
La 2 martie, fara iși va alege reprezentant!! 
în organele puterii de stat

UN EVENIIO7 DE AMPLĂ 
REZONANTĂ IN VIAȚA 
POLITICĂ A ROMÂNIEI

Proletari din toate ț&rtte, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

împreună cu întregul nostru popor, tineretul 
României socialiste întîmpină, într-o atmosferă 
de puternic elan creator, un eveniment de o 
deosebită însemnătate în viața politică a pa
triei. Azi începe în întreaga țară campania 
electorală pentru alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională, precum și în consi
liile populare județene, municipale, orășenești 
și comunale, care se vor desfășura la 2 martie 
a c. Deschiderea campaniei electorale va fi 
marcată, azi, prin primele propuneri de candi
daturi tn alegeri.

Cu acest prilej, toți cetățenii țării noastre 
care au împlinit vîrsta de 18 ani își vor exercita 
unul din drepturile fundamentale înscrise în 
Constituție — acela de a-și alege reprezentanții 
în organele puterii da stat. Aceasta va consti
tui o nouă manifestare a democratismului pro
fund al orînduiril noastre, în care întreaga 
putere politică aparține oamenilor muncii, cla
sei muncitoare aliată ou țărănimea, întreguiui 
nostru popor, pe deplin stăpln pe soarta sa 
și pe roadele muncii sale, iar toate organele 
puterii de stat — de la cele locale ptnă la 
forul suprem — sînt exponente ale maselor 
largi, exprimînd eu fidelitate intwresde și nă
zuințele lor.

Reflectînd actuala etapă de dezvoltare a 
României socialiste, prefacerile înnoitoare din
structura societății noastre în plin avînt,
campania electorală va fi organizată, sub
conducerea Partidului Comunist Român, de
Frontul Unității Socialiste, organism permanent, 
cu caracter larg democratic, care unește și 
concentrează toate forțele creatoare ale poporu
lui român și ale naționalităților conlocuitoare, 
reprezentanții tuturor organizațiilor de masă 
și obștești, direcțiotdndu-Ie eforturile către 
obiectivele majore ce stau în fața societății 
noastre, pentru desăvîrșlrea marei opere a 
construcției socialiste, pentru progresul ' con
tinuu, material și spiritual, al poporului nostru.

Moment de vie efervescență politică, de afir
mare pregnantă a adeziunii însuflețite a mase
lor largi la politica partidului și statului nos
tru, de intensă mobilizare a tuturor forțelor și 
energiilor sociale în opera de înfăptuire a Dro- 
gramului de înflorire multilaterală a țării, 
conceput de partid, campania de alegeri se des
fășoară pe fundalul unor importante realizări, 
expresie a marilor posibilități pe care le des
chide socialismul în fața țării, a poporului nos
tru. Foftă conducătoare 
arhitect! al noilor priveliști 
harta patriei și destinele oamenilor, Partidul 
Comunist Român se prezintă în fața milioane
lor de alegători — în cadrul Frontului Unității 
Socialiste — cu un bilanț impresionant de 
realizări ș[ victorii în toate domeniile vieții eco
nomice și sociale a României. Exprimînd pro
funda fidelitate a partidului față de cauza so
cialismului, a ridicării patriei pe noi trepte ale 
civilizației, punind într-o vie lumină acea trăsă
tură fundamentală, proprie partidului comu-

a societății noastre, 
care au schimbat

nlst, care i-a atras dragostea și încrederea ne
strămutată a maselor largi — concordanța din
tre cuvînt și faptă, dintre programul înfățișat 
poporului și opera practică a înfăptuirii lui — 
aceste realizări au dus la crearea și adîncirea 
a ceea ce reprezintă, azi, o realitate fundamen
tală, care sintetizează și definește marile pre
faceri înnoitoare petrecute în epoca noastră : 
unitatea moral-politică a întregului nostru 
popor în jurul partidului, a conducerii sale. 
Clasa noastră muncitoare, țărănimea, intelectua
litatea, întregul tineret al țării, toți oamenii 
muncii de la orașe și sate, indiferent de națio
nalitate, văd în politica partidului, In uriașa sa 
activitate creatoare desfășurată în toate dome
niile construcției socialiste, expresia profundă 
a intereselor, aspirațiilor, idealurilor lor celor 
mai înalte. A urma neabătut această politică, 
a-i traduce mărețele planuri în viață, repre
zintă, pentru fiecare cetățean al patriei, o în
datorire supremă, un înalt comandament poli
tic, moral și uman, legat de desăvîrșirea con
tinuă a civilizației noastre socialiste șl a pro
priei lui existențe. Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „Toate realizările obținute 
de poporul român în anii construcției socialiste 
sint indisolubil asociate în conștiința maselor 
de politica marxist-lenhiistă a partidului comu
nist, de activitatea sa pentru înflorirea șl pres- 
peritatea României. Oamenii muncii văd tn 
partidul comunist promotorul neabătut ai nou
lui, al spiritului de dreptate șl echitate ta în
treaga viață socială".

Victoriile dobîndite In ultimii petru ani — 
care marchează actuala legislatură — slnt, Tn 
acest sens, elocvente. în această perioadă a 
avut loc Congresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român, eveniment de excepțională în
semnătate în viața partidului, a întregii noastre 
națiuni, inaugurînd o treaptă nouă, superioară, 
în opera de desăvîrșire a construirii socialis
mului în România. Prin ideile și hotărîrile sale, 
prin amploarea și importanța măsurilor adop
tate, măsuri pătrunse de un profund realism, 
bazate pe cunoașterea științifică a datelor 
vieții, a exigențelor actualei etape de dezvol
tare șl a perspectivelor societății noastre, prin 
amprenta spiritului novator implantată în toate 
sectoarele de activitate, Congresul al IX-lea a 
dinamizat puternic energiile și inițiativa crea
toare a maselor, deschizînd noi posibilități de 
fructificare majoră a resurselor materiale și 
umane ale patriei, de afirmare plenară a ma
rilor avantaje ale orînduirii noastre socialiste.

Vastul program de dezvoltare multilaterală a 
tării, elaborat de cel de-al IX-lea Congres al 
P.C.R., se înfăptuiește în prezent cu succes, 
prin munca harnică și plină de abnegație a 
poporului. Bilanțul primilor trei ani ai cinci
nalului confirmă strălucit justețea și realismul

Scînteia tineretului
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.Profiluri'...

C£„ VOI TAJ“ INREGIS-
TREAZĂ PASIUNEA
P£7V7»6/ TEHNICĂ?

mari, spațioase, șiruri do 
și instalații modeme, a- 
simetric, funcționînd din

Hale 
utilaje 
șezato 
plin, oamenii concentrați asupra 
produsului pc care-1 execută. 
Este imaginea de ansamblu a fa
bricii de aparate electrice de 
înaltă tensiune a Uzinei „Elec- 
troputere" din Craiova.

Incepînd să producă în urmă 
cu trei ani. fabrica de aparataj 
— cum i se spune pe scurt — 
unul din obiectivele industriale 
de importanță pentru potențialul 
economic al țării — urma ca în 
1968 să atingă 70 Ia sută din ca 
pacitatea finală proiectată. Calen
darului i-a fost luat înainte. Din 
trimestrul IV, colectivul de aici 
a reușit performanța deosebită 
de a atinge procentul de 91 la 
sută. înzestrarea tehnică la ni

velul celor mai avansate între
prinderi similare din străinătate 
și-a adus din plin contribuția la 
acest succes. Dar oricît de bine 
dotată ar fi o unitate economică, 
pentru ca aceasta să poată rea
liza produse de înaltă calitate 
este necesar 
proiectarea

neze viguros în direcția pre
gătirii cadrelor care o vor 
deservi, iar apoi, după intrarea 
în funcțiune, preocupările să fie 
orientate spre neîntrerupta per
fecționare a cunoștințelor asimi
late în perioada de formare pro
fesională. Lucru de care aici, în 
uzina craioveană, s-a ținut sea-

Preocupări 
fi initiative ale 

organizațiilor U.T.C.
pentru ridicarea 

calificării tinerilor

ca încă de la
acțio-

(Continuare In pae. a 111-a)
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EPISOD CU FURTUNĂ
Șl EROISM

Vlntnl și valurile iscate de 
furtuna care a blntnit In ul
timele zile 
au arvîrllt 
sia", sub 
stîncile de 
nească, in 
Agigea. Autoritățile portului 
Constanța au răspuns prompt 
solicitării comandantului car
goului grec, procedînd opera
tiv la evacuarea celor 28 de 
marinari din echipajul navei 
eșuate, cărora 11 s-a asigurat 
cazare, hrană șl asistență 
medicală. Concomitent, s-au 
Io»» —’suri și pentru salva

ți. Un episod care 
despre eroism șl co- 
«...

pe Marea Neagră 
caraoul „Anasta- 
paviiion grec, pe 

pe coasta româ- 
dreptui localității

(Agerpres)

Cer plumburiu deasupra portului
Constanța

EXAMINATORUL

rectorul Institutului politehnic din Brașov
— Preocupați intens de per

spectiva apropiatei sesiuni, cu 
verdictele sale 
formației pentru 
fesie, studenții 
niloriu, pentru 
emoțiile, inerente, eterne...Fie-ne 
iertată 
cație are 
momentul 
lor ?

— Este o ipoteză inedită a 
relației student — profesor, 
prilej de cunoaștere mai adîncă, 
mai complexă a personalității ti
nerilor noștri discipoli, o rele
vare semnificativă a ceea ce 
știu studenții din cît li s-a 
transmis la cursuri, seminalii, 
în laborator, imagine a ceea 
ce au asimilat, răspunză
tori pentru temeinica lor pre
gătire, prin studierea bibliogra
fiei de specialitate. Ambianța 
este proprie unor fine observații 
psihologice, de metodică, utile 
perfecționării viitoare a măies
triei pedagogului, dar și acțiunii 
formative imediate, prin apre
cieri, recomandări, corecții în 
raport de constatările fiecărei 
exeminări. Desigur, „de ce"— 
urile în legătură cu nivelul pre
gătirii își au un răspuns și ca 
verif! ca re s propriei munci *

asupra calității 
viitoarea pro- 

consideră defi- 
oricare examen,

indiscreția, ce semnifi- 
pentru un profesor 

acesta, al examene-
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ma. Pe agenda de lucru a or
ganelor de conducere a rămas 
deschis un capitol special con
sacrat calificării și, îndeosebi, ca
lificării tinerilor muncitori. Grupul 
școlar profesional al uzinei a in
struit, în decursul anilor, pro
moții de tineri pe care îi în- 
tîlnim acum la tot pasul în halele 
fabricii. Din cei aproape 600 de 
tineri care lucrează în această 
fabrică, 258 sînt absolvenți ai 
școlii profesionale. Discuțiile cu 
ei ne evidențiază faptul că, de 
regulă, principiul de care s-a ți
nut cont la repartizarea într-un 
loc de muncă sau altul a fost

practica din anul III, perioadă 
în care s-au putut familiariza cu 
mașinile, cu specificul operații
lor, astfel încît trecerea, de mul
te ori atît de anevoioasă, școală- 
producție, a putut fi efectuată 
fără „scăderi de tensiune", la în
tregul potențial. Ulterior, pentru 
efectuarea operațiilor de mare 
finețe și complexitate impuse de 
fabricarea unei game largi de a- 
parate electrice, s-a acționat în 
sensul reîmprospătării cunoștințe
lor, îmbogățirii bagajului inițial, 
în scopul punerii în concordanță 
a pregătirii profesionale cu pro
gresul tehnic, diferențiat în func
ție de modul în care a fost efec
tuată calificarea — prin școlari
zare sau la locul de muncă.

— Tn anul 1968 —■ ne spunea 
tov. Liviu Tănăsescu, inginerul 
șef al fabricii — concomitent cu 
intrarea în funcțiune a unor in
stalații complexe, unice în țară, 
au fost asimilate o gamă largă 
de produse în special din do
meniile transformatoarelor de 
măsură, întrerupătoarelor auto
mate și separatoarelor de linii de 
la 200 Amperi în sus. Sarcinile 
de plan ale acestui an prevăd în 
continuare creșterea substanțială 
a volumului absolut al sortimen
telor, 1969 fiind anul tn care vom 
livra masiv pieții externe.

Dinamica producției, dfverstfî-
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Conferințele organizației

• „ Vrăjitorul" este realist 
(De vorbă cu Rojko Mitici, selecționerul echipei 

de fotbal)

reprezentative de handbal mascuhn

• 0 „demonstrație" nedemonstrată
organizatoric

• Informații sportive pe scurt

municipale București

a U.T.C. și ale unor

organizații județene U.T.C.
5

profesorului, a colaboratorilor 
săi.

In examen îmi reevaluez opi
niile anterioare despre studenții 
mei, le îmbogățesc, așteptînd, ca 
oricare examinator de altfel, sa
tisfacțiile semănătorului în ano
timpul culesului. Așteptările sînt 
deosebite acum, deoarece anul 
acesta, pentru perfecționarea 
cadrului pregătirii studenților, 
au fost aplicate numeroase mă
suri — noi planuri și programe 
de învățămînt, îmbunătățiri ale 
modului de susținere al exame
nelor etc., — decurgînd din pre
vederile Directivelor C.C. al 
P.C.R. privind dezvoltarea în- 
vățămîntului, ale noii legi al« 
învățămîntului.

— Dați ușor nota 10 ? *
— Cu foarte mare greutate 

acord nota 6 și în mod excepțio
nal „5". Gîndesc că prin ase
menea calificative s-ar promo
va cu ușurință mediocritatea 
unor tineri al căror rost este să 
devină specialiști cu pregătire 
superioară. Pentru acești candi
dați, am un mare număr de în
trebări suplimentare. Dezvolt o 
amplă discuție de specialitate, 
astfel încît studentul însuși să

ION TRONAC
(Continuore In paf. a Hl-a)

Mărturisoso, 
probabil că na slnt 
singurul, că mă 
bucur din cind în 
cind, șl anume cînd 
îmi merge bine, de 
valuri succesive de 
amabilitate. La 
fon se aud voci 
ve și cuvinte 
moașe, culese 
că dintr-o 
gie sacră, 
denții mei 
cu toate 
lor vocale 
o găină 
mi se 
ca un 
mătate 
mi se 
de puține ori m-am 
surprins privindu- 
mă altfel decît de 
obicei în oglindă.

Numai că există 
șl perioade cînd a- 
mabilitatea își pune 
sieși stavile și-a- 
tunci îndoielile cele 
mai negre fao un 
cero funebru în ju
rul frunții. Dacă 
mi-am pierdut ha
rul ? Dacă l-am jig
nit pe careva și cu 
limbajul ăsta al meu 
frust, cum spun 
binevoitorii, am ră
nit vreo ureche 
sensibilă? Ol fi tre
cut distrat pe lingă 
un cititor ce mă a- 
doră sl nu l-am 
zlmbit, el orede el

urcat 1* oap 
săracul, sînt 

preocupat, 
le explici că 
să al o mie 
pe aăptămt-

tele- 
sua- 
fru- 
par-

antolo- 
Corespon- 
gungureso 

coardele 
șl cred că 
metafizică 

umflă in cap 
balon. Pe ju- 
acreditez 
spune și nu

mi t-a 
și eu, 
numai 
Cum să 
trebuie 
de Idei
nă șl că ele nu co
boară pe o scară de 
mătase tn glagorle 1 
Dar să ne întoarcem

nistui amabilității 
îl detest. EI trebuie 
să fie un fel de geo
graf al susceptibili
tăților, și, probabil, 
posedă o vastă artă 
la o scară uriașă, 
pe care, flecare, re
prezentăm un obi
ectiv militar, demn 
de a fl cucerit mai 
devreme sau mai
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AMABILITĂȚI)
EUGEN BARBU

la ee pornisem... 
vine pe- 

amabiiității? 
contest meri- 

politețli

de
De unde 

ricolul
Nu 

tele politeții și-ai 
bunel creșteri, dim
potrivă... Nu spun 
că un cuvînt unt cu 
miere nu face bine... 
Insă !

