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• CONSTANTA

au inceput in întreaga fora:

întruniri pentru propunerea ;
DE CANDIDAȚI Al FRONTULUI UNITĂȚII ; 

SOCIALISTE IN ALEGERILE DE LA 2 MARTIE;
Ieri, într-o atmosferă de puternic entuziasm, au început în întreaga țară 

propunerile de candidați ai Frontului Unității Socialiste în alegerile pen
tru Marea Adunare Națională, marcînd deschiderea campaniei elec
torale pentru alegerea deputaților în forul suprem al țării, 
cum ți în organele locale ale puterii de stat. r" " 
încrederii neabătute a întregului popor față de 
încercat în opera de construcție socialistă, Partidul Comunist Român, printre 
primii candidați ai Frontului Unității Socialiste, propuși în însuflețiteje adu
nări ale oamenilor muncii din diferite circumscripții electorale, se află mem
brii Prezidiului Permanent, ai Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. ți alți 
conducători ai partidului ți statului nostru. Totodată, participanții la adunări 
au propus drept candidați numeroți muncitori, țărani, intelectuali, oameni 
ai muncii din rîndurile naționalităților conlocuitoare, bucurîndu-se de bine
meritat prestigiu pentru aportul lor la construcția socialistă, la înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid.

, Pre‘ 
Ca o expresie a 
conducătorul său

Tn cadrul adunărilor de propunere a candidaților în diferitele cir
cumscripții electorale, adunări care s-au ținut în mari întreprinderi indus
triale, în unități socialiste din agricultură, în instituții, numeroți participant 
au relevat că perioada ultimilor patru ani a fost o perioadă de rodnice 
realizări, de progres în toate sectoarele construcției socialiste, subliniind că 
toate marile înfăptuiri care au făcut ca România să ofere imaginea unei 
țări în plin proces de dezvoltare materială ți spirituală sînt rodul condu
cerii de către partid a poporului nostru pe calea construcției socialiste, al 
unității moral-politice a poporului în jurul Partidului Comunist Român. Ze
cile de mii de participanți la aceste adunări, au dat glas voinței ferme a 
întregului popor de a-ți consacra capacitatea de muncă ți creație realizării 
mărețelor obiective stabilite de Congresul al IX-lea ți Conferința Națională 

a P.C.R., de a sprijini cu toate forțele înfăptuirea politicii interne ți externe 
a partidului, pusă în slujba înfloririi României socialiste, apărării intereselor 
vitale ale poporului român, triumfului cauzei socialismului ți păcii în lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
propus candidat în circumscripția

electorală nr. 1 din Capitală

Adunarea de la uzinele „23 Augusta

FII DE
ȘANTIER

Lucrările pe 
șantierul Ter
mocentralei de 
la Deva — unul 
din principalele 
obiective ener
getice ale ac
tualului cincinal 
(cu o capacitate 
de 1 000 MW.) — 
înaintează in 
ritm accelerat. 
Constructorii e- 
xecută în pre
zent, pe un 
front larg, lu
crări de montaj.

Nimeni nu are memoria 
tabloului industrial al pa
triei — de la cel mal mic 
detaliu pină in ansamblu, 
pină Ia spectaculos — ca 
un constructor. Incercind 
să alcătuiești un portret al 
lui, ajungi cel puțin in li
nii mari, la portretul pa
triei. Iar linia de forță 
a acestui portret — in

dustrializarea socialistă — 
apare in biografia fiecărui 
constructor.

Cind a sosit aici, la margi
nea Sebeșului, nu se vedeau 
decît grămezi de pămint scor
monite de buldozere. Cîmpia 
Se întindea netedă ca o tavă 
pină la sălciile ce străjuiesc 
apele Mureșului. In jur foș
neau încă lanurile de po
rumb.

Deși nu a trecut pragul a 
trei decenii de viată, biogra
fia de constructor a lui Mi
hai Andrișan este deosebit de 
bogată. A colindat țara în 
lung și-n lat. Complexul avi
col de la Timișoara, Fabrica 
de ciment Bicaz... Fabrica de 
ceramică din Piatra Neamț.-. 
C.I.L. Sighetu-Marmatiei

— Dar cine le mai ține 
minte pe toate ? se miră ori 
de cîte ori încearcă să facă 
un bilanț. în fiecare zi din 
cei 12 ani pe care i-am trăit 
pe șantiere am făcut ceva...

Memoria nu i-a reținut de- 
cit obiectivele mari, impre
sionante prin grandoarea lor. 
De fapt, a fost o atracție din- 
totdeauna să lucreze la acele 
construcții pe lingă care oa
menii, cînd trec, să se mi
nuneze. Visul acesta și-1 va 
realiza din nou la Sebeș. 
Combinatul aflat în construc
ție va fi unul din cele mai 
moderne și impunătoare din 
Europa.

întotdeauna cînd auzea fă- 
cîndu-se referiri la capacita
tea și gradul de tehnicitate a 
combinatului, rămînea foarte 
atent, recepționa fiecare cifră, 
fiecare cuvînt. în scurt timp 
ajunsese să posede suficiente 
date pentru a descrie cu e- 
xactitate noul obiectiv, li fă
cea chiar o deosebită plăcere 
să discute cu colegii de mun
că astfel de probleme.

AL. BALGRADEAN

(Continuare In pag. a V-a)

Una din cele mai mari cita
dele ale metalurgiei românești, 
uzinele „23 August" din Capi
tală, pentru care ultimul sfert 
de veac a însemnat o impe
tuoasă și multilaterală dezvol
tare — a cunoscut ieri după- 
amiază însuflețirea proprie 
marilor întruniri populare. A- 
proximativ 5 000 de cetățeni 
din circumscripția electorală 
nr. 1. „23 August" s-au întru
nit aici pentru a propune can
didatul Frontului Unității So
cialiste în alegerile de depu
tați în Marea Adunare Națio
nală. In noua și imensa hală 
de prelucrări mecanice, anima
tă de o atmosferă de puternic 
entuziasm, erau prezenți me- 
talurgiști de la uzinele „23 Au
gust", _ _ ..........- - -
mașini-unelte și t 
muncitori, ingineri și 
cieni din întreprinderi 
ce, electrotehnice și de 
trie ușoară, săteni din 
nele Pantelimon și Dobroiești, 
cercetători științifici, medici și 
profesori, pensionari,
ne.

In cadrul adunării 
cuvîntul tovarășul 
Popa, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., membru al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste.

Subliniind că alegerile con
stituie un prilej de adîncă re
flecție asupra realizărilor ob
ținute pînă acum în făurirea 
noii orînduiri, asupra sarcini
lor care stau în fața poporu
lui nostru pentru înfăptuirea 
în continuare a programului 
înfloririi României socialiste, 
vorbitorul a spus printre alte
le : Sîntem mîndri de succe
sele pe care le-am obținut sub 
conducerea partidului comu
nist, de faptul că am reușit, 
cu brațele și mintea noastră, 
să punem temelii solide pro
gresului multilateral al țării, 
să sporim avuția poporului, să 
asigurăm creșterea permanen
tă a bunăstării celor ce mun
cesc, să întărim independența 
și suveranitatea patriei noas
tre.

După ce s-a referit la 
grija permanentă pe care 
partidul o poartă ridicării bu
năstării poporului, la prestigiul 
Crescînd de care România se

„Republica", Fabrica de 
agregate, 

tehni- 
chimi- 
indus- 
comu-

gospodi-

a luat 
Dumitru

bucură peste hotare, ca factor 
activ în lupta pentru progre
sul și pacea umanității, vorbi
torul a spus : Apropiatele ale
geri pentru Marea Adunare 
Națională și consiliile popu
lare sînt întîmpinate cu entu
ziasm de întregul nostru po
por. îmi revine cinstea deose
bită ca, în numele Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, să propun drept 
candidat în circumscripția dv. 
pentru alegerile de deputați în 
Marea Adunare Naționa
lă pe tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat, președintele Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste.

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

Cu emoție, cu bucurie și 
mîndrie, vorbitorii au susținut 
călduros candidatura tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. Ei au 
relevat, în cuvinte calde, per
sonalitatea secretarului general 
al C.C. al P.C.R., viața și 
munca sa, închinate, fără 
precupețire, prosperității pa
triei și poporului, înalta sa 
pildă de abnegație și devota
ment pentru cauza socialismu
lui și comunismului, pentru 
cauza păcii și prieteniei între 
popoarele lumii.

Vorbitorii au subliniat că 
entuziasmul sub semnul că
ruia este înitîmpinat eveni
mentul de la 2 martie de 
oamenii muncii de la ora
șe și sate își află rădăcina 
în faptul că întregul popor, 
strîns unit în jurul partidului, 
este angajat cu toate forțele 
la realizarea amplului pro
gram de dezvoltare a econo
miei naționale, de perfecționa
re a relațiilor socialiste, de 
transpunere în fapt a hotă- 
rîrilor luate de Congresul al 
IX-lea și de Conferința Na
țională a Partidului Comu
nist Român.

Cicerone Gorunescu, direc
torul general al uzinelor „23 
August", Ion Badea, lamino- 
rist la uzinele „Republica", 
Ion Dragu, secretarul Comite
tului U.T.C. de la F.M.U.A.B., 
Dumitru Săvulescu, maistru la

Fabrica de încălțăminte „Pro
gresul", Marius Stoicovici, 
strungar la F.M.U.A.B. și Moi
se Tudor, turnător la uzinele 
„23 August", au relevat im
portantele succese obținute în 
ultimii ani în întreprinderile 
lor, însuflețirea cu care colec
tivele de muncitori, tehnicieni 
și ingineri au răspuns chemării 
organizației de partid a mu

nicipiului București pentru 
realizarea și depășirea planului

de dezvoltare a economiei na
ționale pe 1969, an h'otărîtor 
al cincinalului.

Profesoara Aurelia Sasu, de 
la Liceul nr. 29, pensionarul 
Gheorghe Georgescu, Ion Ro
man, directorul Institutului de 
cercetări tehnologice pentru 
construcții de mașini și Tibe- 
riu Cloroianu, medic primar 
la spitalul T.B.C. Pantelimon, 
au subliniat că dezvoltînd ne
contenit economia, sporind a- 
cumulările socialiste, politica 
partidului urmărește crearea 
condițiilor materiale tot mai 
bune pentru creșterea nivelu
lui de trai al poporului, pen
tru dezvoltarea științei și cul
turii, pentru afirmarea depli
nă a personalității omului e- 
pocii socialiste.

Pentru prezentul fericit, pen
tru viitorul luminos, toți vor
bitorii și-au exprimat hotă- 
rîrea de a susține din toată 
inima candidatura tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în alegerile 
pentru Marea Adunare Națio
nală.

In încheierea adunării, miile 
de participanți au adoptat o ț 
scrisoare prin care tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU este 
rugat să accepte propunerea ® 
de a fi candidat al Frontului 
Unității Socialiste în circum- 
scriția electorală nr. 1 „23 W 
August". In scrisoare se expri
mă încrederea deplină în poli- Q 
tica partidului, care corespun
de întrutotul intereselor națiu- 
nii noastre socialiste, hotărîrea • 
de a munci cu și mai mult 
elan și abnegație pentru rea- 0 
lizarea și depășirea planului de 
stat pe anul 1969, a angaja- ț 
mentelor asumate în cinstea 
celei de-a 25-a aniversări a 
eliberării patriei de sub jugul 9 
fascist și în întîmpinarea Con
gresului al X-lea al partidu- 9 
lui, pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce le revin 
în opera de edificare a Ro- 
mâniei socialiste.

Adunarea a luat sfîrșit în- • 
tr-o atmosferă de entuziasm 
general. Asistența a ovaționat ț 
îndelung pentru Partidul Co
munist Român, pentru patria 
noastră socialistă. ™
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60000 de absolvenți in fața
actului școlar final:

BACALAUREATUL
Prima promoție a scolii de cultură generală cu 12 clase, cu- 

prinzînd aproape 60 000 de elevi, străbate acum cel din urmă 
trimestru de învățătură. La capătul acestuia începe pregătirea 
pentru susținerea examenului de bacalaureat — actul final 
al i-ieții de elev. Deși pînă atunci mai sînt cîteva luni de 
școală, elevii claselor a Xll-a manifestă un deosebit interes 
pentru tot ce ține de acest act bilanțier al activității liceale. 
Tovarășul EUGEN BLIDEANU — director general în Mini
sterul Invățămîntului — răspunde astăzi cîtorva probleme 
de interes pentru viitorii candidați la examenul de baca- 
lauret.

In timpul adunării de la uzinele „23 August'
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propuși candidați in alegerile de deputați
pentru Marea Adunare Națională

cu tovarășul

EUGEN BLIDEANU

director general 
în Ministerul Invățămîntului

— Elevii au luat cunoștință 
de programa examenului 
de bacalaureat publicată în 
ultimele numere pe anul 
1968 ale Gazetei Invățămin- 
tului. O primă reacție după 
lecturarea acesteia a fost: 
avem o programă ușoară ! 
Au dreptate elevii, aceasta 
e principala caracteristică 
a programei ?

Duminică s-a des
chis campania elec
torală in vederea a- 
legerilor pentru noua 
legislatură care vor 
avea Ioc la 2 martie 
anul curent. La pri
ma vedere, suita de 
articole, emisiuni ra-

du-se excelente con
diții de locuit unei 
jumătăți de milion 
de persoane. S-au 
ridicat școli și spi
tale noi, uzine uti
late cu cel mai per
fect aparataj, ca să 
nu mai vorbim des-

ELECTORALE
EUGEN BARBU

Numeroși muncitori, ingi
neri, tehnicieni, cadre didac
tice, cercetători științifici au 
luat parte la marea adunare 
din frumoasa Sală a sporturi
lor din Cluj în cadrul căreia, 
într-o atmosferă de puternică 
însuflețire, tovarășul ION 
GHEORGHE MAURER, mem
bru al Comitetului Executiv,

al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, a fost 
desemnat candidat al Frontu
lui Unității Socialiste în 
cumscripția electorală 
„Universității" Cluj, în 
rile de deputați pentru 
Adunare Națională.

