
de mănuși, și Viorica Boiboreanu, 
muncitoare la fabrica „Teba“, au 
dat glas hotărîrii salariaților din 
întreprinderile respective de a dez
volta realizările obținute pentru a 
înttmpina cu sentimentul datoriei 
împlinite a 25-a aniversare a eli
berării patriei și al X-lea Congres 
al P.C.R.

Adunarea cetățenească din cir
cumscripția electorală nr. 1 Timi
șoara Nord a prilejuit o entuziastă 
manifestare a încrederii populației 
timișorene față de politica marxist- 

leninfstă a partidului, a hotărîrii 
de a-și consacra toate forțele în
făptuirii ei.

Ieri, la Combinatul de indus
trializare a lemnului din Pitești, 
un mare număr de muncitori, teh
nicieni, ingineri, cadre didactice, 
cooperatori din comune mărginașe 
ca Ștefănești, Mărăcineni, Colibași, 
au participat la adunarea cetățe
nească în cadrul căreia a fost pro
pus drept candidat al Frontului 
Unității Socialiste în circumscrip
ția electorală nr. 2 Pitești nord în 
alegerile de deputați pentru Marea 
Adunare Națională tov. VIRGIL 
TROFIN, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R.

în cuvîntul său, tov. Gheorghe 
Năstase, prim-secretar al Comite
tului județean Argeș al P.C.R., 
președintele consiliului județean 
al Frontului Unității Socialiste, a 
făcut o cuprinzătoare trecere în 
revistă a succeselor obținute de la 
ultimele alegeri în dezvoltarea e- 
conomică și social-culturală a ju
dețului Argeș. Este semnificativ 

CLUJ. întrunirea din Sola sporturilor

pentru sprijinul acordat ridicării 
acestui județ, printre cele mai vi
tregite de stăpînireâ burgheziei, 
faptul că statul a alocat între 
1965—1968 circa 10 miliarde lei 
pentru construirea unor mari o- 
biective industriale și social-cultu
ral e.

Referindu-se la faptul că in 
1969 urmează a se fructifica în ju
deț un volum de investiții de 3,4 
milioane lei, materializate în obiec
tive industriale menite să contri
buie la depășirea cu aproape 50 
la sută a producției globale față de
1968, mai mulți vorbitori, printre 
care Mihai Dumitru, directorul 
Uzinei de piese auto Colibași, Elena 
Tudor, muncitoare Ia Uzinele texti
le, ing. Gheorghe Băiașu, director 
la Trustul de construcții Argeș, ing. 
Nicolae Stanciu de la Fabrica de 
tananți, prof. Filofteia Budan și 
doctor Ion Moisescu au exprimat 
hotărîrea colectivelor în mijlocul 
cărora muncesc de a dezvolta ma
rile realizări din anii socialismului 
prin perfecționarea calitativă a 
întregii lor activități. Ing. Ion Stan, 
de la Uzina de autoturisme, Ilie 
Stoian, muncitor la Fabrica de mo
toare electrice, Gheldiu Preda, mai
stru la C.I.L., E. Vasilescu, șef de 
serviciu la Combinatul de cauciuc 
au arătat că muncitorii și tehnicie
nii din aceste unități își vor mobili
za toate forțele pentru ca în anul
1969, anul hotărîtor al cincinalului, 
să îmbunătățească substanțial orga
nizarea muncii, să ridice continuu 
competitivitatea produselor lor pe 
piața externă.

în încheiere a luat cuvîntul to
varășul Virgil Trofin, care, după 
ce a mulțumit cetățenilor pentru 
încrederea ce i-au acordat-o, a fă
cut o amplă prezentare a celor mai 
importante probleme actuale ale 
politicii interne și externe a parti
dului, a sarcinilor ce revin oame
nilor muncii din Pitești în înfăp
tuirea însuflețitorului program de 
înflorire a patriei adoptat de Con
gresul al IX-lea și Conferința Na
țională a P.C.R.

Tovarășul ILIE VERDEȚ, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, a fost propus 
candidat al Frontului Unității So
cialiste în circumscripția electorală 
nr. 2 Hunedoara-Nord în alegerile 
de deputați pentru Marea Adunare 
Națională.

•Sprijinind unanim propunerea 
făcută de tovarășul Ioachim Moga, 
prim-secretar al comitetului jude
țean de partid, președintele Consi
liului județean al Frontului Unită
ții Socialiste, numeroși vorbitori, 
printre care Nicolae Agachi, direc
torul general al Combinatului side
rurgic Hunedoara, laminoristul 
Nicolae Dănilă, au arătat că dez
voltarea economică a Hunedoarei 
este simbolică pentru ritmul pro
gresului întregii țări. în ultimii 4 
ani aci s-au investit peste 3 mi
liarde lei pentru construcții indus
triale și social-culturale. Darea în 
funcțiune a unor mari capacități de 
producție a creat premisa dezvoltă
rii continue a producției siderurgi
ce, care în anul trecut a înregistrat 
o creștere de peste 25 la sută față 
de 1965. Combinatul siderurgic 
Hunedoara dă în prezent peste 56 
la sută din producția de fontă a

țării, 52 la sută din producția de 
oțel și peste 50 la sută din cea de 
laminate finite. Succesele repurtate 
în ultimii 4 ani în toate domeniile 
construcției socialiste constituie o 
dovadă elocventă a realismului și 
caracterului mobilizator al progra
mului stabilit de partid. Ca ur
mare a înfăptuirii consecvente a 
politicii de industrializare socialistă 
a țării au fost date în funcțiune im
portante obiective, a sporit poten
țialul economic, capacitatea de di
versificare și îmbunătățire a pro
ducției industriale. Pe această 
bază, pe măsura creșterii producției 
industriale și agricole, a dezvoltării 
economiei, se îmbunătățesc neînce
tat condițiile de trai ale populației. 
La Hunedoara în ultimii patru ani 
au fost date în folosință 3 300 de 
apartamente, un spital cu 700 de 
paturi, noi spații comerciale, 3 școli 
generale și un liceu.

în cuvîntul lor, profesoara Raisa 
Boiangiu, maistrul constructor Gri- 
gore Boeru, medicul Gheorghe 
Farcaș și alți vorbitori au scos în 
evidentă deosebita însemnătate a 

alegerilor în viața politică a țării, 
subliniind' că prin întreaga ei des
fășurare campania electorală va 
amplifica participarea maselor la 
conducerea treburilor statului, la 
realizarea programului de desăvîr- 
șire a construcției socialiste.

Mulțumind siderurgiștilor, con
structorilor și celorlalți oameni ai 
muncii din circumscripție pentru 
cinstea ce i-au făcut-o propunîn- 
du-1 candidat, tovarășul Ilie Verdeț 
a făcut o cuprinzătoare trecere în 
revistă a sarcinilor majore trasate 
de partid în actuala etapă de dez
voltare a țării.

La sfîrșitul primului schimb, 
către hala de montaj general a 
Uzinei de tractoare din Brașov se 
îndreptau muncitori, ingineri, teh
nicieni de la Uzinele de tractoare, 
de la „Rulmentul", Uzina nr. 2, 
Uzina mecanică de material rulant, 
depoul Timiș, întreprinderea de 
unelte și scule, Fabrica de șuru
buri, Institutul de cercetări și pro
iectări de automobile și tractoare, 
precum și cadre didactice și medi
cale, cetățeni din noile cartiere — 
zona Gării și Tractorul. Un mare 
număr de oameni ai muncii s-au 
întrunit aici într-o însuflețită adu
nare în vederea propunerii candi
datului Frontului Unității Socialis
te, în circumscripția electorală nr. 
1-Brașov, pentru alegerile de depu
tați în Marea Adunare Națională.

După ce a prezentat auditoriului 
o imagine bogată a realizărilor 
obținute de poporul nostru în pe
rioada care a trecut de la ultimele 
alegeri de deputați în Marea Adu
nare Națională, realizări în rîndul 
cărora se încorporează organic 
cele aparținînd oamenilor muncii 
din județul Brașov, tovarășul 
Gheorghe Pană, prim-secretar al 
Comitetului județean Brașov al 
P.C.R., președintele Consiliului ju
dețean al Frontului Unității Socia
liste, a propus pe tovarășul MA
XIM BERGHIANU, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, candidat al 
Frontului Unității Socialiste, pen
tru circumscripția electorală nr 1 
Brașov pentru alegerile de depu
tați în Marea Adunare Națională.

„O expresie elocventă a progre
selor obținute în România ne-o 
oferă însăși uzina noastră, a spus 
Ludovic Fiilop, maistru la Uzina 
„Rulmentul". în ultimii ani ea a cu
noscut o dezvoltare vertiginoasă. 
Au sporit continuu producția globa
lă și marfă, productivitatea muncii, 
a crescut rentabilitatea. Cu senti
mentul unor asemenea succese ne 
pregătim pentru alegerile de la 
2 martie".

Luînd cuvîntul, alți numeroși 
vorbitori, printre care Emil 
Oniga, directorul general al Uzi
nelor de tractoare, ing. Nicolae 
Grama, directorul Institutului de 
cercetări și proiectări de automo
bile și tractoare, Ion Schmidt, scu
ler la Uzina de tractoare, pensio
narul Gheorghe Gal, au susținut 
cu căldură propunerea făcută, ex- 
primîndu-și deplina adeziune față 
de politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, ară- 
tînd că, muncind laolaltă, oamenii 
muncii — români, germani, ma
ghiari — își vor îndeplini sarcinile 
ce le revin din prevederile Con- 

greșului al IX-lea și ale Conferin
ței Naționale a .P.C.R.

în încheierea adunării, tovarășul 
Maxim Berghianu a mulțumit oa
menilor muncii brașoveni pentru 
propunerea sa drept candidat în 
alegerile de la 2 martie, referin- 
du-se în continuare la sarcinile ce 
revin colectivelor de muncă din 
întreprinderile și instituțiile ora
șului, din județul Brașov, în 1969, 
an hotărîtor al cincinalului, pre
cum și în vasta operă de edificare 
socialistă a patriei.

La Tg. Jiu, muncitorii de la 
C.I.L., fabrica de ciment șl alte 
întreprinderi industriale, medici, 
cadre didactice, funcționari din 
oraș, țărani cooperatori din co
muna Drăguțești s-au întîlnit în 
marea hală a fabricii de placaj de 
la complexul de industrializare a 
lemnului pentru a desemna can
didatul Frontului Unității Socia
liste în circumscripția electorală 
nr. 1-Tg. Jiu, pentru alegerile de 
deputați în Marea Adunare Na
țională.

Cu acest prilej, tovarășul Gheor- 

ghe Paloș, prim-secretar al Comi
tetului județean Gorj al P.C.R., 
președintele consiliului județean 
al Frontului Unității Socialiste, a 
prezentat o expunere în care a 
subliniat caracterul democratic al 
alegerilor de deputați în țara 
noastră. Candidat pentru alegerile 
de deputați în Marea Adunare Na
țională a fost propus tovarășul 
CONSTANTIN DRĂGAN, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
U.G.S.R., membru al Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia.

Numeroși vorbitori, printre care 
ing. Nicolae Sperdea, directorul 
C.I.L. Tg. Jiu, inginer Nicolae Ha- 
ranaciu, directorul întreprinderii 
ateliere, transport și bază tubu- 
lară, Bărboi Constantin, președin
tele C.A.P.-Iași (Gorj), dr. Alexan
dru Niculescu, directorul spitalului 
unificat Tg. Jiu, prof. Cornel Ale- 
xandrescu, directorul Liceului nr. 1. 
„T. Vladimirescu", au susținut 
unanim propunerea făcută, relie
fând totodată succesele însemnate 
obținute de oamenii muncii din ju
dețul Gorj în domeniul economic, 
social-cultural în anii construcției 
socialiste.

Luînd cuvîntul, tovarășul Con
stantin Drăgan a mulțumit ale
gătorilor pentru cinstea de a fi 
propus candidat în circumscripția 
electorală nr. 1 Tg. Jiu pentru ale
gerile de deputați în Marea Aduna
re Națională. în continuare, vorbi
torul s-a referit la amplele per
spective ce se deschid în anii 
următori în fața poporului mun
citor, la necesitatea valorificării 
tuturor posibilităților materiale și 
umane existente în vederea înde
plinirii cu succes a obiectivelor 
stabilite de Congresul al IX-lea și 
Conferința Națională a partidului.

Un mare număr de cetățeni ai 
orașului Suceava, muncitori, ingi
neri, tehnicieni, lucrători în dome
niul învățămîntului și culturii, 
medici, studenți, gospodine, repre
zentanți ai organizațiilor de masă 
și obștești, s-au adunat ieri după 
amiază în sala combinatului de 
celuloză și hîrtie pentru a desem
na candidatul Frontului Unității 
Socialiste, pentru circumscripția 
electorală nr. 1-Suceava, în alege
rile de deputați în Marea Adunare 
Națională.

Adunarea a fost deschisă de tov. 
Emil Bobu, prim-secretar al Comi
tetului județean Suceava al P.C.R., 
președintele Consiliului județean al 
Frontului Unității Socialiste, care 
a propus candidatura tovarășului 
PETRE LUPU, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R.

în cuvîntul lor, Nicolae Răducu, 
directorul combinatului de indus
trializare a lemnului, Alexandru 
Vasilescu, rectorul Institutului pe
dagogic, medicul Nicolae Reuț, e- 
conomistul Vasile Șchiopescu. ing. 
Otilia Popescu, ing. Emilian Pe
trescu, mecanicul de locomotivă 
Paul Tănase, precum și alți parti
cipantă au relevat realizările în
semnate obținute în județul Su
ceava, subliniind că acestea sînt 
o expresie grăitoare a politicii 
partidului de dezvoltare multilate
rală a patriei, a preocupării con
secvente pentru dezvoltarea armo
nioasă a tuturor județelor țării. 
Sprijinind cu căldură desemnarea 

candidatului pentru alegerile de 
deputați în Marea Adunare Națio
nală, vorbitorii s-au angajat să 
muncească cu răspundere și pasiu
ne pentru înfăptuirea obiectivelor 
însemnate care revin județului Su
ceava in cadrul planului pentru 
cel de-al patrulea an al cincina
lului, să-și aducă din plin contri
buția la eforturile întregului po
por pentru înflorirea orașelor și 
satelor patriei.

Muncitori, medici, profesori, gos
podine, țărani cooperatori din 
circumscripția electorală nr. 1 
Tîrgoviște au luat parte ieri după- 
amiază în una din marile hale 
ale uzinei tîrgoviștene de uti
laj petrolier la adunarea cetățe
nească pentru desemnarea candi
datului în alegerile de deputați 
pentru Marea Adunare Națională. 
Tovarășul Nicolae Tăbîrcă, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Dîmbovița al P.C.R., președintele 
Consiliului județean al Frontului 
Unității Socialiste, a vorbit în 
deschiderea adunării despre reali
zările economice și social-cultu
rale obținute de către oamenii 
muncii din județ în anii de a- 
vînt constructiv ai patriei. în 
continuare, vorbitorul a propus 
drept candidat în alegerile de de
putați pentru Marea Adunare Na
țională, în circumscripția electo
rală nr. 1, pe tovarășul MANEA 
MĂNESCU, membru al Comitetu
lui Executiv, secretar al Comite
tului Central al P.C.R.