Eu pa profeslo-

tîrziu. Acolo avem 
cote bine precizate, 
încrengături, carac
terizări amănunți
te, liste de amici și 
de preferințe etc, 
etc. Profesionistul 
vinări! de ranguri 
și influențe știe bine 
ce vrea, el este un 
farmacist de senti
mente șl lucrează

cu elitre. Cuvintele
sale au greutatea
polenului și sonurl- 
le vocii sale, reflexii 
dumnezeești de cea 
mai pură gamă. Un 
bătrtn 
să-și 
într-un
București (șl eu, nai
vul, abia peste un 
an aveam să observ) 
a început prin a se 
declara vecin de
stradă cu mine,
cumpărîndu-ml toa
te cărțile și cerînd 
autografe cit se poa
te de simțite. După 
ce mi-a povestit Is
toria admirației sale 
îndelungate, a tre
cut prin Istoria ul
timilor 18 ani și cu 
o precizie machia
velică a aflat șl pa
siunile mele adia
cente. Recunosc că 
o asemenea tehnică 
mă umple de admi
rație, de 
cea mai pură, 
există oameni 
se devotează 
unei idei, fie 
o Idee mică i. 
confort familiar. Ce 
mai
nu-1 
in 
mai 
plomațiel ? Ar 
iervicii imense poa
te,.

care dorea 
plaseze fiica 

teatru din

uimirea 
, Deci 

eare 
total 

ea șl 
șl de

așteptăm de 
numim rapid 

posturile oele 
grele ale dl- 

face

BlmtaM, la Cosa de cultură a studenților din Oapitală, a 
avut loc conferința organlsațtel municipale București a Uniu
nii Tineretului Comunist. La lucrările conferinței au participat 
Dumitru Popa, membru snpleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim secretar al Comitetului municipal Boourești 
al P.C.R., Ion Iliescu, prim secretar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, membri al biroului mmiiclpal de 
partid, activiști al C.C. al U.T.C., reprezentanți al mior Institu
ții și organizații obștești.

Particlpanții la conferință, reprezentanți al celor peste 890 OM 
de uteciștl din întreprinderile, instituțiile, școlile și facultăți
le Capitale! au analizat activitatea desfășurată de organele și 
organizațiile U.T.C. ; au adoptat un bogat program de activi
tate pentru viitor, precum și angajamentul organizației muni
cipale privind mobilizarea tineretului la întrecerea pentru În
deplinirea și depășirea sarcinilor planului de stat pe 1968. Ca 
prim secretar al Comitetului municipal București al U.T.C. a 
fost ales Dumitru Gheorghișan.

Tot în cursul ultimelor zile au mai avut loc conferințele or
ganizațiilor județene Alba, Bihor, Brăila, Cluj, Constanța, Covas- 
na, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Olt, Sucea
va, Timiș și Tulcea ale U.T.C., la care au participat, oa invitați, 
primi secretari șl secretari ai comitetelor județene de partid, 
reprezentanți al unor instituții și organizații obștești. La lucră
rile conferințelor au fost prezenți, de asemenea, secretari ai 
C.C. al U.T.C., membri ai Biroului C.C. al U.T.C., activiști ai 
C.C. al U.T.C. în încheierea dezbaterilor participanții la confe
rințele județene au adresat Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, telegrame in 
care, exprlmind sentimentele ce animă tineretul întregii țări, 
s-au angajat să-și sporească eforturile pentru a-și aduce contri
buția alături de toți oamenii muncii la îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor planului de stat pe 1969, Ia înfăptuirea tuturor 
obiectivelor stabilite de partid pentru dezvoltarea multilaterală 
a economiei, științei și culturii patriei.

în următoarele numere ale ziarului vom reveni cu amănnnte 
privind desfășurarea lucrărilor conferințelor amintite.

ÎN NUMĂRUL DE ASTĂZI, ÎN PAGINA A II-A VĂ INFOR
MĂM DESPRE DESFĂȘURAREA CONFERINȚEI ORGANIZAȚIEI 
JUDEȚENE ILFOV A U.T.C.

Ieri, numeroase grupuri de tineri turiști au escaladat crestele adj, 
ale munților
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CONFERINȚA ORGANIZAȚIEI JUDEȚENE ILFOV A U.T.C

REZULTATELE IN MUNCĂ ALE TINERILOR
criteriu fundamental de apreciere

a întregii activități educative
nscrîîndu-se ca un 
eveniment de sea
mă în viața orga
nizației Ilfov a 
U.T.C., conferința 
recent desfășurată

a prilejuit delegaților reprezen- 
tînd pe cel aproape 57 900 de 
uteciști din județ, o amplă 
analiză a activității de pînă 
acum, o lucidă apreciere asu
pra marilor răspunderi ce 
revin, în continuare, tinere
tului din această zonă a țării 
aflată în plin proces de in
dustrializare, de intensificare 
a producției agricole.

— A afirma că industria 
județului nostru, aproape în
treaga forță de mecanizare a 
agriculturii se află în mîi- 
nile tinere, dar din ce în ce 
mai pricepute ale uteciști
lor, nu e cu nimic exagerat 
— sublinia primul secretar al 
comitetului județean de par
tid, tovarășul Gheorghe Ne- 
cula în cuvîntul rostit în 
conferința U.T.C., apelînd la 
unul din cele mai convingă
toare exemple pentru a de
fini exact locul șl rolul deo
sebit ce revine tineretului în 
viața economică în această 
parte a țării. La „Filatura" 
Oltenița, la cele două între
prinderi de prefabricate din 
județ, la fabricile de conserve 
ș* chiar ta șantierele navale, ti
neretul are cea mal însem
nată pondere, ca și în în
treprinderile pentru mecani
zarea agriculturii, în comple
xele agro-industriale, în mul
te dintre cooperativele agri
cole și șantierele de construc
ții. Iată ce mă îndeamnă să 
afirm că tot ceea ce se în
făptuiește în județul nostru 
încorporează organic — șl în 
măsură destul de mare — 
hărnicia, elanul și inițiativa 
tineretului.

Era firesc, deci, ca în cen
trul dezbaterilor conferinței 
să fi stat problemele privind 
participarea tinerilor la mun
că, antrenarea lor la realiza
rea sarcinilor de producție, Ia 
activitățile organizațiilor 
U.T.C. îndreptate spre for
marea la tînăra generație 
a atitudinii înaintate față de 
muncă. Așa cum se eviden
ția în darea de seamă pre
zentată de tovarășul Iile Le
pădat, prim-secretar al Comi
tetului județean U.T.C., și 
după cum au apreciat parti- 
cipanții la discuție — Ion 
Păltineanu — secretar al co
mitetului U.T.C. de la 
I.C.C.P.T. Fundulea, Blajovan 
Vasile — secretar al comite
tului comunal al U.T.C. Pe- 
riș, Aurel Brașov — inginer- 
șef la Schela de extracție 
Cartojani și alți vorbitori — 
elementele bilanțului încheiat 
la sfîrșitul anului 1968 pre
zintă elocvent maturitatea, 
pasiunea și abnegația colecti
velor de muncă ale unităților 
economice din județul Ilfov. 
Faptul că, pe ansamblul ju
dețului, planul de stat a fost 
îndeplinit cu depășiri la toți 
indicatorii, că agricultura, cu 
toate condițiile vitrege ale a- 
nului, a reușit — ca urmare 
e eforturilor excepționale de
puse pentru extinderea cu a- 
proape cincizeci de mit de 
hectare, într-un singur an, a 
suprafețelor irigate, a rezulta
telor bune obținute pe șantie
rele de îndiguiri și desecări, 
a răspunderii cu care s-a lu
crat zi de zi — să situeze 
județul pe primul loc pe țară 
în ce privește valoarea pro
ducțiilor obținute, reflectă și 
dăruirea cu care, alături de 
vîrstnici, tineretul participă la 
înfăptuirea pe toate planurile 
a politicii partidului și statu
lui nostru.

în cadrul conferinței au 
fost prezentate și alte succe
se, dar ceea ce se cuvine mai 
mult evidențiat este spiritul 
de exigență, răspunderea cu 
care participanții la discuții 
au analizat propriile rezul
tate, faptul că, permanent, 
ceea ce s-a făcut bun a fost 
raportat la ceea ce s-ar fi 
putut realiza. S-a evidențiat 
experiența bună a multor or
ganizații U.T.C. — atragerea 
tinerilor la realizarea sarcini
lor de producție prin cele mai 
variate forme și modalități, 
dezbaterea modului în care 
uteciștii se încadrează în e- 
fortul colectiv pentru înfăp
tuirea obiectivelor propuse, 
diversele aspecte ale discipli
nei muncit Intîlnirile perio
dice cu specialiștii din con
ducerile unităților, vizitele, 
simpozioanele pe temele strin
gente ale producției, olim
piadele pe meserii, diversele 
concursuri gen „Cine știe, 
cîștigă**, cercurile de asimila
re a noutăților științifice, în- 
tîlniri și expoziții ale inova
torilor și raționalizatorilor, 
întreceri ale unor mecaniza
tori și îngrijitori de animale 
pentru cele mai bune reali
zări în folosirea mașinilor și 
îmbunătățirea calității muncii, 
a obținerii de producții re
cord, „olimpiadele tractoristu
lui” — toate acestea s-au do
vedit deosebit de utile în rea
lizarea sarcinii de mare răs
pundere cu care au fost in
vestite organizațiile U.T.C., de 
a asigura educarea prin mun
ți și pentru muncă a tinerel

generații. De o deosebită a- 
preciere s-a bucurat inițiati
va organizației U.T.C. din co
muna Chirnogi de a crea un 
„Agroclub" al specialiștilor a- 
gricoli.

Prin referirile permanent 
făcute la rezervele încă ne
folosite de care dispun unități
le economice ale județului, 
prin propunerile formulate, a- 
naliza conferinței a fost pre
cis orientată în perspectivă, 
dezbaterile au fost larg des
chise schimburilor de opinii 
în ldeea găsirii celor mai 
potrivite forme și mijloace 
care să asigure cuprinderea 
întregului tineret al județului 
în acțiunile pentru perfecțio
narea continuă a pregătirii 
profesionale, a întăririi spi
ritului de disciplină și a res
ponsabilității în muncă, astfel 
îneît în noul an — hotărîtot 
pentru realizarea prevederilor 
planului cincinal — succesele 
obținute să fie și mai elocven
te. „Sarcini deosebit de im
portante revin în această pri
vință — a arătat tovarășul 
Constantin Splnoaica, secretar 
al comitetului U.T.C. de la 
Șantierul naval Giurgiu — tu
turor tinerilor din județul 
nostru, care, permanent mobi
lizați de către organizațiile 
U.T.C., trebuie să subordoneze 
puterea lor de muncă ac

țațele obținute în școlile Ju
dețului, la care au contribuit 
șt acțiunile atractive, cuprin
zătoare inițiate de către orga- 
riizațille U.T.C.

Așezînd la baza întregii dez
bateri preocuparea pentru îm
bunătățirea continuă a muncii 
de organizație, creșterea efici
enței tuturor acțiunilor între
prinse, conferința a stabilit 
măsuri menite să ducă la în
tărirea vieții interne de orga
nizație, la creșterea rolului or
ganizației în activitatea fiecă
rui tînăr muncitor, cooperator, 
mecanizator, constructor ori 
elev. îndeosebi, în perioada ac
tuală, cînd timpul o permite, 
iar problemele de producție, 
viața cultural-artistică — a- 
proape peste tot unilateral des
fășurată — o pretind în mod 
legitim, organizațiile U.T.G. 
au datoria să se impună 
ca principal și competent 
organizator și educator al 
tineretului, în spiritul devota
mentului nețărmurit pentru 
patrie, al atașamentului pentru 
unitatea în care lucrează, să 
determine Ia uteciști sporirea 
preocupării pentru studiu, 
pentru permanenta pregătire 
politico-ideologică și profesio
nală.

Acordînd aceeași atenție e- 
vidențierii laturilor pozitive

Răspunzînd chemărilor la întrecerea șocialiștă conferinja 
organizației județene Ilfov a U.T.G, fi-a luat următoarele an
gajamente :

• PRIN MOBILIZAREA înfreaului tineret, «e va asigura rea
lizarea ritmică a sarcinilor de plan și depășirea volumului pro
ducției globale industriale cu cel puțin 1 la tută.

• VA FI LARG desfășurată acțiunea de economisire a ma
teriilor prime și materialelor, realizîndu-M astfel reducerea 
consumurilor specifice cu 1 la sută. •

• PRIN MUNCA politico-educativă desfășurată, va fi asi
gurată integrarea tineretului sătesc în efortul general pentru 
îndeplinirea angajamentelor cuprinse în răspunsul organizației 
județene de partid. In acest scop, în funcție de cerințele coo
perativelor agricole, vor fi recomandați 1000 de tineri care sa 
lucreze în zootehnie și alți 5 000 in legumicultură.

• ALĂTURI de ceilalți membri cooperatori, generația tmă- 
ră a județului va contribui la amenajarea a 10.000 hee,?L“ 
pentru irigații și la aducerea în circuitul agricol a altor 1 200

• IN LOCALITĂȚILE Buftea, pădurea Rîioasa, Popasul Si- 
nesti si Săftica, vor fi amenajate, prin muncă patriotica, zone 
de agrement. De asemenea, vor fi împădurite, prin contribuția 
tinerilor, 70 de hectare. Volumul muncii patriotice efectuate de 
către tineri va reprezenta, anul acesta, o valoare do eel puțin 
5.000.000 lei.

țiunii de atragere în circui
tul economic a rezervelor des
coperite. Adoptarea unor ast
fel de măsuri care să permi
tă p judicioasă și deplină fo
losire a capacității fiecărui tî
năr, stimularea Inițiativelor 
valoroase, a pasiunii pentru 
asimilarea a tot ceea ce este 
nou și interesant, excluderea 
totală din activitatea uteciș
tilor a indisciplinei, a tendin
ței de automulțumire, consti
tuie — arăta în continuare 
vorbitorul — factorul hotărî- 
tor de care depinde, în ulti
mă instanță, înfăptuirea sar- 
Cinilor sporite ale acestui an, 
deplina afirmare în muncă a 
fiecărui utecist, indiferent că 
lucrează la construcția unui 
cargou sau pe un lantier de 
irigații, îhtr-o fabrică de 
conserve sau ca îngrijitor de 
animale, la catedră 
turnarea ’ 
obiectiv industrial".