In cuvîntul lor, prin care au

cir- 
nr. 1 
alege- 
Marea

sprijinit cu căldură propunerea 
făcută de tovarășul Aurel Du
ca, prim-secretar al comitetu
lui județean de partid, preșe
dintele Consiliului județean al 
Frontului Unității Socialiste, 
prof. dr. docent Octavian Fo- 
dor, membru corespondent al 
Academiei, rectorul Institutu-

(Continuare în pag. a lll-a)

diofonice sau de te
leviziune, poate naște 
în mintea unora în
trebarea : de ce, adi
că. să ni se mai ex- 
pllee ceea ce vedem 
cu toții în fiecare 
zi; națiunea noastră 
se află într-un efort 
spectaculos către de
săvârșirea procesului 
de socializare a în
tregii vieți, sub ti
chii noștri, numai în
tre anii 1966—1968 
s-au dat în folosință 
peste 155 000 de a- 
partamente, creîn-

pre marile lucrări 
destinate electrifică
rii, cum ar fi Arge
șul și Porțile de Fier 
(acest din urmă ba
raj, aflat încă în 
construcție). Tot ul
timilor patru ani de 
conducere politică de 
către comuniști, a- 
parțin inițiativa și 
ducerea la bun sfir- 
șit a ridicării colosu
lui industrial de la

(Continuare 
în pag. a V-a)

— Da, într-un fel au drepta
te elevii. Mai ales au dreptate 
aceia care au străbătut liceul 
cu interes, avizi de cunoștințe, 
învățînd zi de zi. Sigur că le 
e ușor acum să-și sintetizeze 
zestrea de învățătură după ce
rințele formulate, e un proces 
logic și firesc, deci „ușor" pen
tru că se sprijină pe lucruri 
studiate de-a lungul a patru 
ani. Dar afirmația lor, deși cu 
iz școlăresc, care dovedește cît 
sînt încă de legați de școală 
viitorii noștri candidați la ba
calaureat, ne ajută să conchi
dem că obiectivele fixște la 
elaborarea programei au fost 
parțial atinse. Am să mă refer 
la unul dintre acestea și anu
me la accesibilitate.

Cei interesați cunosc că mi
nisterul a încredințat unor co
misii de specialiști misiunea 
de a cerceta căile de îmbună
tățire a programei liceale și 
în special a celei destinate cla
sei a Xll-a. Ca urmare a aces
tor studii și dezbateri, s-a rea
lizat o mai mare accesibilitate 
a programei în. ansamblu și, în 
particular, a capitolelor noi, 
moderne introduse pentru pri
ma oară, în special la clasa a 
Xll-a. Urmărind mărirea gra
dului de accesibilitate al pro
gramei s-a ajuns la o mai bună 
selectivitate a cunoștințelor cu 
care urmează să-i înarmăm pe 
elevi. Și cea mai grăitoare se
lectivitate se poate observa în 
programa de bacalaureat. De 
aici poate și impresia de 
„ușor"...

— Puteți prezenta cititorului 
nostru, direct interesat, mo
dul în care a fost selectată 
materia de bacalaureat, e- 
ventual și criteriile care au 
guvernat această operație ?

— O primă selecție a fost 
făcută în toată materia, stabi-

Interviu realizat de 
MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a V-a)
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Conferințe ale organizațiilor județene U.T.C.
Unitate administrativ-terito- 

rială tinără, Gorjul este unul 
dintre județele care confirmă, 
prin activitatea și rezultatele ob
ținute, justețea măsurilor adop
tate de partidul și statul nostru, 
măsuri menite a conduce la de
plina valorificare a resurselor 
umane și materiale din fiecare 
colț al țării. Efervescența cu ca
re s-a încheiat și aici anul 1968, 
și mai ales cerințele pe care le 
impune mai buna organizare a 
activității economice in anul 
1969, an hotărîtor al cincinalului, 
sînt ilustrări concrete ale hotă- 
rîrii tuturor categoriilor de oa
meni ai muncii gorjeni de a răs
punde cu întreaga lor capacitate 
și energie creatoare chemărilor 
partidului.

Anul în care am intrat pune 
In fața lor obiective importante 
privind creșterea producției, a 
productivității și a calității mun
cii într-o serie de întreprinderi 
cu pondere foarte importantă, 
pendinte de industria minieră, 
industria petrolieră, industria 
forestieră sau a materialelor de 
construcții, ca și eforturi de mai 
bună organizare pentru crește
rea producției și a veniturilor în 
cooperativele agricole de pro
ducție etc.

Acestea fiind obligațiile, era 
firesc ca lucrările Conferinței 
județene Gorj a U.T.C. să se 
desfășoare sub semnul acordării 
unei maxime atenții antrenării 
și participării tineretului la în
deplinirea exemplară a sarcini
lor economice, a tuturor anga
jamentelor pe anul în curs. Da
rea de seamă prezentată de to
varășul Nicolae Iacobescu, prim 
secretar al Comitetului județean 
U.T.C., și-a concentrat atenția 
spre aceste obiective. „Prevede
rile cuprinse în hotărîrile con
ferinței județene de partid con
stituie și pentru comitetul ju
dețean, pentru organele șl orga
nizațiile U.T.C., sarcini deose
bit de importante pentru înde
plinirea cărora vom pune în 
centrul preocupărilor noastre 
mobilizarea tuturor tinerilor la 
realizarea ritmică și în mod e- 
xemplar a sarcinilor de produc
ție, întărirea disciplinei în mun
că. îmbunătățirea continuă a ca
lității produselor, creșterea pro
ductivității muncii și reducerea 
consumului de materii prime șl 
materiale". S-au prevăzut sar
cini concrete în vederea spriji
nirii organizațiilor U.T.C. de la 
Fabrica de ciment, I. M. Motru 
C.I.L. Tg. Jiu, I. M. Rovinari și 
C.E.T. Rovinari, care, în colabo
rare cu comitetele de sindicat și 
conducerile întreprinderilor res
pective, să desfășoare o largă 
activitate de antrenare a tinere
tului la acțiunile destinate ridi
cării calificării profesionale, să 
inițieze olimpiade pe meserii, 
concursuri și întîlniri pe profesii 
ți specialități, vizite la expoziții 
tehnice.

Dezbaterile din cadrul confe
rinței pe marginea sarcinilor ce 
stau în fata organizațiilor U.T.C. 
din întreprinderile productive au 
arătat, în cea mai mare parte,

Ceea ce a constituit de 
la bun început trăsătura do
minantă a fiecărei intervenții, 
ca și a întregului ansamblu de 
dezbateri, au fost proiectele de 
viitor, planurile, care odată formu
late, deveneau angajamente de o- 
noare. Concluzia principală a a- 
cestui viu schimb de idei la care 
am fost martor zilele trecute a 
fost, rostită simplu și cît se poa
te de concis : am făcut multe 
lucruri, într-adevăr, dar și mai 
multe ne așteaptă de acum în
colo. Și parcă din însăși atitu
dinea vorbitorilor, din gesturile 
cu care coborau de la tribună, 
se desprindea nu impresia aceea 
de relaxare și calm ce însoțesc 
odihna, binemeritată, ci o concen
trare atentă, o cumpănire a e- 
foiturilor ca înaintea unei acti
vități de lungă durată.

Și pe bună dreptate. Darea de 
seamă a analizat pe larg modul 
în care a fost antrenat tineretul 
la realizarea sarcinilor de pro
ducție, prezența activă a organi
zațiilor U.T.C. în viața întreprin
derilor și a unităților agricole so
cialiste, evidențiind numănil 
mare de tineri cuprinși în între
cerea socialistă, participarea lor 
la cursurile de calificare și ridi
care a calificării, precum și ac
țiunile de combatere a efectelor 
secetei sau activitatea acelorași 
tineri cooperatori în sectoarele 
cele mai importante ale coope
rativelor agricole de producție, 
în același timp însă s-a apreciat, 
cu exigență autocritică și cu ma
turitate, că nu s-au depus efor
turi susținute pentru extinderea 
și asigurarea continuității multor 
acțiuni inițiate în sprijinul pro
cesului de producție, fapt care 
le-a îngustat sfera de pătrundere 
și de influențare. S-a subliniat în 
conferință, dc-a lungul întregii ei 
desfășurări, că asemenea neajun
suri s-au ivit atît în organizațiile 
U.T.C. din întreprinderile indus
triale, cît și în rîndul celor din 
agricultură și tocmai de aici por- 
nindu-se, de la acest adevăr in
contestabil, s-a impus necesitatea 
sporirii eforturilor de viitor pen
tru ridicarea activității organiza
țiilor U.T.C. din județ pe o trea
ptă calitativ superioară, pen
tru creșterea eficienței lor în 
munca de educare multilaterală 
a tineretului.

începutul a fost făcut de se
cretarul comitetului municipal 
U.T.C., Constantin N. Constan
tin :

„Ceea ce trebuie să ocupe o 
mai mare suprafață în activitatea 
noastră de viitor — spunea de
legatul la conferința județeană 
— este o puternică ancorare a 
tineretului în procesul de pro
ducție, mai multă inițiativă în 
organizarea acestor activități. 
Sprijinul din partea conducerilor 
unităților economice, de care ne 
plingem uneori, depinde și de 

preocuparea organizațiilor 
U.T.C., pentru înfăptuirea obiec
tivelor propuse. Tovarășul Vasile 
Ștefan, secretarul comitetului 
U.T.C. de la I.M. Sadu, între
prindere care a obținut rezulta
te bune în îndeplinirea principa
lilor indicatori de plan pe 1968. 
a prezentat date și idei care 
confirmă experiența organizației 
U.T.C. pe care o conduce și in
teresul șusținut, permanent, pen
tru calificarea tinerilor, pentru 
întărirea disciplinei, pentru lu
cru de calitate. Spre surprinde

PE PRIMUL

ACTIVI 1 AT ȘA 

L J PRODICȚIE!
rea participanților la conferință, 
cu totul altfel s-au prezentat în 
fața lor secretarii altor organi
zații U.T.C., unii din întreprin
deri în care activitatea tineretu
lui în producție este sub posibi
lități, cu mult mai slabă decît 
cerințele. Atît tovarășul Colum- 
bianu Octavian, secretarul orga
nizației U.T.C., I. M. Rovinari, 
cit și tovarășul Florica Tudor, se
cretar al Comitetului orășenesc 
U.T.C. Motru, au venit la con
ferință fără a face o analiză a- 
mănunțită a posibilităților orga
nizațiilor U.T.C. de a contribui 
la îndreptarea unor situații exis
tente în întreprinderile din aces
te localități, satisfăcuți de une
le succese în activitatea de co
lectare a metalelor vechi, dar 

felul în care știm să-1 cerem. Pre
misele pentru rezultate mai bu
ne sînt create prin activitatea de 
pină acum, dar ele vor trebui 
consolidate prin ceen ce vom 
face do acum încolo".

îndemnul nu a rămas izo
lat ci a găsit ecou, în cu
vintele tuturor celor ce au ur
mat, iar fiecare intervenție nu-1 
repeta pur și simplu, ci îl am
plifica printr-o notă a sa, perso
nală.

„I.a sate, tineretul nostru își 
aduce din plin contribuția la 
muncă, Ia dezvoltarea multilate
rală a cooperativelor de produc
ție, sublinia apoi și Radu 
Sterian, secretarul comitetului

PERSPECTIVA -
ELEMENT AL
PREZENTULU

U.T.C. de la Surdila-Găiseanca. 
Valoarea contribuției sale ar putea 
fi chiar convingător exprimată, 
în cifre sau în alte unități de 
măsură, însă posibilitățile exis
tente sînt cu mult mai mari . Și 
atunci — ce ne rămîne de făcut ?" 
s-a întrebat la un moment dat 
același vorbitor, întrebare care a 
fost însă un simplu procedeu re
toric, pentru că răspunsul și l-a 
dat tot el, imediat, în modul cel 
mai concret :

„Noi, organizația U.T.C. a co
munei Găiseanca, chemăm la în
trecere toate organizațiile comu
nale din județ pentru realizarea 
următoarelor obiective : cuprin
derea a 60 de tineri în sectorul 
zootehnic și permanentizarea lor, 
transportul a 800 kg gunoi de 
grajd pe tarlale, colectarea a 
15 000 kg fier vechi..." și enume- 
îaiea a continuat, calm dar mo
lipsitor. Din momentul acela s-a 
făcut simțită o anumită nerăb
dare în rîndurile participanților.

„Am participat și eu Ia plenara 

uitînd, de pildă, că numai în 
luna noiembrie anul trecut, în o- 
rașul Motru, numărul tinerilor 
care au absentat de Ia lu
cru a depășit cifra de 4 000 zile/ 
om, fapt care s-a răsfrînt nega
tiv în îndeplinirea sarcinilor de 
plan și că, în general, fluctuația 
tinerilor la întreprinderile din 
aceste localități este exagerat de 
mare. O asemenea „optică" s-a 
reflectat și în cuvîntul unor de
legați ai organizațiilor U.T.C. 
din întreprinderile forestiere, 
care întîmpină greutăți din cau

za Indisciplinei in muncă a tine
rilor, a instabilității lor la locu
rile de producție, sau lipsei de 
calificare.