Numeroși cetățeni care au luat 
cuvîntul au susținut cu căldură 
propunerea făcută. „Particip cu 
bucurie și emoție la acest eve
niment important, politic și cetă
țenesc, a spus muncitorul Dima 
Cristescu, de la secția de racorduri 
speciale a Uzinei de utilaj petrolier. 
Vreau să exprim în această aduna
re hotărîrea colectivului din care 
fac parte ca, strîns unit în jurul 
partidului, să-și îndeplinească cu 
cinste sarcinile ce-i revin în anul 
1969, să-și alăture roadele muncii 
sale realizărilor pe care întregul 
popor le închină scumpei noastre 
patrii".

în același spirit au vorbit în a- 
dunare tovarășii Gheorghe Tănă- 
soiu, Ion Bănulescu, constructorul 
Constantin Leașu, profesoara Elena 
Mina, tînăra Vasilia Mircescu.

Mulțumind pentru încrederea 
cetățenilor care l-au desemnat 
drept candidat în alegeri, tovară
șul Manea Mănescu care a 
luat cuvîntul în încheierea adu
nării a arătat că județul Dîmbo
vița are frumoase perspective de 
dezvoltare, că prin hărnicia și pri
ceperea gospodărească a locuitori
lor săi este de așteptat ca atît în 
industrie cît și în agricultură să se 
obțină rezultate pe măsura posibi
lităților existente. Alegerile care 
au loc în acest an ce va fi marcat 
de evenimente deosebite pot con
stitui un bun prilej pentru îmbogă
țirea realizărilor, pentru înfăptui
rea sarcinilor economice, social- 
culturale propuse pentru anul în 
curs, pentru îndeplinirea angaja
mentelor luate.

în comuna Valul lui Traian, din 
județul Constanța, cooperatori a- 
gricoli, mecanizatori, lucrători din 
I.A.S., cercetători de la Stațiunea 
experimentală Dobrogea, cadre di
dactice și alți cetățeni s-au întîl- 
nit într-o însuflețită adunare în 
cadrul căreia l-au desemnat drept 
candidat al Frontului Unității So
cialiste în circumscripția electora
lă nr. 6 Murfatlar, pentru alegeri
le de deputați în Marea Adunare 
Națională, pe tovarășul VASILE 
VÎLCU, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Uniunii naționale a coopera
tivelor agricole de producție.

Tov. Petre Ionescu, prim-secre
tar al Comitetului județean Con
stanța al P.C.R., președintele Con
siliului județean Constanța al 
Frontului Unității Socialiste, care 
a făcut propunerea — a trecut în 
revistă bogatele succese cu care oa
menii muncii din județ întîmpină 
alegerile de la 2 martie.

Susținînd cu căldură propune
rea făcută, ing. Petre Tomoroga, 
directorul Stațiunii experimentale 
Dobrogea, Sava Ion, președintele 
cooperativei agricole din comuna 
Topraisar, prof. Emil Mutulescu, 
directorul școlii generale din co
muna Murfatlar, ing. Nadejda La- 
zăr, agronom la cooperativa agri
colă din satul Valea Seacă, au sub
liniat că alegătorii pe care-i repre
zintă nu vor precupeți nici un e- 
fort pentru a contribui la înmulți
rea succeselor economice ale jude
țului.

Luînd cuvîntul în încheiere, to
varășul Vasile Vîlcu a vorbit pe larg 
despre politica partidului, despre 
programul stabilit de Congresul al 
IX-lea al P.C.R., cu care candidații 
Frontului Unității Socialiste se pre
zintă în fața alegătorilor. Subli
niind grija partidului și guvernu
lui pentru dezvoltarea tuturor ju
dețelor țării, vorbitorul a arătat 
că de la ultimele alegeri pentru 
deputați în Marea Adunare Națio
nală, județul Constanța s-a dezvol
tat necontenit, că anii care urmea
ză deschid noi perspective dezvol
tării economice și sociale a jude
țului, confirmîndu-se încă o dată 
realismul, spiritul clarvăzător al 
politicii Partidului Comunist Ro
mân.

Reprezentanți ai oamenilor mun
cii din întreprinderi, instituții de 
învățămînt, știință, artă și cultură, 
studenți și cadre didactice de la 
Universitatea din Craiova, mem
bri ai cooperativelor agricole de 
producție din comunele Pielesti, 
Robănești și Ghercești, cetățeni din 
circumscripția electorală nr. 1 Cra
iova, prezenți luni după-amiază în 
sala de festivități a uzinei „Elec- 
troputere", au propus drept candi
dat în alegerile pentru Marea A- 
dunare Națională pe tovarășul

ȘTEFAN VOITEC, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Marii Adunări Națio
nale.

Susținînd propunerea făcută de 
tovarășul Gheorghe Petrescu, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Dolj al P.C.R„ președintele Consi
liului județean al Frontului Uni
tății Socialiste, numeroși partici- 
panți la adunare au vorbit despre 
înaltul democratism al orînduirii 
noastre, despre realizările obținute 
în țara noastră în anii ce s-au 
scurs de la ultimele alegeri. în 
cuvîntul lor, ing. Alexandru Hein
rich, directorul general al uzinei 
„Electroputere", profesoara Geor- 
geta Florigoanță, lt. col. Pechea 
Constantin, pensionarul Ion Gîrju, 
prof. dr. docent Nicolae Rădulescu, 
prorector al Universității, Aurică 
Anghel, președinte al C.A.P. din 
satul Cîmpeni, și alții s-au referit 
pe larg la progresul înregistrat în 
acest interval în județul Dolj.

în cuvîntul rostit cu acest pri
lej, tovarășul Ștefan Voitec, mul
țumind pentru încrederea acordată 
de alegători, a vorbit pe larg 
despre succesele obținute de 
poporul nostru în cei patru 
ani ce s-au scurs de la ultimele a- 
legeri în toate domeniile activității 
economice, sociale și politice, des
pre platforma politică cu care 
Frontul Unității Socialiste se pre
zintă la apropiatele alegeri. EI 
s-a referit apoi la activitatea 
fructuoasă desfășurată în ultima 
legislatură de organul suprem al 
puterii de stat, activitate ce s-a 
concretizat în adoptarea unor legi 
de mare însemnătate pentru viata 
țării, citind, în acest sens, adop
tarea Constituției Republicii Socia
liste România și a actualului plan 
cincinal, a Declarației cu privire la 
politica externă a României, a le
gilor privind organizarea adminis- 
trativ-teritorială a țării, organiza
rea și funcționarea consiliilor popu
lare etc.

în sala mare a Palatului culturii 
din Tg. Mureș a avut loc adunarea 
cetățenilor din circumscripția elec
torală nr. l-est, la care au partici
pat numeroși oameni ai muncii de 
la Fabrica de mobilă „23 August", 
Fabrica de confecții „Mureșul" și 
alte întreprinderi, cadre didactice u- 
niversitare, cercetători, studenți 
români, maghiari și de alte națio
nalități. Adunarea a fost des
chisă de tovarășul Nicolae Ve- 
reș, prim-secretar al Comitetului 
județean Mureș al P.C.R., președin
tele Consiliului județean al Fron
tului Unității Socialiste, care a pro
pus pe tovarășul IOSIF BANC, 
membru supleant, al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
candidat al Frontului Unității So
cialiste pentru alegerile de depu
tați în Marea Adunare Națională.

Prof. univ. dr. docent Puskas 
Gheorghe, rectorul Institutului de 
medicină și farmacie, Opriș Gheor- 
ghe, președintele C.A.P. Sîngiorgiu 
de Mureș, prof. Buda Victoria și 
alți participant au susținut cu căl
dură propunerea, exprimîndu-si 
totodată totala adeziune față de 
politica internă și externă a parti
dului nostru, subliniind profundul 
ei democratism, posibilitățile largi 
pe care le acordă tuturor oameni
lor muncii, indiferent de naționa
litate, de a participa la întreaga 
activitate politică, economică și 
socială a țării.

Ing. loan Florea. directorul Fa
bricii de mobilă „23 August" din 
Tg. Mureș, a exprimat, în numele 
colectivului acestei întreprinderi, 
hotărîrea de a sprijini victoria în 
alegeri a Frontului Unității Socia
liste, nu numai prin votul dat can- 
didaților lor, ci și prin eforturile 
neobosite ale oamenilor muncii, 
români și maghiari, înfrățiți de 
idealul nobil al slujirii patriei co
mune — eforturi îndreptate spre 
înfăptuirea mărețului program de 
dezvoltare multilaterală a Româ
niei socialiste.

La încheierea adunării a luat 
cuvîntul tovarășul Iosif Banc, care, 
după ce a mulțumit pentru în
crederea acordată, a arătat că 
actuala campanie electorală se 
desfășoară în condițiile unei 
avîntate munci creatoare care 
are loc pe tot cuprinsul țării. E- 
forturile ponorului nostru — a sub
liniat vorbitorul — sînt concentrate 
în prezent spre înfăptuirea unei 
noi etape a procesului de dezvol
tare a construcției socialiste în 
România.

Lucrători din unitățile feroviare, 
de la uzina de alumină, întreprin
derea agricolă de stat-sere și alte 
întreprinderi industriale, numeroși 
cetățeni ai orașului Oradea s-au 
întrunit în sala de festivități a ate
lierelor C.F.R.

Tovarășul Victor Bolojan, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Bihor al P.C.R., președinte al Con
siliului județean al Frontului Uni
tății Socialiste, a propus drept can
didat, în circumscripția electorală 
nr. 1 Oradea în alegerile de depu
tați pentru Marea Adunare Na
țională, pe tovarășul PETRE BLA- 
JOVTCI, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul muncii.

„Muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii de la depoul de locomotive 
vor depune toate eforturile pentru 
întîmpinarea alegerilor de la 2 
martie cu realizări importante", a 
spus în adunarea cetățenească 
maistrul Bujor Fiterău. Ecaterina 
Roșu, directoarea școlii generale 
nr. 9, a exprimat mulțumirile colec
tivului școlii pentru grija acordată 
de partid educatorilor tinerei ge
nerații, grijă ce se desprinde și din 
recenta hotărîre cu 'privire la ma
jorarea salariilor corpului didactic. 
Au luat, de asemenea, cuvîntul ing.

(Continuare în pag. a IV-a)
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Constantin Ștefănoiu, directorul u- 
zinei de alumină, ing. Teodor Be- 
tea de la întreprinderea agricolă 
de stat-sere Oradea, Mihai Chind- 
lea, contabil-șef la Fabrica de za
hăr, Adalbert Szabo, maistru la 
Fabrica de mobilă, și alții care au 
Înfățișat în adunare aspecte din 
activitatea colectivelor din care fac 
parte, au exprimat hotărîrea tova
rășilor lor de muncă de a-și mobi
liza toate forțele în vederea înde
plinirii exemplare a sarcinilor ce le 
revin, contribuind astfel la ridica
rea permanentă a nivelului de pro
gres și bunăstare al țării.

în încheiere, a luat cuvîntul tov. 
Petre Blajovici care, după ce a 
mulțumit pentru încredere , celor 
ce l-au desemnat candidat pentru 
alegerile de deputați în Marea A- 
dunare Națională, a înfățișat pe 
larg perspectivele dezvoltării e- 
conomiei, științei și culturii na
ționale în următorii ani, ex- 
primîndu-și încrederea că popu
lația orădeană va obține suc
cese importante în înfăptuirea 
obiectivelor stabilite de partid.

în sala Teatrului de stat din A- 
rad a avut loc adunarea cetățeni
lor din circumscripția electorală 
Arad-sud. Luînd cuvîntul în des
chiderea adunării, tovarășul Teodor 
Haș, prlm-secretar al Comitetului 
județean Arad al P.C.R., președin
tele consiliului județean al Frontu
lui Unității Socialiste, a propus pe 
tovarășul DUMITRU POPESCU, 
membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
candidat în alegerile de deputați 
pentru Marea Adunare Națională.

Numeroși vorbitori și-au expri
mat calda aprobare a alegătorilor 
față de propunerea făcută. Prof, 
emerit Vasile Popeangă, directorul 
Liceului pedagogic din Arad, mun
citorii Filo Iosif, de la fabrica 
de încălțăminte „Libertatea", și A- 
dam Dihel, de la Uzina de repara
ții, inginera Maria Bălăneanu, de 
la întreprinderea textilă „Teba“, 
prof. Marc Francisc, președintele 
Consiliului județean Arad al oame
nilor muncii de naționalitate ger
mană, Ion Jivan, directorul Tea
trului de stat, și alți vorbitori au 
reliefat marile înfăptuiri realizate 
în orașul și județul Arad în ulti
mii ani. în adunare a fost expri
mată hotărîrea alegătorilor din a- 
ceastă circumscripție ca perioada 
ce urmează să fie și mai bogată în 
realizări. Ei s-au angajat, în nu
mele întregii populații a județului, 
să muncească cu și mai mult elan 
pentru înfăptuirea sarcinilor tra
sate de cel de-al IX-lea Congres 
al partidului, pentru desăvîrșirea 
construcției socialismului în Ro
mânia.

în cuvîntul rostit în încheierea 
ftdunării, tovarășul Dumitru Po

pescu a subliniat importanța deo
sebită ce o au în viața poporului 
nostru alegerile de deputați în Ma
rea Adunare Națională și în con
siliile populare. înfățișînd înfăptui
rile istorice realizate de poporul 
român, sub conducerea partidului 
comunist, realizările obținute în 
toate domeniile în anii actualului 
plan cincinal, vorbitorul șl-a ex
primat convingerea că cetățenii o- 
rașului și județului Arad vor par
ticipa în continuare cu toată ener
gia și priceperea la înfăptuirea 
vastului program de desăvîrșire a 
construcției socialismului în patria 
noastră.

„La Reșița, sublinia oțelarul 
Aurel Bădescu în adunarea cetă
țenească destinată desemnării can
didatului circumscripției nr. 1 pen
tru alegerile de deputați în Marea 
Adunare Națională, în această 
străveche vatră de metal a patriei, 
noul și-a pus pretutindeni ampren
ta. în combinatul nostru au fost, 
rînd pe rînd, refăcute și moderni
zate furnalele, oțelăria, iar recent 
laminoarele. Â crescut considera
bil, de la un an la altul, potenția
lul economic al uzinei. Toate aces
te realizări sînt rodul politicii par
tidului nostru comunist".

Cuvinte asemănătoare au fost 
rostite de numeroși participanți la 
adunarea ce s-a desfășurat în noua 
secție de sculărie a Uzinei con
structoare de mașini din Reșița 
care a cunoscut ieri, după termi
narea schimbului, o animație pu
țin obișnuită : prezența unui mare 
număr de oameni ai muncii din Re
șița și din sate învecinate, ro
mâni, germani, maghiari, sîrbi și 
de alte naționalități. Printre par
ticipanți se aflau numeroși oțelari, 
furnaliști, laminatori, constructori 
de mașini.

Tovarășul Ilie Făsui, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Ca- 
raș-Severin al P.C.R., președintele 
Consiliului județean al Frontului 
Unității Socialiste, a propus, în 
cadrul adunării, pe tovarășul 
MIHAI DALEA, secretar al C.C. al 
P.C.R., candidat pentru alegerile 
de deputați în Marea Adunare 
Națională în circumscripția elec
torală nr. 1-Reșița-est.