Imprimînd un pronunțat 
caracter de lucru desfășurării 
conferinței, numeroși vorbi
tori au dezvoltat acele capi
tole din darea de seamă con
sacrate carențelor muncii po
litico-educative desfășurată de 
organizațiile U.T.C. tn anu
mite perioade și domenii de 
activitate. „Intr-adevăr — s-a 
subliniat în conferință — a- 
vem foarte mulți tineri, mun
citori, specialiști, mecaniza
tori, țărani cooperatori care 
sînt adevărate exemple de 
conștiinciozitate și disciplină, 
dar mai sînt încă și dintre a- 
ceia care absentează de la fa
brică, nu se străduiesc să cu
noască îndeajuns procesele 
tehnologice, mașinile cu care 
lucrează, nu îndeplinesc nor
mele de lucru, îngreunînd 
procesul muncii, favorizînd 
pierderile și aducînd pagube 
avutului obștesc". S-au dat și 
exemple de astfel de situații, 
analiza concretă de la unele 
întreprinderi și unități agri
cole dovedind că atitudinea 
refractară la nou, nerespecta- 
rea disciplinei în muncă de 
către unii tineri se explică 
mai cu seamă prin faptul că 
organizațiile U.T.C. n-au des
fășurat o vie și diversificată 
activitate educativă. Se apre
cia, de asemenea, că unele 
organizații U.T.C. au avut mai 
puțin în atenție necesitatea 
creării unei opinii combative 
față de aceia a căror compor
tare aduce prejudicii prestigiu
lui colectivului.

în același spirit profund a- 
nalitic, de vădită preocupare 
pentru îmbunătățirea continuă 
a activității în toate domeniile 
muncii, conferința organizației 
județene Ilfov a U.T.C. a a- 
bordat munca politico-educa- 
tlvă în rîndurile tineretului 
muncitoresc și de la sate, ale 
constructorilor și elevilor, ac
tivitatea culturală, artistică, 
sportivă și turistică, activitatea 
desfășurată privind pregătirea 
tineretului pentru apărarea pa
triei. Au fost apreciate rezul-

sau la 
betoanelor la un nou

din activitatea organizației 
U.T.C., cum și neajunsurilor, 
Conferința județeană Ilfov a 
U.T.C., prin programul de ac
tivități adoptat, a conturat cu 
claritate și direcțiile în .care 
va trebui acționat în perioa
da care urmează, a nomina
lizat măsurile ce vor trebui 
întreprinse, menite să ridice 
pe o treaptă superioară în
treaga activitate a organiza
ției U.T.C. Programul de ac
tivități cuprinde măsuri prin 
care organizația îșl propune 
creșterea răspunderii în pro
ducție a tinerilor, întărirea 
disciplinei muncii, desfășura
rea unei eficiente activități de 
înarmare a uteciștilor cu po
litica partidului, cu tot ceea 
ce știința și tehnica oferă în- 
tr-un domeniu sau altul.

în încheierea dezbaterilor 
conferinței, a luat cuvîntul to
varășul ION ILIESCU, prlm- 
«ecretar al Comitetului Cen
tral al U.T.C., ministru pen
tru problemele tineretului.

După ce a adresat delega- 
ților la conferință salutul 
călduros al Comitetului Cen
tral al U.T.C., vorbitorul șl-a 
exprimat satisfacția pentru 
nivelul ridicat al dezbaterilor, 
pentru seriozitatea cu care au 
fost analizate în cadrul con
ferinței cele mai importante 
probleme ale activității de or
ganizație. Menționînd aprecie
rea de care se bucură orga
nizația județeană Ilfov a 
U.T.C., primul secretar al C.C. 
al U.T.C. a subliniat expe
riența. bogată pe care organi
zațiile sale au dobîndit-o, ex
periență care, fără îndoială, 
se va îmbogăți și mai mult. 
Vor contribui la aceasta în
seși lucrările acestei confe
rințe, programul de activități 
— cu un conținut bogat — ce 
a fost adoptat. De asemenea, 
va contribui la aceasta conți
nutul mai bogat al activităților 
organizației de tineret, deter
minat de măsurile adoptate cu 
un an în urmă de către plena
ra Comitetului Central al Par
tidului, de către Consfătuirea 
pe țară a Uniunii Tineretului 
Comunist. Dezvoltarea ini
țiativei tinerilor, crearea de 
către toate organizațiile U.T.C. 
a acelui cadru favorabil în 
care să se poată materializa 
inițiativa fiecărui membru al 
organizației noastre, în care 
înclinațiile, preocupările să-și 
poată găsi cîmp de afirmare, 
iată ce trebuie să preocupe 
permanent comitetul jude
țean Ilfov, pe fiecare activist, 
salariat sau nesalariat.

„Organizația de tineret, a 
spus în continuare tovarășul 
Iliescu, este o organizație mill- 
tant-revoluționară care-și pro
pune să-și închine întregul 
efort, întreaga energie de care 
dispun membrii săi, aplicării 
în viață a hotărîrilor adopțate 
de partid. Sarcina principală 
care trebuie să ne preocupe 
este aceea de a alătura efor
turilor întregului popor capa-
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citatea și puterea 
a tinerilor. Pentru 
cere declanșată o 
țiune în rîndul 
pentru ca în orice 
să se afle acolo unde îi chea
mă patria, să răspundă che
mărilor partidului. Se impu
ne ca în centrul activității 
politico-educative să se afle 
îmbunătățirea șl perfecționa
rea, în primul rînd, a ace
lor forme și metode prin care 
organizația U.T.C. își poate 
aduce propria sa contribuție 
la mobilizarea acestei forțe 
uriașe pe care o reprezintă 
tineretul, de a urmări mai 
stăruitor îmbunătățirea acti
vității noastre în întreprinde
rile industriale, pe șantierele 
de construcții, în sectorul de 
transporturi, în unitățile agri
cole. Prezența tinerilor tre
buie să se facă mai mult sim
țită acolo unde e greu, și nu 
unde este mal ușor ; tînărul 
să răspundă prezent în sec
toarele cheie ale producției".

Concretlzînd aspectele asu
pra cărora vor trebui să-și 
concentreze atenția organiza
țiile U.T.C. din unitățile in
dustriale, de pe șantiere, din 
unitățile agricole de stat și 
cooperatiste — domenii în 
care se cer consecvente efor
turi pentru îmbunătățirea 
formelor și metodelor de 
muncă — vorbitorul a evi
dențiat unele deficiențe co
mune ce mai persistă, insis- 
tînd pe 
sferei de preocupare a orga
nizațiilor pe tărîmul educației 
tineretului prin muncă și pen
tru muncă. „Pentru a concre
tiza contribuția fiecărui ute
cist la îndeplinirea obiective- 
lor stabilite pentru 1969 — an w 
ce marchează momente deo
sebite în istoria țării, cea a 
de-a 25-a aniversare a Elibe- " 
rării patriei, întîmpinarea 
Congresului al X-lea al parti- a 
dului — în grupele U.T.C., 
la fiecare loc de muncă, e 
necesar să se stabilească an- aa 
gajamente personale ale ti- 
nerilor. De asemenea, întrucît 
industria județului Ilfov e A 
tînără — însă modern utila- 
tă — apare ca o datorie a or
ganizațiilor U.T.C. combaterea A 
acelei tendințe manifestate la 
unii tineri de a se mulțumi 
cu cunoștințele dobîndite la aa 
cursurile de calificare și chiar 
la școala profesională. în a- 
celași timp, problemele intro- £ 
ducerii tehnicii noi, a ridică- w 
rii continue a cunoștințelor 
profesionale, a întăririi răs- A 
punderii pentru îndeplinirea w 
sarcinilor de producție, dez
voltarea spiritului de comba- A 
tivitate, constituie tot atîtea w 
obiective ce se cer înscrise la 
loc de frunte pe agenda zii- A 
nică a organizațiilor U.T.C.".

In ceea ce privește activi
tatea organizației U.T.C. de la £ 
sate, a apreciat tov. Ion Ilies
cu, sarcina principală pe care 
acestea o au de rezolvat con- 
stă în antrenarea masivă a 
tinerilor la înfăptuirea obiec
tivelor majore ce stau în fața 
agriculturii — ridicarea con
tinuă a producțiilor medii și, 
pe această cale, consolidarea 0 
activității economice a tutu
ror cooperativelor agricole. în 
această direcție, organizațiile V 
U.T.C. trebuie să desfășoare 
o activitate susținută pentru 
mobilizarea activă a tinerilor w 
la muncă în cooperativa agri
colă, în special în perioadele a 
de vîrf ale campaniilor agri- " 
cole și în sectoarele cheie. Va 
trebui să ne îndreptăm aten- a 
ția asupra îndrumării tineri- • 
lor să lucreze în legumicul- 
tură, zootehnie, în sectoarele a 
de irigații.

în încheiere, 
subliniat locul 
care trebuie 
preocupările 
U.T.C. munca de educare po
litico-ideologică, necesitatea 
îmbunătățirii în continuare a 
acestei activități. „îmbunătă
țind activitatea politico-ideo
logică a organizațiilor U.T.C., 
diversificînd și îmbogățind 
formele noastre de muncă, 
venind în întîmpinarea do- _  _____ _____ , ____
rinței tinerilor de a cunoaște problemele curente și de per- 
cît mai temeinic politica • - •
partidului, de a înțelege și 
interpreta just fenomenele 
vieții noastre social-politlce și 
ale lumii contemporane, de a 
avea clar reprezentate pers
pectivele, hotărîrile pe care 
partidul și statul nostru le a- 
doptă, vom îndeplini nu nu
mai misiunea ce revine or
ganizației noastre revoluționa
re, dar vom crea, totodată, 
baza temeinică a unei atitu
dini înaintate față de munca 
în producție, pentru că acti
vitatea politico-ideologică este 
una din cele mai importante 
pîrghii în mobilizarea tinere
tului la realizarea sarcinilor 
economice".

Conferința județeană Ilfov a 
U.T.C. a adresat Comitetului 
Central al partidului, perso
nal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o telegramă în 
care exprimă deplinul atașa
ment al tinerilor la politica 
înțeleaptă a partidului, înalta 
conștiință și responsabilitate 
socială care caracterizează tî
năra generație din acest ju
deț.

necesitatea lărgirii
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vorbitorul a 
deosebit pe 

să-1 ocupe în 
organizațiilor

Ga FECIORU

C Marin ți colectiv : 
Integrale utilizate în me
canicii, fizică, tehnică — 
Editura Tehnică, 41 lei.

Studii ți cercetări de 
numismatică — vol. IV — 
Ed. Academiei, 37 lei.

Negulescu M. și colec
tiv : Epurarea apelor uza
te industriale — Ed. Teh
nică, 48 lei.

loan Bogdan : Scrieri 
alese — Ed. Academiei, 
38 lei.

Vlădescu M. și colectiv : 
Tehnica defectoscopiei cu 
radiații penetrante — E- 
ditura Tehnică, 16,50 lei.

ÎN LIBRĂRII

ZA CE LUCRAȚI?
interviu (u sculptorul PETER IACOBI

C.R.C.

•. Sub redacția lui Pre- 
descu V. : Terapie psiho
tropă — Ed. Medicală, 
31 lei.

— Care sînt cele mai recente 
preocupări ale dumnea
voastră ?

„Nu realizarea uneia sau a 
unor lucrări anume, așa cum 
n-ați fi așteptat să vă răspund, 
ci pregătirea expoziției de 
grup care va fi găzduită în 
BAUZENTRUM, la Hamburg 
cu începere de la data de 7 fe
bruarie a acestui an. Voi ex
pune împreună cu Rițl Iacobi, 
Paul Neagu și Ion Bițan".
— Ceea ce ne relatați presu

pune finalizarea unor eta
pe în creația dumneavoas
tră r

„Evident. Nu a uneia sin
gură, ci tn ansamblu privind, 
a două etape mari, distinct 
conturate. Este vorba de a- 
cele lucrări în care interesul 
pentru om, pentru universul 
său se conturează programa
tic, unde intenționez, printre

altele, și un dialog cu un sens 
clasicist al artei — de ce n-aș 
recunoaște-o, cu inflexiuni ca
ustice pe alocuri— și prin ex
tensie asupra destinului u- 
man. Pentru o primă etapă 
pe care o consider încheiată 
și pe care nu o reneg, firește. 
Pentru a doua etapă și cea 
mai recentă voi cita seria de 
lucrări în care am înlocuit ele
mentul uman cu cel tehnic, 
industrial. Vreau să precizez 
că aceste noi lucrări nu sînt 
antinomice universului uman, 
ci că propunînd o lume nouă 
de forme, ce ne devin ti de 
zi mai familiare, cu valențe 
nebănuite în planul expresivi
tății plastice, îl are în cen
trul interesului tot pe acesta, 
dintr-un punct de vedere di
ferit, se-nțelege. Nu al subiec
tului, al motivului, ci al co
mentatorului, al privitorului".

K»TTI
ION DIWAN . 
PAUL IMEAGîl

— Ce lucrări veți expune la 
această manifestare do 
grup ?

„Voi expune suita de „Tor
suri drapate" șl „Victorii" re
prezentative pentru prima pe
rioadă și suita de „Altare" 
pentru cea de a doua, lucrări 
care în parte sînt cunoscute, 
fie din expoziții anterioare, 
fie din reproducerile din 
presă".

întreprinderea „Electronica" : se montează noi aparate de 
radio

Opera Romănă : BAL 
MASCAT, ora 19,30 ; Tea
trul Giulești : MEȘTERUL 
MANOLE, ora 19,30 ; Tea
trul Evreiesc de Stat : UN 
ȘIRAG DE PERLE, ora 
20 ; I.A.T.C. : GEMENII, 
ora 19,30; Teatrul de 
Estradă „Ion Vasllescu" : 
DE LA BACH LA TOM 
JONES, ora 20.

Subredacțiile noastre

județene transmit:
• DRUMEȚIND PRIN AR

GEȘ. Anul 1969 oferă • aerie de 
noutăți Iubitorilor de drumeții 
pe plaiurile argeșene. in orașul 
Curtea de Argeș, tn apropierea 
Bisericii Domnești, au început 
lucrările de construcție a unul 
nou hotel, cu o oapaoitate de 
100 locuri. La parter ee va afla 
un modern reztaurant șl o te
rasă. In aceeași clădire va func
ționa agenția locală O N.T. Noua 
construcție va purta amprenta 
arhitecturii locale populare. Și 
la Pitești s-au atacat lucrările 
unul hotel turistic, ou 900 de 
locuri. (Subredacțla Argeș),

• DE CE DOAR PE HÎRTIE? 
în luna octombrie a anului tre
cut, In presa locală a apărut 
un anunț care ne-a dat speran
țe. Aflam că Direcția comercia
lă Județeană Olt sl O.C.L. mixt 
Slatina au hotărlt să dea fn fo
losință un restaurant lacto-ve- 
getarian Se Indioa locul unde 
urma să funcționeze restauran
tul, ee produse ae vor desface ; 
eram informați oă personalul 
pentru acest local a fost trimis 
la specializare la București... 
Anul 1968 a trecut. Sințim tn 
1969, dar totul a rămas pe hlr- 
tle. Așteptăm răspunsul, dar nu 
sub forma unor promisiuni.» 
(Subredacțla Olt).

I__ d fe/e vixiune
LUNI 18 IANUARIE 1M8

17.30 — Telex TV
17,35 — TV. pentru specialiștii din industrie. Cibernetica. 

Introducerea calculatoarelor electronice tn marile 
unități industriale. Participă ing. Ilie Papadache, lng. 
Mariana Teodora și ing. Dumitra Popescu.