„Greutățile existente în acti
vitatea organizațiilor U.T.C. din 
exploatările miniere, șantiere de 
construcții, întreprinderile fo
restiere — se spunea în darea 
de seamă, își găsesc explicația 
în slaba muncă de îndrumare a- 
cordată de către Comitetul ju
dețean U.T.C. Deși o serie de 
aspecte negative au fost cunos
cute, nu s-a intervenit suficient 
de hotărit pentru eliminarea a- 
cestora, pentru desfășurarea u- 
nei munci politico-educative in
tense, menite să asigure în co
lectivele de tineri o atmosferă 

din decembrie a C.C. al U.T.C. 
și m-am convins cîtă importanță 
acordă conducerea partidului, a 
organizației noastre, integrării ti
neretului în efortul general al 
lucrătorilor de pe ogoare, înțele
gerii de către acesta a marilor 
răspunderi sociale ce îi revin. 
Noi știm cum să răspundem în
crederii : vom munci cu toții, u- 
măr Ia umăr, pe șantierul de iri
gații din comuna noastră". 
(Gheorghe Dincă, secretarul 
comitetului comunal Siliștea 
al U.T.C.).

„Iată și răspunsul nostru : cei 
aproape 300 de tineri ai comunei 
vor realiza în acest an în medie 
250 zile-muncă în cooperativele 

de producție, iar în cadrul sec
torului zootehnic media Va fi de 
500“. (Aneta Cireașă secretara 
comitetului comunal Romanii 
al U.T.C.).

„Și noi chemăm Ia întrecere 
organizațiile U.T.C. din între
prinderile de mecanizare a agri
culturii pentru îndeplinirea și 
depășirea tuturor sarcinilor de 
plan" (Vasile Moldoveanu, se
cretarul comitetului U.T.C. de 
la I.M A.-Dudești).

în felul acesta, tineretul din 
județul Brăila se antrena într-un 
circuit al perspectivei care înce
pea de acolo, din sala conferin
ței, și trecea prin toate cele 40 
de comune, toate la un loc ar
gumentând cu alte multe fapte de 
muncă răspunsul simplu și atît 
de elocvent la măsurile stabilite 
de recenta plenară a C.C. al 
U.T.C. care a analizat activita
tea organizației în rîndul tinere
tului de la sate. Cele 29 de or
ganizații U.T.C. din Insula Mare 
a Brăilei, unde anul acesta vor 

de seriozitate în muncă" (din 
Darea de seamă).

Subscriind acestor concluzii 
vom adăuga sugestia că, pentru 
lichidarea unei asemenea situa
ții, pentru a sprijini în mod 
real, eficient, eforturile de ridi
care multilaterală a județului, 
este necesar ca activiștii organi
zației noastre, membrii comite
telor U.T.C., toți uteciștii să 
pornească în activitatea lor de 
la aprecieri realiste, concrete ale 
situației la locurile de muncă, și 
in primul rînd de la rezultatele 
obținute de tineri în producție, 
să evite tendința festivistă evi
dentă în activitatea unora din
tre ei, să-și propună ca scopul 
principal al întregii activități pe 
care o desfășoară să tindă spre 
formarea unor tineri disciplinați, 
bine pregătiți profesional.

în darea de seamă, ca șl în 
cuvîntul unor participant la dis
cuții s-au făcut referiri amă
nunțite privitoare la activitatea 
tinerilor care lucrează la sate. 
Au fost apreciate activitățile 
desfășurate de uteciștii din co
mune ca Plopșor, Bălești, Tur- 
cani. Tînțăreni, Mătăsari etc., 
care au sprijinit activitatea în 
C.A.P.-uri, îndeosebi în sectoa
rele zootehnic, legumicol, cultu
ra plantelor de cîmp. în același 
timp, „în mod nejustificat, une
le organizații ale U.T.C. au slă
bit preocuparea de a sprijini 
consiliile de conducere ale 
C.A.P. în îndrumarea celor mai 
destoinici tineri spre zootehnie, 
legumicultura, construcții și alte 
sectoare unde se simte cel mai 

fi cultivate 50 000 de hectare, 
de pe care se vor livra 200 000 
tone cereale, ca și tinerii din 
I.M.A., care și-au propus să mă
rească timpul de funcționare în
tre două reparații capitale cu 
100 ore pe tractor, organizațiile 
U.T.C. din zonele Latinu, Cotu 
Lung și Pitulați care și-au pro
pus să execute ample lucrări de 
defrișare a unor terenuri agri
cole, ca și întreg tineretul din 
agricultura județului, a cărui 
contribuție se va măsura foarte 
exacf, numai la sfîrșitul acestui 
an, în realizarea unei producții 
suplimentare de peste 5 milioane 
lei.

Sînt angajamentele ferme ale 
întregii conferințe și care chiar 
din ziua rostirii lor începeau să 
fie conjugate la timpul prezent.

„Am recunoscut în discuțiile 
de astăzi, în întregime, intențiile 
și preocupările propriului nostru 

comitet U.T.C., îmi spunea într-o 
pauză și Marin Domiloiu, 
secretarul U.T.C. din comuna 
Frecăței. După cîte mi-am dat 
seama, ne frămîntă pe toți în a- 
ceeași măsură sporirea prezenței 
organizației U.T.C. în viața sa
tului, participarea sa competentă 
la toate problemele care ne so
licită. Din punctul acesta de ve
dere, chemările Ia întrecere n-au 
făeut decît să ne mobilizeze și 
mai mult eforturile. Dacă m-aș 
fi înscris la cuvînt, asta aș fi a- 
vut de arătat". Iar Constantin 
Bucuță de la Măxineni și loan 
Marin, de la Ianca, adăugau :

„Primul lucru pe care îl vom 
face, întorși la comună, va fi a- 
cela de a aduce la cunoștința în
tregului comitet, a celorlalți fac
tori, tuturor tinerilor, obiectivele 
chemărilor la întrecere, îndem
nurile lor, pentru a Ie răspunde 
așa cum se cuvine. Socotim, bi
neînțeles, că chemările ne-au fost 
adresate și nouă". 

mult nevoia contribuției lor. Ca 
urmare a acestui fapt s-a ajuns 
ca numărul tinerilor care lu
crează în sectorul zootehnic să 
scadă la 328, în multe C.A.P - 
uri neexistînd nici un tînăr în 
acest sector. O situație asemănă
toare întîlnim în sectoarele legu
micole".

Și în acest caz discuțiile au 
arătat că explicația lipsurilor 
menționate se găsește în depla
sarea atenției unor comitete 
U.T.C. de la problemele antre
nării tinerilor în producție, în 
munca din cadrul C.A.P., spre 
alte activități importante, ne
cesare, dar care pot fi tot așa 
de bine înfăptuite fără a pre
judicia unele sarcini primordia
le ale organizației noastre și in 
primul rind obligația sa de a-i 
educa pe tineri in spiritul dra
gostei de muncă, ai disciplinei 
in producție, al dorinței de a 
contribui la înflorirea economi
că, gospodărească a localităților 
in care muncesc și trăiesc.

Hotărîțl să dea un impuls nou 
activității lor în acest an, dele
gații la conferință au adoptat 
un plan amănunțit de măsuri 
pentru perioada care urmează 
și și-au formulat răspunsul la 
chemarea Ia întrecere lansată de 
organizațiile județene Prahova 
și Teleorman ale U.T.C., prin 
realizarea angajamentelor luate, 
se vor îndrepta, desigur, nume
roase carențe care au făcut, pe 
bună dreptate obiectul criticii în 
cadrul lucrărilor conferinței.

★
Așa cum era și firesc, dezba

terile din cadrul Conferinței ju
dețene Gorj a U.T.C. au cuprins 
întreaga arie de preocupări ale 
organizației, darea de seamă și 
vorbitorii referimdu-se pe larg 
la probleme privind munca 
culturală, activitatea în școli, ac
tivitățile de muncă voluntar-pa- 
triotică, sportivă, turistică, de 
pregătirea tineretului, pentru a- 
părarea patriei. Dacă ne-am re
ferit, în rîndurile de față, în 
mod deosebit la capitolul pro
blemelor legate de participarea 
tineretului la muncă, explicația 
se găsește în caracteristica e- 
sențială impusă de situația jude
țului Gorj, aflat în faza consoli
dării sale economlco-administra- 
tive. în acest sens, recomandă
rile făcute uteciștilor de către 
tovarășul Ghcorghe Paloș, prim 
secretar al Comitetului județean 
de partid Gorj, ca șl de tovară
șa Floarea Ispas, secretar al C.C. 
al U.T.C.. au constituit îndem
nuri prețioase pentru toți tinerii 
de a-și mobiliza toate forțele, 
de a folosi energiile și pricepe
rea lor în scopul îndeplinirii în 
primul rînd a obiectivelor stabi
lite pentru anul 1969, cinstind 
astfel cu realizări importante 
cea de a 25-a aniversare, a Eli
berării Patriei și cel de al X-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român.

Ca prim secretar al Comitetu
lui județean Gorj al U.T.C. a 
fost ales tovarășul Nicolae Ia
cobescu.

EUGEN FLORESCU

Această promptitudine, această 
nerăbdare aș zice, de a se răs
punde „așa cum se cuvine" nu 
numai unor apeluri la întrecere, 
ci în primul rînd propriilor exi
gențe ale activității de viitor, au 
constituit o caracteristică eviden
tă care a însoțit mersul lucrări
lor de la un capăt la celălalt. Ea 
poate fi recunoscută ușor nu nu
mai în intențiile unei organizații 
sau alteia, ci și în modul de con
cepere, în unghiul de vedere a- 
bordat de întregul comitet jude
țean nou ales. Exemplul cel mai 
grăitor — programul de activi
tăți adoptat, care trasează cu 
mină sigură cele mai însemnate 
jaloane ale muncii, în toate eta
pele ei de desfășurare, iar alături 
de el răspunsul la chemarea la 
întrecere lansată de cele două 
organizații județene, cu frazele 
sale atît de precis formulate : 
„Reprezentanții tineretului din 
județul Brăila întruniți în con
ferința organizației județene 
U.T.C., în numele întregului ti
neret brăilean, se angajează să 
îndeplinească următoarele obiec
tive :

— Mobilizarea tineretului pen
tru a-și aduce contribuția, ală
turi de toți oamenii muncii din 
județ, la depășirea planului pro
ducției industriale planificate cu 
62 milioane Iei.

— Fiecare minut fructificat 
cu maximum de eficiență în pro
ducție.

— Antrenarea tinerilor din 
construcții la darea în folosință 
n Fabricii de lapte praf și Com
plexului porcin cu trei luni îna
inte de termenele planificate.

— Organizarea a 20' de șanti
ere ale tineretului in agricultură 
și silvicultură.

— Plantarea a 10 000 plopi și 
60 000 pomi ornamentali.

— Economii în valoare de 30 
milioane lei prin muncă patrio
tică.

însuflețirea cu care au fost a- 
probate aceste proiecte este 
cea mai sigură dovadă că, anga
jamentele luate în conferința or
ganizației județene se vor tra
duce pas cu pas în lăudabile 
fapte de muncă.

★
Conferința la lucrările căreia 

au participat tovarășii Nicolae 
Mihai, prim secretar al Comi
tetului județean Brăila al P.C.R. 
și Coriolan Voinea, membru
al biroului C.C. al U.T.C.
membri ai biroului comitetului 
județean de partid, reprezentanți 
ai unor instituții și organizații 
obștești, a ales apoi noul comitet 
județean U.T.C. și comisia de 
cenzori. în funcția de prim secre
tar al Comitetului județean Bră
ila al U.T.C. a fost ales tova- 
Milea Baicu.

D. MATALA

SUB SEMNUL
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Pornind de la bilanțul cu care 

și-au încheiat anul 1968 oamenii 
muncii din județul Constanța 
— planul producției globale in
dustriale pe ansamblul județu
lui îndeplinit în proporție de o 
sută trei la sută, realizîndu-se 
o producție suplimentară de 
peste o sută patruzeci de mili
oane lai — și avînd în perspec
tiva imediată sarcinile majore 
pe care le pune în fața întregu- 
iui nostru popor, implicit în 
fața oamenilor muncii din ju
deț, cel de al patrulea an al 
actualului cincinal, Conferința 
Organizației județene U.T.C. 
Constanța a analizat, într-un 
spirit de deplină maturitate po
litică, întregul ansamblu de ac
tivități ce vor fi desfășurate de 
tineri, în direcția aportului e- 
cestora, urmînd exemplul viu al 
comuniștilor. Ia realizarea o- 
biectivelor stabilite de partid, 
cu adinei implicații în viața so
cială a țării noastre. Pusă astfel 
sub semnul unui eficient carac
ter de lucru. Conferința a evi
dențiat cîteva probleme majore 
ale organizației amintite, elabo- 
rînd un program de activități 
bogate. Criticîndu-se caracterul 
unilateral în care. în unele 
locuri, a fost înțeles spiritul 
Consfătuirii pe țară a U.T.C. de 
lărgire și diversificare a atribu
țiilor organizației de tineret. 
Conferința a precizat, atît prin 
darea-de seamă cît și prin in
tervențiile la cuvînt ale delega- 
ților, că gama mult mai largă 
de activități, stabilirea de atri
buții și răspunderi concrete in 
sectoare care sint Îndrăgite de ti
neri — activități cultural-artisti- 
oe, sportive, turistice etc. — 
nu trebuie ințelese ca o înde
părtare de la sarcina funda
mentală a organizației — EDU
CAREA PRIN ȘI PENTRU 
MUNCĂ — ci ca un registru 
bogat, necesar creșterii ți for
mării complexe a personalității 
membrilor săi ; modalități for
mative care să conducă la mă
rirea aportului social, al utili
tății profesionale a tinerilor. A- 
ceastă observație, deosebit de 
imDortantă. analizată cu un 
spirit critic șl autocritic 
matur, a fost posibil atît prin 
puterea de a discerne experien
ța pozitivă realizată in perioa
da ce a trecut, cît și evidenție
rea exactă a locului și rolului ti
neretului în îndeplinirea sarci
nilor trasate de partid.