Tovarășii Constantin Savu, di
rector general al Combinatului si
derurgic Reșița, profesorul Augus
tin Munteanu, inginera Iulia Voia 
și Mihai Fiica, președintele Consi
liului popular din Carasova și pre
ședintele Consiliului județean al 
oamenilor muncii de naționalitate 
sîrbă, au vorbit despre transformă
rile radicale care au avut loc în e- 
conomia orașului Reșița, a județu
lui Caraș-Severin, despre noile car
tiere de locuințe, întreprinderile in
dustriale și instituțiile social-cul- 
turale care s-au înfăptuit în anii 
socialismului și în această parte 
a țării, prin munca harnică a 
populației.

Se poate aprecia că șe
dința lărgită a comitetului 
de direcție de la Fabrica 
de tricotaje „Moldova“-Iași, 
la care au fost dezbătute 
sarcinile cuprinse in pla
nul pe anul 1969 și la care 
au participat toți inginerii 
și șefii de secții șl servicii, 
maiștri și muncitori frun
tași din întreprindere, și-a 
atins scopul. în cadrul șe
dinței s-au examinat cu 
exigență și răspundere pro- 
blemele-cheie ce trebuie 
soluționate judicios și ope
rativ în vederea îndepli
nirii integrale și la un ni
vel superior a planului în
treprinderii în cel de-al 
patrulea an al cincinalu
lui.

Din informarea prezenta
tă de ing. Nadia Lămășann, 
directoarea fabricii, a reie
șit că în 1969 producția pla
nificată este cu 4 500 000 
bucăți de tricotaje mai mare 
decît în 1968. O creștere 
deosebit de Importantă — 
de 81.9 la sută — este pre
văzută la producția destina
tă exportului, ceea ce în
seamnă că o treime din vo
lumul total al producției 
fabricii va fi livrată benefi
ciarilor externi. Aceste sar
cini vor fi realizate în con
dițiile creșterii productivi
tății muncii cu 3,1 la sută, 
în mare parte ca urmare a 
condițiilor tehnice create.

Apreciind în mod unanim 
caracterul mobilizator al ci
frelor de plan, partlcipanții 
Ia discuții au insistat, în cu
vîntul lor, asupra rezerve
lor și posibilităților existen
te în întreprindere, care 
trebuie mai intens valorifi
cate în vederea realizării 
întocmai a sarcinilor supe
rioare din acest an. El au 
făcut. în această privință, 
numeroase propuneri șl su
gestii prețioase, care au 
completat măsurile preconi
zate de comitetul de di
recție.

— Un spor substanțial de 
producție în secția de trico
tat pe care o conduc — a 
spus ing. Atila Bolla — 11 
putem realiza prin folo
sirea mai rațională a utila
jelor de care dispunem. 
Am în vedere reducerea 
staționărilor printr-o mai 
bună întreținere șl repa
rație a mașinilor, dar și o 
superioară folosire a aces
tora prin înlăturarea tim
pilor neproductivi creați 
din cauza lipsurilor și în
voirilor de la serviciu. In 
acest sens, propun să se 
examineze decadal situația 
orelor de staționare a uti
lajelor șl mașinilor pe sec
ții — șl nu întîmplător, 
cum s-a făcut pînă acum.

Ținînd seama de cerințele 
sporite care se ridică in do
meniul calității produselor, 
atît la cele livrate pe piața 
internă, cît și la export, șe
ful secției de tricotat a sub
liniat că trebuie să se do
vedească o mai mare exi
gență la receptionarea ma
teriei prime livrate de fa
brica din Cisnădie. de în
treprinderea textilă Galați 
șl .,Țesătura“-Iași, principa
lele furnizoare de fire ale 
întreprinderii, să se ia mă
suri pentru îmbunătățirea 
diferitelor operații de-a 
lungul procesului tehnolo
gic. El a arătat, de aseme
nea, că întrucît sarcinile 
pentru export au crescut

de 3 pînă la S zile, a rezul
tat că un număr destul de 
mare nu erau realmente 
bolnavi.

Mult dezbătute au fost șl 
alte probleme care vizează 
nemijlocit sporirea produc
ției la nivelul sarcinilor 
noului an și îmbunătățirea, 
mai departe, a calității tri
cotajelor. „Am reușit ca, 
prin măsuri tehnlco-organi- 
zatorice, să introducem în 
fabricație produse în sorti
mente variate cerute la ex
port, la care nu am 
avut pînă acum refuzuri și 
reclamații — a spus lng. 
Grimberg Solo, șeful ser
viciului producție. După 
cum am văzut, anul acesta

DEZBATEREA PLANULUI PE ANUL 1969 
IN ȘEDINȚA COMITETULUI DE DIRECȚIE 

AL FABRICII „MOLDOVA“-IASI

considerabil, este nevoie sS 
se organizeze mai bine ser
viciul de aprovizionare șL 
în același timp, să se inter
vină la forurile tutelare 
pentru a se asigura în mod 
ritmic cantitățile de mate
rie primă potrivit necesi
tăților producției.

Asupra posibilităților de 
creștere a producției și pro
ductivității muncii, prin fo
losirea judicioasă a utilaje
lor și a fondului de timp 
s-au oprit, în cuvîntul lor. 
și ing. Marcu Rene, șeful 
serviciului tehnic, maistrul 
bobinator Constantin Vieru, 
ing. Grlgore Iliescu șl alții. 
Vorbitorii s-au referit în 
mod deosebit și au făcut 
propuneri în legătură cu 
extinderea producției pro
prii de piese de schimb și 
asigurarea acestora din a- 
fară încă de pe acum. S-a 
insistat asupra necesității 
de a se asigura folosirea 
cît mal completă' a timpu
lui de lucru, lichidîndu-se 
absențele și învoirile de la 
serviciu, care sînt încă 
destul de numeroase. Ing. 
Mircea Andronio, șeful sec
ției confecții, a propus să 
se dea dovadă de exigen
ță la acordarea conce
diilor de boală. El a ară
tat eft, dintr-o serie de 
sondaje făcute în decem
brie 1968, la 147 de lucră
tori care posedau certifica
te medicale pentru scutiri

avem sarcini mult sporite 
în acest domeniu. Ca atare, 
este necesar să facem totul 
pentru a ridica în conti
nuare „prestigiul mărcii" 
fabricii pe piețele externe 
unde se exportă produsele 
întreprinderii noastre. în 
același timp, e nevoie să 
găsim căile sau, mal bine 
zis, să le extindem pentru 
a realiza, în aceleași con
diții de calitate, șl pro
dusele pe care le livrăm 
pe piața internă. Am în 
vedere, înainte de toate, 
calificarea lucrătorilor și, 
îndeosebi, a celor nou 
încadrați". în legătură cu 
această problemă, tov. 
Maria Gaube, președinta 
comitetului sindicatului, a 
făcut propuneri judicioase 
privind mal buna organiza
re a cursurilor de calificare 
si inițierea unor schimburi 
de experiență în vederea 
extinderii metodelor de lu
cru ale fruntașilor în pro
ducție.

Tov. Valeria Tirțea, se
cretara comitetului de par
tid al fabricii, a exprimat 
hotărîrea comuniștilor și a 
întregului colectiv de a 
duce la bun sfîrșit sarcinile 
de plan pe 1969 și angaja
mentele luate în cadrul am
plei întreceri pe țară între 
organizațiile județene de 
partid. între altele, angaja
mentele fabricii prevăd să 
ta realizeze peste cifrele

de plan o producție glo
bală și o producție mar
fă vîndută șl încasată de 2 
milioane de lei, un benefi
ciu de 500 000 de lei și 
200 000 tricotaje. Angaja
mentele colectivului vor fi 
definitivate cu prilejul a- 
dunării generale a sala- 
riaților din fabrică.

în cadrul ședinței, țlnîn- 
du-se seama de propunerile 
preconizate de comitetul de 
direcție și de măsurile 
făcute de participant!! Îs 
discuții, s-a stabilit un plan 
cuprinzător de măsuri teh- 
nico-organizatorice, care vi
zează creșterea cantitativă 
și calitativă a producției, 
reducerea prețului de cost, 
sporirea productivității 
muncii și îmbunătățirea ca
lității produselor. Printre 
altele, s-a prevăzut punerea 
la punct într-un timp cît 
mai scurt a tehnologiilor de 
lucru la cele 19 mașini de 
tricotat sosite de curînd în 
fabrică și organizarea unei 
echipe de urmărire și între
ținere a noilor utilaje în ve
derea atingerii parametrilor 
proiectați înainte de ter
men ; pregătirea unui grup 
de mașini de rezervă, me
nite să înlocuiască imediat 
pe cele ce se vor defecta ; 
profilarea agregatelor de 
confecții pe sortimente atît 
pentru piața internă, cît șl 
pentru export și, în același 
timp, procurarea unor ma
șini speciale pentru această 
secție. S-a hotărît, de ase
menea, să se analizeze posi
bilitățile de reducere a nu
mărului de muncitori auxi
liari pe secții șl să se or
ganizeze, în întreprindere, 
cursuri de ridicare a cali
ficării pentru aproape 350 
de muncitori și ajutori de 
meșteri. Partlcipanții la 
dezbaterea cifrelor de plan 
au sintetizat și o serie de 
probleme pentru rezolvarea 
cărora fabrica are nevoie 
de un sprijin mai susținut 
din partea forului tutelar.

Ședința lărgită a comi
tetului de direcție de la fa
brica de tricotaje ieșeană a 
avut, prin seriozitatea și 
răspunderea cu care s-au 
analizat diferitele laturi ale 
activității economice, un 
profund caracter de lucru. 
Toți participant» și-au ex
primat convingerea că sar
cinile de plan vor fi înde
plinite și depășite și s-au 
angajat să mobilizeze toate 
forțele șl capacitatea de 
muncă a întregului colectiv 
de a realiza o producție 
sporită, în condiții de cali
tate și eficientă tot mai 
ridicate.
Manele CORCACI 
corespondentul „Scînteii"

în fabricația de autocamioane

(Agerprei

Televiziunea industrială

La Uzinele de autocamioane 
din Brașov a intrat in funcțiune 
o nouă stație de televiziune in
dustrială. Prin intermediul ce
lor 12 camere de luat vederi 
poate fi urmărit procesul de fa
bricație a autocamioanelor în 
secțiile montaj general, motor, 
șasiu. prese, capotaj și norma
lizate.

Stația este dotată șl cu an 
sistem informațional de înre
gistrare a timpului de întreru
pere a tuturor conveierelor și a 
lanțurilor transportoare. Atît 
dispecerul de serviciu, cit și 
ceilalți factori do conducere pot 
lua imediat măsuri pentru re
medierea neajunsurilor. Prin- 
tr-un sistem interfonio șl tele- 
fonio se dau indicații pentru

înlăturare» defecțiunilor sen 
nalizate optlo și acustic și pei 
tru alimentarea locurilor c 
muncă.

Majoritatea instalațiilor sti 
(ici de televiziune industrial 
au fost realizate în cadrul uz 
nei, după concepția unui colei 
tiv de specialiști condus de ii 
ginerul Ghiță Emil. In prezei 
re execută lucrări de montai 
a receptoarelor de televiziun 
precum și a unor aparate ind 
catoare în birourile șefilor <1 
secții. Se studiază obținerea ir 
registrărif pe diagramă a tin 
pilor de stagnare a principali 
lor conveiere de montaj șt 
transportoarelor de alimentar 
intersecții.

A
înnoiri necesare
în profilul școliloi 
populare de artă

Candidați în alte»

circumscripții electorale
în adunările de luni au mai fost 

desemnați următorii candidați ai 
Frontului Unității Socialiste, pentru 
alegerile de deputați în Marea Adu
nare Națională: în JUDEȚUL 
ARAD — Gheorghe Golna, Erou al 
Muncii Socialiste, președintele coo
perativei agricole de producție din 
Sîntana, în circumscripția electorală 
nr. 6 Sîntana ; în JUDEȚUL ARGEȘ
— Gheorghe Vlad, inginer șef la 
Trustul de foraj Argeș, în circum
scripția electorală nr. 8 Poiana La
cului, Gheorghe Stoica, maistru la 
Uzina mecanică Muscel, în circum
scripția electorală nr. 3 Cîmpu- 
lung, și Marin Andrei, brigadier 
la cooperativa agricolă de pro
ducție Bîrla, în circumscripția 
electorală nr. 5 Costești ; în JUDE
ȚUL BRAȘOV — Ion Mărcuș, pre
ședintele Consiliului sindical jude
țean Brașov, în circumscripția elec
torală nr. 8 orașul Victoria ; în JU
DEȚUL CARAȘ-SEVERIN — loan 
Maldct, vicepreședinte al Consiliului 
popular județean Caraș-Severin, 
președintele Consiliului județean al 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană, în circumscripția electora
lă nr. 8 Moldova Nouă ; în JUDE
ȚUL CLUJ — loan Stanatiev, direc
tor general al uzinei „Industria 
sîrmli" Cîmpia Turzii, în circum
scripția electorală nr. 8 Cîmpia 
Turzii ; în JUDEȚUL CONSTANȚA
— Petre Nicolae, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului P.C.R. al municipiului 
Constanța, președintele Comitetului 
executiv al Consiliului popular al 
municipiului Constanța, în circum
scripția electorală nr. 4 Constanța 
vest ; în JUDEȚUL DÎMBOVIȚA — 
Dumitru Pogaci, directorul Fabricii 
de ciment Fieni, în circumscripția e- 
lectorală nr. 3 Fieni, șl Alexandru 
Drăgan, președintele C.A.P. Ulieștl, 
în circumscripția electorală nr. 8 Uli
eștl ; în JUDEȚUL DOLJ — Vasile 
loncscu, maistru chimist la Fabrica 
de acetilenă a Combinatului chimic 
Craiova, în circumscripția electorală 
nr. 17 Filiași, Constantin Radu, pre
ședintele cooperativei agricole de 
producție din comuna Amărăștii de 
Sus, în circumscripția electorală nr. 
8 Amărăștii de Sus, și Ion Miroea 
Oprcan, rectorul Universității Craio
va, în circumscripția electorală nr. 7 
Segarcea ; în JUDEȚUL GALAȚI — 
lng. Cornel Cazan, directorul ge
neral al întreprinderii de con

strucții și montaje siderurgice din 
Galați, în circumscripția electorală 
nr. 6 Berești ; în JUDEȚUL GORJ
— Mitrea Băluță, tehnician miner, 
în Circumscripția electorală nr. 2 
Motru, și prof. Ana Melencu, în cir
cumscripția electorală nr. 5 Novaci; 
în- JUDEȚUL HUNEDOARA — Da
vid Lazăr, prim-secretar al Comite
tului municipal Petroșenl al P.C.R., 
președintele consiliului popular mu
nicipal, în circumscripția electorală 
nr. 5 Petroșeni; în JUDEȚUL IAȘI
— acad. Cristofor Sîmionescu, recto
rul Institutului politehnic „Gh. A- 
sachi" din Iași, președintele filialei 
ieșene a Academiei. în circumscrip
ția electorală nr. 7 Pașcani, și Florica 
Toma, tehniciană textilistă la Fa
brica „Țesătura" din Iași, în circum
scripția electorală nr. 3 Iași sud-est; 
în JUDEȚUL MUREȘ — Viorel Cer- 
ghizan, inginer șef al termocentralei 
Luduș-Iernut, în circumscripția e- 
lectorală nr. 12 Luduș, și Gal- 
pal Susana, vicepreședintă a Con
siliului Național al Femeilor din 
Republica Socialistă România, ac
tivistă a Comitetului județean Mu
reș al P.C.R., în circumscripția elec
torală nr. 4 Bălăușeri ; în JUDEȚUL 
PRAHOVA — Spiridon Toma, mais
tru în secția construcții metalice a 
uzinei de utilaj petrolier „1 Mai” 
Ploiești, în circumscripția electora
lă nr. 2 Ploiești sud-est. și ing. Nico
lae Cristea, director adjunct știin
țific al Institutului de cercetări fo- 
raj-extracție (I.C.F.E.) din Cimplna, 
în circumscripția nr. 13 Cîmpina ; în 
JUDEȚUL SUCEAVA — Nicolae Mo- 
raru, prim-vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar județean Suceava, în circumscrip
ția electorală nr. 5 Cîmpulung Mol
dovenesc ; în JUDEȚUL TIMIȘ — 
Vasile Daju, prim-vicepreședinte al 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean Timiș, in circum
scripția nr. 15 Făget, și Dogendorf 
Nicolae, directorul întreprinderii de 
mecanizare a agriculturii Orțișoara. 
în circumscripția electorală nr. 6 Or
țișoara î în MUNICIPIUL BUCU
REȘTI — acad. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei Republicii 
Socialiste România, în circumscripția 
electorală nr. 29 — Victoriei, și Con
stantin Stanciu, reglor mașini-unelte 
la uzinele „Timpuri Noi“, în circum
scripția electorală nr. 7 — Vitan.