18,05 — Limba franceză — lecția a 42-a.
18.30 — Pentru tineret „Șoimii".
19.00 — Telejurnalul de seară. — Buletinul meteorologic.
19.40 — Invitație la drumeție — emisiune de Horia Vasilonf. 
20,00 — Zoo — din viața animalelor. Insulele fermecate (II). 
20,25 — Filmiul artistic ,,BeIa‘ — producție a studiourilor so

vietice.
22,20 — Magazin științific. • Aviația supersonică în ac

tualitate • Medalion Ion Cantacuzfno e Retrospec
tiva grefelor de cord in lume.

22.40 — Cărți și autori.
22,55 — Telejurnalul de noapte.
23,05 — închiderea emisiunii.

-iW• -TV ■

CE „10111.1“
PASIUNEA PENERU EEHNti?

(Urmare din pag. I)

” carea continuă a gamei sortimen
telor a impus organizarea în fie- 

A care an a cursurilor de ridicare 
a calificării. Formele de învăță- 
mînt utilizate au cunoscut con- 

A tinuu îmbunătățiri de conținut.
— Investigațiile efectuate, son

darea opiniilor cursanților, recep- 
£ tarea propunerilor lor — ne spu

nea tov. Paul Streinu, secretarul 
comitetului U.T.C. coordonator — 
au permis, cu sprijinul efectiv al 
conducerii fabricii, întocmirea u- 
nei tematici adecvate, axate pe

spectivă ale producției.
Dar, a te rezuma numai Ia 

V aceste cursuri ar fi rămas, to
tuși, o treabă făcută numai pe 

• jumătate. Tinerii trebuiau a- 
trași și spre forme de înv&ță- 
mînt aparent mai puțin accesi- 

A bile. Prin introducerea în circuit 
—" a conferințelor și informărilor do

cumentare. a unor lecții vizînd 
A fabricarea de produse în curs de 

asimilare, modul de funcționare 
și întreținere a utilajelor de cu- 

A rînd instalate, standarde și nor
me noi apărute, lucruri de care 
fiecare se lovește zilnic, intere- 

0 sul a fost captat, tinerii s-au 
transformat în participanți ac
tivi, antrenați la 
pun întrebări, 
într-un cuvînt

Toate acestea 
(P logică — îndreaptă mai des pa

șii spre bibliotecă, spre studiul 
_ individual.
V — Nu de mult — spunea cu 

mîndrie justificată rectificatorul
A Mugurel Roșea — mi s-a încre- 

dințat mașina de rectificat fără 
_ vîrfuri. La început mai ales era 

destul de dificil. Cînd a fost tra-

dusă cartea mașinii, am citit-o și 
de atunci lucrurile merg altfel.

Un test efectuat într-un grup 
de tineri muncitori cu întrebarea 
„Ce ai citit în ultimul timp ?" 
ne-a pus în față o listă întreagă 
de titluri, comentate viu, cu pa
siune, cu pasiunea pe care o în
registrează aici, la fabrica de a- 
parataj, dorința de autoperfec- 
ționare, de depășire continuă a 
nivelului odată atins.

Tov. inginer Theodor Roșu ne 
povestea un fapt semnificativ :

— Nu de mult, s-a încheiat 
faza pe atelier a olimpiadei e- 
lectricianului. La calcularea punc
tajului însumat după consumarea 
probei practice și a celei teore
tice, am avut o surpriză — 12 
concurenți obținuseră aceleași

note, maxime. Normal, ă fost ne
cesar barajul, la care, de altfel, 
ar fi trebuit să participe toți ti
nerii muncitori, calificativele ob
ținute fiind cu puțin sub media 
primilor clasați.

In anul 1969, fabrica de apa
rate electrice de înaltă tensiune 
are înscrise în planul de activi
tate sarcini sporite. Firesc, 
în acest context eforturile între
gului colectiv — în care o pon
dere însemnată o “dețin tinerii — 
trebuie să fie îndreptate în ace
lași sens, spre valorificarea inte
grală a acelor resurse care să 
permită continuarea drumului as
cendent al autorității fabricii, 
menținut la înălțimea și presti
giul pe care-1 impune numele 
Uzinei „Electroputere".

44
LACUL LBBEDELOR

rulează la Patria (Orele 9,801 
13 ; 16,45 ; 20).

UN DiSLICT APROAPE
FECT

rulează Ia Republica (orala 
9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; -----

PER-

18,45 ;
21) ; București (orele 9'; 11,45;
13.30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21) ; Fero
viar (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21) ; Modera (orele 930 ;
11.45 ; 4 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45).

EXPRESUL
VON RYAN 

rulează la
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; tf,30 ; 21) ;
Festival (orele 8,30 : 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 21).

ÎMPUȘCATURI SUB BPINZU- 
RĂTOARE

rulează la Capitol (orele 9;
10.45 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30;
18.30 ; 20,30).

PROFESIONIȘTII
rulează la Victoria (orele 8,45 ;
11,15 ; 13,45; 16,15; 18,45 ;
21.15) ; Flamura (orele 9;
11.15 î 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 2030). 

NOAPTEA
rulează la Central (orele 16:
18.30 ; 21); Aventura (orela
8.30 ; 11 ; 13,30).

PLANETA MAIMUȚELOR
rulează la Lumina (orele 9—
15.45 in continuare ; 18,15;
20,45).

AVENTURILE LUI TOM Sa- 
WYER. MOARTEA LUI JOB 
INDIANUL

rulează la Doina (orele 9;
12.15 ; 16 ; 19,30) ; Bucegi (ore
le 9,15 ; 12,45 ; 16 ; 19,30) ; Mio
rița (orele 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30).

FRAGII SĂLBATICI
rulează la
18 ; 20,30).

SIMFONIA 
ACUM 5 
PIPA pAcn

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

BECKET
rulează la Excelsior (orele
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20) ; Melodia 
(orele 8,45 ; 1130 ! 14.15 ; 17,15 ;
20.15) .

ASTA SEARĂ MĂ DISTREZ
rulează la Gilvița (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Gloria (orele 9 ; 11,15 ; 1330 ;

IU t IO,OU t
COLONELULUI

Luceafărul (orei*

Union (orele 15,30 ;

PĂDURII. AM 
ANI. ATRACȚIE.

discuții, care 
dau replici,
— participă.
— consecință

Uzina de fire și fibre sintetice Săvineștl. Aspect din sectorul 
textil, atelierul de etirat fire

llfld t JiJjOV f JO , p
Gloria (orele 9 ; 11,15 ;
16 ; 18,15 ; 20,30).

VIVA MĂRIA
rulează la înfrățirea
15.15 ; 17,45 ; 20).

MADE IN ITALIA 
rulează la Dacia (orele 
1639 în continuare ; 
20,45).

WINNETOU (Seria a III-a) 
rulează la Buzești (orele 15,30 ; 
181 ; BARBĂ ROȘIE (Orel) 201.

ÎNTOARCEREA vrăjitorii 
LUI

rulează ta Unirea (orele 15.30 ; 
20,30).

JUDOKA, AGENT SECRET 
rulează la Lira (orele 15,30: 
18 ; 20,15) ; Popular (orele 18 ; 
2030) ; ȚAR ȘI GENERa , 
(orele 15,30) ; Vitan (orele 
15,30; 18) ; COLINA orele 
20,15).

ZIUA ÎN CARE VIN PEȘTII 
rulează la Dramul sării (orele 
15 ; 17,30 ; 20).

VERA CKUZ 
rulează la Giulești (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

HOMBRF
rulează la CotroeenJ (orele 
15,36 ; 13) ; CENUȘA (Orele 20).

URLETUL LUPILOR
rulează Ia Floreasca (Orele 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30).

COLUMNA (ambele serii)
rulează la Volga (orele 14 ;
17 ; 20) ; Flacăra (orele 13.30 ; 
19) ; Progresul (orele 15,30 ; 
19).

CĂDEREA IMPERIULUI 
ROMAN

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

(orele

«.so- 
is, 30 ;
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UN EVENIM ÎNT DE AMPLĂ 
REZONANTĂ 'N VIAȚA
POLITICĂ A ROMÂNIEI

(Urmare din pag. I)

politicii economice a partidului, caracterul el 
mobilizator și dinamic. O Imagine elocventă a 
economiei noastre, a evoluției sale in anii cin
cinalului, o oferă investițiile făcute de stat, cele 
155 miliarde lei alocate în perioada 1966—1968, 
sumă ce depășește investițiile din deceniul 
1950—1960. Rod al traducerii consecvente în 
viață a politicii de industrializare socialistă a 
țării, ritmul de creștere a producției industriale 
a atins, în anii 1966—68, 12,3 la sută, mai mult 
decît prevederile inițiale ale cincinalului. Creș
terea continuă a potențialului economic, noile 
și modernele obiective date în exploatare, au 
făcut oa industria noastră socialistă să reali
zeze anul trecut, în numai 27 de zile, întreaga 
producție industrială a anului 1938. In același 
an, producția agriculturii a depășit cu 24 la sută 
media anilor 1961—1965^prin valorificarea mai 
deplină a resurselor de care dispune și a 
bazei tehnico-materiale creată șl dezvoltată 
prin grija statului nostru. Expresie sintetică, 
concludentă a caracterului științific al politicii 
partidului, a dezvoltării accelerate a economiei 
noastre, venitul național a sporit lntr-un ritm 
mediu anual de circa 8 la sută, ceea ce a permis, 
concomitent cu realizarea vastului program de 
investiții, creșterea nivelului de trai al popu
lației. în 1868, veniturile oamenilor muncii au 
sporit cu 10 miliarde lei, comparativ cu 1967. 
Conform hotărîrilor adoptate de Congresul al 
IX-lea al P.C.R., salariile a numeroase cate
gorii de oameni al muncii au fost majorate, s-a 
înfăptuit o creștere generală a salariilor mici, 
în 1969, penalii* vor atinge un nivel aproape 
dublu față de 1965. Construcțiile de locuințe 
din fonduri de stat au totalizat, tn perioada 
1966—1968, peste 165 000 de apartamente ; mal 
mult de jumătate de milion de orășeni s-au 
mutat, numai în ultimii trei ani, în locuințe 
noi construite de stat. în satele patriei există, 
în prezent, peste un milion de locuințe noi, 
condițiile de viață șl confortul general al sa
tului crescînd de la an la an. Grija partidului 
șl a statului pentru bunăstarea poporului se 
reflectă grăitor In creșterea cheltuielilor pen
tru dezvoltarea învățămlntulul, științei, culturii, 
artei, a asistentei sanitare, pentru finanțarea 
a numeroase alte acțiuni social-culturale. în 
1969, aceste cheltuieli se ridică la 33 miliarde 
lei, adică un sfert din fondurile bugetului de 
stat.

Anii care au trecut de la precedentele ale
geri s-au ilustrat prin noi și pregnante mani
festări ale grijii și preocupării partidului și 
statului nostru față de tineret. în uzine 
șl fabrici, pe ogoarele agriculturii noastre 
oooperatiste, în șooli și universități, tînăra ge
nerație a simțit permanent, zi de zi, răsfrîn- 
gerea materială a acestei griji părintești, îm
bunătățirea continuă a condițiilor sale de mun- 
oă, studiu și viață, E suficient să amintim, în 
acest sens, creșterea continuă a alocațiilor des
tinate învățămlntulul, generalizarea învăță- 
mîn tulul de 8 ani și prevederile privind extin
derea acestuia la 10 ani, promulgarea noii Legi 
a învățămlntulul — toate menite să ofere ti
nerilor nelimitate posibilități de însușire a co
morilor științei și culturii, de pregătire profe- 
alonal-culturală înaltă. Numai pentru nevoile 
învățămlntulul s-au alocat, în perioada 1966—68, 
15,4 miliarde lei \ în anul oare a trecut, bur- 
•ele studenților s-au mărit cu aproape 20 la 
sută. Niciodată ca în acești ani de muncă 
rodnică șl spirit înnoitor, de afirmare mereu 
mal largă a tuturor însușirilor creatoare ale 
maeelor largi, n-a avut tineretul asemenea con
diții de înflorire maximă a personalității sale, 
de manifestare a Inițiativei, energiilor Șl apti
tudinilor șale generoase.
,Ci?2?£esul &I Conferința Națională

re’lefa‘ din plin largile posl- 
d dispune societatea noastră so-

elallată capacitatea el de a întreprinde măsuri 
®ar* să grăbească progresul forțelor de pro- 

’ă. perfectl°neze întregul mecanism al 
Boclal-economice din patria noastră Po- 

litioa științifică a partidului, hotărîrile șl mă- 
»ur elaborate In ultimii ani, au avut ca efect 
importante perfecționări și progrese calitative 
? Le esentlala ale organizării șl
conducerii vieții soclal-economlce : producția, 
repartiția, circulația, cercetarea științifică or
ganizarea unităților economice șl admlnlstra- 
tlv-terltoriale, planificarea curentă și de per
spectivă etc. Aceste măsuri se înscriu în acti
vitatea intensă, desfășurată în actuala etapă de 
către partid, cu sprijinul întregului nostru po
por, pentru Identificarea de noi valențe și re
surse ale progresului, pentru valorificarea tot 
mai Înaltă a superiorității orfndulrii socialiste, 
In scopul accelerării înaintării patriei noastre 
pe drumul civilizației.

în esența lor, măsurile de perfecționare 
conducerii șl planificării economiei reflectă 
preocuparea partidului șl statului pentru desco
perirea de noi rezerve ale producției indus
triale șl agricole, valorificarea superioară a bo
gățiilor țării, în vederea ridicării eficienței în
tregii noastre economii, a accentuării caracte
rului el dinamic șl complex. Aplicarea unor 
forme perfecționate de conducere colectivă la 
nivel de întreprindere și minister, crearea co
mitetelor de direcție, dezbaterea celor mai im
portante probleme ale producției șl ale muncii 
In adunările generale ale salarlațllor din în

treprinderi, noile măsuri organizatorice aplicate 
In agricultură, promovarea formelor șl mijloa
celor care să îmbine coordonarea pe bază de 
plan a activității economice de ansamblu cu 
acordarea unor largi atribuții și competențe 
unităților economice, constituie un cadru fertil 
pentru înflorirea economiei noastre, stimulînd 
experiența colectivă a maselor, inițiativa și 
energia lor creatoare.

a

Pe linia aplicării hotărîrilor Congresului al 
IX-lea și ale Conferinței Naționale a P.C.R. 
privind perfecționarea organizării vieții sociale, 
a societății noastre în ansamblul ei, în cursul 
actualei legislaturi — una din cele mai bogate, 
mai dense, din istoria existenței Marii Adunări 
Naționale — au fost adoptate o serie de măsuri 
de primă însemnătate, menite să ducă la valo
rificarea șl mai amplă a tuturor resurselor ma
teriale și spirituale ale poporului nostru, a vir
tuților lui creatoare, prin atragerea largă a ma
selor de oameni ai muncii la rezolvarea tuturor 
problemelor economice și sociale, prin sporirea 
contribuției lor la conducerea treburilor de stat 
șl obștești. In acești ani au fost adoptate noua 
Constituție a republicii noastre socialiste, legea 
planului cincinai, Declarația privind principiile 
de bază ale politicii externe a statului nostru, 
a fost votată noua organizare teritorial-admi- 
nistrativă și modul de organizare a consiliilor 
populare, legea de înființare a Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice, legea învățămîn- 
tului, legea pensiilor, legea privind Impunerea 
veniturilor realizate din activități agricole. De 
o deosebită însemnătate pentru dezvoltarea de
mocrației socialiste este ansamblul măsurilor 
adoptate de Conferința Națională a P.C.R pri
vind lărgirea activității legislative a Marii A- 
dunări Naționale, creșterea rolului deputaților 
și al comisiilor permanente, competența sporită 
a unităților teritoriale de bază. în același con
text, au fost luate măsuri pentru deplina armo
nizare a sistemului de retribuție a muncii cu 
principiul repartiției după cantitatea șl calitatea 
muncii, In spiritul deplinei echități sociale. Au 
fost, totodată, luate importante măsuri pentru 
Întărirea și dezvoltarea legalității, în spiritul 
de profundă dreptate șl echitate socială care 
emană din însăși esența orîndulrli noastre. S-au 
promulgat noul Cod penal și noul Cod de pro
cedură penală, instrumente legislative de în
tărire a legalității socialiste, de apărare a orîn- 
duirli noastre, a vieții și demnității cetățenilor, 
■ drepturilor șl intereselor lor legitime.