Astfel — se arăta în darea 
de seamă supusă dezbaterii Con
ferinței de Comitetul județean 
Constanta al U.T.C. — cu 
sprijinul organizațiilor de partid, 
organizațiile U.T.C. din Între
prinderile industriale șl unită
țile agricole au acumulat o bună 
experiență in mobilizarea tine
retului la înfăptuirea sarcinilor 
economice ; marea majoritate a 
tinerilor situindu-se in rindul 
celor care se preocupă cu se
riozitate de ridicarea calificării 
profesionale, de însușirea tehni
cii noi. Dragostea față de locul 
de muncă este rezultatul unui 
proces educativ, complex, cu o 
înaltă finalitate socială, ce se 
realizează prin măsuri concrete, 
proces în care calificarea pro
fesională $1 ridicarea acestei ca
lificări sint coordonate esen
țiale.

Prin natura vîrstel membrilor 
organizației noastre, în unită
țile industriale și agricole, 
vin an de an noi contin
gente de tineri avînd o pregă
tire profesională diferită — de 
la muncitori necalificați la ab
solvenți ai institutelor superioa
re de învățămînt — și cu o con
știință civică diferită, în func
ție de asimilarea valorilor 
morale pe care le-au cultivat in
stituțiile formative In care au 
crescut și s-au pregătit pentru 
muncă și viață. La o astfel 
de compoziție diferențiată — a 
precizat Conferința propunînd 
ți sarcini concrete organizațiilor 
de bază U.T.C. — este neapărat 
necesară îmbunătățirea și nuan
țarea stilului de muncă și a ac
tivităților care să ducă la inte
grarea profesională și crește
rea aportului social al noilor an
gajați, fără asperități, fără con
sumarea inutilă a timpului și a 
efortului de adaptare la noul 
specific de muncă, la noile sar
cini profesionale.

Reliefîndu-se marea fluctuație 
de tineri de pe șantierele de 
construcții ca și din unitățile 
agricole ale județului — numai 
în anul trecut au plecat din 
C.A.P.-uri peste 1 500 de tineri 
— Conferința a criticat slaba 
activitate politică desfășurată în 
aceste locuri de muncă de către 
organizația U.T.C., delăsarea 
manifestată în inițierea unor 
acțiuni concrete, cu sprijinul 

sindicatului și a conducerii uni
tăților respective, pentru apă
rarea intereselor tinerilor. în a- 
ceastă direcție este demn de 
menționat că apărarea acestor 
interese se traduce în principal 
prin ajutorul concret acordat 
tinerilor în calificarea profe
sională și în ridicarea acestei 
calificări. Dacă la fabrica de șu
ruburi din Saligny, dotată de 
curînd cu utilaje de mare teh
nicitate, ca urmare a preocupă
rii organizației U.T.C. pentru 
stimularea tinerilor în îmbogă
țirea culturii lor tehnice, pentru 
ridicarea calificării profesio
nale — numeroși tineri au obți
nut în anul trecut categorii su
perioare de calificare, iar pri
mele două locuri pe județ la 
„Olimpiada strungarilor" au re
venit tinerilor de aici — n-au 
existat astfel de fluctuații, în 
schimb, au arătat unii dintre 
vorbitori, în șantierele de con
strucții neexistînd o preocupare 
susținută în această direcție, 
fluctuația este mare. O expe
riență pozitivă din acest sector 
de activitate este cea împărtă
șită de secretarul comitetului 
U.T.C. din cadrul întreprinderii 
12 construcții-montaje din Con
stanta care, printre cele mal 
recente măsuri luate cu sprijinul 
conducerii întreprinderii a ini

țiat examinarea individuală a 
fiecărui muncitor pentru a 1 se 
asigura o încadrare corespunză
toare pregătirii sale profesio
nale : „Această fluctuație — 
remarca și secretarul Comite
tului U.T.C de la Trustul de 
construcții locale Constanta — 
se datorește șl faptului că noi 
nu am luat măsurile corespun
zătoare pentru a remedia lipsa 
școlilor de calificare pe ramuri 
de profesii, ignorarea la nivelul 
Comitetului a muncii de în
drumare a tinerilor angajați în 
alegerea unei meserii, ca șl o 
acțiune redusă, insuficientă, de 
antrenare a tinerilor prin orga
nizația U.T.C. la îndeplinirea 
sarcinilor de producție".

Este bine știut, deși deseori 
ignorat în practica organizații
lor de bază, că procesul de cris
talizare a personalității tinerilor 
este mult mai dinamic prin în
cadrarea politică a lor. Dacă în 
anul trecut în întreg județul au 
fost primiți în organizația noas
tră 5 817 tineri, ponderea ce re
vine tineretului de la sate — 
sub două sute — este cu mult 
sub posibilitățile județului și se 
iraduce — evident, nefiind sin
gurul motiv. — în marea fluc
tuație a acestuia atît în cadrul 
sectorului unităților agricole cît 
și prin plecarea lui în unități 
productive cu alt profil. Conju- 
gînd această cauză — nepregăti- 
rea și neprimirea. pe măsura po
sibilităților, a tinerilor în orga
nizație — cu caracterul sărăcă
cios al activităților care să de
monstreze tinerilor utilitatea lor 
productivă și felul în care a- 
această utilitate se poate realiza, 
organizațiile U.T.C. din mediul 
sătesc au manifestat o prezență 
insuficientă în rezolvarea pro
blemelor esențiale din viața 
satului. Desigur. că expe
riența împărtășită de secreta
rul comitetului U.T.C. din 
C.A.P. Cobadin — unitate agri
colă care a obținut de două ori 
drapelul de fruntașă pe tară în 
producția de grîu — ca și măsu
rile concrete cuprinse in pro
gramul de activități, votate în 
unanimitate de delegați (sporire 
preocupării pentru pregătirea și 
primirea în U T.C. a majorității 
covîrșitoare a tinerilor, înfiin
țarea pînă la 1 martie a.c. a u- 
nor agrocluburi în comunele Co
badin, Topraisar șl Negru Vodă 
și, pe baza experienței ce se va 

desprinde, extinderea înființării 
acestora în majoritatea comune
lor. asigurarea unităților agri
cole cu cadre pregătite prin în
drumarea tinerilor să urmeze 
cursurile școlilor de mecanici a- 
gricoli și îndeosebi pentru cali
ficarea în meseriile necesare în 
cadrul sistemului de irigații Va
lea Carasu etc) — vor conduce 
la o mal accentuată antrenare 
a tinerilor în realizarea sarcini
lor ce stau în fata satului con- 
stănțean.

Continuînd analiza felului în 
care organizațiile U.T.C. au știut 
să antreneze tinerii la re
alizarea și depășirea sarcini
lor de producție — Conferința 
a arătat rămînerea în urmă 
manifestată la nivelul județu
lui, prin puținătatea activități
lor concrete ale organizației, 
pentru lichidarea absențelor ne
motivate, a pierderilor datora ie 
slabei calități a produselor în 
unele sectoare ale economiei ju
dețului etc. Astfel, numai la 
Șantierul naval Constanța din 
cele 43 949 ore irosite prin ab
sente nemotivate aproximativ 
jumătate s-au datorat tinerilor, 
timp în care aportul lor social — 
cu cuantumul individual de re
tribuție — s-ar fi materializat 
într-o producție valorînd peste 
600 000 1 >1.

Tot în anul trecut s-au în
registrat refuzuri de produse, din 
cauza slabei calități, în valoare 
de 3 662 000 Iei. Astfel de nea
junsuri, a considerat Conferința, 
se datoresc șl insuficientelor cu
noștințe tehnice, slabei calificări 
a unor tineri. De aceea, organi
zațiile U.T.C. din județ — care 
numără în cele 727 de organi
zații de bază 51 906 membri — 
trebuie să considere ca o datoria 
majoră a lor stimularea răspun
derii și interesului tinerilor 
pentru ridicarea calificării pro
fesionale, a dorinței de a fi la 
zi cu cunoștințele tehnice si 
științifice din domeniul lor de 
activitate. în acest sens, Con
ferința a adoptat, în cadrul pro
gramului de activitate, cîteva 
măsuri ce se vor realiza în co
laborare cu organele sindical s
— de menționat că unul din trei 
membri ai sindicatului este 
membru al organizației U.T.C.
— pentru ridicarea continuă a 
calificării profesionale urmărind 
ca fiecare tînăr să devină un 
exemplu de disciplină și con
știinciozitate. să se distingă prin 
rezultatele obținute, prin calita
tea muncii. Reținem aici, din 
varietatea acțiunilor proprii ce 
se vor realiza, vasta acțiune de 
calificare profesională a tineri
lor «ub deviza „Nici un tînăr 
necalificat la locul de muncă", 
extinderea olimpiadelor și con
cursurilor pe meserii, consfătui
rile. cercurile tehnice, schimbu
rile de experiență, acțiunile de 
popularizare a cărții tehnice, 
organizarea, în cadrul Casei de 
cultură a tineretului din Con
stanta, a unui club tehnic dotat 
cu literatură și periodice de 
specialitate, loc ce va găzdui 
întâlniri între tinerii muncitori 
și specialiști, reuniuni tehnico- 
știintifice. consultații tehnice 
etc.

★
Conferința la lucrările căreia 

a luat parte tovarășul Petre Io- 
nescu, prim secretar al Comite
tului județean de partid și to
varășul Petre George, membru 
al biroului C.C. al U.T.C., a ales 
ca prim secretar pe tovarășul 
Ion Popescu. Exprimînd do
rința tinerilor din județul Con
stanța de a îndeplini sarci
nile trasate pentru anul acesta 
de actualul plan cincinal, con
ferința a manifestat hotărîrea 
organizației de a realiza exem
plar punerea în valoare a 
entuziasmului și iscusinței de 
care este capabil tinere
tul județului Constanța. „Vă 
asigurăm. iubite tovarășe 
Ceaușescu - se arată în înche
ierea telegramei adresate Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, telegramă a- 
doptată într-o atmosferă de mare 
entuziasm de către delegații la 
Conferință — că stntem ferm 
hotărîțl să contribuim cu toată 
măsura forțelor noastre la în
deplinirea mărețelor sarcini sta
bilite de partid, pentru ca ast
fel, și prin aportul nostru. Ro
mânia socialistă să urce noi 
trepte pe scara civilizației șl 
bunăstării întregului popor.

VARTAN ARACHEI.IAN
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lui de medicină și farmacie, 
prof. dr. docent Victor Preda, 
membru corespondent al Aca
demiei, secretarul filialei Cluj 
a Academiei, muncitoarea Kiss 
Rozalia de la fabrica „Some
șul" au evocat bogatul bilanț 
de realizări cu care oamenii 
muncii din județul Cluj întâm
pină alegerile. Ritmul mediu 
anual de creștere a producției 
industriale este de circa 14 la 
sută, produse ale întreprinde
rilor clujene sînt exportate în 
50 de țări. Instituțiile de în- 
vățămînt de toate gradele cu
prind peste 140 000 de elevi și 
studenți. Se află în construcție 
un complex școlar și un al doi
lea orășel studențesc. In unită
țile de cercetare științifică ale 
Filialei Academiei, institutele 
departamentale și laboratoa
rele uzinale lucrează peste 
500 de cercetători.

Justețea politicii marxist-le- 
niniste a partidului, confirma
tă de întreaga dezvoltare so
ci al-economică a României, a 
fost subliniată pregnant de 
prof. dr. docent Ștefan Pascu, 
membru corespondent ai Aca
demiei, rectorul Universității 
..Babeș-Bolvai", conf. liniv. 
Kovacs Iosif, Szasz Karol, di
rectorul Liceului nr. 3. care 
s-au referit la însemnătatea 
vastului ansamblu de măsuri 
inițiat de Congresul al IX-lea 
al P.C.R. privind perfecționa
rea conducerii întregii activi
tăți economice și sociale, dez
voltarea democrației socialis
te, la continua întărire a prie
teniei frățești dintre poporul 
român și naționalitățile conlo
cuitoare, bazată pe deplina ega
litate în drepturi a oamenilor 
muncii români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități.

Alți vorbitori, printre care 
Liviu Archindean, directorul 
întreprinderii comerciale „Me- 
talo'chimica", și studenta Maria 
Negru au evocat fapte și date 
sugestive reflectând progresele 
obținute în îmbunătățirea con
dițiilor de trai ale oamenilor 
munțăi de la orașe și sate, per
severența cu care partidul asi
gură — printr-un ritm rapid 
de dezvoltare a economiei na
ționale — o bază trainică pro
gresului multilateral al țării, 
creșterii bunăstării populației.

Vorbitorii au evocat per
sonalitatea tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer, munca sa 
neobosită în conducerea parti
dului și a statului, susținînd cu 
căldură candidatura sa în 
Marea Adunare Națională.

Adunarea cetățenească din 
circumscripția electorală nr. 1 
„Universității" Cluj a consti
tuit o manifestare entuziastă a 
hotărîrii populației clujene de 
a-și înzeci eforturile pentru a 
da viață politicii înțelepte a 
partidului, urmărind ridicarea 
României pe cele mai înalte 
culmi ale civilizației socialiste.

Combinatul siderurgic de ia 
Galați7 a găzduit ieri după a- 
miaf’jȚo însuflețită adunare în 
cadrul căreia constructori, fur- 
nalișți, oțelari, laminoriști, oa
meni ai muncii din alte între
prinderi gălățene, cadre didac
tice, studenți, au susținut în 
unanimitate desemnarea tova
rășului GHEORGHE APOS
TOL, membru al Comitetului 
Executiv ,al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindi
catelor, drept candidat al 
Frontului Unității Socialiste 
în circumscripția electorală 
nr. 1 Galați-est.