(Urmare din pag. I)

•:vXv»XvK-?: I

La I.A.S. Popești Leordeni-sere, sezonul culesului roșiilor este In toi

Cel care are ocazia măcar o sin
gură zi să participe nemijlocit la 
viața unei școli populare de artă, să 
asiste la orele în care oamenii de 
cele mai diferite profesii se strădu
iesc să pătrundă tainele artei, capătă 
un sentiment de respect față de mo
dul în care aceștia își petrec timpul 
liber, de încredere în nobila misiune 
a acestor școli, cu caracter cu totul 
deosebit. Creînd și dezvoltînd în per
manență condițiile și ambianța favo
rabilă exercitării aptitudinilor artis
tice ale oamenilor muncii, statul nos
tru socialist face o investiție căreia 
trebuie să i se răspundă prin rezul
tate cît mai valoroase, cît mai efi
ciente. Circa 1 000 cadre didactice 
(muzicieni, actori, pictori, balerini) 
asigură anual în cele 26 școli popu
lare de artă — existente în prezent, 
inițierea în artă 
a circa 12 000 de 
amatori, oameni 
de vlrste șl profe
sii diferite. Se a- 
cordă anual fon
duri pentru in
strumente, publi
cat», mobilier.
Există planuri ți programa ana
litice, 3e îmbogățește literatura de 
specialitate. Există deci tendința vă
dită de a dezvolta acest sistem de 
învățămînt artistic popular, de a-i 
lărgi cadrul, a-i adîncl conținutul șl 
semnificația, a-i găsi într-un cuvînt 
făgașul propriu și ritmul de eficiență, 
în efortul unor asemenea precizări, 
presa a inițiat dezbateri numeroase, 
determinînd discuții vii și lnvitînd la 
analize și revizuiri. începînd chiar cu 
actualul an școlar de fapt, asemenea 
revizuiri privind conținutul activită
ții, cît și cadrul organizatoric al 
școlilor populare de artă, sînt cu 
atît mai necesare cu cît există ten
dința apariției unui fenomen dăună
tor de auto-mulțumire care duce la 
stagnare, la inerție.

Iată de ce vom încerca să anali
zăm citeva din schimbările ce consi
derăm că se impun cu necesitate, 
începînd, dat fiind importanța pro
blemei, cu însăși concepția asupra 
profilului școlilor populare de artă. 
Din ea decurg în mod logic toate 
măsurile privind conținutul activită
ții ca și formula sa organizatorică și 
de aceea apreciem că în primul rînd 
este necesar să se modifice orientarea 
unor conducători de școli cu privire 
la funcțiunile și scopul acestui gen 
de învățămînt. Optica actuală după 
care instituțiile de cultură la care ne 
referim au menirea de a comunica 
niște simple cunoștințe de muzică, 
plastică sau artă dramatică, fără 
nici o finalitate precisă, generează 
un orizont îngust, fără o largă per
spectivă artistică. Trebuie stabilit cu 
claritate că școala populară de artă 
își orientează planul de activitate în 
funcție de dorințele, aptitudinile și 
timpul liber al celor ce doresc să 
o frecventeze, în funcție de cerin
țele în permanentă evoluție ale miș
cării artistice dintr-un județ sau 
altul. Așadar, datorită faptului că

puncte de vedere

ipsos, cărămizi refractare), căpătînd
de fapt profilul unui adevarat com
binat. In fiecare zi, pentru aducerea 
materiei prime și pentru expedierea 
produselor finite se utilizează mij
loace de transport echivalente cu 
830 de vagoane (16 trenuri de mar
fă). Cifra este grăitoare pentru ac
tivitatea cotidiană a acestui co
los care aprovizionează marile șan
tiere de construcție ale noilor obiec
tive industriale de pe harta cinci
nalului. Să remarcăm totodată și 
aportul tehnic al „cimentiștilor" tur- 
deni, întrucît liniile tehnologice ce 
funcționează aici — de fabricație ro
mânească — au primit prin contri
buția lor competentă, ,,botezul" prac
ticii, depășind parametrii proiectați. 
Crearea la Turda a unui centru de 
școlarizare pentru muncitorii și teh
nicienii din această ramură — cadre 
destinate și altor întreprinderi simi
lare din țară — constituie implicit 
recunoașterea acestei competențe pro
fesionale. Tradiții racordate la ritmul 
și cerințele industriei moderne.

Dar, așa cum arătam mai sus, ac
tivitatea fabricii de ciment are sem
nificația unui etalon pentru spiritul 
creator care se manifestă în perime
trul industriei turdene. De altfel, 
despre oricare altă întreprindere am 
încerca să vorbim, fie că e vorba de 
uzina chimică, fabrica de sticlărie, 
întreprinderea de prefabricate, fa
brica de materiale izolante și fini
saj, vom constata, de asemenea, că 
procesul de creștere a producției, 
ca și îmbunătățirea laturii calitative 
a acesteia, procesul de perfecționare 
a tehnologiei și a măiestriei oameni
lor au urmat în esență același drum 
ascendent. In acest sens, transformă
rile care s-au petrecut în ultimii doi 
ani și se vor continua în anii ce 
urmează la „Electro-ceramica" do-

bîndesc la rîndul lor puterea 
unui nou simbol al ritmului înalt ce 
pulsează potrivit Directivelor Con
gresului al IX-lea al partidului. A- 
cum, în ’69, vechea uzină 
muta intr-o clădire nouă, 
echipată.

se va 
modern

Avînd la origine cîteva ateliere 
de olărit, ea s-a reprofilat în 1949 
pe articole de porțelan, pentru ca, 
puțin mai tirziu, să se dedice ex
clusiv producerii de izolatori de

tinde substanțial gama: se vor pro
duce izolatori mari, „cu carcasă" (a- 
vînd înălțimea de 2 metri). Totoda
tă, în așa-numita „zonă a presate
lor" se vor executa piese de mare 
finețe pentru industria electrotehni
că și electronică. In „zona de ar
dere", cuptoare-tunel. lungi de 112 
metri (unul a și fost inaugurat, in- 
trînd în faza de „temperare"), vor 
livra produse finite de înaltă cali
tate. Stația de încercare a fabricii, 
dotată cu aparate de mare sensibi

TURDA pe treapta 
afirmării industriale
înaltă și joasă tensiune. „Electro
ceramica" și-a adus contribuția la 
opera de electrificare încă din pri
mii ani ai socialismului, capacitatea 
ei de producție crescind neîncetat. 
Dar iată că în ultimii ani — dato
rită amploarei deosebite pe care o 
înregistrează energetica, industria e- 
lectrotehnică, industria constructoa
re de mașini — destinul „Electro
ceramica" urcă o nouă treaptă. Pen
tru a se face față cerințelor noi (la 
construcția liniilor de înaltă tensiu
ne, a locomotivelor electrice, a te
levizoarelor, frigiderelor etc.), au 
luat naștere. începînd din 1967, ha
lele noi care însumează o supra
față de aproape 40 000 mp. Așadar, 
o nouă „Electro-ceramică".

Rezultatele 7 Izolatorii își vor ex

litate (microscop electronic, aparate 
care reproduc trăsnetul: 2 milioane 
de Volți etc.), va asigura produselor 
parametri ridicați, potrivit celor mai 
exigente standarde internaționale. 
Prin aplicarea noii tehnologii pro
ductivitatea va crește de 1,72 ori (în 
cantități fizice) și de 2,62 ori (în 
valoare). Pe măsura importantelor 
investiții, producția „Elect ro-cerami- 
cii“ va crește de 4 ori. înregistrînd 
totodată o substanțială diversificare.

Semnificativ că. în cuprinsul aces
tei modernizări de structură, se re- 
dlmensionează însăși profesiunea de 
„electro-ceramist". In vechea fabri
că ea mai păstra relații directe cu 
îndeletnicirea olarului. Iată de ce, 
printre bătrînii electro-ceramiști, am 
descoperit și vechi olari. Electro-ce-

ramiștii de astăzi își însușesc, cum 
e și firesc, elemente de mecanizare 
și automatizare. Ca orice îndeletni
cire nouă, cu „enigme" care se cer 
dezlegate cu trudă, electro-ceramica 
cere știință, pricepere, dăruire de 
sine. însușiri pe care ți le relevă 
chiar o scurtă întilnire cu ingine- 
rul-șef al fabricii, Gheorghe David, 
cu șeful serviciului tehnic. Iustian 
Schmidt, sau cu maiștrii Mihai Mir
cea, Nicolae Deak și alții.
' Datorită măiestriei oamenilor ei, 
a pasiunii care se transmite cu for
ța tradiției în acest vechi centru 
muncitoresc, datorită răspunderii ce 
însoțește activitatea productivă — 
Turda și-a stabilit o bună reputație 
și pe alte meridiane, unde călăto
resc — „made in Romania" — pro
duse realizate în întreprinderile o- 
rașului de pe Arieș.

Cum s-ar putea încheia mai bine 
această scurtă secțiune in industria 
turdeană decît printr-o imagine „ră
pită" zilei de mîine ? Recent, în in
cinta fabricii de sticlărie a fost 
inaugurată o școală de specialitate 
ale cărei săli de inițiere practică 
alcătuiesc o veritabilă fabrică... în 
miniatură. Ea cuprinde toate secțiile 
— începînd cu atelierul de creație 
și terminînd cu gravura. Dotarea ei: 
la un înalt nivel tehnic. Aici învață 
viitorii meșteri, lucrînd — ca în- 
tr-o unitate productivă — potrivit 
unor indicatori de plan. Roadele a- 
cestui sistem exigent, stimulator — 
e de părere Nicolae Heller, directo
rul școlii, vechi „sticlar" — se va 
concretiza prin formarea unor mun
citori și tehnicieni de înaltă califi
care.

Neîndoios că pregătirea unui ast
fel de potențial uman — cumulînd 
cunoștințe profesionale, talent, en
tuziasm, dorință de progres — con
stituie premisa majoră pentru în
scrierea Turdei pe o traiectorie în 
continuă creștere, pe măsura crea
ției materiale si spirituale a unei 
țări care desăvîrșește construcția so
cialistă.

această școală, populară fiind 
în primul rînd o școală de ai 
trebuie să capete neapărat o 
tate practică, de ordin artistic, 
tru aceasta, ar trebui ca în > tiv 
brul dintre predarea noțiunilo 
retice și practica artistică 
acorde prioritate celei din .urn

Așa cum se întîmplă și In alt 
clasa trebuie să devină o foi 
artistică, să se verifice în scei 
se afirme în viața cultural-ar 
a orașului, în concerte, în spec 
de teatru, în expoziții, dînd a 
rului de artă satisfacția deplină a 
pasiunii sale, a talentului său. Ast
fel, se vor elimina și unele confuzii 
pe care le fac unii elevi mai tineri, 
ce frecventează școala populară de 
artă în vederea obținerii unei cali
ficări profesiohale. Cu toată limpe

zimea trebuie în
țeles că eaec.1*’ i 
școală a t®>(, ui 
liber al tint. oa
meni cu profesi
uni diverse, ca- 
re-și satisfac nă
zuințele de fru
mos. Nimic nu 

trebuia »fi știrbească actul de 
culturalizare a cărui principală ca
litate constă tocmai în generozitatea 
cu care este îndeplinit.

Toate aceste obiective, ca șl multe 
altele, exprlmind de fapt tendința 
de Înnoire In viața școlilor populara 
de artă, în conținutul activității lor, 
trebuie să-și găsească și un cadru 
organizatoric adecvat. Este ne
cesar să ia sfirșlt pendularea 
ambiguă între modelul școl» de ' p.l- 
tură generală șl cel al insti^jjfcbr 
de învățămînt artistic superior.* cre- 
îndu-se cadrul propriu unei institut» 
distincte, cu particularitățile sale 
bine cunoscute tinzînd spre acel 
conservator popular de largă și li
beră adeziune, cinstit de personalități 
artistice prestigioase, de înaltă ținu
tă și de larg orizont.

Este de la sine înțeles că pentru 
a cultiva asemenea aspirat», profe
sorii școlilor populare de artă tre
buie să realizeze prin pasiunea și 
competenta cu care predau, acea fa
milie de spirite care se menține in
tactă pe tot parcursul școlii, prin in
teresul pe care-1 stîrnesc, prin cli
matul de atelier pe care-1 realizează. 
Pentru aceasta, însă, trebuie renun
țat la o anumită rutină in politica 
de personal didactic. Mediocritatea 
în procesul de învățămînt e de na
tură să eclipseze rostul școlii și re
zultatele pe care le obține. Trebuia 
să renunțăm la reportarea automată, 
an de an. a unor profesori slabi, că
rora li se oferă surpriza plăcută dar 
nemeritată de a fi confirmați în a- 
ceastă funcție, chiar atunci cînd ceea 
ce fac este departe și de artă și de 
pedagogie. Să se renunțe la ideea că 
școala populară de artă este un re
fugiu pentru unii artiști necorespun
zători în arta profesionistă. Dimpo
trivă, ar trebui ca la aceste catedra 
să predea personalitățile artistice ala 
localităților respective, așa cum pe 
vremuri. în conservatoarele populare, 
cei 5—6 profesori erau întotdeauna 
oameni de artă de mare prestigiu. 
Așadar, nu norme pentru profesori, 
ci profesori pentru norme. Să avem 
conștiința și curajul de a renunța la 
o disciplină artistică, atunci cînd nu 
avem un cadru didactic corespun
zător.

In contextul asigurării tuturor con
dițiilor optime de activitate, școlile 
populare de artă nu pot da totuși 
randamentul sconțat dacă nu sînt a- 
jutate prin îndrumare și control da 
organele culturale. Analizată în bi
roul comitetului județean pentru cul
tură și artă o dată pe an, școala nu 
capătă ajutorul pe care l-ar dobîndi 
prin controlul nemijlocit în școală, 
prin asistența la ore, prin recoman
dări concrete. Acest control ar tre
bui efectuat și prin organizarea unor 
brigăzi de specialiști de către comi
tetele județene pentru cultură și artă 
în colaborare cu inspectoratele șco
lare județene.