Studiind cerințele dezvoltării societății noastr*

în etapa actuală și In perspectivă, partidul a 
conceput și elaborat un ansamblu de măsuri 
menite să perfecționeze statul, aparatul de stat 
central și local, să înlăture neconcordanțele 
ivite între cerințele noi, apărute ca urmare a 
dezvoltării impetuoase a forțelor de producție 
pe întreg cuprinsul țării, și formele învechite 
de organizare administrativ-teritorială. Prin 
îmbunătățirea organizării adiministrativ-terito- 
riale se asigură creșterea eficienței și operati
vității organelor locale, se creează condiții 
pentru contactul viu al organelor locale de 
partid și de stat cu masele de cetățeni, pentru 
conlucrarea nemijlocită a acestora, se asigură 
un cadru corespunzător, prielnic, pentru fructi
ficarea sugestiilor și inițiativelor cetățenești, 
pentru înfăptuirea mai deplină, pe plan local, 
a principiului guvernării statului de către po
porul însuși

Perfecționarea continuă a democrației socia
liste — preocupare fundamentală a politicii Par
tidului Comunist Român — amplifică partici
parea maselor Ia conducerea statului, le spo
rește răspunderea pentru destinele țării, pentru 
edificarea noii sale civilizații. Practica încetă
țenită de conducerea partidului noBtru. de a se 
consulta cu masele cele mai largi în elaborarea 
tuturor hotărîrilor de importanță majoră pentru 
mersul înainte al societății noastre, pentru re
zolvarea principalelor probleme ale politicii in
terne și ale activității pe plan internațional, 
este revelatorie pentru procesul adincirii con
tinue a democrației socialiste în tara noastră. 
O latură importantă a acestui proces o consti
tuie politica națională marxist-leninistă a parti
dului. O dată cu înflorirea și dezvoltarea impe
tuoasă a statului nostru socialist a înflorit șl 
înflorește neîncetat viața materială șl spiri
tuală a naționalităților conlocuitoare, s-« 
consolidat pentru totdeauna unitatea și fră
ția lor cu poporul român, în comunitatea in
destructibilă de țeluri a marii familii comune. 
România socialistă. Marcînd un nou pas în dez
voltarea continuă a democrației socialiste. In 
creșterea participării maselor la conducerea 
treburilor de stat și obștești, consiliile națio- 
îalităților conlocuitoare, care fac parte din 
cadrul Frontului Unității Socialiste, alături de 
organizațiile de masă, obștești sl profesionale, 
sub conducerea P.C.R.. participă nemijlocit la 
întreaga viață politică a statului socialist șl atrag 
în acest scop, în mod organizat. în cele mai di
ferite domenii, oamenii muncii din rîndul acestor 
naționalități.

Frontul Unității Socialiste se prezintă în fața 
alegătorilor cu un bilanț bogat, mobilizator, în 
înfăptuirea programului de politică internă și 
externă elaborat de Congresul al IX-lea al 
P.C.R. Concordanța deplină între politica inter
nă și activitatea internațională a partidului și 
guvernului nostru, consecvența cu care P.C.R. 
militează pentru dezvoltarea și întărirea priete
niei, colaborării și alianței cu toate țările socia
liste, dezvoltînd, în același timp, relațiile cu 
toate celelalte state, pe baza respectării egali
tății In drepturi, a Independenței și suveranității 
naționale, a neamestecului în treburile interne, 
au sporit și sporesc continuu prestigiul Româ
niei socialiste, rolul el activ în viața Interna
țională contemporană.

Candidați! Frontului Unității Socialiste, cu 
adevărat candidați ai întregului popor, au cu 
ce să se prezinte In fața alegătorilor. Confrunta
rea platformei Frontului Democrației Populare 
la alegerile din martie 1965 cu realitățile zilei 
contemporane, cu Impresionantul tablou de suc
cese al României anului 1969. e elocventă pentru 
evoluția ascendentă a patriei, pentru suflul în
noitor. materializat în numeroase progrese ca
litative. care marchează toate sectoarele con
strucției noastre socialiste.

Procesul continuu de perfecționare a întregii 
activități social-economice, de adînclre a demo
cratismului socialist, stimulează eforturile crea
toare ale întregului nostru popor pentru dez
voltarea economiei șl culturii, pentru progresul 
neîntrerupt al societății noastre socialiste. Pă
șind în anul 1969 — anul hotărîtor al cincina
lului, anul celei de a 25-a aniversări a Eliberării 
patriei și al întîmpinării Congresului al X-lea 
al partidului — oamenii muncii sînt hotăriți 
să-și îndeplinească în mod exemplar sarcinile 
calitativ superioare ce le revin în dezvoltarea 
economiei. în toate domeniile construcției so
cialiste, făcînd din campania electorală un pri
lej de mobilizare a tuturor energiilor creatoare, 
de afirmare majoră, prin fapte, a devotamentu
lui lor nețărmurit fată de cauza patriei sl a par
tidului.

Alături de toți oamenii muncii, tineretul este 
hotărlt să facă din anul care a început — an 
ce se deschide sub semnul unor evenimente de 
largă rezonanță politică și socială — un an bo
gat în realizări, o etapă nouă pe drumul as
cendent al României socialiste. Comuniștii. Inspi
ratori si promotori al luptei pentru înflorirea 
patriei, au Inițiat o largă întrecere pe scară na- 
țională, pentru înfăptuirea marilor obiective ce 
stau în fața poporului nostru în anul 1969. Răs- 
punzînd chemărilor lansate de conferințele or
ganizațiilor de partid ale municipiului Bucu
rești. județului Timiș, ale institutelor de proiec
tări din sectorul 7 al Capitalei, oamenii muncii 
și-au luat îusuflețite angajamente pentru îndepli
nirea și depășirea sarcinilor planului pe acest an. 
Chemările conferințelor organizațiilor județene 
Prahova și Teleorman ale U.T.C.. angajamentele 
pe care si le-au luat, în aceste zile, toate orga
nizațiile U.T.C.. reflectă hotărîrea fierbinte a 
tinerei generații de a contribui activ, pe măsura 
întregii sale capacități, a pasiunii sale dedicate 
patriei și creației, la eforturile întregului nostru 
popor pentru înfăptuirea programului multila
teral de dezvoltare a României.

In acest spirit, campania electorală este un 
rodnic prilej de manifestare șl activizare a ma
rilor potente de care dispune orînduirea noastră 
socialistă pentru perfecționarea continuă a 
întregii vieți sociale, pentru participarea ac
tivă a fiecărui cetățean la rezolvarea pro
blemelor ce privesc bunul mers al trebu
rilor publice. Campania electorală va mar
ca o vastă și cuprinzătoare activitate po
litică și obștească, antrenînd milioane de cetă
țeni la dezbaterea multilaterală, profundă și 
eficientă a unor importante probleme de inte
res general, cum și a problemelor economice, 
social-culturale și gospodărești cu caracter lo
cal. Dînd. o dată mai mult, prilejul unei largi 
participări a cetățenilor la dezbaterea proble
melor de stat și obștești, manifestările din pe
rioada campaniei electorale sînt menite să con
tribuie la fructificarea bogatului izvor de ini
țiative șl sugestii al maselor, să ducă la înlătu
rarea unor stări de lucruri negative, la îmbu
nătățirea continuă a activității organelor locale 
de stat, la soluționarea practică a numeroaselor 
probleme concrete care preocupă masele largi 
ale cetățenilor.

Perioadă de efervescență, de puternică acti
vizare politică a maselor de tineret, campania 
electorală ridică sarcini și exigente înalte în 
fata organizațiilor U.T.C. Uniunea Tineretului 
Comunist face parte din Frontul Unității So
cialiste, ca reprezentantă a importantei forțe 
sociale pe care o reprezintă tînăra generație. 
Organizațiile U.T.C. vor desfășura, in toa
tă această perioadă, o activitate politică in
tensă, bogată în conținut, consacrată popu
larizării politicii Interne șl externe a parti
dului și guvernului, a marilor realizări dobîndite 
în ultimii patru ani, mobilizării tineretului la 
îndeplinirea sarcinilor trasate de partid, cu
noașterii temeinice, de către fiecare tînăr, a 
prevederilor legii electorale, a drepturilor și în
datoririlor ce-1 revin.

întreaga campanie electorală, ca și alegerile 
de la 2 martie, vor constitui o nouă și viguroasă 
manifestare a adeziunii unanime a maselor largi, 
a tineretului nostru, la politica înțeleaptă a 
partidului, afirmtnd din plin hotărîrea nestră
mutată a poporului nostru de a da viață acestei 
polltM pentru Înflorirea șl fericirea patriei.

„ VRĂJITORUL “

ESTE reali:
RAJKO MITICI, selecționerul echipei iugoslave de 

fotbal, ne vorbește despre :

• DEZBATEREA NOASTRĂ

• ACTUALA GENERAȚIE DE FOTBALIȘTI A IUGOSLAVIEI
• NOROCUL Șl GHINIONUL DIN „CUPA EUROPEI"
• STILUL BRAZILIAN Șl STILUL IUGOSLAV
• CANDIDATII LA TITLUL MONDIAL DIN 1972

Situafia și condiția echipei, 

reprezentative de handbal masculin

In ziarul nostru de sîmbătă 11 laDuarie (prin articolul „A- 
vem In față două plsouri — C.M. Paria 70 și J.O. Munehen 72 : 
Ie vom putea cuceri ?“), am deschla o dezbatere despre situația 
șl condiția echipei reprezentative de handbal masculin . Pri
mele opinii — și coloanele ziarului rămtn deschise mal departe 
pentru toți cel care doreso să contribuie Ia perfecționarea pre
gătirii echipei naționale — le-am primit, aici, ia redacție, ds 
la doi cunoscuțl sportivi.

Atenție

la rigorile 

sportului I

Antrenamentul 

mobilizează 

talentul
A Eu cred că noi putem „ataca" 

cele două piscuri dacă din ju
cătorii actuali vom putea face 

A o echipă foarte echilibrată, 
omogenă. Mă gîndesc în pri
mul rînd, la eficacitatea care 

• să nu se reducă la un singur 
jucător. Valoarea individuală a 
jucătorilor, din punct de vedere 

• al stăpinirii unor variate șl 
multiple procedee tehnico-tacti- 
ce, trebuie crescută. Actualii 
jucători sînt talentați, dar cred 

A că e necesar să închine zeci și 
sute de ore pentru antrena
ment, pentru exersare. Trebuie 

• să înlăturăm din viața echipei, 
din procesul de pregătire, în- 
tîmplarea. Echipa națională, 

• după mine, mai are nevoie de 
niște jucători de super clasă, în 
genul lui Gruia. Aceștia există, 

• dar nu au ajuns încă aici. Mă 
refer la Penu, Dlncă, Gunes, 
Licu și alții care trebuie să asi
gure ocuparea punctelor Chele 

• a unei echipe de handbal. Jucă
torii care vor fi selecționați tre
buie să accepte rigorile sportu- 

• lui de înaltă performanță. Fără 
aceasta nu se poate.

Apreciez ca foarte bună ini
țiativa ziarului „Scînteia tine
retului". Dezbaterea propusă 
poate fi de un real folos pentru 
orientarea muncii de pregătire 
a echipei naționale, pentru cu
cerirea — cum bine se exprima 
ziarul — a celor „două piscuri".

Sînt component al echipei Di
namo București și am jucat și 
In „echipa de aur" și tn actuala 
echipă. Consider că superiori
tatea „echipei de aur" se baza 
pe două elemente care fuzionau 
aproape într-unul singur : pre
gătirea fizică era ancorată pe o 
temeinică pregătire tehnică. „E- 
chipa de aur" avea multe ta
lente excepționale, care au a- 
juns la perfecțiune prlntr-un 
mare volum de muncă șl antre
nament. Cred că noi, cei din 
actuala generație, trebuie să în
vățăm din exemplul lor. Ar 
trebui să insistăm atît Ia antre-

Numele lui Rajko Mitici este 
bine cunoscut amatorilor de 
fotbal din toată lumea. Mijlo
cașul dreapta al echipei olim
pice a Iugoslaviei n-a cunoscut, 
în cariera sa — dacă se poate 
spune așa — decît victorii. Cele 
de pe terenul de sport au fost 
aduse de talentul și, mal ales, 
de șuturile sale necruțătoare. 
Cele în afara careului magic al 
gazonului — legate de conduita 
sa exemplară — i-au adus titlul 
de „gentlemanul" fotbalului iu
goslav.

...Retragerea lui Rajko Mitici 
din fotbal a fost însoțită ds 
multe regrete. Dar au trecut nu
mai clțiva ani și mijlocașul 
„vrăjitor", care începuse să fie 
uitat, a reapărut din nou pe pri
mul plan. Intr-un moment In 
care alții nu s-ar fi încumetat 
nici să teoretizeze alcătuirea u- 
nel echipe naționale — întrucit 
majoritatea jucătorilor jugoslavi 
de fotbal de mare valoare ca 
Sosklci, Jnanfl, Vaaovicl, Sko- 
bl»r Sekularao se angajaseră la 
echipe de club din străinătate — 
Rajko Mitici a preluat conduce
rea „corăbiei". El a creat o e- 
chlpă tlnără, formată aproape 
□umal din fotbaliști fără „nume" 
care, în urma unei finale dra
matice, a clștlgat titlul de vice 
campioană a Europei după ce, 
în șemlfinale, a învins campi
oana lumii — Anglia.

— Un zizr Italian — Inoepem 
discuția cu Rajko Mttlcl — va 
numit, după finala de Îs lloma. 
sl pe dv. și pe jucători, „vrăji
tori". Cît adevăr șl cită fantezie 
există in această apreciere ?

— Nu sînt un vrăjitor. Pur fl 
simplu am avut și am încredere 
In jucătorii tineri — pe care-1 
consider cea mai talentată gene
rație de fotbaliști pe care i-a a- 
vut, poate, Iugoslavia. Adăugați 
la aceasta șl faptul că mie și ele
vilor mei, în Cupa Europei, ne-a 
surfs tn egală măsură norocul șl 
ghinionul. (Psiholog fin. obser- 
vînd nedumerirea noastră, Rajko 
Mitici Intră imediat In „gardă" 
și-și completează Ideea). Prima 
dată ne-a surfs norocul. Rezul
tatul de egalitate pe care l-a rea
lizat Albania, la Tirana, în fața 
puternicei echipe a R.F. a Ger
maniei, ne-a deschis drumul apre 
ciștlgarea grupei și, apoi, spre 
turneul final. Ghinionul ne-a 
ptndlt șl el tot Intr-un moment 
decisiv. Dacă arbitrul Dienst. 
care ne-a arbitrat în primul 
meci al finalei cu Italia, ar fi 
fost obiectiv, (ml-a albit părul

la acest meci) azi am fl deținut 
titlul de cîștigători ai „Cupei E- 
uropel."