Tov. Constantin Dăscălescu, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Galați al P.C.R., pre
ședintele Consiliului județean 
al Frontului Unității Socialis
te, a arătat că în ultimii ani, 
ca urmare a politicii de in
dustrializare socialistă, promo
vată neabătut de către partid, 
orașul de la Dunăre a devenit 
un puternic centru industrial 
al tării, cu o viață socială și 
spirituală în plină afirmare.

Susținînd cu căldură candi
datura tovarășului Gheorghe 
Apostol, furnalistul Iordan Su
rugiu a reînnoit angajamentul 
celui mai tânăr și mai mare 
centru siderurgic al țării de a 
da în acest an peste prevede
rile planului 4 000 tone fontă 
și 5 000 tone oțel. Ing. Gelu 
Kahu, directorul Institutului 
de cercetări și proiectări nava
le, a arătat că pe planșeta pro- 
iectanților se află în lucru pro
iectul unui nou cargou de 
7 500 tone, o gamă variată de 
nave fluviale și de coastă, re
alizări prin care colectivul in
stitutului este hotărît să adu
că o contribuție sporită la în
făptuirea politicii partidului 
de dezvoltare a bazei tehnice- 
materiale a socialismului. Rec
torul Institutului pedagogic, 
Ion Teodorescu, vorbind în 
numele celor 4 000 studenți și 
cadre didactice din centrul u- 
niversitar Galați, a relevat gri
ja permanentă a conducerii 
partidului și statului pentru 
formarea noilor generații de 
specialiști.

în cuvîntul lor, Victoria Lu- 
poaiei, tehniciană la întreprin
derea textilă, Vasile Cojocaru, 
inginer la complexul C.F.R.. 
Ștefan Baltă, maistru la Uzina 
mecanică navală, Aurel Spa- 
tâache, maistru la Șantierul 
naval și Iulian Șimionescu, di
rectorul Direcției navigației 
fluviale, au exprimat hotărîrea 
colectivelor respective de mun

citori de a-și îndeplini exem
plar angajamentele în între
cerea pentru depășirea planu
lui pe anul 1969.

Luînd cuvîntul în încheie
rea adunării, tovarășul Gheor
ghe Apostol, a mulțumit parti- 
cipanților pentru încrederea 
acordată și și-a exprimat con
vingerea că populația munci
toare a Galațiului va valorifi
ca din plin marile resurse de 
care dispune municipiul pen
tru a aduce o contribuție tot 
mai importantă la înflorirea 
patriei socialiste.

Luni dimineața, în sala Ca
sei de cultură a sindicatelor 
din Iași, a avut loc o însufle
țită adunare cetățenească în 
cadrul căreia a fost propus 
drept candidat al Frontului 
Unității Socialiste în circum
scripția electorală nr. 1 Iași 
pentru alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională, to
varășul EMIL BODNARAȘ, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Stat.

Sprijinind cu căldură pro
punerea prezentată de tovară
șul Miu Dobrescu, prim-secre
tar al Comitetului județean de 
partid Iași, președintele con
siliului județean al Frontului 
Unității Socialiste, numeroși 
participanți la adunare, prin
tre care acad. Cristofor Si- 
mionescu, președintele filialei 
Iași a Academiei, Costică Tu- 
dose, lăcătuș la Fabrica de 
antibiotice, sculptorul Iftimie 
Bîrleanu, prof. Constanța Cos- 
tin, vicepreședintă a consiliu
lui municipal al femeilor, au 
scos în evidență profundele 
schimbări petrecute în anii 
socialismului pe meleagurile 
ieșene. Producția industrială a 
județului este astăzi de peste 
4 ori mai mare față de anul 
1959. Fondurile de investiții 
alocate în primii trei ani ai 
cincinalului în județul Iași în
sumează peste 4 miliarde lei; 
au fost puse în funcție sau 
vor intra în curînd în produc
ție unități moderne, printre 
care combinatul alimentar, țe- 
sătoria de mătase, uzina de 
fibre sintetice, fabrica de pro
duse ceramice, reflectînd con
secvența cu care partidul în
făptuiește politica de indus
trializare socialistă, de dezvol
tare armonioasă a tuturor ju
dețelor țării.

în cuvîntul lor, Anișoara 
Albu, tehniciană Ia fabrica 
„Textila", și acad. M. Haimo- 
vici au exprimat angajamen
tul muncitorilor, tehnicienilor 
și oamenilor de știință din Iași 
de a întâmpina cea de-a 25-a 
aniversare a eliberării Româ
niei și Congresul al X-lea al 
P.C.R. prin înfăptuirea inte
grală a angajamentelor luate 
în cadrul întrecerii pentru de
pășirea planului pe anul 1969 
și sporirea aportului științei 
la dezvoltarea economiei na
ționale.

Cuvinte calde de recunoș
tință față de partid, grație 
sprijinului căruia centrul uni
versitar Iași cuprinde în pre
zent 23 000 studenți la cursu
rile de zi, serale și fără frec
vență, față de 3 000 studenți 
în anii 1938—1939, au expri
mat prof. dr. docent Ion 
Creangă, rectorul Universității 
„Al. I. Cuza", și studentul Ste
fan Ciobanu.

Mulțumind pentru încrede
rea ce i-a fost acordată, to
varășul Emil Bodnaraș, s-a 
referit în cuvîntul său la sar
cinile care revin oamenilor 
muncii din Iași în înfăptuirea 
însufleți torului program de 
dezvoltare multilaterală a Ro
mâniei socialiste, adoptat de 
Congresul al IX-lea și Confe
rința Națională a P.C.R.

In marea hală a atelierului 
mecanic al Combinatului pe
trochimic din impunătoarea 
platformă industrială de la 
Brazi a avut loc ieri o mare 
adunare cetățenească în cadrul 
căreia a fost propus candidat 
al circumscripției electorale nr. 
1 Ploiești-Sud pentru alegerile 
de deputați în Marea Adunare 
Națională tovarășul CHIVU 
STOICA, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Luînd cuvîntul în cadrul a- 
dunării, tovarășii Dumitru 
B alalia, prim-secretar al Co
mitetului județean Prahova 
al P.C.R., președintele Consi
liului județean al Frontului 
Unității Socialiste, ing. Bujor 
Olteanu, director general al 
rafinăriei Brazi, și ing. Vulpe 
Traian, director general al 
Combinatului petrochimic Plo
iești, au relevat justețea po
liticii partidului de industria
lizare socialistă a țării, apor
tul ei Ia sporirea potențialului 
economic al României, la ac
celerarea ritmului progresului 
economic și social.

în cuvîntul său, tovarășul 
Vasile Soare, tehnician Ia Ra
finăria Ploiești, s-a referit la 
preocuparea statornică a con
ducerii partidului pentru a- 
dîncirea și dezvoltarea demo
cratismului propriu orînduirii 
noastre socialiste, ceea ce a- 
sigură participarea efectivă a 
maselor la dezbaterea princi
palelor probleme ale politicii 
interne și externe a partidului 
și statului, a proiectelor de 
legi și măsuri privitoare la 
cele mai importante laturi ale 
construcției socialiste. Vorbi
torul a relevat că multe din 
propunerile judicioase ale ce

tățenilor privind problemele 
edilitar-gospodărești ale muni
cipiului și comunelor își pot 
găsi soluționarea pe plan lo
cal, cu forțele și contribuția 
populației.

Despre îndeplinirea consec
ventă de către partidul nostru 
a programului de dezvoltare 
economică și social-culturală 
menit să ridice bunăstarea oa
menilor muncii de la orașe și 
sate au vorbit tovarășii Ste- 
lian Dumitrescu, rectorul In
stitutului de petrol din Plo
iești, și Margareta Pavel, 
membră a C.A.P. din Brazi, 
secretara comitetului comunal 
U.T.C.

In încheierea adunării a 
luat cuvîntul tovarășul Chivu 
Stoica care, mulțumind pen
tru încrederea acordată, a fă
cut o amplă trecere în revistă 
a succeselor repurtate de oa
menii muncii în îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului al 
IX-lea și Conferinței Națio
nale a partidului și a sarcini
lor deosebite care le revin în 
anul 1969, an decisiv al pla
nului cincinal.

La Uzina mecanică Timi
șoara a avut loc ieri o entu
ziastă adunare în cadrul căreia 
tovarășul PAUL NICULESCU- 
MIZIL, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., a fost desemnat candi
dat al Frontului Unității So
cialiste în circumscripția elec
torală nr. 1 Timișoara-Nord în 
alegerile de deputați pentru 
Marea Adunare Națională.

în cuvîntul lor, tovarășii 
Mihai Telescu, prim-secretar 
al Comitetului județean Timiș 
al P.C.R., președintele Con
siliului județean al Frontului 
Unității Socialiste, Schultz 
Francisca, muncitoare Ia fabri
ca „1 Iunie", Coriolan Pop, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Timișoara al P.C.R.. 
ing. Gh. Boșneac, directorul 
general al Uzinei mecanice Ti
mișoara, au subliniat că alege
rile de Ia 2 martie, ca și în
treaga campanie electorală, 
constituie un eveniment de 
însemnătate deosebită în via
ța politică a țării noastre, e- 
veniment pe care oamenii 
muncii români, germani, ma
ghiari, sîrbi și de alte naționa
lități din județul Timiș, în 
strînsă unitate și frăție, sînt 
hotărîți să-1 întîmpine cu noi 
succese în activitatea lor crea
toare. Evocînd bogatul bilanț 
al realizărilor obținute în ul
timii patru ani de poporul 
nostru, de oamenii muncii din 
județul Timiș, între altele fap
tul că producția globală a ju
dețului a sporit cu peste 36 
la sută față de 1965, vorbito
rii au arătat că toate acestea 
sînt rodul politicii partidului 
nostru, rodul elanului cu care 
oamenii muncii înfăptuiesc 
sarcinile stabilite de Congresul 
al IX-lea și Conferința Națio
nală a P.C.R.

Prof. dr. docent Pius Brîn- 
zeu, rectorul Institutului de 
medicină, și prof. Ion Sălcu- 
deanu au relevat grija perma
nentă a partidului și statului 
nostru pentru sănătatea po
porului, pentru dezvoltarea în- 
vățămîntului, eforturile ma
teriale crescînde care se fac 
în acest scop, între care și mă
surile privind mărirea salarii
lor cadrelor didactice, nouă, 
dovadă a prețuirii pe care o 
acordă partidul slujitorilor 
școlii.

După ce au arătat succesele 
pe care le-au obținut anul 
trecut colectivele din care fac 
parte, muncitorul Pașici Ma- 
rinco, secretarul comitetului de 
partid de la Fabrica de mă
nuși, și Viorica Boiboreanu, 
muncitoare la Fabrica „Teba", 
au dat glas hotărîrii salariați- 
lor din întreprinderile respec
tive de a dezvolta realizările 
obținute pentru a întîmpina 
cu sentimentul datoriei împli
nite a 25-a aniversare a eli
berării patriei și al X-lea 
Congres al P.C.R.

Adunarea cetățenească din 
circumscripția electorală nr. 1 
Timișoara Nord, a prilejuit o 
entuziastă manifestare a încre
derii populației timișorene față 
de politica marxist-leninistă a 
partidului, a hotărîrii de a-și 
consacra toate forțele înfăptu
irii ei.

Ieri, la Combinatul de in
dustrializare a lemnului din 
Pitești, un mare număr de 
muncitori, tehnicieni, ingineri, 
cadre didactice, cooperatori 
din comune mărginașe ca 
Ștefăr.ești, Mărăcineni, Coli- 
bași. au participat la adunarea 
cetățenească în cadrul căreia 
a fost propus drept candidat 
al Frontului Unității Socialis
te în circumscripția electora
lă nr. 2 Pitești nord în alege
rile de deputați pentru Marea 
Adunare Națională tov. VIR
GIE TROFIN, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R.

In cuvîntul său, tov. Gheor
ghe Năstase, prim-secretar 
al Comitetului județean Ar
geș al P.C.R., președintele 
consiliului județean al Fron
tului Unității Socialiste, a 
făcut o cuprinzătoare trecere 

în revistă a succeselor obținu
te de la ultimele alegeri în 
dezvoltarea economică și so
cial-culturală a județului Ar
geș. Este semnificativ pentru 
sprijinul acordat ridicării 
acestui județ, printre cele 
mai vitregite de stăpînirea 
burgheziei, faptul că statul a 
alocat între 1965-1968 circa 10 
miliarde lei pentru construi
rea unor mari obiective indus
triale și social-cutlurale.

Ileferindu-se la faptul că în 
1969 urmează a se fructifica 
în județ un volum de inves
tiții de 3,4 miliarde lei, mate
rializate în obiective industri
ale menite să contribuie la 
depășirea cu aproape 50 la 
sută a producției globale față 
de 1968, mai mulți vorbitori, 
printre care Mihai Dumitru, 
directorul Uzinei de piese 
auto Colibași, Elena Tudor, 
muncitoare ia Uzinele textile, 
ing. Gheorghe Băiașu, direc
tor la Trustul de construcții 
Argeș, ing. Nicolae Stanciu de 
Ia Fabrica de tananți, prof. 
Filofteia Budan și doctor Ion 
Moisescu au exprimat hotă
rîrea colectivelor în mijlocul 
cărora muncesc de a dezvolta 
marile realizări din anii so
cialismului prin perfecționa
rea calitativă a întregii lor 
activități. Ing. Ion Stan, de la 
Uzina de autoturisme, Ilie 
Stoian, muncitor la Fabrica 
de motoare electrice, Gheldiu 
Preda, maistru la C.I.L., E. 
Vasilescu, șef de serviciu la 
Combinatul de cauciuc au ară
tat că muncitorii și tehnicienii 
din aceste unități își vor mo
biliza toate forțele pentru ca 
în anul 1969, anul hotărîtor 
al cincinalului, să îmbunătă
țească substanțial organizarea 
muncii, să ridice continuu 
competitivitatea produselor 
lor pe piața externă.