Desigur că menirea școlii populara 
de artă este aceea de a pregăti ar
tistic amatori ce-și pot trăi viața ar
tistică în întreprinderile și institu
țiile în care-și desfășoară activitatea 
profesională. Școala rămîne întot
deauna cu discreție în anonimat. Un 
anonimat uneori glorios pentru ini- 
țiații care știu unde s-au pregătit 
coriștii de Ia Palatul culturii din 
Ploiești sau actorii teatrelor popu
lare din Lugoj sau Mediaș, dar ano
nimat totuși pentru publicul larg. 
Iată de ce propunerea unui Festival 
anual al școlilor populare, făcută cu 
prilejul ultimei consfătuiri cu direc
torii lor, ni se pare îndreptățită.

Școlile populare de artă sînt absol
vite anual de sute de elevi. Ei con
stituie substanța vie care împrospă
tează periodic mișcarea artistică de 
amatori. De buna lor pregătire, de 
felul în care le-a fost îndrumat și 
cizelat talentul nativ depinde în bună 
măsură însuși viitorul formațiilor co
rale șl instrumentale, al echipelor de 
dansuri, de teatru etc. Iată de ce în
noirile dorite în acest domeniu de 
activitate sînt așteptate să prindă cît 
mai repede viață.

Tiberiu BANULESCU j
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Cronica zilei Noua centrală telefonică
Luni după-amiază a plecat la 

Paris prof. dr. docent Irimie Stai- 
cu, membru corespondent al Aca
demiei, directorul Institutului cen
tral de cercetări agricole, care va 
participa la ședința de lucru a 
Comitetului consultativ pentru a- 
plicarea științei și tehnicii la dez
voltare. In cadrul ședinței, orga
nizată între 14 și 16 ianuarie, vor 
fi dezbătute posibilități de înlă
turare a cauzelor care provoacă 
vicierea aerului și apelor, zgomo
telor etc., și se vor face propu
neri secretarului general al Na
țiunilor Unite pentru organizarea, 
în acest scop, 
internaționale.

a unei conferințe

★
dirijorului craio- 

Costin, orchestra
Sub bagheta 

vean Teodor 
simfonică din Craiova a susținut, 
luni seara, un concert avînd ca 
solist pe violonistul Miroslav Mel- 
kus, din R. S. Cehoslovacă, 
a interpretat lucrări 
Klega, Max Bruch, 
și Sorin Cioroiu.

care 
de Miroslav 
O. Respighi

(Agerpres)

la Londra

MIORIȚA —

UNION

Am acum 5 
Păcii : TIM-

(Agerpres)

de minus 9

cinema
^*3v^scssnns

(Urmare din pag. I)

conducere cu 
activi coo-

vremea
Ierl în țară : vremea a fost 

friguroasă, mai ales în jumăta
tea de est a tării. In Banat și 
zona de deal și munte s-a sem
nalat o încălzire ușoară. Cerul 
a fost mai mult senin, excep
tînd Oltenia, unde local s-au 
produs înnorări și a nins slab, 
în Transilvania, Cîmpia Dună
rii și Moldova s-a produs ceață, 
pe alocuri și chiciură. Vîntul a 
suflat în general slab, cu inten
sificări temporare în Banat, 
Crișana și pe litoral. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila 
între minus 21 de grade la 
Tg. Mureș și plus 6 grade la 
Oravița. în București: vremea 
a fost friguroasă. Cerul a fost 
senin. Dimineața ceață și chi
ciură. Vînt slab. Temperatura

O x -'R lebedelor i PATRIA
12.30 ; 15 ; 17,30 ; 20.
O Un delict aproape perfect : 
BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; i;
16.30 ; 18.45 ; 21, FEROVIAR
8,45—15,30 în continuare ; 18 
MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14
18.30 ; 20,45, REPUBLICA 
11,45 ; 14 ; 16,30.
o Gala filmului cubanez: RE
PUBLICA — 20,30.
A Expresul colonelului von Ryan 
LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 11 ; 13,30 
16 ; 18,30 ; 21 ; FESTIVAL 8,30 
11.; 13,30 ; 16 ; 18,30; 2^. .
0 împușcături sub spînzurătoare : 
CAPITOL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18/ i ; 21.
.. j'-'leslonlștli : VICTORIA — 
8,40; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21,15, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Noaptea : CENTRAL — 18 ; 20,45.
0 Aventura : CENTRAL — 9,45 ;
12.30 ; 15,15.
0 Planeta maimuțelor : LUMINA
— 9—15,45 în continuare ; 18,15 ; 
20,45.
0 Aventurile lui Tom Sawyer : 
Moartea lui Joe Indianul : DOINA
— 9 ; 12,15 ; 16 ; 19,30, BUCEGI —
9.15 ; 12,45 ; 16 ; 19,30,--------------
9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
O Fragil sălbatici :
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 simfonia pădurii ; 
ani ; Atracție ; Pipa 
PURI NOI — 9—21 în continuare.
0 Becket : EXCELSIOR — 9,30 ; 
13 ; 16,30 ; 20, MELODIA — 8,45 ;
11.30 ; 14,15 ; 17,15 ; 20,15.
O Astă seară mă distrez : GRIVIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
e o aventură fericită : CINEMA
TECA (bilete la casă) — 10 ; 12,30 ; 
16.
O Viva Maria : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
0 Made în Italy : DACIA — 8,30—
16.30 în continuare ; 18,30 ; 20,45.
O Winnetou (seria a IlI-a) : BU
ȘEȘTI — 15,30 ; 18.
0 Barbă roșie : BUZEȘTI — 20.
O întoarcerea vrăjitorului : UNI
REA — 15,30 ; 20,30.
0 Recompensa : UNIREA — 18.
0 Judoka, agent secret: LIRA —
15.30 ; 18 ; 20,15, POPULAR — 18 ;
20.30, VITAN — 15,30 ; 18.
0 Colina : VITAN — 20,15.
0 Țar șl general : POPULAR
15.30.
0 Ziua în care vin peștii : DRU
MUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
0 Vera Cruz : CIULEȘTI — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
o Hombre : COTROCENI — 15,30 ; 
18.
0 Cenușa : COTROCENI — 20.
o Urletul lupilor : FLOREASCA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
e Columna (ambele serii) : VOLGA
— 14 ; 17 ; 20, FLACĂRA — 15.30 ; 
19, PROGRESUL — 15,30 ; 19.
O Căderea imperiului Roman : 
RAHOVA — 15,30 ; 19.
0 Acuzatul : ARTA — 9—15,45 In 
continuare ; 18 ; 20,15.
0 Vară fierbinte : TOMIS 
9—15,45 în continuare ; 18 ;
0 Drumul spre Saturn ; Sfîrșitul 
Saturnului : AURORA — 9,30 ; 13 ;
16.30 ; 20.
A înțeleptul de pe muntele bleste
mat : VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30
A Operațiunea San Gennaro : 
MUNCA — 18 ; 20.
@ Drama clocîrllel : MUNCA — 16.
0 Marianna, agentul 0555 : MOȘI
LOR — 15,30 ; 20,30.
0 Blestemul rubinului negru : 
MOȘILOR — 18.
O Lustragiul : FERENTARI —
15.30 : 18 ; 20,30.
A Trei copil „minune" : PACEA — 
15.45/; 18 ; 20.15.
0 Orașul magic : CRINGAȘI —
15,30 ; 18 ; 20,15.
O Veșnicul întîrziat : COSMOS —
15,30 ; 18 : 20.

u
semiautomată
internațională

»

In noua aripă a Palatului Tele
foanelor din București a fost pusă 
în funcțiune centrala telefonică semi 
automată internațională. Această cen
trală va reduce considerabil durata 
de obținere a unei convorbiri, asi- 
gurind o audiție îmbunătățită și o 
mai judicioasă exploatare a instala
țiilor.

In prima etapă, prin intermediul a- 
cestei centrale, se pot facilita con
vorbiri directe cu Moscova, Varșo
via, Berlin, Budapesta, Belgrad, Pa
ris, Ziirich, Amsterdam și Bruxelles. 
Potrivit unor prevederi, în următorii 
ani se vor înființa circuite directe 
și spre marile orașe din Asia, Africa 
și America.

maximă 
grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 15, 16 și 17 ianuarie în țară : 
vremea se încălzește ușor și 
treptat, exceptînd jumătatea de 
sud-est a țării, unde se mai 
menține friguroasă, mai ales 
noaptea, în prima parte a inter
valului. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros, în jumătatea de 
vest a țării. Vor cădea ninsori 
locale, mai ales în nord-vestul 
țării. Vîntul va sufla potrivit. 
Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 21 și minus 
11 grade, iar maximele între 
minus 9 și pitiș 1 grad. Local, 
ceață și chiciură. In București : 
vremea se încălzește ușor și 
treptat. rămînînd friguroasă 
mai ales noaptea, în prima 
parte a intervalului. Cerul va 
fi variabil. Ninsori slabe. Vînt 
potrivit. Temperatura în creș
tere ușoară, în a doua parte a 
intervalului. Ceată si chiciură.

Heidelbergul de altă-0 Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala Comedia) : 
dată — 19,30 ; (sala Studio) : Părinții teribili — 19,30.
0 Teatrul „Lucia sturdza Bulandra" (sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
Meteorul — 20 ; (sala din str. Alex. Sahla) : Dansul morțil — 20.
• Teatrul „i 
Studio) : Cînd luna e albastră — 20.
• Teatrul Mic : Vrei să fii nevasta mea 7 (spectacol O.S.T.A.) — 20.
0 Teatrul evreiesc de stat : Zece frați am fost — 20.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Caraglale" : Hedda Gabler — 19,30.
• Teatrul Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Șoricelul șl păpușa — 
(sala din str. Academiei) : A fugit un tren — 17.
0 Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase" (sala Savoy) : Comici vestiți al revistei 
— 19.30 ; (sala din Calea Victoriei nr.174) : Mexico-Melody — 19,30.
O Teatrul de estradă „Ion Vaslîescu" : De la Bach la Tom Jones — 20.
0 Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Cu picioarele pe 
pămint — 20.
• Circul de stat : Rapsodia acrobatică

,C. 1. Nottara- (sala Magheru) : Echilibru fragil — 19,30 ; (sala

17.30 — Telex TV.
17,35 — Consultații la limba română (clasa a VIII-a). Tema : Sintaxa propo

ziției — Prezintă prof. Gh. Sovu.
18,05 — Limba engleză — lecția 42.
18.30 — Pentru copil. „Taine dezlegate" — Perpetuum mobile.
19,00 — Telejurnalul de seară — Buletinul meteorologic.
19,40 — Actualitatea economică. Treptele îndemtnăril.

— Film serial pentru tineret : „Cutreierînd pămlntul' 
Anglia.

20.30 — „In lumina reflectoarelor..." Concert de muzică ușoarâ.
22,00 — „Gong" — emisiune de actualitate teatrală : Premiere în Capitală 

și în țară.
22,45 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — închiderea emisiunii.

episodul

operativelor agricole, este imperios 
necesar ca, prin grija uniunilor coo
peratiste, consiliile de conducere să 
prezinte în cadrul acestora dări de 
seamă aprofundate privind rezulta
tele obținute în 1968, deficiențele 
care în unele cooperative au frînat 
bunul mers al treburilor obștești și 
înregistrarea unor producții și ve
nituri superioare, aportul conducerii 
cooperativei, al fiecărui cooperator 
la îndeplinirea sarcinilor de plan, 
căile care să asigure valorificarea 
superioară a posibilităților concre
te, locale, de sporire a producției. 
Numai asemenea documente îi sti
mulează pe cooperatori să ia parte 
activă la discuții, să vină cu pro
puneri concrete, eficiente, care să 
asigure perfecționarea întregii acti
vități a cooperativei. „Experiența" 
multora din cooperativele agricole 
din județele Argeș, Caraș-Severin, 
Galați, Maramureș, Iași, Vrancea și 
altele este convingătoare în această 
privință. Este ușor de dovedit că o 
dare de seamă care analizează super
ficial problemele cooperativei, sau 
cauzele neajunsurilor organizatorice 
și economice, care nu critică nimic și 
pe nimeni, sau face acest lucru în 
general, în așa fel îneît să nu supere 
pe cineva, nu stîrnește interesul 
cooperatorilor, nu-i determină să-și 
spună părerea în legătură cu ceea 
ce se preconizează pentru dezvolta
rea în continuare a cooperativei, 
adunarea transformîndu-se într-un 
act pur formal.

Este necesar ca la alcătuirea docu
mentelor ce vor fi dezbătute în adu
narea generală să fie antrenat întreg 
consiliul de conducere, specialiștii, 
brigadierii, șefii de echipă și alți 
cooperatori. Cunoscînd cel mai bine 
situația din unitatea lor, aceștia au 
posibilitatea să prezinte, în darea de 
seamă, atît succesele înregistrate, cît 
și factorii care frînează dezvoltarea 
în ritm mai susținut a cooperativei, 
să indice ce măsuri de îndreptare 
a lucrurilor se cuvin luate.

Nu o dată s-a constatat că rezulta
tele slabe obținute în producție se da- 
toresc activității nesatisfăcătoare a 
consiliilor de conducere care, în u- 
nele cooperative, n-au lucrat ca or
gane colective, n-au organizat cores-

SPORT
FOTBAL

Pregătirile fotbaliștilor italieni

de tineret a României
Astăzi, la centrul 

federal de antrena
ment de la Covercia- 
no, încep pregătirile 
italiene pentru me
ciul dintre reprezen
tativele de tineret 
(fotbaliști sub 21 de 
ani) ale Italiei și Ro
mâniei, partidă care 
se va disputa la 15

convo- 
trial 27 
aparți- 
cluburi

aprilie. Sînt 
câți pentru 
de jucători 
nînd unor 
din prima divizie (14)
și din divizia secun
dă (13). Printre ei 
se află și unii titu
lari în echipele 
ca de 
(Bologna) și Bet (fost

lor
pildă Scala

Fotbaliștii români au sosit

Selecționata de fotbal a Româ
niei, care va întilni miercuri în noc
turnă echipa Angliei, a sosit la 
Londra. După antrenamentul pe 
care-1 va efectua pe stadionul 
Wembley", antrenorii echipei vor

în citeva rinduri
O Echipele de volei ale Școlii 

sportive din Sibiu, care întreprind 
în prezent un turneu în Polonia, au 
jucat la Lublin în compania forma
țiilor de juniori din localitate. La 
feminin, victoria a revenit cu sco- 

punzător munca în vederea mobili
zării tuturor forțelor în vederea în
deplinirii sarcinilor de producție. 
Trebuie să facă obiectul unei apro
fundate analize problemele privind 
întărirea democrației cooperatiste, a 
disciplinei în muncă, contribuția a- 
dusă de fiecare cooperator la rezol
varea treburilor obștești etc. Desigur, 
acolo unde este cazul, este util ca 
adunarea generală să hotărască întă
rirea consiliului de 
cei mai capabili și 
peratori care prezintă garanția că 
se vor achita conștiincios de îndato

ADUNĂRILE GENERAL
ririle ce le revin, asigurind, împre
ună cu ceilalți, rezolvarea multiplelor 
probleme pe care le ridică activita
tea cooperativei.

Darea de seamă trebuie să arate 
cooperatorilor cu toată claritatea mo
dul în care consiliul de conducere a 
militat pentru îndeplinirea unor o- 
bligații statutare fundamentale, cum 
s-a asigurat aplicarea principiului de
mocrației cooperatiste al muncii co
lective, respectarea prevederilor sta
tutului privind organizarea și retri
buirea muncii pe baza principiului 
socialist al repartiției după cantita
tea și calitatea muncii depuse. A- 
ceasta va da posibilitatea coope
ratorilor să ia poziție hotărîtă îm
potriva oricăror încălcări ale preve
derilor statutului, asigurînd ca în
treaga activitate să se desfășoare co
respunzător principiilor și normelor 
acestei legi fundamentale a vieții 
cooperativei agricole.