— Ce s-a Intlmplat după În
toarcerea echipe! Jngozlave de Ia 
Roma? Nici o singură dată „rap
sodia romană" n-a mai fost re
petată. De ce ?

— înainte de toate, n-am mal 
fost capabil să asamblez în to
talitatea lui unaprezecele de la 
Roma. Unii din jucătorii „lan
sați" atunci au fost •olicitațl 1- 
modlat In străinătate. Pentru al
ții — dat fiind tinerețea lor — 
pierderea finalei ■ lăsat răni 
greu de vindecat. Am fost obli
gat să Introduc noi jucători, 
ceea ce s-a observat, Imediat, în 
jocul d« ansamblu al echipei na
ționale.

— Dumneavoastră «înteți, deal, 
adeptul principiului că Jucătorii 
In formă sînt cel mal indicați 
pentru a îmbrăca tricoul echipei 
naționale sau «înteți pentru o 
combinare Intre formă șl ta
lent T

— Alcătuind echips națională 
nu m-am condus niciodată după 
numele jucătorilor. Pentru mine 
nu exiștă jucător selecționat di
nainte. Pentru mine există un 
singur fel de jucător — jucătorul 
In formă. In principiu, consider 
că trebuie selecționați, pentru 
flecara meci, jucători buni șl în 
formă. Ca orice antrenor, care 
este respectat șl se respectă aș 
dori ca echipa care clștigă să 
n-o schimb.

— Cei care au urmărit finala 
din cadrul „Cupei Europei" an 
fost surprinși de noul stil de joc 
a! echipei jugoslave. Unii au a- 
flrmat că acesta seamănă leit eu 
stilul „brazilian". Alții I-au nu
mit un nou stil — „stilul Jugo
slav*. Care dintre aceștia au 
dreptate ?

— Sînt de axiord și cu unit și 
cu alții. Tinerii noștri, ca șl bra
zilienii, sînt îndrăgostiți de fot
bal. Ei uită uneori să îndepli
nească sarcini tactice, speciale, 
stricte, pentru rezultat și joacă 
pentru plăcerea jocului. Ml se 
pare totuși că aceot stil este, în 
primul rind, „Jugoslav". Numai 
cu pese bune, cu schimbarea rit
mului de joc, cu alternarea ofen
sivei cu defensiva, noi putem 
obține rezultate care să ne im
pună în Europa.

— Observăm eă, aproape fără 
să vrem, discuția a treout de pe 
terenul practicii pe oel al teo
riei. După părerea dv. se poat*

vorbi de o „șooolă* Jugoslav* d* 
fotbal ?

— Cred că nu ar fi modest să 
vorbim de existența unei „școli 
iugoslave" în momentul de față. 
Sînt de acord că „școala" bra
ziliană există. Dar modul cum 
ea înțelege fotbalul — „să-1
practici numai pentru frumuse
țea lui" — este astăzi depășit. 
Actualii campioni mondiali — 
englezii, — au cucerit poziții 
mult avansate. Ei au Introdus 
forța, viteza și ritmul infernal 
în jocul de fotbal. Spre deose
bire de trecut, actuala echipă 
engleză știe să joace un fotbal 
pe care îl privești cu plăcere. 
Adepți al fotbalului „puternic" 
sînt și vest-germanll, și într-o 
oarecare măsură, sovieticii. La
tinii — italienii, portughezii șl 
spaniolii — se află încă sub 
„mirajul" școlii brazilian*.

— Lume* sportivă este preo
cupată de pe acum de campio
natul mondial de la Mexic dta 
1972. Echipa națională Iugoslavă 
n-a participat la campionatul 
treout din Anglia. Car* atnt 
șansele ei șl oare lint fawlțil 
dumneavoastră pentru aeeat 
campionat ?

— Echipa noastră a pășit cu 
•ringul și explicația am dat-o mal 
înainte referindu-mă la evoluția 
după finala de kt Roma. Am 
pierdut cu 3—0 în fața Belgiei. 
Acest rezultat ne-a diminuat 
șansele de a „viza pașapoar
tele" pentru Mexic. Dar nu toat* 
corăbiile s-au înecat. Sper să n* 
consolidăm echipa ptnă la me
ciul următor și să jucăm în „for
mă romană". Nu ne mal putem 
permite luxul de a pierde vreun 
punct ptnă la sfîrșltul calllfică- 
rilor pentru că numai așa mal 
aspirăm la biletele pentru Me
xic.

Favorita meu pentru finala din 
1972 este chiar actuala campi
oană mondială. Dar, acord șanss 
egale, dacă nu chiur mal mari 
Argentinei, Mexicului șl Brazi
liei. Una din aceste echipe, după 
părerea mea, va cuceri titlul 
mondial".

I-am mulțumit lui Rajko Mi
tici, In numele cititorilor români, 
pentru Interviul aoordat șl I-sm 
urat reeditarea „rapsodiei ro
mane", pentru a-i vedea pe mi
cul ecran, la campionatul mon
dial din Mexic, șt pe „mici! săi 
vrăjitori".

PETAR STANISTICI 
de la ziarul „Mladoat" din 

Belgrad

Aș mal vrea să fac o mențiu
ne : avem nevoie în naționala 
noastră de mai multă modestie. 
Mai ales la tineri. Mi se pare 
că cei tineri au ajuns prea re
pede sus.

O sugestie pentru antrenori : 
am Impresia că se pune accen
tul pe volumul antrenamentelor 
și nu pe diversificarea acestora. 
Or, diversificarea este în măsu
ră să sporească considerabil ca
litatea pregătirii.

namentele colective, cît și la 
cele Individual*, pe îmbunătă
țirea procedeelor tehnice ele
mentare, cum sînt prinderea și 
pasarea 
sulul la 
înălțare, 
jucători 
jucători
bunătățirea jocului de apărare.

MERIDIAN

MIHAIREDL 
maestru emerit al sportului

mingii, exersare* tra- 
poartă nu numai prin 
mărirea numărului d* 

de 9 metri (mă refer la 
de talia Iul Gruia), lm-

V. NICA
jucător în echipa „Dinamo” 

București

Tn cadrul campionatului republican masculin de handbal au 
fost înregistrate duminică la Cluj următoarele rezultate tehnice : 
Steaua — Timișul Lugoj 28—11 (17—5) ; Politehnica Galați — 
Politehnica Timișoara 18—16 (9—6) ; Universitatea Cluj — Ra
finăria Teleajen 23—13 (12—6) ; Dinamo București — Univ_... 
tatea București 19—14 (13—5) ; Dinamo Brașov — 
Bacău 18—18 (8—12).

■ Ra- 
Jnivarsi- 
Dinamo

• FINALA „C.C.E." LA FOTBAL — LA MA
DRID. Uniunea europeană de fotbal (U.E.F.A.) * 
anunțat federația spaniolă da specialitate că fi
nala „Cupei campionilor europeni" se va desfă
șura la Madrid la 28 mai a.c. Jocul va avea loc 
în nocturnă.

• ILIE NA8TASE... IN SERIE. Campionul 
României de tenii, Iii* Năatazc, * repnrtat un 
nou succes in cadrul campionatelor internațio
nale ale Indiei oare au avut loo la New Delhi. In 
finală, Năstaie l-a învins cu scorul de 8—4, 6—2, 
4—6, 6—4 pe campionul Indiei, L*1I.

• BOB BEAMON ACCIDENTAT : 7.71 M. In 
cadrul reuniuni! desfășurate pe teren acoperit Ia 
Washington, John Carlos a egalat cea mai bună 
performanță mondială în proba de 80 yarzi cu 
timpul de 5” 9/10. Bob Beamon a sărit Ia lun
gime 7,71 m. Campionul olimpic nu a putut con
țină* concursul, deoarece s-a accidentat.

0 „DEMONSTRĂțir NEDEMONSTRĂTĂ ORGANIZATORIC
O duminică la Sinaia. Ce 

subiect tentant I
Clubul sportiv Sinaia invita 

tineretul orașului, la orele 10, 
la primul joc demonstrativ de 
hochei.

O discuție cu tovarășul Va- 
sile Feldman, profesor de e- 
ducație fizică la club, ne pune 
în temă : în ziua de 10 de
cembrie, prin munca voluntară 
a unor tineri ce activează în 
cadrul clubului, s-a amenajat 
primul patinoar natural.

— V-a sprijinit și comitetul 
orășenesc al U.T.C. ?

— Nuuu I
— Nici tovarășul secretar 

Neagoe ?

văzut.

— Nici I
Tovarășul Feldman aon- 

tinuă :
— Am deschis un centru 

de inițiere pentru patinaj și 
hochei și am format două *- 
chipe pe care le veți vedea 
întreeîndu-se pe gheață...

într-adevăr, le-am
Nu fără a asista și la o de
fecțiune organizatorică. Spec
tatorii — și așa foarte puțini 
pentru că nu se știa de des
chiderea patinoarului — nu au 
putut pătrunde în incintă de
oarece lipsea „nea Mitică" — 
casierul. Abia la orele 10 și 
20 de minute a apărut și to

varășul Dumitru Bama, ca
sierul, „nea Mitică", care, a- 
flînd nemulțumirea tinerilor, 
în loc să se scuze, cum ar fi 
fost normal, a devenit chiar 
vehement. După ce, de bine 
de rău, tinerii au intrat pe 
patinoar, n-au avut unde sta 
deoarece băncile erau pline 
cu zăpadă... Oare nu s-ar fi 
putut organiza mai bine a- 
ceastă primă demonstrație de 
hochei, care constituia, în 
fond, prima inițiativă a clubu
lui sportiv în sezonul de 
lamă ?

întringînd P« 
C.R.E.F.F. Ma
drid cu 72—43, 
„Politehnica"-

București s-a 
calificat tn tur
neul final al 
C.E.E. la bas

chet

Întrecerile diviziilor școlare

C. RADU

SImb&tă șl duminică au fost 
reluate întrecerile campionate
lor naționale rezervate școlarilor 
și juniorilor la jocuri sportive. 
Voleiul, 
au adus 
dată cu 
sute de 
pețitori.
se întrec un număr de 96 de 
echipe împărțite pe șase serii 
a cîte opt echipe, la fete șl la 
băieți, anffrenînd aproape o mie 
de elevi.

baschetul și handbalul 
din nou pe tere.nurl. o- 
prima etapă a returului.
echipe și mii de com- 
In faza actuală la volei

Prof. AUREL DOBINCĂ, se- 
cretar 
române de volei, ne-a conturat 
scopul, ne-a vorbit despre în
semnătatea acestei competiții:

— Urmărim să asigurăm un 
program competițional continuu, 
de amploare, pentru echipele de 
juniori. In același timp, prin a- 
ceste competiții vrem să-I „ro
dăm" pe cei maî talentați volei
baliști pentru 
petițiile de

general ai Federației

trecerea la com- 
seniorat.

V. R.

Examinatorul care nu dă „5“
(Urmare din pag. 1)

ajungă la concluzia precarității 
pregătirii sale și să prefere notei 
la limită un răgaz de învățătură 
pînă în sesiunea următoare. Am 
credința că cei care au trăit a- 
ceastă experiență neplăcută mă 
consideră „exigent" și nu „rău". 
Nu am reticențe speciale pentru 
acordarea lui „10". Frecvent, 
15-20 la sută dintre cei exami
nați de mine primesc această 
notă. Proporția este impusă de 
studenții înșiși, firească și prin 
faptul că predau la anul V de 
studii, cînd studenții ajung la un 
grad superior de maturitate, în
vață cu o deosebită conștiincio
zitate. Dacă Intr-o seri* se de

tașează un răspuns „excepțional" 
acord totuși și celor care au răs
puns „foarte bine" tot „10". De 
fiecare dată elogiez cu plăcere 
munca acestora, le mărturisesc 
stima, prețuirea mea, felicitîndu-i.

— Consultați și carnetul de 
note al studentului examinat ?

— Uneori Din pură curiozi
tate pedagogică, pentru a vedea 
dacă aprecierile la alte discipli
ne diferă de cea dată de mine, 
care materii i-au pus obstacole 
studentului, dacă studiază prefe
rențial la anumite obiecte, cum 
a evoluat de la un an de studii 
la altul

Dar, asemenea observații nu 
constituie criterii de apreciere 
la acordarea calificativului.

— De fapt, în funcție de o* 
anume sondați și apreciați prin

notă pregătirea studenților dv. ?
— Cele circa 300 de subiecte, 

probleme de examen, acoperă 
semnificativ, în totalitate, mate
ria disciplinei predate și sînt 
grupate în bilete astfel îneît să 
permită o verificare echilibrată 
a cunoașterii diferitelor capitole, 
a capacității de a opera cu no
țiunile însușite, rezolvînd pro
bleme. Țin desigur seama de 
calitatea participării fiecărui 
student la lucrările de laborator, 
de continuitatea pregătirii sale 
în seminar, sondez și dacă a fost 
parcursă bibliografia recomanda
tă. Obișnuiesc să pun mare bază 
pe înțelegerea fenomenelor. 
N-am apreciat niciodată capaci
tatea de a-1 descrie, ci puterea 
de a judeca, interpreta fenome
nul fizic, deducerea definiției.

formulei, a schemelor și nu me
morarea lor. Mă interesează, de 
asemenea, capacitatea studentu
lui de a face legături cu cele
lalte discipline. în esență : pre
tind informație, dovezi ale 
capacității de a gîndi creator 
prin efort orientat, selectiv, or
ganizat și organizator ; claritate, 
concizie în exprimare.

— Cum încearcă, de obicei, 
studenții să-și estompeze even
tualele goluri în cunoștințe ?

— După observațiile mele, 
mai ales prin divagații. Dar ti 
ajut, adueîndu-i, politicos, la 
subiectul real. Ii întrerup numai 
cînd se abat flagrant de la pro
blemă.

— Vă întîlniți cu studenții 
dv. înaintea examenului ? îi so
licitați sau vin singuri ?

ft

— îi aștept. Mă caută frec
vent numai în preajma examenu
lui, și la aceste întîlniri cam 
ezită să-și mărturisească even
tualele nelămuriri — rezervă 
fără rost, pentru că la examen 
uit ce n-au știut la consultație ! 
— interesați mai ales care parte 
din materie nu le va fi pretinsă. 
Dar le-am spus-o totdeauna, 
din vreme, este obligatorie cu
noașterea întregii materii...

— Care credeți că ar fi vir
tuțile primordiale pentru un exa
minator ?