In încheiere a luat cuvîntul 
tovarășul Virgil Trofin, care, 
după ce a mulțumit cetățeni
lor pentru încrederea ce i-au 
acordat-o, a făcut o amplă 
prezentare a celor mai impor
tante probleme actuale ale po
liticii interne și externe a par
tidului, a sarcinilor ce revin 
oamenilor muncii din Pitești 
în înfăptuirea însuflețitorului 
program de înflorire a patriei 
adoptat de Congresul al IX-lea 
și Conferința Națională a 
P C R

Tovarășul ILIE VERDEȚ, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, a fost propus 
candidat al Frontului Unității 
Socialiste în circumscripția e- 
lectorală nr. 2 Hunedoara-Nord 
în alegerile de deputați pentru 
Marea Adunare Națională.

Sprijinind unanim propune
rea făcută de tovarășul Ioa- 
chim Moga, prim-secretar al 
comitetului județean de partid, 
președintele Consiliului jude
țean al Frontului Unității So
cialiste, numeroși vorbitori, 
printre care Nicolae Agachi, 
directorul general al Combina
tului siderurgic Hunedoara, 
Iaminoristul Nicolae Dănilă, au 
arătat că dezvoltarea econo
mică a Hunedoarei este simbo
lică pentru ritmul progresului 
întregii țări. In ultimii 4 ani 
aci s-au investit peste 3 mi
liarde lei pentru construcții 
industriale și social-culturale. 
Darea în funcțiune a unor 
mari capacități de producție a 
creat premisa dezvoltării con
tinue a producției siderurgice, 
care în anul trecut a înregis
trat o creștere de peste 25 la 
sută față de 1965. Combinatul 
siderurgic Hunedoara dă în 
prezent peste 56 la sută din 
producția de fontă a țării, 52 
la sută din producția de oțel 
și peste 50 la sută din cea de 
laminate finite. Succesele re
purtate în ultimii 4 ani în 
toate domeniile construcției so
cialiste constituie o dovadă 
elocventă a realismului și ca
racterului mobilizator al pro
gramului stabilit de partid. Ca 
urmare a înfăptuirii consec
vente a politicii de industria
lizare socialistă a țării au 
fost date în funcțiune impor
tante obiective, a sporit po
tențialul economic, capacitatea 
de diversificare și îmbunătă
țire a producției industriale. 
Pe această bază, pe măsura 
creșterii producției industriale 
și agricole, a dezvoltării econo
miei, se îmbunătățesc neîn
cetat condițiile de trai ale 
populației. La Hunedoara în 
ultimii patru ani au fost date 
în folosință 3 300 de aparta
mente, un spital cu 700 de 
paturi, noi spații comerciale, 
3 școli generale și un liceu.

în cuvîntul lor. profesoara 
Raisa Boiangiu, maistrul con
structor Grigore Boeru, medi
cul Gheorghe Farcaș și alți 
vorbitori au scos în evidență 
deosebita însemnătate a ale
gerilor în viața politică a țării, 
subliniind că prin întreaga ei 
desfășurare campania electo
rală va amplifica participarea 
maselor la conducerea trebu
rilor statului, la realizarea 
programului de desăvîrșire a 
construcției socialiste.

Mulțumind siderurgiștilor, 
constructorilor, și celorlalți 
oameni ai muncii din circum
scripție pentru cinstea ce i-au 
făcut-o propunîndu-1 candidat, 
tovarășul Ilie Verdeț a făcut o 
cuprinzătoare trecere în re
vistă a sarcinilor majore tra
sate de partid în actuala etapă 
de dezvoltare a țării.

La sfîrșitul primului schimb. 

către hala de montaj general 
a Uzinei de tractoare din Bra
șov se îndreptau muncitori, 
ingineri, tehnicieni de la Uzi
nele de tractoare, de la „Rul
mentul", Uzina nr. 2, Uzina 
mecanică de material rulant, 
depoul Timiș, întreprinderea 
de unelte și scule, Fabrica de 
șuruburi, Institutul de cerce
tări și proiectări de automo
bile și tractoare, precum și 
cadre didactice și medicale, 
cetățeni din noile cartiere — 
zona Gării și Tractorul. Un 
mare număr de oameni 
ai muncii s-au întrunit aici 
într-o însuflețită adunare 
în vederea propunerii can
didatului Frontului Unită
ții Socialiste, în circumscripția 
electorală nr. 1-Brașov, pen
tru alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională.

După ce a prezentat audi
toriului o imagine bogată a 
realizărilor obținute de po
porul nostru în perioada care 
a trecut de Ia ultimele alegeri 
de deputați în Marea Adunare 
Națională, realizări în rîndul 
cărora se încorporează orga
nic cele aparținînd oamenilor 
muncii din județul Brașov, to
varășul Gheorghe Pană, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Brașov al P.C.R., pre
ședintele Consiliului județean 
al Frontului Unității Socia
liste, a propus pe tovarășul 
MAXIM BERGHIANU, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Comitetului de Stat al Planifi
cării, candidat al Frontului 
Unității Socialiste, pentru cir
cumscripția electorală nr. 1 
Brașov pentru alegerile de de
putați în Marea Adunare Na
țională.

„O expresie elocventă a pro
greselor obținute în România 
ne-o oferă însăși uzina noas
tră, a spus Ludovic Fiilop, 
maistru la Uzina „Rulmentul", 
în ultimii ani ea a cunoscut 
o dezvoltare vertiginoasă. Au 
sporit continuu producția glo
bală și marfă, productivitatea 
muncii, a crescut rentabilita
tea. Cu sentimentul unor ase
menea succese ne pregătim 
pentru alegerile de la 2 mar
tie".

Luînd cuvîntul, alți nume
roși vorbitori, printre care 
Emil Oniga, directorul general 
al Uzinelor de tractoare, ing. 
Nicolae Grama, directorul In
stitutului de cercetări și pro
iectări de automobile și trac
toare, Ion Schmidt, sculer la 
Uzina de tractoare, pensiona
rul Gheorghe Gal, au susținut 
cu căldură propunerea făcută, 
exprimîndu-și deplina adezi
une față de politica internă și 
externă a partidului și statu
lui nostru, arătând că, mun
cind laolaltă, oamenii muncii
— români, germani, maghiari
— își vor îndeplini sarcinile 
ce le revin din prevederile 
Congresului al IX-lea șl ale 
Conferinței Naționale a P.C.R.

In încheierea adunării, to
varășul Maxim Berghianu a 
mulțumit oamenilor muncii 
brașoveni pentru propunerea 
sa drept candidat în alegeri
le de la 2 martie, referindu-se 
în continuare Ia sarcinile ce 
revin colectivelor de muncă 
din întreprinderile și institu
țiile orașului, din județul Bra
șov, în 1969, an hotărîtor al 
cincinalului, precum și în 
vasta operă de edificare socia
listă a patriei.

La Tg. Jiu, muncitorii de la 
CI.L., fabrica de ciment și al
te întreprinderi industriale, 
medici, cadre didactice, func
ționari din oraș, țărani coo
peratori din comuna Drăgu- 
țești, s-au întâlnit în marea 
hală a fabricii de placaj de la 
complexul de industrializare a 
lemnului pentru a desemna 
candidatul Frontului Unității 
Socialiste în circumscripția e- 
lectorală nr. 1-Tg. Jiu, pentru 
alegerile de deputați în Marea 
Adunare Națională.

Cu acest prilej, tovarășul 
Gheorghe Paloș, prim-secretar 
al Comitetului județean Gorj 
al P.C.R., președintele consi
liului județean al Frontului 
Unității Socialiste, a prezentat 
o expunere în care a subliniat 
caracterul democratic al ale
gerilor de deputați în țara 
noastră. Candidat pentru ale
gerile de deputați în Marea A- 
dunare Națională a fost propus 
tovarășul CONSTANTIN DRA
GAN, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al U.G.S.R., 
membru al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia.

Numeroși vorbitori, printre 
care ing. Nicolae Sperdea, di
rectorul C.I.E. Tg. Jiu, inginer 
Nicolae Haranaciu, directorul 
Ihtreprinderii ateliere, trans
port și bază tubulară, Bărboi 
Constantin, președintele C.A.P.- 
Iași (Gorj), dr. Alexandru Ni- 
culescu, directorul spitalului 
unificat Tg. Jiu, prof. Cornel 
Alexandrescu. directorul Lice
ului nr. 1. „T. Vladimirescu", 
au susținut unanim propune
rea făcută, reliefînd totodată 
succesele însemnate obținute 
de oamenii muncii din județul 
Gorj în domeniul economic, 
social-cultural în anii construc
ției socialiste.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Constantin Drăgan, a mulțumit 
alegătorilor pentru cinstea de 
a fi propus candidat- în cir

cumscripția electorală nr. 1 
Tg. Jiu pentru alegerile 
de deputați în Marea A- 
dunare Națională. în con
tinuare, vorbitorul s-a re
ferit la amplele perspective ce 
se deschid în anii următori în 
fața poporului muncitor, la 
necesitatea valorificării tutu
ror posibilităților materiale și 
umane existente în vederea 
îndeplinirii cu succes a obiec
tivelor stabilite de Congresul 
al IX-lea și Conferința Națio
nală a partidului.

Un mare număr de cetățeni 
ai orașului Suceava, muncitori, 
ingineri, tehnicieni, lucrători 
în domeniul învățămîntului și 
culturii, medici, studenți, gos
podine, reprezentanți ai orga
nizațiilor de masă și obștești, 
s-au adunat ieri după amiază 
în sala combinatului de celu
loză și hîrtie pentru a desem
na candidatul Frontului Uni
tății Socialiste, pentru circum
scripția electorală nr, 1-Sucea- 
va, în alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Emil Bobu, prim-secretar 
al Comitetului județean Su
ceava al P.C.R., președintele 
Consiliului județean al Frontu
lui Unității Socialiste, care a 
propus candidatura tovarășului 
PETRE LUPU, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.

In cuvîntul lor, Nicolae Ră- 
ducu. directorul combinatului 
de industrializare a lemnului, 
Alexandru Vasilescu, rectorul 
Institutului pedagogic, medi
cul Nicolae Reuț, economistul 
Vasile Șchiopescu, ing. Otilia 
Popescu, ing. Emilian Petres
cu, mecanicul de locomotivă 
Paul Tănase, precum și alți 
participanți au relevat reali
zările însemnate obținute în 
județul Suceava, subliniind că 
acestea sînt o expresie grăi
toare a politicii partidului de 
dezvoltare multilaterală a pa
triei, a preocupării consecven
te pentru dezvoltarea armoni
oasă a tuturor județelor țării. 
Sprijinind cu căldură desem 
narea candidatului pentru a- 
legerile de deputați în Marea 
Adunare Națională, vorbito
rii s-au angajat să muncească 
cu răspundere și pasiune pen
tru înfăptuirea obiectivelor 
însemnate care revin județului 
Suceava în cadrul planului 
pentru cel de-al patrulea an 
al cincinalului, să-și aducă din 
plin contribuția la eforturile 
întregului popor pentru înflo
rirea orașelor și satelor patriei.

Muncitori, medici, profesori, 
gospodine, țărani coopera
tori din circumscripția elec
torală nr. 1 Tîrgoviște au 
luat parte ieri după-amiază în 
una din marile hale ale uzinei 
tîrgoviștene de utilaj petrolier 
la adunarea cetățenească pen
tru desemnarea candidatului 
în alegerile de depptați pen
tru Marea Adunare Națională. 
Tovarășul Nicolae Tăbîrcă 
prim-secretar al Comitetului 
județean Dîmbovița al P.C.R., 
președintele Consiliului jude
țean al Frontului Unității So
cialiste, a vorbit în deschide
rea adunării despre realizările 
economice și social-culturale 
obținute de către oamenii 
muncii din județ în anii de 
avînt constructiv ai patriei. în 
continuare, vorbitorul a pro
pus drept candidat în alegerile- 
de deputați pentru Marea A- 
dunare Națională, în circum
scripția electorală nr. 1, pe to
varășul MANEA MĂNESCU, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al Comitetu
lui Central al P.C.R.

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

în același spirit au vorbit 
în adunare tovarășii Gheorghe 
Tănăsoiu, Ion Bănulescu, con
structorul Constantin Leașu, 
profesoara Elena Mina, tînăra 
Vasilia Mircescu.

Mulțumind pentru încrede
rea cetățenilor care l-au de
semnat drept candidat în ale
geri, tovarășul Manea Mănes- 
cu care a luat cuvîntul în în
cheierea adunării a arătat că 
județul Dîmbovița are frumoa
se perspective de dezvoltare, că 
prin hărnicia și priceperea 
gospodărească a locuitorilor săi 
este de așteptat ca atât în 
industrie cit și în agricultură 
să se obțină rezultate pe mă
sura posibilităților existente. 
Alegerile care au loc în acest 
an ce va fi marcat de eveni
mente deosebite pot constitui 
un bun prilej pentru îmbogă
țirea realizărilor, pentru în
făptuirea sarcinilor economice, 
social-culturale propuse pentru 
anul în curs, pentru îndepli
nirea angajamentelor luate.

în comuna Valul lui Traian, 
din județul Constanța, coope
ratori agricoli, mecanizatori, 
lucrători din I.A.S., cercetători 
de la Stațiunea experimentală 
Dobrogea, cadre didactice și

alți cetățeni s-au întîlnit în
tr-o însuflețită adunare în 
cadrul căreia l-au desemnat 
drept candidat al Frontului U- 
nității Socialiste în circum
scripția electorală nr. 6 Mur- 
fatlar, pentru alegerile de de
putați în Marea Adunare Na
țională, pe tovarășul VASILE 
VÎLCU, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Uniunii naționale 
a cooperativelor agricole de 
producție.