în darea de seamă trebuie să-și 
găsească locul problemele esențiale 

la Inter, actualmen
te la A.S. Roma). 
Toți cei selecționați 
sînt născuți după 1 
septembrie 1948. Pre
gătirile sînt conduse 
de directorul tehnic 
al echipei naționale, 
Valcareggi, asistat 
de antrenorul Vicini.

anunța „ll“-le ce-1 vor prezenta în 
acest joc. Sir Alf Ramsey, antreno
rul echipei Angliei, a anunțat că va 
comunica componența reprezenta
tivei marți seara.

rul de 3—0 tinerelor voleibaliste ro
mânce, iar la masculin, gazdelor cu 
scorul de 3—1, 

• Noi recorduri mondiale de viteză 
la schi-nautic au fost stabilite în ca
drul unor tentative efectuate la Long 
Beach (California). Profesorul Chuck 
Steam a realizat o medie orară de 
196,517 km, întrecînd cu peste 5 km 
vechiul record. Noul record mondial 
feminin a fost stabilit de Sally 
Younger (o elevă în vîrstă de 15 ani), 
cu o viteză de 148,059 km pe oră.

• „Cupa cupelor" la baschet mas
culin. — La Bruxelles s-a disputat 
returul meciului dintre echipa locală 
,.Royal IV" și formația scoțiană 
Boroughmuir Edinburg, contînd pen
tru optimile de finală.

Victoria a revenit gazdelor cu sco
rul de 109—75 (49—42), care s-au ca
lificat pentru turul următor al com
petiției.

® Intr-un meci internațional a- 
mical de handbal masculin, disputat 
la Aarhus, selecționata Danemarcei 
a întrecut cu scorul de 23—14 repre
zentativa Franței. De remarcat că la 
pauză scorul era favorabil cu 10—9 
sportivilor francezi.

• Finala actualei ediții a „Cupei 
campionilor europeni" la polo pe apă 
se va disputa între formațiile Mla- 
dost Zagreb și Dinamo Moscova.

sport
Star Geneva. Gaz- 

învingătoare cu

O „Capa campionilor europeni" la 
volei masculin. — La Luxemburg 
s-a disputat primul meci dintre echi
pele Institutului național de 
din Luxemburg și 
dele au terminat 
scorul de 3—1.

sporturi de iarnă• Stațiunea de
Boroveț (Bulgaria) a găzduit un con
curs internațional de schi fond și 
alpin, la care au participat sportivi 
din șase țări, printre care și Româ
nia. In proba de slalom uriaș femei, 
cîștigată de Antoaneta Zlatarova 
(Bulgaria), schioara româncă Eva 
Marcoș a ocupat locul patru.

care se ridică în cooperativă în le
gătură cu dezvoltarea proprietății ob
ștești, creșterea producției și a veni
turilor bănești. îndeplinirea planului 
de investiții și a celui de livrări, eli
minarea cheltuielilor Inutile sau cu 
eficiență redusă, repartizarea judi
cioasă, potrivit prevederilor statuta
re, a veniturilor obținute.

Problema esențială care trebuie să 
facă obiectul adunării generale este 
adoptarea programului activității de 
producție, financiare și organizato
rice pe 1969. Important este să se 
stabilească planuri de producție bine 

gîndite, care să asigure valorifica
rea marilor rezerve existente în uni
tățile respective în direcția sporirii 
producției și a veniturilor bănești, să 
conțină prevederi realiste, mobiliza
toare, privind mărimea investițiilor, 
structura producției, nivelul produc
ției ce poate fi realizată, modul de 
repartizare a veniturilor etc.

Evident, aceasta presupune ca la 
alcătuirea planurilor să-și dea con
cursul nu numai președintele și spe
cialiștii din unități sau de la organelg 
județene, așa Cum din păcate se mai 
întîmplă pe alocuri, ci și membrii 
consiliilor de conducere, brigadierii, 
șefii de echipă, cooperatorii cu mare 
experiență. Procedîndu-se astfel, cu 
alte cuvinte elaborîndu-se un proiect 
de plan judicios, bun. se vor crea 
condiții optime pentru ca, în adună
rile generale, cooperatorii să parti
cipe activ la dezbaterea probleme
lor, să aducă o contribuție sub
stanțială la stabilirea celor mai 
eficace măsuri pentru îndeplinirea si 
depășirea obiectivelor propuse.

viața internaționala
Ședința Consiliului 
Băncii Internaționale 
de colaborare
economica

MOSCOVA 13 (Agerpres). — Zi
lele acestea a avut loc la Moscova 
cea de-a 22-a ședință a Consiliului 
Băncii internaționale de colaborare 
economică. Ședința a fost prezidată 
de I. Voicu, conducătorul delegației 
Republicii Socialiste România în con
siliul băncii. Consiliul a discutat pro
blemele activității curente a băncii, 
dezvoltării în continuare a operațiu
nilor efectuate de ea și a adoptat 
planul de activitate a consiliului pe 
anul 1969. Ședința s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de înțelegere reciprocă 
și colaborare activă.

Raportul Comitetului 
administrativ al orașului 
Hanoi

HANOI 13 (Agerpres). — Consiliul 
Popular al Hanoiului s-a întrunit re
cent în sesiune plenară pentru a as
culta raportul comitetului adminis
trativ municipal asupra îndeplinirii 
planului pe 1968 și a definitivării 
sarcinilor de plan pentru anul 1969. 
Potrivit raportului comitetului ad
ministrativ al orașului, în ciuda greu
tăților provocate de bombardamen
tele americane, planul de stat pe 
1968 a fost îndeplinit cu succes.

Valoarea producției globale indus
triale a depășit cu 2 la sută cifra 
prevăzută de plan, iar valoarea pro
ducției industriale alimentare a de
pășit cu 10,2 la sută cifra prevăzută 
de plan, care preconiza o creștere 
cu 42 la sută față de 1967.

în domeniul agriculturii, membrii 
cooperativelor agricole din împreju
rimile Hanoiului. în ciuda timpului 
nefavorabil și a greutăților Provocate 
de aviația americană, au obținut o 
creștere însemnată a producției 
de 1967.

în raport se menționează, de 
menea, succesele înregistrate în 
domenii, ca cel 
transportului, învățămîntului, 
turii. asistentei medicale etc.

față

ase- 
alte 

al comunicațiilor, 
cul-

Convorbiri P.M.U.P.

convorbi- 
P.C. din 
Max Rei- 
C.C.. cu

VARȘOVIA 13 (Agerpres). — La 
Varșovia a fost dat publicității co
municatul cu privire la 
rile avute de delegația 
Germania, condusă de 
mann. prim-secretar al 
Wladyslaw Gomulka, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., și cu alți con
ducători de partid. Cu acest pri
lej s-a făcut un schimb de infor
mații privind activitatea celor două 
partide, problemele actuale ale 
mișcării comuniste si muncitorești 
internaționale, situația internaționa
lă. Convorbirile, menționează comu
nicatul. au scos în evidentă deplina 
identitate de vederi ale celor două 
partide în problemele discutate.

*
Duminică, delegația 

Germania, condusă de 
cretar al C.C.. Max 
părăsit Varșovia.'

P.C. din 
primul se- 

Reimann. a

Atît în perioada întocmirii propriu- 
zise a planurilor de producție, cît și 
în timpul dezbaterii lor în adunările 
generale, cooperatorii, conducerile 
cooperativelor, specialiștii și lucră
torii organelor agricole județene tre
buie să urmărească cu perseverentă 
stabilirea celor mai indicate măsuri 
care să asigure 
respunzătoare a 
sențiale pentru progresul 
mic al fiecărei unități. în primul 
rînd, trebuie să se aibă în vedere că 
întreg procesul de consolidare econo- 
mică-organizatorică a cooperativelor 

o rezolvare co- 
problemelor e- 

econo-

agricole are la bază folosirea rațio
nală a fondului funciar. Noile pla
nuri de producție să prevadă mă
suri care să permită utilizarea 
rațională a fiecărei bucăți de pă- 
mînt, creșterea pe toate căile a 
suprafeței arabile — aceasta consti
tuind o serioasă rezervă de sporire 
a producției agricole.' ceea ce este 
în interesul fiecărui cooperator. Este 
un domeniu de activitate în care 
inițiativa si spiritul organizatoric al 
cooperatorilor și uniunilor coopera
tiste vor trebui să-și găsească uji 
cîmp de aplicare mai larg decît pînă 
acum, în care eforturile unităților 
agricole vor trebui mai bine unite 
și coordonate.

Statul acordă un sprijin important 
cooperativelor agricole pentru a 
dezvolta baza materială. Utilizîndu-se 
cît mai rațional și eficient ajutorul 
acordat de stat, este necesar ca în 
fiecare cooperativă să se acționeze 
cu toată hotărîrea pentru mobiliza
rea largă a resurselor materiale și 
bănești proprii, a forței de muncă.

O CUVÎNTARE
A LUI JOHN GOLLAN

LONDRA 13. — Corespondentul
Agerpres. L. Rodescu, transmite : în 
cadrul unei ședințe a Comitetului 
Executiv al Partidului Comunist din 
Marea Britanie, care a avut loc la 
sfîrșitul săptămînii trecute. John 
Gollan, secretarul general al Parti
dului Comunist din Marea Britanie, 
a făcut o declarație în care s-a re
ferit la principalele probleme interne 
și externe ale Marii Britanii. După 
cum arată ziarul „Morning Star", 
John Gollan a spus că este necesară

SOCIALIST
ROMA 13 — (Agerpres). La Roma 

au luat sfîrșit lucrările plenarei Co
mitetului Central al Partidului so
cialist italian, care, timp de două 
zile, a discutat aspecte importante 
ale politicii interne și externe ita
liene.

. Cu 103 voturi pentru, 7 abțineri 
(curentul Giolitti) și 11 voturi con
tra (curentul de stingă al lui Lom
bardi) a tost ‘ '
care aprobă' reconstituirea coaliției 
guvernamentale de centru-stînga și 
apreciază ca pozitive orientarea și 
programul guvernului Rumor. C.C. 
al P.S.I. a adoptat în unanimitate o 
rezoluție în care se pronunță pentru 
recunoașterea guvernului Republicii

adoptată o rezoluție

încheierea Congresului

Partidului liberal italian
ROMA 13 (Agerpres). — La Roma 

și-a încheiat lucrările cel de-al 
XI-lea Congres al Partidului liberal 
italian. în rezoluția finală, aprobată 
de majoritatea participanților la con
gres, se menționează că opoziția li
berală față de actuala majoritate de 
centru-stînga nu înseamnă refuzarea 
„dialogului" cu forțele politice com
ponente ale coaliției și. îndeosebi, cu 
democrat-creștinii și nici refuzul de a 
sprijini măsurile guvernamentale

P.C. GERMAN
UNEI COLABORĂRI CU

SAARBRUCKEN 13 (Agerpres).— 
Cu prilejul unei festivități consacra
te. celei de-a 50-a aniversări a în
ființării Partidului Comunist din 
Germania, Kurt Bachmann, membru 
al Comitetului federal al Partidului 
Comunist German, recent creat, s-a 
declarat în favoarea unei colaborări 
cu social-democrații, pentru comba
terea pretenției guvernului vest-ger-

P. C. din Ecuador cere guvernului 
să preia controlul asupra producției 

și exportului de zahăr
QUITO 13 (Agerpres). — Comi

tetul Central al Partidului Co
munist din Ecuador a dat publi
cității un comunicat în care con
damnă intervenția monopolurilor 
nord-americane în economia țării. 
Documentul subliniază că mono
polurile din S.U.A. și cîteva com
panii ecuadoriene 
tregul export de 
dorului. Datorită

controlează în- 
zahăr al Ecua- 
acestei situații,

în anii viitori. Este 
cooperatorilor, a con- 

conducere și organelor 
vegheze ca obiectivele

să 
a-

în-

In vederea dezvoltării proprie
tății obștești — singura cale si
gură de sporire a producției_ și 
veniturilor 
de datoria 
siliilor de 
județene să 
ce se înscriu în planurile de produc
ție și financiare să oglindească cu 
fidelitate posibilitățile reale, concrete 
ale fiecărei unități, să asigure folo
sirea eficientă a fondurilor de in
vestiții, precum și echilibrul necesar 
între acumulare și consum, îmbinîn- 
du-se armonios interesele cooperato
rilor, ale unității din care fac parte, 
cu cele generale ale întregii țări.

Acum, cînd se întocmește planul 
de producție pe 1969 este momentul 
cel mai potrivit pentru ca membrii 
cooperatori, împreună cu organele a- 
gricole să analizeze cu răspundere, 
în fiecare unitate, posibilitățile de in
tensificare a lucrărilor de irigații, să 
stabilească măsuri concrete care 
conducă la sporirea suprafețelor 
menajate.

Un obiectiv de cea mal mare, 
seninătate, care trebuie avut în ve
dere încă în perioada întocmirii pla
nurilor este sporirea producției 
globale, prin creșterea nivelului me
diu ai recoltelor de grîu, porumb, 
floarea-soarelui, sfeclă de zahăr și de 
alte culturi specifice unității respec
tive. Rezervele mari existente în a- 
ceastă privință sînt dovedite cu pri
sosință de rezultatele extrem de va
riate înregistrate anul trecut în uni
tăți cu condiții naturale foarte apro
piate. iar în cadrul acestora de la 
brigadă la brigadă, de la echipă la 
echipă.

Ițezerve importante, nefolosite ju
dicios în foarte multe unități, există 
în domeniul creșterii animalelor — 
sector care, după cum se știe, con
stituie un mijloc de creștere substan
țială a veniturilor țărănimii coope
ratiste. Prin studierea atentă a po
sibilităților din fiecare unitate, coo
peratorii sînt chemați să asigure toa
te condițiile necesare — fonduri, a- 
dăposturi, bază furajeră etc. — pen
tru sporirea efectivelor de animale 
și obținerea unor producții ridicate 
de carne, lapte, ouă și lînă.

Cu multă atenție trebuie să anali
zeze cooperatorii și situația din le- 
gumicultură, pomicultură și viticul

în prezent o puternică unitate a for
țelor sindicale în lupta împotriva 
proiectelor legislative care urmăresc 
să reducă dreptul la grevă al sin
dicatelor.

Abordînd situația internațională, 
John Gollan a spus că răspunsul la 
acțiunile războiului rece în 1969 im
plică o luptă susținută pentru a se 
pune capăt alianței agresive N.A.T.O. 
și a obține un adevărat sistem de 
securitate europeană care să înlo
cuiască blocurile militare în Europa.

Democrate Vietnam. în document, 
care este apreciat de cercurile po
litice ca fiind o importantă luare de 
poziție, se exprimă, totodată, dorința 
ca tratativele de la Paris cu pri
vire la Vietnam să ducă la „o pace 
stabilă și garantată" și la afirmarea 
„dreptului la independență și auto
determinare al poporului vietnamez".