— Obiectivitatea. Capacitatea 
de a crea o ambianță stenică, în
curajatoare, calmul, răbdarea. 
Tact pedagogic, accentuată sen
sibilitate psihologică, astfel în
eît examinatorul să se poată cu
noaște prin oglinda conștiin
ței studentului. Fiind în 
mare măsură un diagnostician, 
fientru autenticitatea verdictu- 
ui său, gîndesc că profesorul 

trebuie să sesizeze exact întrea
ga personalitate a omului cu car* 
stă de vorbă.



săptăminafcpe glob lid olt Iar
între Stockholm și Washing

ton bîntuie de mult vînturile 
reci ale neînțelegerii. America
nii s-au obișnuit cam greu sâ-i 
vadă pe miniștrii suedezi braț 
la braț cu reprezentanții viet
namezi în fruntea defilărilor 
populare. La început, formulau 
proteste, l-au rechemat „pen
tru consultări" pe ambasadorul 
S.U.A. la Stockholm, Heath, dar 
apoi s-au resemnat. Comenta
torii scriau că Stockholm a de
venit „o capitală dificilă" pen
tru diplomații americani. Unul 
din colaboratorii ambasadoru
lui Heath mărturisea că are 
senzația că trăiește „asediat", 
pentru că locuitorii Stockhoimu- 
lui se arară lipsiți de amiciție 
față de trimișii Washingtonului. 
Antiamericanismul avea, însă, o 
sursă detectată cu precizie : 
conflictul vietnamez. „A face 
astăzi o politică proamericană 
în Suedia ar însemna sinucidere 
politică" — scria FRANKFUR
TER RUNDSCHAU.

în acest context, hotărirea 
Suediei de a stabili relații di
plomatice cu R. D. Vietnam nu 
poate fi plasată în sectorul sur
prizelor. Este o hotărîre care 
completează o orientare defi
nită fără echivocuri și care por
nește de la recunoașterea drep
turilor vitale ale poporului viet
namez. Departamentul de Stat 
a reacționat cu răceală la ges
tul suedez. Nici amărăciunea 
americană n-a surprins, deoa
rece hotărîrea Suediei — după 
cum scria agenția U.P.I. — „a 
întărit mult, din punct de vede
re diplomatic, poziția Vietna
mului de nord". într-un moment 
decisiv al evoluției problemei 
vietnameze, nu numai faptul că 
Suedia își manifestă cu clari
tate poziția neliniștește diplo
mația americană ci și primejdia 
contagiunii. „Exemplul Suediei

„Șase inițiale zguduie Com- 
monwealthul". Astfel își inti
tulează GUARDIAN, unul din 
comentariile sale pe marginea 
dezbaterii problemei rhodesie- 
ne, care a monopolizat, aproa
pe total, lucrările Conferinței 
ia nivel înalt a Common- 
wealthului, în curs de desfășu
rare la Londra. Cele șase ini
țiale Io care face aluzie coti
dianul liberal britanic, compun 
faimoasa formulă „no indepen
dence before majority african 
rule" („nici o independență 
înainte de un guvern al majo
rității africane"), pe care An
glia o lansase în momentul 
cînd rasiștii de la Salisbury 
proclamaseră independența re
gimului lor. Formula, cu nuanțe 
retorice, pe care presa de pe 
Fleet Street s-a grăbit s-o 
imortalizeze prin comprimarea 
inițialelor — NIBMAR — s-a 
dovedit a fi concepută mai 
degrabă ca un calmant, ca un 
antidot pentru furtuna de pro
test a africanilor, stîrnită după 
actul revoltător al „rebelilor" 
rasiști sud-rhodesieni. Anii care 
au trecut au demonstrat că, 
din punctul de vedere al .diplo
mației britanice, NIBMAR a 
reprezentat nu o platformă 
obligatorie, ci un instrument de 
manevră dilatorie, care să per
mită tergiversarea, în mean
drele tratativelor, a impunerii 
drepturilor legitime ale majo
rității africane din Rhodesia. 
Șeful regimului „neo apartheid" 
de la Salisbury, lan Smith, 
care, în zilele lansării sloganu
lui NIBMAR, era gratificat de 
Wilson cu epitetul de „trădă
tor și aventurier", a devenit 

ar putea fi urmat în curînd de 
alte țări scandinave, poate și 
nescandinave" — afirma ace
eași agenție. Perspectiva aceas
ta este îngrijorătoare pentru 
S.U.A., în condițiile în care ne
gocierile de la Paris sînt pre
cedate de o îndelungată bătă
lie cu aparențe procedurale, 
dar profund politică. Recunoaș
terea unui stat, ceea ce în îm
prejurări obișnuite înseamnă un 
act diplomatic firesc, dobîndeș- 
te, în cazul vietnamez, semnifi

Stockholmul și 
dosarul vietnamez

cații mult mai cuprinzătoare. De 
altfel, hotărîrea Suediei trebuie 
asociată cu alte evenimente 
prea puțin plăcute pentru S.U.A. 
Să amintim că, cu puține zile 
în urmă, Michel Debre avea o 
întrevedere cordială cu Tran 
Buu Kiem, șeful delegației 
F.N.E. la convorbirile de la 
Paris, după care FRANCE PRE- 
SSE scria că „se accentuează 
realitatea politică a F.N.E. ca 
interlocutor nu numai în con
junctura actuală, în căutarea a- 
nevoioasă a unei soluții a răz
boiului, dar și în perspectiva 
revenirii la pace".

Pe malurile Senei continuă 
ceea ce agenția U.P.I. denumeș
te „îndelungatul duel al voin
ței" In fond, „duelul" nu se re

„partener onorabil de tratati
ve" și „diplomat rezonabil". 
Două crucișătoare britanice 
și-au oferit saloanele oficiale 
pentru convorbirile intime „de 
lucru" Wilson-Smith. După două 
runde de convorbiri la nivel 
înalt și nu mai puțin de 29 de 
„contacte diplomatice" la dife
rite alte niveluri, ministrul bri
tanic fără portofoliu, George 
Thomson, negociatorul princi
pal in chestiunea rhodesiană, 
releva în Camera Comunelor :

Dezbaterile de Ia
Marlboro ugh House
„Dl. Smith nu este dispus să 
accepte principiul majorității 
ofrifane, decît într-un viitor ex
trem de îndepărtat și nedeter
minat". Remarcă ce însoțește 
cinica declarație a lui Smith, 
af.irmînd că nu va îngădui ca 
africanii să-și spună cuvîntul 
în conducerea țării „atîta timp 
cît va fi în viață". Dp altfel, 
surse britanice bine informate 
dezvăluiau, în decembrie tre
cut, că, potrivit propunerilor 
avansate de premierul Wilson 
la tratativele de pe crucișăto
rul Fearless, „în cele mai opti
miste calcule, majoritatea afri- 

zumă Ia forma mesei negocie
rilor : este vorba de caracterul 
conferinței care trebuie să în
ceapă. R. D. Vietnam a făcut 
dovada spiritului său construc
tiv, oferind soluții ce ar per
mite depășirea impasului. Wa
shingtonul manifestă, însă, o 
rigiditate ce contrastează cu 
făgăduielile Casei Albe. „Re
lansarea" tratativelor, de care 
s-a vorbit în capitala america
nă, întîrzie, deoarece delegația 
americană nu manifestă dorin

ța de a înlătura obstacolele pe 
care le-a creat în drumul către 
negocieri. Formula celor „două 
părți" înseamnă, practic, elimi
narea F.N.E., ceea ce este cu 
toiul inacceptabil și nerealist. 
Variantele prezentate de expo- 
nenții americani nu fac decît să 
repete, cu schimbări neînsem
nate, de detalii, formula iniția
lă a Washingtonului. FIGARO 
observa, just, că „rareori s-a 
văzut un asemenea non-sens : 
depinde de o bandă de țesătu
ră de-a curmezișul unei mese, ca 
să înceapă sau nu conferința 
pentru Vietnam". Artificiile pro
cedurale vizează un scop poli
tic : să împiedice acceptarea 
caracterului cvadripartit al con
ferinței.

cană nu va putea ajunge la o 
majoritate parlamentară înainte 
de anul 2009" (GUARDIAN).

Este, deci, firesc că politica 
britanică în problema rhodesia
nă a trezit suspiciuni mereu 
mai profunde în rindul statelor 
africane. Aceste suspiciuni s-au 
reflectat din nou la Conferința 
actuală a Commonwealthului. 
In esență, membrii africani ai 
Commonwealthului — în pri
mul rind Tanzania, Zambia și 
Uganda — au cerut Londrei să 

renunțe la orice propunere care 
ar permite recunoașterea inde
pendenței Rhodesiei înainte de 
transferarea puterii în mîinile 
majorității africane, să reafir
me integral principiul NIBMAR 
și să acționeze energic pentru 
transpunerea lui în practică, 
intensificînd presiunile asupra 
rasiștilor rhodesieni, recurgînd 
la un embargo economic to
tal și luînd în considerare și 
eventualitatea recurgerii la for
ță pentru eliminarea regimului 
rasist.

Punctul de vedere britanic, 
exprimat de premierul Wilson,

Dacă dăm crezare unor co
mentatori, obstrucționismul a- 
merican este hrănit de intransi
gența saigonezâ. în săptămîna 
aceasta, faimosul Ky a declarat 
că nu-l mai interesează forma 
mesei, ci dorește să înceapă 
negocierile. Dar declarația a 
fost de îndată dezmințită : un ■ 
deputat n-ar fi înțeles bine ce 
a spus generalul. S-a aflat — 
neoficial, pentru că orice „ba
lon de încercare" care se res
pecta este lipsit de girul ofi
cial — că Thieu și colaborato
rii săi, încercînd să evite întîl- 
nirea cu F.N.E. la masa trata
tivelor, propun... trei conferin
țe în problema vietnameză. 
Fărâmițarea dezbaterilor urmă
rește același obiectiv : confe
rința „în patru" să fie redusă 
la trei participanți, prin exclu
derea F.N.E. Atitudinea saigo- 
neză este reflexul neputinței de 
a controla o evoluție socotită 
de Thieu și Ky drept periculoa
să pentru șubredul lor regim. 
Prezența F.N.E. la conferință 
răstoarnă toate calculele politi
ce ale Saigonului și are efectul 
unui seism catastrofal printre 
generalii instalați în fotolii mi
nisteriale păzite de tancurile 
americane.

Va trebui să așteptăm sfîrșitul 
lunii pentru ca, după instalarea 
lui Nixon la Casa Albă, să pu- f 
tem asista la începerea negoci- 1 
orilor în problema vietnalieză ? j 
Va avea Cabot Lodge misiunea i 
de a înlătura obstacolele care 
în prezent blochează drumul i 
spre conferință ? Multi sînt ten
tați să răspundă afirmativ ’a ! 
aceste întrebări. întîrzierile în
seamnă, însă, prelungirea unui 
război sîngeros, iar atunci cînd 
costă vieți omenești meschinul 
joc politic nu-și poate găsi ni
ci o justificare.

• •
poate fi rezumat în refuzul re
curgerii la forță și continuarea 
„sancțiunilor economice", con
tinuarea negocierilor cu Smith, 
în așteptarea unei poziții con
ciliante a acestuia („ca urmare 
a efectelor presiunilor economi
ce"). Este, deci, aceeași politi
că de tergiversare, de „cîștiga- 
re de timp1'. Este aceeași „ba
lansare" în problema rhodesia
nă, aceeași încercare de a li
niști țările africane și de a nu 
rupe punțile de contact cu re
gimul rasist rhodesian. Adică, 
de a evita dezintegrarea Com
monwealthului și, totodată, de j 
a nu periclita importante in
terese economice în Rhodesia 3 
de sud (și în Africa de sud — El 
sprijinitoarea fermă a regimu- i 
lui rasist rhodesian I). >

Dificultățile acestei politici B 
a „balansării" sînt evidente. 9 
Cercuri apropiate conferinței j| 
de la Londra relevau, sîmbătă, 
că este foarte probabil ca tex
tul comunicatului final cu pri
vire la problemele politice să 
expună puncte de vedere : al 
Londrei și al membrilor africani 
în Commonwealth. Ceea ce, 
practic, echivalează cu o para
fare a divergențelor. NIBMAR, 
nodul gordian al problemei 
rhodesiene, are toate șansele 
să devină un „Waterloo poli
tic" pentru sistemul Common
wealthului. Iar ceea ce se 
poate spune de pe acum este 
că dezbaterea problemei rho
desiene la conferința de la4 
Londra nu poate decît să sub
mineze grav încrederea mem
brilor africani în valențele a- 
cesfei organizații — vădit pe
rimate — care se numește 
Commonwealth.

CUBA. Pentru anii următori se prevede o sporire a su
prafețelor cultivate cu trestie de zahăr, paralel cu creș
terea productivității acestei culturi. în fotografie, un 
aspect de la recoltarea trestiei d» zahăr în provincia 

Matansas

LUPTELE DIN 
DELTA MEKONGULUI

In Delta Mekongului, la a- 
proximativ 90 km de Saigon, 
au avut loc duminică ciocniri 
între unități ale infanteriei 
americane și detașamente ale 
Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud.

In cursul luptelor, care s-au 
desfășurat în apropierea in
stalațiilor militare americane 
de la Cai Be, a intervenit și 
artileria S.U.A. Ambele părți 
au suferit pierderi.

In aceeași zi, forțele patrio
tice au atacat postul de poli

Dileme financiare 
in S.U.A.

INCERTITUDINI PRIVIND MENȚINEREA 
SUPRATAXEI DE 10 LA SUTĂ

Purtătorul de cuvînt al Casei 
Albe, George Christian, a preci
zat că mesajul cu privire la „sta
rea uniunii" pe care președintele 
Johnson îl va prezenta Congre
sului la 14 ianuarie va fi trans
mis de rețeaua națională de te
leviziune.

Relerindu-se la celelalte două 
mesaje prezidențiale — bugetar 
și economic — purtătorul de cu
vînt a declarat că ele vor fi pre
zentate Congresului Ia o dată 
ulterioară, fără a preciza oînd 
anume. în legătură cu mesajul 
bugetar, George Christian a ară
tat că președintele Johnson nu a 
primit nici un fel de răspuns de 
la președintele ales al S.U.A., 
Richard Nixon, referitor la pro
blema suprataxei de 10 la sută.

După cum se știe, în iunie 
1968, la propunerea președintelui 
Johnson. Congresul a adoptat ho
tărîrea de a majora impozitele 
cu 10 la sută, ca una din măsuri

ție saigonez de la Nhon An și 
au avariat podul Long Dinh, 
situat la 70 km de Saigon, 
perturbînd astfel circulația pe 
șoseaua nr. 4, ce face legătu
ra între delta Mekongului și 
Saigon.

Fortărețele zburătoare ame
ricane „B-52“ au efectuat din 
nou raiduri în Delta Mekon
gului și în sectorul Tay Ninh, 
unde comandamentul ameri
can presupune că patrioții de
țin poziții fortificate.

Greva personalului admi
nistrativ de la școlile secun
dare din Montevideo, decla
rată în urmă cu 20 de zile, 
continuă fără să se întrevadă 
posibilitatea reglementării 
conflictului de muncă care a 
dus la declanșarea ei. Greviș
tii cer plata salariilor restan
te și îmbunătățirea condițiilor 
materiale. Potrivit unui 
purtător de cuvint al sindica
tului greviștilor, greva va 
continua atît timp cit nu vor 
fi satisfăcute revendicările 
lor.