Tov. Petre Ionescu, prim-se
cretar al Comitetului județean 
Constanța al P.C.R., președin
tele Consiliului județean Con
stanța al Frontului Unității 
Socialiste, care a făcut propu
nerea — a trecut în revistă 
bogatele succese cu care oame
nii muncii din județ întâm
pină alegerile de la 2 martie.

Susținînd cu căldură propu
nerea făcută, ing. Petre Tomo- 
roga, directorul Stațiunii ex
perimentale Dobrogea, Sava 
Ion, președintele cooperativei 
agricole din comuna Topra- 
isar, prof. Emil Mutulescu, di
rectorul școlii generale din co
muna Murfatlar, ing. Nadejda 
Lazăr, agronom la cooperativa 
agricolă din satul Valea Seacă, 
au subliniat că alegătorii pe 
care-i reprezintă nu vor pre
cupeți nici un efort pentru a 
contribui la înmulțirea succe
selor economice ale județului.

Luînd cuvîntul în încheiere, 
tovarășul Vasile Vîlcu a vorbit 
pe larg despre politica parti
dului, despre programul stabi
lit de Congresul al IX-lea 
al P.C.R., cu care candi
dați! Frontului Unității so
cialiste se prezintă în fața 
alegătorilor. Subliniind grija 
partidului și guvernului pen
tru dezvoltarea tuturor ju
dețelor țării, vorbitorul a ară
tat că de la ultimele alegeri 
pentru deputați în Marea Adu
nare Națională, județul Con
stanța s-a dezvoltat neconte
nit, că anii care urmează des
chid noi perspective dezvol
tării economice și sociale a ju
dețului, confirmîndu-se încă 
o dată realismul, spiritul clar
văzător al politicii Partidului 
Comunist Român.

Reprezentanți ai oamenilor 
muncii din întreprinderi, insti
tuții de învățămînt, știință) 
artă și cultură, studenți șl ca
dre didactice de la Universita
tea din Craiova, membri al 
cooperativelor agricole de pro
ducție din comunele Pielești, 
Robănești și Ghercești, cetățeni 
din circumscripția electorală 
nr. 1 Craiova, prezenți luni 
după-amiază în sala de festivi
tăți a uzinei „Electroputere", 
au propus drept candidat? în a- 
legerile pentru Marea Adunare 
Națională pe tovarășul ȘTE
FAN VOiTEC, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Marii A- 
dunări Naționale.

Susținînd propunerea făcută 
de tovarășul Gheorghe Petres
cu, prim-secretar al Comitetu
lui județean Dolj al P.C.R., 
președintele Consiliului jude
țean al Frontului Unității So
cialiste, numeroși participanți 
la adunare au vorbit despre 
înaltul democratism al orîn
duirii noastre, despre realiză
rile obținute în țara noastră în 
anii ce s-au scurs de la ulti
mele alegeri. în cuvîntul lor, 
ing. Alexandru Heinrich, direc
torul general al uzinei „Elec
troputere", profesoara George- 
ta Florigoanță, lt. col. Pechea 
Constantin, pensionarul Ion 
Gîrju, prof. dr. docent Nicolae 
Rădulescu, prorector al Uni
versității, Aurică Anghel, pre
ședinte al C.A.P. din satul 
Cîmpeni, și alții s-au referit pe 
larg la progresul înregistrat în 
acest interval în județul Dolj.

în cuvîntul rostit cu acest 
prilej, tovarășul Ștefan Voitec, 
mulțumind pentru încrederea 
acordată de alegători, a 
vorbit pe larg despre succe
sele obținute de poporul nos
tru în cei patru ani ce s-au 
scurs de la ultimele alegeri în 
toate domeniile activității eco
nomice, sociale și politice, des
pre platforma politică cu care 
Frontul Unității Socialiste se 
prezintă la apropiatele ale
geri. El s-a referit apoi la 
activitatea fructuoasă desfă
șurată în ultima legislatură de 
organul suprem al puterii de 
stat, activitate ce s-a concre
tizat în adoptarea unor legi de 
mare1 însemnătate pentru viața 
țării, citând, în acest sens, a- 
doptarea Constituției Republi
cii Socialiste România și a ac
tualului plan cincinal, a Decla
rației cu privire la politica ex
ternă a României, a legilor 
privind organizarea adminis- 
trativ-teritorială a țării, orga
nizarea și funcționarea con
siliilor populare etc.

In sala mare a Palatului 
culturii din Tg. Mureș, a avut 
loc adunarea cetățenilor din 
circumscripția electorală nr. 
l-est la care au participat nu
meroși oameni ai muncii detla 
Fabrica de mobilă „23 August", 
Fabrica de confecții „Mure
șul" și alte întreprinderi, ca
dre didactice universitare, cer
cetători,. studenți români, ma
ghiari și de alte naționalități. 
Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Nicolae Vereș, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Mureș al P.C.R., preșe
dintele Consiliului județean 
al Frontului Unității Socialis
te, care a propus pe tovarășul 
IOSIF BANC, membru suple

ant al Comitetului Executiv a! 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, can
didat al Frontului Unității 
Socialiste pentru alegerile de 
deputați în Marea Adunare 
Națională.

Prof. univ. dr. docent Pus
kas Gheorghe, rectorul Insti
tutului de medicină și farma
cie, Opriș Gheorghe, președin
tele C.A.P. Sîngeorgiu de Mu
reș, prof. Buda Victoria și alți 
participanți au susținut cu 
căldură propunerea, expri
mîndu-și totodată totala ade
ziune față de politica internă 
și externă a partidului nostru, 
subliniind profundul ei demo
cratism, posibilitățile largi pe 
care le acordă tuturor oame
nilor muncii, indiferent de 
naționalitate, de a participa 
la întreaga activitate politică, 
economică și socială a țării.

Ing. loan Florea, directorul 
Fabricii de mobilă „23 Au
gust*  din Tg. Mureș, a expri
mat, în numele colectivului 
acestei întreprinderi, hotărî
rea de a sprijini victoria în 
alegeri a Frontului Unității 
Socialiste, nu numai prin vo
tul dat candidaților lor, ci și 
prin eforturile neobosite ale 
oamenilor muncii, români și 
maghiari, înfrățiți de idealul 
nobil al slujirii patriei comu
ne — eforturi îndreptate spre 
înfăptuirea mărețului pro
gram de dezvoltare multilate
rală a României socialiste.

La încheierea adunării a 
luat cuvîntul tovarășul Iosif 
Banc, care, după ce a mulțumit 
pentru încrederea acordată, a 
arătat că actuala campanie e- 
lectorală se desfășoară în con
dițiile unei avîntate munci 
creatoare, care are loc pe tot 
cuprinsul țării. Eforturile po
porului nostru — a subliniat 
vorbitorul — sînt concentrate 
în prezent spre înfăptuirea u- 
nei noi etape a procesului de 
dezvoltare a construcției so-» 
cialiste în România.

Lucrători din unitățile fero
viare, de la uzina de aluminiu, 
întreprinderea agricolă de 
stat-sere și alte întreprinderi 
industriale, numeroși cetățeni 
ai orașului Oradea, s-au întru
nit în sala de festivități â a« 
teliereior C.F.R.

Tovarășul Victor Bolojan, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Bihor al P.C.R., pre
ședinte al Consiliului județean 
al Frontului Unității Socialis
te, a propus drept candidat, în 
circumscripția electorală nr. I 
Oradea în alegerile de deputați 
pentru Marea Adunare Națio
nală, oe tovarășul PETRE 
BLAJOVICI, membru supleant 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul mun
cii.

„Muncitorii, tehnicienii ți 
inginerii de la depoul de loco*  
motive vor depune toate efor
turile pentru întâmpinarea ale
gerilor de la 2 martie cu reali
zări importante", a spus în a- 
dunarea cetățenească maistrul 
Bujor Fiterău. Ecaterina Roșu, 
directoarea școlii generale nr. 
9, a exprimat mulțumirile co
lectivului școlii pentru grija a- 
cordată de partid educatorilor 
tinerei generații, grijă ce se 
desprinde și din recenta hotă- 
rîre cu privire la majorarea 
salariilor corpului didactic. Au 
luat, de asemenea, cuvîntul 
ing. Constantin Ștefănoiu, di
rectorul uzinei de alumină, ing. 
Teodor Betea de la întreprin
derea agricolă de stat-sere O- 
radea, Mihai Ghindlea, conta- 
bil-șef la Fabrica de zahăr, A- 
dalbert Szabo, maistru Ia Fa
brica de mobilă, și alții care au 
înfățișat în adunare aspecte 
din activitatea colectivelor din 
care fao parte, au exprimai 
hotărîrea tovarășilor lor de 
muncă de a-și mobiliza toate 
forțele în vederea îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor ce le 
revin, contribuind astfel la ri
dicarea permanentă a nivelului 
de progres și bunăstare al 
țării.

în încheiere, a luat cuvîntul 
tov. Petre Blajovici, care, după 
ce a mulțumit pentru încre
dere celor ce l-au desemnat 
candidat pentru alegerile de 
deputați în Marea Adunare 
Națională a înfățișat pe 
larg perspectivele dezvoltării 
economiei, științei Și culturii 
naționale în următorii ani, ex
primîndu-și încrederea că 
populația orădeană ya obține 
succese importante în înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de 
partid.

In sala Teatrului de stat din 
Arad a avut loc adunarea ce
tățenilor din circumscripția e- 
lectorală Arad-sud. Luînd cu
vîntul în deschiderea adunării, 
tovarășul Teodor Haș, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Arad al P.C.R., președin
tele consiliului județean al 
Frontului Unității Socialiste, 
a propus pe tovarășul DUMI
TRU POPESCU, membru su
pleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
candidat în alegerile de depu
tați pentru Marea Adunare 
Națională.

Numeroși vorbitori și-au 
exprimat calda aprobare a a- 
legătoriior față de propunerea 
făcută. Prof, emerit Vasile Po- 
peangă, directorul Liceului pe
dagogic din Arad, muncitorii 
Filo Iosif, de la Fabrica de în
călțăminte „Libertatea”, și A- 
dam Dihel, de la Uzina de re
parații, inginera Maria Bălă-

(Continuare în pag. a lV-a)
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neanu, de la întreprinderea 
textilă „Țeba”, prof. Marc 
Franclsc, președintele Consi
liului județean Arad al oame
nilor muncii de naționalitate 
germană, Ion Jivan, directorul 
Teatrului de stat și alți vor
bitori au reliefat marile în
făptuiri realizate în orașul și 
județul Arad în ultimii ani. 
în adunare a fost exprimată 
hotărîrea alegătorilor din a- 
ceastă circumscripție câ pe
rioada ce urmează să fie și 
mai bogată în realizări. Ei s-au 
angajat, în numele întregii 
populații a județului, să mun
cească cu și mai mult elan 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
trasate de cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, pentru 
desăvîrșirea construcției socia
lismului în România.

In cuvîntul rostit în încheie
rea adunării, tovarășul Dumi
tru Popescu a subliniat impor
tanța deosebită ce o au în via
ța poporului nostru alegerile 
de deputați în Marea Aduna
re Națională și în consiliile 
populare. înfățișînd înfăptui
rile istorice realizate de po
porul român, sub conducerea 
partidului comunist, realizările 
obținute în toate domeniile în 
anii actualului plan cincinal, 
vorbitorul și-a exprimat con
vingerea că cetățenii orașului 
și județului Arad, vor parti
cipa în continuare cu toată 
energia și priceperea la în
făptuirea vastului program de 
desăvîrșire a construcției so
cialismului în patria noastră.

„La Reșița, sublinia oțelarul©•©•••
!

sînt 
nos-

au 
par-

Aurel Bădescu în adunarea 
cetățenească destinată desem
nării candidatului circum
scripției nr. 1 pentru alegerile 
de deputați în Marea Aduna
re Națională, în această stră
veche vatră de metal a patri
ei, noul și-a pus pretutindeni 
amprenta. în combinatul nos
tru au fost, rînd pe rînd, re
făcute și modernizate furnale
le, oțelăria, iar recent lami- 
noarele. A crescut considera
bil, de la un an la altul, 
potențialul economic al uzinei. 
Toate aceste realizări 
rodul politicii partidului 
tru comunist".

Cuvinte asemănătoare 
fost rostite de numeroși 
ticipanți la adunarea ce s-a 
desfășurat în noua secție de 
sculărie a Uzinei constructoa
re de mașini din Reșița care 
a cunoscut ieri, după termi
narea schimbului, o animație 
puțin obișnuită : prezența unui 
mare număr de oameni ai 
muncii din Reșița și din sate 
învecinate, români, germani, 
maghiari, sîrbl și de alte na
ționalități. Printre participant! 
se aflau numeroși oțelari, 
fumaliști, laminatori, construc
tori de mașini.

Tovarășul Ilie Făsui, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Caraș-Severin al P.C.R., 
președintele Consiliului ju
dețean al Frontului Unității 
Socialiste, a propus, în cadrul 
adunării, pe tovarășul MIHAI 
DALEA, secretar al C.C. al 
P.CR.. candidat pentru ale
gerile de deputați în Marea 
Adunare Națională în cir
cumscripția electorală nr. 
1-Reșița-est.