Participanții la plenară au ales, 
de asemenea, opt noi membri ai Di
recțiunii P.S.I. în locul celor care fac 
parte din actualul guvern de centru- 
stînga. Cu acest prilej, s-au făcut re
feriri și la necesitatea de a se rea
liza o mai mare unitate a rînduri- 
lor partidului.

considerate de liberali ca fiind „con
forme cu interesele țării". Situîn- 
du-se, ca și pînă acum, pe o poziție 
anticomunistă, documentul liberal 
subliniază, de asemenea, punctele pe 
care le consideră comune în politica 
P.LJ. și a partidelor de centru-stîn- 
ga, citînd fidelitatea față de Alianța 
atlantică și, în problemele interne, 
așa-numita „politică a veniturilor", 
care vizează, după cum se știe, în
ghețarea salariilor oamenilor muncii.

IN FAVOAREA
SOCIAL-DEMOCRAȚII

man de a fi singurul reprezentant 
al poporului german. El s-a pronun
țat, .totodată. împotriva oricărei co
operări. cu creștin-democratii. Defi
nind linia politică a Partidului Co
munist German, Kurt Bachmann a 
subliniat că aceasta sprijină o poli
tică a păcii, democrației șl progre
sului social.

numeroase fabrici de zahăr mai 
mici sînt amenințate să fie închi
se, ducînd la creșterea șomajului. 
Comitetul Central al P.C. din E- 
cuador cere guvernului să preia 
controlul asupra producției și ex
portului de zahăr și cheamă în
tregul popor să se pronunțe îm
potriva politicii antinaționale a 
monopolurilor străine și autoh
tone.

o g

a pune în valoare resur- 
este necesar să se 

măsuri concrete privind

tură. Dezbaterile din adunările 
generale trebuie să conducă, în 
fiecare cooperativă, la măsuri efica
ce de organizare a producției de le
gume și fructe, în așa fel îneît, în 
acest an, fructificîndu-se integral po
sibilitățile concrete, locale, să se asi
gure realizarea unei producții sporite, 
care valorificate prin contracte cu 
statul, să asigure cooperativelor veni
turi mari. Despre asemenea proble
me este util să se discute apro
fundat în adunările generale. Pen
tru 
sele existente, 
stabilească 
amplasarea cu discernămînt a cultu
rilor, folosirea mai judicioasă a în
grășămintelor, executarea la timp a 
întregului complex de lucrări agri
cole, intensificarea mecanizării, fura
jarea, îngrijirea și adăpostirea în 
condiții superioare a animalelor, or
ganizarea corespunzătoare a siste
mului retribuirii suplimentare, în 
așa fel îneît cooperatorii să fie co
interesați în depășirea producției pla
nificate.

Sarcini de mare răspundere privind 
pregătirea temeinică și desfășurarea 
corespunzătoare a adunărilor ge
nerale revin uniunilor cooperatis
te și direcțiilor agricole. Stu
diind amănunțit, în fiecare unitate, 
posibilitățile de sporire 
ele trebuie să îndrume 
siliile de conducere și 
tori pentru a organiza 
ducția, a asigura îndeplinirea inte
grală a indicatorilor de plan privind 
suprafețele, efectivele de animale, și 
livrările la fondul de stat, stimulîn- 
du-le inițiativa, dîndu-le un ajutor 
susținut, efectiv șl multilateral pen
tru a include în planurile de pro
ducție cifre mobilizatoare, pe deplin 
realizabile. Numai în felul aces
ta adunările generale își vor a- 
tinge scopul.
adevărat, un eveniment important 
în viața cooperativelor agricole, 
care, prin voința și hotărîrea una
nimă a țăranilor cooperatori, prin 
munca lor neobosită, să determine 
continua dezvoltare economică' a 
cooperativelor, creșterea veniturilor 
lor, asigurîndu-se înfăptuirea cu suc
ces a importantelor sarcini ce re
vin agriculturii cooperatiste în acest 
al patrulea an al cincinalului.

a producției, 
concret con- 
pe coopera- 

rational pro-

vor constitui, cu
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VIETNAMUL DE SUD

PUTERNICE ATACURI
ALE FORȚELOR PATRIOTICE

SAIGON 13 (Agerpres). — Detașamente ale Frontului Național de 
Eliberare au efectuat în noaptea de duminică spre luni mal multe 
bombardamente asupra unor regiuni din apropierea capitalei sud- 
vletnameze — Phy Cuong, Ha Nghia, Can-Tho.

EVOLUȚIA EVENIMENTELOR
DIN ORIENTUL APROPIAT

PRELUNGIREA CRIZEI 
POLITICE DIN LIBAN

ȘEDINȚA CABINETULUI 
ISRAELIAN

LA CONFERINȚA 

COMMONWEALTHULUI 

EFORTURILE ANGLIEI
DE A CALMA

Franța si alti membri9 9 9
ai Pieței comune nu doresc9
să remită atribuții naționale 9 9
unui organism supranational

Bombardamentele au provocat dis
trugeri obiectivelor militare ameri- 
cano-saigoneze, scotînd din luptă nu
meroși soldați inamici. Agenția 
France Presse relatează că la cîți- 
va kilometri de localitatea Ha Nghia 
25 de obuze de mortiere au explo
dat în perimetrul cartierului gene
ral al celei de-a 25-a divizii de in
fanterie americană, iar în provin
cia septentrională Thua Thien. ra
chetele lansate de patriotl au dlș-

„Nhan Dan" 

0 NOUĂ VICTORIE 
PCUTICĂ A POPORULUI 
VIETNAMEZ

HANOI 13 (Agerpres). — 
„Stabilirea relațiilor diploma
tice între Republica Democrată 
Vietnam și Suedia reprezintă o 
nouă victorie politică a po
porului vietnamez, care luptă 
cu hotărîre pentru indepen
dența și libertatea sa", scrie 
cotidianul „Nhan Dan*.
. în lupta sa împotriva agre

siunii americane, pentru salva
rea națională, continuă ziarul, 
poporul vietnamez este spriji
nit călduros de întreaga ome
nire progresistă.

In ultimii ani, menționează 
ziarul, mișcarea de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez a 
căpătat o puternică dezvoltare 
in Suedia. în 1967, în ciuda o- 
poziției guvernului S.U.A., Sue- 
l a .sP.r*j’n,'î organizarea Tri
bunalului internațional asupra 
crimelor de război comise de 
Statele Unite în Vietnam.

La Conferința _ internațională 
In problema vietnameză, ți
nută în decembrie la Stoc
kholm, s-a manifestat încă o 
dată sprijinul pe care poporul 
suedez îl acordă poporului 
vietnamez pînă la victoria fi
nală împotriva agresiunii ame
ricane. Suedia s-a pronunța* 
pentru încetarea bombarda
mentelor americane asupra R.D 
Vietnam și a susținut progra
mul politic al Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietna
mul de sud.

„Stabilirea relațiilor diploma
tice, dintre R.D. Vietnam și 
Suedia, se menționează în co
mentariu, marchează o nouă 
dezvoltare a relațiilor priete
nești între cele două popoare*. 

ocest, Pri,eî- conchide 
„Nhan Dan*, poporul vietnamez 
adresează un salut călduros 
poporului suedez.

ransmit
' In Zanzibar ou avut loc festivități consacrate celei 
de-a cincea aniversări a revoluției. Cu această °cazie> în ^p*- 
tala țării au avut loc un miting și o paradă militară la care au participat 
președintele Abeid Karume, membri ai guvernului și invitați din numeroase 
țări. Luînd cuvîntul în fața participanților la miting, președintele Abeid Karume 
a trecut în revistă succesele dobîndite de poporul din Zanzibar în cei cinci 
ani care au trecut de la proclamarea independenței țării.

Generalul Elias Wessin y Wessin, unuî din principalii 
conducători ai cercurilor de extremă dreaptă din Republica Dominicană, care 
a condus forțele contrarevoluționare în 1965 și a sprijinit intervenția militară 
a S.U.A. în Republica Dominicană, s-a înapoiat la Santo Domingo, după un 
exil de 3 ani în S.U.A. In decembrie anul trecut, președintele țării, Joaquin 
Balaguer, a anunțat că liderul de extremă dreaptă se poate înapoia în patrie, 
pentru a organiza campania sa electorală în vederea alegerilor prezidențiale 
din 1970.

Guvernul suedez • anuntat 
că va ridica la nivel de ambasadă 
reprezentanța sa diplomatică în Cuba. 
Agenția U.P.I. menționează că noua 
acțiune a guvernului suedez intervine 
la numai două zile după ce anunțase 
hotărîrea de a recunoaște Republica 
Democrată Vietnam. 

schimb de informații 
în domeniul cosmic 
între Uniunea Sovieti
că și Statele Unite. 
„Există deja o impor
tantă cooperare inter
națională în Antarc
tica și ea ar putea 
servi ca model", a 
menționat Borman.

exprimat speranța u- 
nei „cooperări între 
popoare în vederea 
cuceririi spațiului cos
mic". Comandantul 
navei „Apollo-8“ — 
Frank Borman — a 
arătat că sînt create 
toate condițiile pen
tru colaborare și un

WASHINGTON 13 
(Agerpres). — In ca
drul unui interviu a- 
cordat companiei a- 
mericane de televiziu
ne CDS, membrii echi
pajului cabinei „A- 
pollo-8", care au e- 
fectuat zborul recent 
în jurul Lunii, și-au

UN INTERVIU AL MEMBRILOR 
ECHIPAJULUI NAVEI „AP0LL08

trus instalații militare aparținînd u- 
nitătilor celei de-a 101-a divizii ae
ropurtate americane.

Luni dimineața, forțele patriotice, 
protejate de tirul artileriei, au pă
truns în incinta bazei militare ae
riene de la Can Tho. situată in 
delta fluviului Mekong. Patriotii au 
reușit să distrugă 18 avioane aflate 
pe pistele aeroportului. în timpul 
atacului au fost uciși opt soldați 
americani, iar alti 15 răniți.

★
HANOI 13 (Agerpres). — Purtă

torul de cuvînt al Ministerului de 
Externe al Republicii Democrate 
Vietnam a condamnat cu hotărîre 
violarea spațiului aerian al R. D. 
Vietnam de către aviația amerioană 
și bombardarea, la 10 ianuarie, de 
către avioane aparținînd forțelor mi
litare ale S.U.A. a comunei Thanh 
Trach din districtul Bo Trach.

S.U.A. si administrația de la 0 9
Saigon tergiversează 

deschiderea conferinței D 
de la Paris

COMUNICATUL DELEGAȚIEI 
R. D. VIETNAM

PARIS 13. — Corespondentul A- 
gerpres Al. Gheorghiu transmite : 
în capitala Franței a avut loc o 
nouă întrevedere între Ha Van Lau, 
adjunctul șefului delegației R.D. 
Vietnam la convorbirile de la Paris, 
și ambasadorul Cyrus Vance, adjunc
tul șefului delegației S.U.A., în cursul 
căreia au continuat discuțiile de pro
cedură în legătură cu deschiderea 
conferinței în patru cu privire la 
Vietnam. Ca și la întîlnirea de la 
2 ianuarie, reprezentantul american 
a susținut ca viitoarea conferință să 
aibă loc „între două părți", și nu în 
patru, cum s-a stabilit inițial. în acest 
scop, el a susținut ca masa tratative
lor să fie despărțită în două de o 
panglică, un fir, sau să fie marcată 
cu o linie. în privința ordinii în
scrierii la cuvînt, reprezentantul 
S.U.A. a cerut ca tragerea la sorți 
să aibă loc numai între delegațiile
R. D. Vietnam șl S.U.A.
, în comunicatul dat publicității In 
urma acestei întrevederi de delega
ția R.D.V. se arată că „noile pro
puneri" ale S.U.A., care au fost de 
altfel respinse, confirmă că S.U.A. și 
administrația de la Saigon nu (in 
seama deloc de punctul de vedere 
al R.D.V. și F.N.E., nici de propune
rile lor rezonabile. „Este clar că
S. U.A. și administrația de la Salgon 
foloseso în mod deliberat chestiunile 
de procedură pentru intîrzierea des
chiderii conferinței de la Paris. Ele 
trebuie să poarte întreaga răspundere 
pentru această întîrziere".

0 delegația sovietică coa- 
dusă de acad. Nikolai Blohin a plecat 
luni în S.U.A., la invitația unui grup 
de fruntași ai vieții publice ameri
cane. Delegația este alcătuită din ac
tiviști pe tărîm obștesc, oameni de 
știință, ziariști. (TASS)

BEIRUT 13 (Agerpres). — For
marea unui guvern de uniune na
țională devine tot mai dificilă, dacă 
nu imposibilă, afirmă surse libaneze, 
referindu-se la încercările infructuoa
se de pînă acum ale lui Rashid Ka- 
rame de a soluționa actuala criză gu
vernamentală din Liban. Duminică, 
Karame, însărcinat de șeful statului cu 
formarea unui nou guvern, a conti
nuat consultările cu liderii diferitelor 
grupări politice, iar întrevederea pe 
care urma să o aibă în cursul serii cu 
președintele Charles Helou a fost 
amînată.

Șeful statului a primit duminică la 
palatul prezidențial pe liderii diferite
lor grupări parlamentare cu care a 
examinat impasul ca urmare a refu
zului acestora de a facilita mi
siunea lui Rashid Karame. Potrivit 
agenției France Presse, în cursul 
întrevederii cu Pierre Geyamel, 
liderul falangei libaneze, șeful 
statului a expus acestuia gravitatea 
prelungirii actualei crize și repercu
siunile ei pe plan politic, solicitîn- 
du-i să acorde sprijin lui Karame în 
îndeplinirea misiunii sale. Surse in
formate din Beirut afirmă că pre
ședintele Helou și-a exprimat cu a- 
ceastă ocazie părerea că singura so
luție pentru a pune capăt actualei 
crize ar fi formarea unui guvern ex
traparlamentar, părere pe care lide
rul falangei libaneze se pare că nu 
o împărtășește.

Observatorii politici nu exclud po
sibilitatea ca R. Karame să renunțe la 
misiunea încredințată.

REUNIUNEA GUVERNU
LUI R.A.U.

CAIRO 13 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția MEN, dumi
nică a avut loc sub președinția lui 
Gamal Abdel Nasser o reuniune a 
guvernului R.A.U.

Ministrul orientării naționale, 
Mohammed Fayek, a declarat că 
această reuniune a examinat timp 
de 3 ore desfășurarea contactelor 
diplomatice pe scară internațională 
care au loc la inițiativa sovietică 
în vederea soluționării crizei din 
Orientul Mijlociu. Pe de altă parte, 
Fayek a subliniat că s-a dat o 
înaltă apreciere hotărîrii președin
telui de Gaulle de a institui em
bargoul asupra livrărilor de arme 
destinate Israelului.

Ministrul a precizat, de aseme
nea, că au fost examinate o serie 
de probleme referitoare la situa
ția militară, printre care organi
zarea apărării civile. La acest 
punct al ordinii de zi au fost pre
zentate rapoarte ale miniștrilor a- 
părăril și administrației locale.

Primul spărgător do 
gheață, după proiectul unor 
ingineri belgrădeni, • £os* 
construit la întreprinderea de con
strucții navale „Sava" din orașul 
Sremska-Mitrovița din R.S.F. Iugo
slavia, relatează ziarul „Politika". Spăr
gătorul va fi utilizat în cadrul siste
mului hidroenergetio și naval din re
giunea Porțile de Fier de pe Dunăre,

Redeschiderea circulației 
pe calea ferată Sanaa-Taiz, 
blocată timp de 14 luni de triburile 
ostile autorităților republicane, a fost 
anunțată de postul de radio Sanaa. 
Deblocarea acestei linii de comunicații 
a fost precedată de o conferință de 
reconciliere între reprezentanți ai gu
vernului republican și ai triburilor 
din Sanan, Bilad și Gehem, care au 
declarat cu această ocazie că vor spri
jini guvernul de Ia Sanaa.