Profesorii de la Colegiul 
de stat din San Francisco 
continuă greva, în ciuda a- 
vertismentului guvernatoru
lui statului California, Ro
nald Reagan, că își vor pier
de catedrele dacă, în confor
mitate cu hotărîrea adoptată 
de un tribunal local, uu înce
tează greva în decurs de cinci 
zile. Profesorii greviști au 
postat pichete în diverse 
puncte ale incintei colegiului 
în sprijinul revendicărilor 
privind adoptarea unor refor
me în învățămîntul superior 
din acest stat.

pentru restabilirea balanței de 
plăți a S.U.A. Suprataxa a fost 
instituită pe anul financiar 
1968—1969 cu posibilitatea de a 
fi prelungită pe încă un an, dacă 
președintele consideră necesar, 
în timpul campaniei electorale, 
Richard Nixon a declarat că su
prataxa va fi abandonată Ia data 
expirării anului financiar în curs. 
Ulterior, consilierii săi apropiați 
l-au sfătuit să nu adopte o de
cizie finală înainte de reanaliza- 
rea problemei.

întocmirea bugetului S.U.A. 
pe anul financiar 1969—1970 de
pinde în mare măsură de hotă
rirea cu privire la prelungirea 
sau abandonarea suprataxei. In 
caz de anulare a suprataxei, la 
termenul prevăzut, cheltuielile 
bugetare vor depăși veniturile, 
iar în cazul prelungirii ei, buge
tul va fi excedentar, veniturile 
depășind cu cîteva miliarde de 
dolari cheltuielile.

0 „vacanță" a 
parlamentului 
brazilian piuă 

in 1970 ?
Se așteaptă o reducere sub
stanțială a numărului de 

deputați din Congres

Este puțin probabil ca activi
tatea Congresului brazilian să 
fie reluată în curînd, transmits 
din Rio de Janeiro coresponden
tul agenției Associated Press, 
Claude Erbsen, citind surse po
litice bine informate. Potrivit a- 
cestor surse, s-ar putea ca forul 
legislativ să nu funcționeze de 
loc în acest an.

Congresul și-a suspendat acti
vitatea luna trecută în baza unei 
hotărțri a președintelui Costa e 
Silva, luată după refuzul legisla
torilor de a permite judecarea 
unui deputat acuzat de a fi o- 
fensal forțele armate.

Sursele citate de coresponden
tul agenției Associated Press a- 
firmă că „nu este probabilă re
luarea activității Congresului îna
inte de 1970, iar cînd acest lu
cru se va întîmpla efectivul său 
va fi probabil mult redus". Un 
număr de 11 deputați au fost în
lăturați deja, și în baza Actului 
Instituțional nr. 5 ei nu vor fi 
înlocuiți. Alți membri ai Con
gresului urmează să fie privați 
de mandatul lor în următoarele 
săptămîni.

La Rio de Janeiro circulă știri 
potrivit cărora guvernul preco
nizează reducerea efectivului 
Congresului printr-un decret, 
menționează în acest sens 6a 
Geraldo Freire, lider al fracțiunii 
partidului de guvernămînt Arena 
în camera inferioară, a declarat 
ziariștilor la Belo Horizonte că 
actualul Congres este „prea ma
le și greu de mînuit".

Schimbul documentelor privind 
relațiile diplomatice intre 
R. 0. Vietnam și Suedia

După cum anunță agenția V.N.A., miniștrii de externe ai 
Republicii Democrate Vietnam și Regatului Suediei au procedat 
la schimbul documentelor privind stabilirea relațiilor diplomatice 
dintre cele două țări. In scrisoarea adresată cu această ocazie r 
nistrului afacerilor externe al R.D.V., Nguyen Duy Trinh, rr,<? ț- 
trul de externe al Suediei, Torsten Nilsson, propune stabilirea re
lațiilor diplomatice și își exprimă speranța că relațiile dintre cele 
două țări se vor dezvolta în mod favorabil în domeniul economic 
și cultural, precum și în alte domenii, in interesul celor două po
poare și al păcii in întreaga lume. La rîndul său, Nguyen Duy 
Trinh, răspunzînd ministrului de externe suedez, arată că gu
vernul R. D. Vietnam a hotărlt să accepte propunerea de sta
bilire a relațiilor diplomatice cu Suedia și își exprimă convin
gerea că aceasta va contribui Ia întărirea solidarității, prieteniei 
și cooperării dintre cele două țări și va aduce o contribuție 
pozitivă la salvgardarea păcii mondiale.

încă nu se stinsese, în puținele 
ziare care apar la Georgetown, 
ecoul controversatelor alegeri ge
nerale, cînd autoritățile au difu
zat știrea izbucnirii unei rebe
liuni în ținutul de la sud-vest de 
rîul Essequibo, denumit Rupu- 
nuni. Ulterior, trimișii agențiilor 
de presă au relatat pe larg aces
te evenimente, care au frâmintat 
Guyana în cursul săptăminii tre
cute și care nu au rămas fără 
ecou pe plan regional.

Rebeliunea a izbucnit în ora
șele Annai și Lethem, avînd 
drept lideri doi frați de origină 
nord-americană — mari latifun
diari — sprijiniți în această ac
țiune de către partidul de extre
mă dreaptă „Forța unită", al in
dustriașului Pedro d’Aguiar. Tru
pele guvernamentale plasate sub 
comanda colonelului Ronald 
Pope (singurul cetățean britanic 
în armata națională a Guvanci, 
potrivit ziarului FIGARO) au 
recucerit pozițiile capturate ini
țial de rebeli, care distruseseră 
trei posturi de poliție și ocupa
seră, timp de 36 de «re, orașul 
Lethem. Lupte violente au avut 
loc în zona Annai și Good Hope, 
zonă ce constituie „vestul săl
batic" al Guyanei ; ciocnirile din 
imediata vecinătate a fermei „Pi- 
rara", considerată drept cartierul 
general al rebelilor, au durat cî- 
teva ore. La cîteva zile după 
izbucnirea rebeliunii, forțele gu
vernamentale par a fi stăpîne pe 
situație ; mai au loc doar ac
țiuni de urmărire a rebelilor care 
se îndreaptă spre regiunile de 
frontieră cu Venezuela și Bra
zilia.

Potrivit surselor guvernamenta
le, răscoala a fost pusă la cale 

săptămîna pe glob

de familiile marilor latifundiari 
din districtul Rupununi, care in
tenționau să provoace secesiunea 
unui teritoriu cu o suprafață de 
50 000 kmp. Drept conducători 
ai rebeliunii au fost menționați 
Colin Melville și James Hart, 
proprietarul marii ferme „Pira- 
ra“, despre care un cotidian pa
rizian scria că «sînt legați de 
fietroliștii de Ia „Santa Fe Dril- 
ing, Cie of South America"». 

După arestarea sa, Hart (cetă
țean nord-american care dispune

Flăcările din
Rupununi

de un adevărat „regat al crește
rii vitelor" în Guyana) a mărtu
risit, chiar în cursul primului in
terogatoriu, că planul acțiunii a 
fost pus la punct cu prilejul unei 
reuniuni care a avut loc la 23 
decembrie anul trecut, la pro
prietatea sa. Potrivit unei ver
siuni, liderii rebeliunii, împreună 
cu alți 400 de fermieri, au în
cercat să atragă în lupta antigu
vernamentală și pe cei circa 
20 000 de indieni care locuiesc 
in acest district, in speranța că 
astfel vor putea crea un stat se
paratist denumit Rupununi. Zia

rul FIGARO menționa chiar că 
ar fi fost numit și primul mi
nistru al statului Rupununi, în 
persoana unui membru al fami
liei Hart. Bilanțul definitiv al 
tulburărilor nu a fost comunicat. 
Se vorbește însă, de cel puțin 20 
de persoane ucise, dintre care 7 
polițiști.

Situația creată în urma rebe
liunii militare din regiunea Ru
pununi a provocat un moment 
de încordare în relațiile Guyanei 
cu statele vecine. în ciuda fap

tului că autoritățile braziliene au 
dezmințit acordarea oricărui aju
tor rebelilor, guvernul de la 
Georgetown acuză unele autori
tăți locale din Brazilia (de Ta 
frontiera cu Guyana). Dar ten
siunea pare să fi atins proporții 
mult mai îngrijorătoare in rela
țiile guyano-venezuelene. Faptul 
că tulburările s-au produs pe un 
teritoriu pe care Venezuela îl 
revendică de mai multe decenii 
(existența unor importante zăcă
minte subsolice ar fi stimulat, în 
ultima vreme, revendicările anu
mitor cercuri de la Caracas pri-

vind teritoriul Essequibo) a în
tărit convingerea autorităților din 
Guyana că guvernul venezuelean 
nu ar fi străin de aceste acțiuni. 
Potrivit oficialităților din Geor
getown, martori oculari sosiți din 
regiunea Rupununi au declarat 
că au văzut soldați venezueleni, 
alături de băștinași, luînd parte 
Ia acțiunile împotriva trupelor 
guvernamentale.

După agenția UNITED PRESS 
INTERNATIONAL, încordarea 
între cele două țări a atins un 
asemenea punct incit nu se ex
clude posibilitatea ruperii relații
lor diplomatice.

EUGENIU OBREA
EM. RUCAR 

IOAN TIMOFTE
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Rashid Karame, însărcinat 

cu formarea noului guvern 
libanez, nu a reușit nici în 
urma consultărilor avute 
sîmbătă să înlăture dificultă
țile în calea misiunii sale : 
refuzul partidelor socialist 
progresist și național liberal 
de a face parte din aceeași e- 
chipă ministerială.

Karame a apelat Ia bunele 
oficii ale președintelui Char
les Helou. dar la Beirut se 
afirmă că nici intervenția 
președintelui nu a putut con
cilia punctele de vedere ale 
liderilor celor două partide.

CIOCNIRILE DIN R. A. YEMEN

• POSTUL de radio Sanaa a- 
nunță că în cursul unor lupte an
gajate în regiunile de nord-vest 
ale Republicii Arabe Yemen, u- 
nități militare republicane au u- 
cis, rănit și luat prizonieri mai 
mulți militari care luptă in rîn- 
durile elementelor regaliste con
duse de imamul EI Badr. Forțe
le republicane au capturat, de 
asemenea, însemnate cantități de 
arme și muniții.

• IARNA a devenit geroasă în 
Iugoslavia. In localitatea Backa 
Topola din Voievodina s-a înre
gistrat sîmbătă cea mai scăzută 
temperatură din ultimii 20 de 
ani — minus 26 grade C. După 
cum anunță agenția Taniug, nu
meroase rîuri din Iugoslavia au 
înghețat.

• IN STATUL venezuelean 
Sucre continuă greva lucrători
lor. din școlile și spitalele de 
stat, care revendică plata sala
riilor restante pe mai multe luni 
in urmă. In fața clădirii munici
palității a avut loc o demon
strație a greviștilor, care au pro
testat împotriva neregulilor co
mise de municipalitate in calcu
larea salariilor.

O altă grevă, cea a muncitori
lor de la compania „Lumus", s-a 
încheiat cu victoria acestora.

s c VI r -t
Tulburările din 

Irlanda de nord
SPRE miezul nopții de sim- 

bătă spre duminică situația a 
devenit calmă la Newry, Ir
landa de nord, localitate care 
în cursul serii de sîmbătă a 
fost scena unor violente inci
dente între manifestanții pen
tru drepturile civile și polițiști. 
Puternice patrule ale poliției 
continuă să supravegheze stră
zile. In cursul incidentelor au 
fost operate aproximativ 20 de 
arestări.

TIMP de trei zile Ia Sa
rajevo au avut loc lucrările 
celui de-al 5-lea Congres al 
Uniunii Comuniștilor din 
Bosnia și Herțegovina — 
ultimul congres republican 
ținut înaintea celui de-al 
9-lea Congres al U.C.I., pro
gramat la 11 martie a.c. Cei 
612 delegați, reprezentînd 
145 000 comuniști din Bosnia 
și Herțegovina, au adoptat 
rezoluția privind sarcinile 
viitoare ale Uniunii Comu
niștilor, noul statut și alte 
documente.

In ultima zi au fost alese 
organele de conducere. Ca 
președinte al C C. al Uniunii 
Comuniștilor din Bosnia și 
Herțegovina a fost ales 
Tvietin Miatovici, iar ca se
cretar al Comitetului Exe
cutiv al C.C., Niaz Dizda- 
revici.

• POLIȚIA turcă a evacuat 
sîmbătă cu forța clădirea uzinei 
turco-americane „Singer", din 

apropierea orașului Istanbul, o- 
cupată de muncitorii care au de
clarat o grevă de protest împo
triva concedierii a trei tovarăși 
de-ai lor, anunță agenția France 
Presse. Au fost arestați 120 de 
muncitori, care urmează a fi 
traduși în justiție oentru „ocu
parea ilegală a clădirii, opune
rea de rezistentă forțelor de or
dine și sechestrarea funcționari
lor întreprinderii". In cursul 
ciocnirilor care s-au produs în 
momentul evacuării, au fost ră
niți opt polițiști și trei mun
citori.

PE FRONTUL 
NIGERIANO - BIAFREZ

• UN comunicat militar 
biafrez dat publicității la U- 
muahia informează că forțe
le federale nigeriene au lan
sat săptămîna trecută noi a- 
tacuri împotriva trupelor bia- 
freze în regiunile Onitsha, 
Ikigwi și Afikpo, precum șl 
în sectorul Owerri. Trupele 
biafreze au respins un atac 
al forțelor federale în secto
rul Idemilu. Totodată, în 
urma unui contraatac lansat 
de trupele lui Odumegwu 
Ojukwu, localitățile Nekede 
și Avu au fost despresurate.

Protest al partidului
Comitetul Central al Parti

dului Neo Lao Haksat a dat pu
blicității un memorandum în 
care protestează împotriva in
tensificării bombardamentelor 
americane asupra regiunilor 
aflate sub controlul patrioților 
și al forțelor neutraliste din 
Laos. In memorandum se a- 
rată că de la începutul lunii 
noiembrie anul trecut avioa
ne americane au supus unor

INTERVIUL CANDIDATULUI

SOCIAL-DEMOCRAT

LA PREȘEDINȚIA R.F.G.
Intr-un interviu acordat zi

arului „Welt am Sonntag", 
Gustav Heinemann, ministrul 
vest-german al justiției și can
didat al Partidului social-de
mocrat la președinția Repu
blicii, a acuzat pe fostul can
celar, Konrad Adenauer, de 
„torpilarea unificării țării prin 
angajarea unilaterală a R. F. a 
Germaniei față de occident". 
Ministrul a învinuit, de ase
menea, pe responsabilii politi
cii vest-germane din (tcea pe
rioadă că au respins propune
rile Uniunii Sovietice din 
1952 și 1955, care — a adău
gat el — „ar fi putut permite 
să se pună capăt divizării 
Germaniei".

Heinemann, în trecut mem
bru al Partidului creștin-de- 
mocrat, a părăsit guvernul A- 
denauer în 1950 în semn de 
protest împotriva reînarmării 
Germaniei occidentale. în pre
zent, însă, el a declarat că ac
ceptă Rundeswehrul.

Neo Lao Haksat

bombardamente fără prece
dent teritoriul laoțian. Aceasta 
constituie o încălcare flagran
tă a acordurilor de la Geneva 
din 1954 cu privire la Laos 
Comitetul Central al Partidu
lui Neo Lao Haksat consideră 
necesar să atragă atenția ță
rilor semnatare ale acorduri
lor de la Geneva asupra peri
colului pe care îl implică con
tinuarea acestor acțiuni împo
triva poporului laoțian.
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