Peste o treime din cei 
12 000 de militari americani 
care urmează să participe la marile 
manevre „Reforger-1" au și sosit în 
R. F. a Germaniei pe calea aerului.

La Helsinki a fost sem
nat un protocol polono-fin- 
landeZ care reglementează princi
piile activității comisiei mixte polono- H

Comunicat iraniano-indian. Șahinșahul Iranului, Mohainmad 
Reza Pahlavi, și-a încheiat luni vizita oficială în India. Comunicatul comun 
dat publicității cu această ocazie evidențiază dorința celor două țări de a-și 
intensifica cooperarea în diverse domenii. S-a hotărît constituirea unei comisii 
mixte însărcinate cu problemele colaborării indo-iraniene. Comunicatul mențio
nează că șahinșahul Iranului și primul-ministru al Indiei, Indira Gandhi, și-au 
exprimat îngrijorarea în legătură cu prelungirea crizei din Orientul Mijlociu 
din cauza întîrzierii aplicării rezoluției Consiliului de Securitate. In ceea ce 
privește războiul din Vietnam, cele două părți au subliniat că acordurile de la 
Geneva constituie baza unei soluții pașnice.

IERUSALIM 13 (Agerpres). — Gu
vernul israelian a examinat în 
cursul ședinței de luni două rapoar
te : al ministrului afacerilor exter
ne, asupra implicațiilor politice ale 
embargoului francez asupra arma
mentului destinat Israelului, și al 
ministrului apărării, în legătură cu 
consecințele pe care le va avea asu
pra securității țării această hotărîre 
a Franței.

ÎNTREVEDERI 
Șl CONSULTĂRI

NEW YORK 13 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a declarat că are cunoștință de 
faptul că în prezent au loc con
tacte între marile puteri în legă
tură cu reglementarea situației din 
Orientul Apropiat. Agenția TASS 
menționează că U Thant a avut în 
cursul săptămînii trecute întreve
deri cu reprezentantul U.R.S.S. la 
O.N.U.. Iakov Malik.

★
CAIRO 13 (Agerpres). — Secreta

rul general ad-interim al Ligii Ara
be, Sayed Nofal, a remis marți 
ambasadorului Franței în Republica 
Arabă Unită un mesaj destinat pre
ședintelui de Gaulle — anunță agen
ția France Presse, care menționează 
că acest document a fost înmînat în 
numele comisiei însărcinate să exa
mineze situația refugiaților palesti- 
neni, ale cărei lucrări s-au încheiat 
recent la Cairo.

★
BEIRUT 13 (Agerpres). — Preșe

dintele Libanului. Charles Helou. a 
primit luni pe Georges Gorse, fost 
ministru francez al Informațiilor, 
care întreprinde o vizită în Li
ban. în cadrul întrevederii au fost 
examinate probleme de interes co
mun, aspecte ale situației Interna
tionale actuale, precum si probleme 
privind situația din Orientul Apro
piat. Georges Gorse a avut, de a- 
semenea. schimburi de păreri cu 
alte personalități ale vieții po
litice libaneze.

loc puternice deippnstrații împotriva regimului rasist din Rhodesia. Intr-nna 
din aceste zile, participant!! la lucrări au fost întîmpina(i la intrarea în 
Marlborough House, clădirea unde se desfășoară conferința, de lozinca 

„Drepturi pentru majoritate"

finlandeze de colaborare economică 
și stabilește domeniile colaborării in
dustriale dintre Finlanda și R. P. Po
lonă. (P.A.P.)

0 escadră de nave so
vietice, alcătuită din crucișătorul 
„Amiralul Fokin", dotat cu rachete, și 
contratorpilorul „Vdohnovennîi", care a 
făcut o vizită de prietenie în Repu
blica Arabă Yemen, a părăsit dumi
nică portul Hoveida.

Satelitul artificial al Pă- 
mîntului - „Cosmos-263" 
a fost lansat în U.R.S.S. Informațiile 
transmise de satelit sînt prelucrate de 
centrul de coordonare și calcuL

Cu prilejul inaugurării ciclu
lui de conferințe „Rapsodia Ro
mână’4, ambasadorul României 
la Paris, Constantin Flitan, a 
oferit luni seara un cocteil în 
saloanele ambasadei. Acest ciclu 
de conferințe este susținut de 
Jaques Campbell, om de litere 
francez, autorul cărții „Rapso
dia Română”, care va prezenta 
publicului francez impresii si 
documente culese în timpul că
lătoriilor sale făcute în Româ
nia.

La cocteil au participat prin
tre alții: Jaques Campbell, 
Bueve-Mery. directorul ziarului 
„Le Monde”, Francois Chagot, 
președintele Asociației de prie
tenie Franța — România.

SPIRITELE
LONDRA 13 (Agerpres). — Luni 

dimineața au început la conferința 
Commonwealthului discuțiile privi
toare la problemele colaborării eco
nomice și comerciale. Acest punct 
al ordinii de zi cuprinde un schimb 
de păreri, atît în privința relațiilor 
economice intre țările membre ale 
Commonwealthului, cît și al poziției 
acestora față de celelalte țări ale 
lumii.

Sfîrșitul săptămînii a fost folosit 
de guvernul britanic pentru contacte 
cu șefii celor 27 de delegații partici
pante la conferință. Primul ministru 
Wilson și ministrul de externe, 
Michael Stewart, au purtat convor
biri, la reședințele lor particulare, 
cu diferiți reprezentanți din țările 
Commonwealthului, cu scopul de a 
toci asperitățile ivite în cursul 
abordării problemei imigrației și a 
celei rhodesiene. După cum relatea
ză corespondentul din Londra al a- 
genției U.P.I., „ei au folosit prilejul 
pentru a încerca să potolească spi
ritele înfierbîntate fn cele două pro
bleme care au produs cele mal se
rioase înfruntări la masa conferin
ței".

în legătură cu problema rhode- 
slană, agențiile de presă au dezvă
luit conținutul ședințelor închise 
care s-au desfășurat săptămîna tre
cută. Primul ministru Wilson a res
pins cererea președintelui Zambiei, 
Kenneth Kaunda, de a trimite trupe 
Împotriva actualului regim rhode- 
sian. Comportarea guvernului brita
nic în discuțiile privitoare la proble
ma rhodesiană a urmărit menține
rea „ușii deschise" pentru reluarea 
tratativelor cu guvernul Ian Smith.

★
LUSAKA 13 (Agerpres). — Uniu

nea Poporului African Zimbabwe (or
ganizație politică interzisă în Rhode
sia) a trimis participanților la con
ferința Commonwealthului, un me
morandum în care își exprimă ho
tărîrea de a continua lupta îm
potriva regimului rasist rhodesian.

Sesiunea Comisiei O.N.U. 
pentru combaterea 
stupefiantelor

Cu prilejul celeiProblema abuzului 
de substanțe psiho
trope și a controlului 
internațional ce se 
impune constituie 
preocuparea centrală 
a celei de-a 23-a se
siuni a Comisiei 
O.N.U. pentru stupe
fiante, care și-a înce
put luni dimineața 
lucrările în sediul 
Palatului Națiunilor.

Se știe că în anii 
din urmă toxicoma
nia a luat proporții 
îngrijorătoare într-un 
număr de țări occi
dentale, făcînd ade
vărate ravagii. Di
mensiunile problemei 
pot fi evaluate prin 
simpla constatare fă
cută de Asociația 
medicală canadiană, 
care a stabilit că fai

mosul L.S.D. — la 
modă în Occident — 
a provocat, din 221 
cazuri de toxicomanie 
(studiate), 19 tentati
ve de sinucidere, 11

CORESPONDENTA 
DIN GENEVA 

DE LA HORIA 
LIMAN

sinucideri cu conse
cințe mortale, 4 ten
tative de asasinat și o 
crimă. Tineretul este 
victima principală a 
abuzului de substanțe 
psihotrope (barbituri- 
ce, amphetamine și 
halucinogene, îndeo
sebi L.S.D.). |

Imaginea reprezin
tă antena folosită 
de savanjii sovie
tici pentru capta
rea semnalelor 
transmise de „Ve- 

nus-5*

BRUXELLES 13 (Agerpres). — Mi
niștrii de finanțe ai celor șase țări 
membre ale Pieței comune s-au în
trunit luni în localitatea Garmisch- 
Partenkirschen din Germania occi
dentală pentru a dezbate diverse 
propuneri în legătură cu cooperarea 
monetară din cadrul C.E.E. Potrivit 
unor surse informate, există o se
rie de propuneri ale comisiei exe
cutive a Pieței comune care ar pre
vedea o evoluție de la consultări 
reciproce pînă la crearea unei uni
tăți monetare comune. Se subliniază 
că mai multe țări se opun unei a- 
semenea evoluții, care ar afecta fun
damental atribuții esențiale ale sta
telor. Un membru al delegației o- 
landeze la reuniune, citat de agenția 
Associated Press, a relevat că „Fran
ța și alte țări nu sînt deloc gata 
să remită dreptul de a adopta ho- 
tărîri în domeniul economiei națio
nale unui organ supranational. Cu 
atît mai mult, a adăugat el. cu cît 
adoptarea unei unități monetare co
mune ar implica o unificare a po
liticii economice în asemenea dome
nii importante ca salariile, prețurile 
și investițiile".

Rezultă că soluția care se poate 
întrevedea este crearea unui sistem

declarâ. premierul 
Velasco Alvarado

LIMA 13 (Agerpres). — Șeful gu
vernului Peruvian, generalul Velasco 
Alvarado, a declarat într-un Interviu 
acordat corespondentului ziarului 
mexican „Excelsior" că „scopul 
principal al guvernului său este eli
minarea inegalității în relațiile eco
nomice". El a subliniat că naționali
zarea Instalațiilor petroliere ale so
cietăților nord-americane .Interna
tional Petroleum Company", filială 
a trustului „Standard Oil", corespun
de intereselor economiei naționale 
peruviene. dar a specificat că guver
nul său „nu intenționează să națio
nalizeze toate companiile străine". 
Generalul Alvarado a subliniat tot
odată că economia Perului nu va 
putea prospera, dacă nu se vor adop
ta de urgentă schimbări structurale 
și dacă guvernul nu va extinde le
găturile sale cu țări din întreaga 
lume, Indiferent de orînduirea lor 
socială. El a menționat în legătură 
cu aceasta că țara sa a stabilit re
lații diplomatice cu o serie de țări 
socialiste, printre care și cu Româ
nia.

de-a 22-a sesiuni, co
misia stupefiantelor 
a propus Secretaria
tului general al 
O.N.U. să elaboreze 
un proiect de instru
ment internațional a- 
supra controlului 
substanțelor psiho
trope. Acest docu
ment va constitui 
baza dezbaterilor ac
tualei sesiuni. Parti
cipanta vor lua de 
asemenea în discuție 
problema traficului 
ilicit de stupefiante, 
precum și unele as
pecte ale cercetării 
științifice și cooperă
rii tehnice, în vede
rea luptei eficiente 
împotriva abuzului 
de stupefiante. 

de consultări periodice menit să per
mită coordonarea eforturilor în ve
derea prevenirii și limitării presiu
nilor speculative asupra diverselor 
monede.

Consultări 
privind formarea 
unui nou partid 
socialist francez

PARIS 13. — Corespondentul A- 
gerpres Georges Dascal transmite: 
Formațiunile politice care au com
pus Federația stîngli democrate și 
socialiste continuă confruntările si 
deliberările în vederea unirii lor în
tr-un singur partid, sau, mai pre
cis, intr-un nou partid socialist, pre
conizat de ultimul congres extraor
dinar din decembrie 1968 al Parti
dului socialist S.F.I.O. Convenția in
stituțiilor republicane (cluburile), 
care a fost principalul partener al 
S.F.I.O. în defuncta federație, a a- 
juns în urma discuțiilor la nivel 
înalt Ia concluzia că în momentul 
de fată nu există pdsibilitatea găsi
rii unui acord cu S.F.I.O. privind 
structura noului partid socialist. în 
consecință, dat fiind că acordul nu 
se poate realiza prin negocieri la 
nivelul conducerii celor două for
mații politice, s-a hotărît ca discu
țiile să fie reluate la bază. între 
activiștii celor două formații. S-a 
hotărît ca Franțoiș Mitterrand, pre
ședintele convenției, să prezinte o 
serie de propuneri în acest sens 
S.F.I.O. și celorlalte grupări de ten
dință socialistă.

. . . . . "... ■

Agendă 

diplomatică
MAROC

RABAT. La Rabat au în/^ut 
convorbirile între regele 1* >n 
al II-lea al Marocului șiif<«iari 
Boumedienne, președintele Con
siliului Revoluției Algeriene, 
care se află intr-o vizită ofi
cială in Maroc. Șefii celor două 
state au trecut în revistă rela
țiile mârocano-algeriene șl căile 
de consolidare a acestora și au 
examinat posibilitățile strîngerii 
relafiilor între țările maghre- 
biene. aspecte ale situației din 
Africa și din Orientul Apropiat, 
precum și unele probleme ale 
situației Internationale actuale.

ITALIA

ROMA. — Pierre Harnici, mi
nistrul afacerilor externe al 
Belgiei, care se află într-o vi
zită oficială în Italia, a avut 
luni o întrevedere cu Pietro 
Nenni, ministrul de externe ita
lian. Au fost discutate cu acest 
prilej probleme ale actualei si
tuații Internationale, precum șl 
unele chestiuni referitoare la 
N.A.T.O., Piața comună șl re
lațiile italo-belgiene.

CONGO (K)

KINSHASA. — Președinții 
Nigerului șl Gabonuiui, Hamani 
Diori și Albert-Bernard Bongo, 
au sosit luni într-o vizită la 
Kinshasa cu misiunea de a ne
gocia în conflictul dintre Congo 
(Kinshasa) și statele vecine a- 
fricane. Misiunea de reconcilie
re urmărește să faciliteze desfă
șurarea reuniunii Ia nivel înalt 
a Organizației comune africană 
șl malgașă (O.C.A.M.) programa
tă pentru 21 ianuarie la Kin
shasa, a declarat Hamani Diori.

FRANȚA

PARIS. Luni a început la 
Paris noua rundă de consultări 
franco—vest-germane, prevăzută 
prin tratatul de prietenie dintre 
cele două țări. Delegația R. F. 
a Germaniei este condusă de 
Rolf Lahr, secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe.

JAPONIA
TOKIO. Ministrul de externe 

al Turciei, Ihsan Sabri Cagla- 
yangii, însoțit de mai mulțl 
funcționari superiori din minis
ter, a sosit luni la Tokio într-o 
vizită oficială de cinci zile, Ia 
Invitația Ministerului Afaceri
lor Externe japonez. In cursul 
vizitei sale, Sabri Caglayangil 
va avea întrevederi cu împă
ratul Hirohito, cu primul minis
tru, Eisaku Sato, și cu alți 
membri ai cabinetului japonez. 
Unul din obiectivele vizitei mi
nistrului de externe turc In Ja
ponia îl constituie studierea 
posibilităților de participare a 
Japoniei la realizarea proiectu
lui de construire a podului 
peste strimtoarca Bosfor.
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