Tovarășii Constantin Savu, 
director general al Combina
tului siderurgic Reșița, profe
sorul Augustin Munteanu, in
ginera Iulia Voia și Mihai Fii
ca, președintele Consiliului 
popular din Carasova și pre
ședintele Consiliului județean 
al oamenilor muncii de națio
nalitate sîrbă, au vorbit

Candidați
in alte circumscripții

în adunările de luni au mai 
fost desemnați următorii can
didați ai Frontului Unității 
Socialiste, pentru alegerile de 
deputați în Marea Adunare 
Națională : în județul Arad — 
Gheorghe Goina, Erou al Mun
cii Socialiste, președintele Co
operativei agricole de produc
ție din Sîntana, în circumscrip
ția electorală nr. 6 Sîntana ; 
în județul Argeș — Gheorghe 
Vlad, inginer șef la Trustul de 
foraj Argeș, în circumscripția 
electorală nr. 8 Poiana Lacu
lui, Gheorghe Stoica, maistru 
la Uzina mecanică Muscel, în 
circumscripția electorală nr. 3 
Cîmpulung și Marin An
drei, brigadier la Coopera
tiva Agricolă de Producție 
Bîrla, în circumscripția elec
torală nr. 5 Costești ; în jude
țul Brașov — Ion Mărcuș, 
președintele Consiliului sindi
cal județean Brașov, în circum
scripția electorală nr. 8 orașul 

despre transformările radicale 
care au avut loc în economia 
orașului Reșița, a județului 
Caraș-Severin, despre noile 
cartiere de locuințe, întreprin
derile industriale șl instituții 
le social-culturale care s-au 
infăptuit în anii socialismului 
și în această parte a țării prin 
munca harnică a populației.

Victoria ; In județul Caraș-Se
verin — loan Maldet, vicepre
ședinte al Consiliului popular 
județean Caraș-Severin, pre
ședintele Consiliului județean 
al oamenilor muncii de națio
nalitate germană, în circum
scripția electorală nr. 8 Mol
dova Nouă ; în județul Cluj — 
loan Stanatiev, director gene
ral al uzinei „Industria Sîr- 
mii“ Cîmpia Turzii, în circum
scripția electorală nr. 8 Cîm
pia Turzii ; în județul Con
stanța — Petre Nicolae. mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
P.C.R. al municipiului Con
stanța, președintele Comitetu
lui executiv al Consiliului 
popular al municipiului Con
stanța, în circumscripția elec
torală nr. 4 Constanța vest ; 
în județul Dîmbovița — 
mitru Pogaci, directorul 
bricii de ciment Fieni, în 
circumscripția electorală 
3 Fieni și Alexandru Drăgan,

Du- 
Fa- 
cir- 
nr.

din 
în 

nr.
Ion

președintele C.A.P. Uliești, în 
circumscripția electorală nr. 
8 Uliești ; în județul Dolj — 
Vasile Ionescu, maistru chi
mist la Fabrica de acetilenă 
a Combinatului chimic Cra
iova, în circumscripția electo
rală nr. 17 Filiași, Constantin 
Radu, președintele Coopera
tivei agricole de producție 
comuna Amărăștii de Sus, 
circumscripția electorală 
8 Amărăștii de Sus și 
Mircea Oprean, rectorul Uni
versității Craiova, în circum
scripția electorală nr. 7 Se- 
garcea ; în județul Galați — 
ing. Cornel Cazan, directorul 
general al întreprinderii de 
construcții și montaje siderur
gice din Galați, în circum
scripția electorală nr. 6 Be- 
rești ; în județul GorJ — Mi- 
trea Băluță tehnician miner, 
în circumscripția electorală 
nr. 2 Motru și prof. Ana Me- 
lencu, în circumscripția elec
torală nr. 5 Novaci ; în jude
țul Hunedoara — David La- 
zăr, prim-secretar al Comite
tului municipal Petroșeni al 
P.C.R., președintele Consi
liului popular municipal, în 
circumscripția electorală nr. 
5 Petroșeni ; în județul Iași 
— acad. Cristofor Simiones- 
cu, rectorul Institutului po
litehnic „Gh. Asachi" din Iași, 
președintele filialei ieșene a 
Academiei, în circumscripția 
electorală nr. 7 Pașcani și 
Floriea Toma, tehniciană tex
til istă la Fabrica „Țesătura" 
din Iași, în circumscripția 
electorală nr. 3 Iași sud-est ; 
m județul Mureș — Viorel 
Cerghizaq, inginer șef al

© • • • •

termocentralei 
în circumscripția 
nr. 12 Luduș și Galpal Susana, 
vicepreședintă a Consiliu
lui Național al Femeilor 
din Republica Socialistă Ro
mânia, activistă a Comi
tetului județean Mureș al 
P.C.R., în circumscripția elec
torală nr. 4 Bălăușeri ; în ju
dețul Prahova — Spiridon To
ma, maistru în secția construc
ții metalice a uzinei de utilaj 
petrolier „1 Mai" Ploiești, în 
circumscripția electorală nr. 2 
Ploiești sud-est și ing. Nico- 
lae Cristea, director adjunct 
științific al Institutului de cer
cetări foraj-extracție (I.C.F.E.) 
din Cîmpina, în circumscripția 
nr. 13 Cîmpina ; în Județul Su
ceava — Nicolae Moraru, prim- 
vicepreședinte a! Comitetului 
executiv al Consiliului popu
lar județean Suceava, în cir
cumscripția electorală nr. 5 
Cîmpulung Moldovenesc ; în 
județul Timiș — Vasile Daju, 
prim-vicepreședinte al Comi
tetului executiv al Consiliului 
popular județean Timiș, în cir
cumscripția nr. 15 Făget și 
Dogendorf Nicolae, directorul 
întreprinderii de mecanizare a 
agriculturii Orțișoara, în cir
cumscripția electorală nr. 6 
Orțișoara ; în municipiul Bucu
rești — acad. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei Repu
blicii Socialiste România 
în circumscripția electorală nr. 
29 — Victoriei și Constantin 
Stanciu, reglor mașini-unelte 
la uzinele „Timpuri Noi", în 
circumscripția electorală nr. 7 
— Vitan.

Luduș-Iernut. 
electorală
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PERKCI •)
Mario 

filmului 
regizorii 
tistică ilustrează perfect acea 
onestitate a meșteșugarului 
care știe să răspundă cu 
promptitudine gustului de 
moment fără să-și permită ce
dări scandaloase în fața ace
lei dulci forme de „tiranie" a 
publicului.

Pentru că acum este încă la 
modă parodia polițistă, Ca
merini punctează cu un co
mic agreabil o schemă de 
cea mai pură esență enigmis
tică. Formula „cine-i vinova
tul", clasică în acest gen de 
filme în care cel căutat tre
buie să fie acela la care te 
aștepți mai puțin e alăturată 
tmei structuri definită cu o 
terminologie de ultimă oră 
„pînză de păianjen", cuvin
te ce numesc cazul omului 
din afara unui conflict, dar 
care e angrenat accidental în 
el și nu mai poate scăpa de- 
cît participînd la acțiune, 
mărind cu unul numărul pro
tagoniștilor ei și cu mai mul
te secvențe „porția" de mis
ter a filmului. E și ceea ce 
se întîmplă cu un tînăr gaze
tar concediat dintr-o redacție, 
pentru lipsa lui de fler, de 
zel profesional.

„Povestea" care-l include e 
o afacere criminală, cu o 
moștenire bogată, cu o urmă
rire pe o rută cosmopolită 
Roma — Alexandria — Bei
rut — Damasc și cu un nume 
de femeie la care răspund — 
spre deliciile enigmei — două 
frumoase personaje.

Fără accentul comic 
care-l conferă filmului 
Marlo Camerini ne-ar fi 
o producție polițistă Cit 
cît satisfăcătoare din punctul 

Camerini, veteran al 
italian, e unul din 
a căror biografie ar-

pe 
său, 
dat
de

de vedere al respectării tra
diției. Sînt bine construite 
momentele de suspans, se o- 
feră cu generozitate piste 
false, se fac dese schimburi 
de roluri între „îngeri" și vi- 
novați și din cînd în cînd au 
loc încleștări spectaculare: 
box, judo, duel de pistoale 
(cu și fără surdină). Cu un 
plus de umor, tipic meridio
nal, filmul cîștigă ceva din 
aura divertismentului plăcut 
care deși nu are mari ambi
ții, e lipsit din fericire de scă
derile unui gratuit care să 
ascundă, ca în atîtea alte pro
ducții polițiste, un cult pentru 
violență. Mario Camerini își 
reconfirmă calități care într-o 
cinematografie, cum este cea 
italiană au făcut și fac o pro
pice „atmosferă" profesională.

Dintre interpreții unei dis
tribuții franco-italiene putem 
remarca într-un rol de culoa
re pe unul din marii actori ai 
filmului european, Bernard 
Blier, pe Philippe Leroy — 
sigur în cea mai bună apari
ție a sa pe ecranele noastre 
după „Ce noapte băieți" și 
„Șapte oameni de aur" — pe 
Graziella Granata. O reîntîl- 
nire și cu Pamela Tiffin — pe 
care am remarcat-o în „Vară 
și fum", ecranizarea piesei lui 
Tennesse Williams — într-un 
rol lejer-decorativ.

Afluență publicului tînăr la 
acest film e într-un fel răs
plătită, „Un delict aproape 
perfect" înscriindu-se în ca
tegoria acelor producții care 
diversifică meritoriu reperto,- 
riul cinematografic săptămî- 
nal.

TUDOR STANESCU

INTERVIU DESPRE

FONDUL DE AUR AL
CREAȚIEI
Oficiul de stat 

pentru invenții este 
locul unde fantezia 
șl ingeniozitatea ca
pătă sensuri precise, 
se întruchipează în 
creații ale progresu
lui tehnic. Această 
instituție deține — în 
„fondul de aur ai 
creației tehnice" — 
peste 3 200 000 descri
eri de invenții co
lecționate din tară șl 
diverse alte țări — 
așa cum ne spune to
varășul Inginer EU
GEN PAU, șeful ser
viciului studii.

— Cite propuneri 
de invenții au fost 
înregistrate în 1968 șl 
din ce domenii ?

— în cursul anului 
1968 s-au înregistrat 
la O.S.I. peste 3100 
propuneri de inven
ții. In ce privește do
meniul cel mai cerce
tat de inventatori e- 
Ste al chimiei unde 
s-au prezentat 22 la 
sută din invenții, du
pă care urmează 
M.I.C.M. cu 21 Ia su
tă, în domeniul petro
lului, 8 Ia sută, In
dustria ușoară, 5 la 
sută etc.

— Unele invenții 
au fost prezentate și 
în străinătate. Cum 
au fost primite aces
tea ?

— Atît la 
international 
ventatorilor 
Bruxelles, la

TEHNICE

AUTORUL

IN CIRCUIT CU
CAPITALELE LUMII

Salonul 
al În
de Ia 
Salonul

de invenții de 1*  Tlr- 
gul internațional de 
la Viena, cît și la 
Expoziția de la Nan
cy toate cele șapte 
invenții românești au 
fost distinse cu (cinci) 
medalii de aur șl 
(două) de argint. Cu 
un viu interes a fost 
primită invenția: 
„Convertor amplifica
tor electromecanic" 
realizată de prof. dr. 
Ing. Dan Teodorescu 
de Ia Institutul Poli
tehnic Timișoara și 
invenția „cofraje 
glisante pentru exe
cutarea de construcții 
din beton armat cu 
secțiuni și pante va
riabile".

*) „Un delict aproape per
fect" — un film de Mario 
Camerini.

— Printre inventa
tori, sînt și tineri ?

— Satisfacția noas
tră este că în „fondul 
de aur" al creației 
tehnice, aproximativ 
30 la sută dintre in
ventatorii cu brevete 
sînt tineri — Ingineri, 
tehnicieni, maiștri.

— Anticipații ingi
nerești pentru anul 
acesta 1

— Ne propunem să 
participăm și la vi
itoarele competiții in
ternaționale, expozi
ții, deoarece in pre
zent ne aflăm in po
sesia a 300 de invenții 
care prezintă perfor
mante tehnice la ni
velul exigențelor 
mondiale.

I. M.

DESPRE 
PIESĂ

Eveniment Ia Palatul telefoanelor. în noua aripă 
a fost pusă în funcțiune centrala telefonică semi
automată internațională. Centrala va reduce consi
derabil durata de obținere a unei convorbiri și va 
asigura o audiție îmbunătățită ți o mai judicioasă 
exploatare a instalațiilor.

în prima etapă, prin intermediul acestei centrale, 
se pot facilita convorbiri directe cu Moscova, Var
șovia, Berlin, Budapesta, Belgrad, Paris, Ziirich 
Amsterdam și Bruxelles. Potrivit unor prevederi, 
în următorii ani se vor înființa circuite directe și 
spre marile orașe din Asia, Africa și America.

PREMIERELE
TEATRELOR

LIRICE
Teatrele lirice ale 

tării, pregătesc în 
prezent o serie de 
noi premiere pentru 
actuala stagiune.

Repertoriul cu
rent al Operelor din 
București, Cluj, Ti
mișoara, Iași se va 

• îmbogăți astfel cu 
lucrări ca „Dece- 
bal" de Gh. Dumi
trescu, „Mariana 
Pineda" de Doru 
Popovlci, „Ciudatul 
trubadur" de L. Io- 
nescu, „Stejarul din 
Bcrzești" de Th. 
Bratu, baletul „A- 
braxa" de Werner 
Egk, „Ecaterlna Te- 
odoroiu" de Emil 
Lerescu, , 
din Toledo" 
beriu Olah.

de 
„Gemgili 

de Ti-
I. S.

Simultan, la Teatrul Giu- 
lești și la recent înființatul 
teatru românesc din Satu Ma
re, au loc ultimele repetiții ale 
piesei lui IONEL HRISTEA 
„Un loc rămas liber", premia
tă la concursul de dramatur
gie al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă. La 
Giulești, în regia lui Petre Sa
va Băleanu, rolurile principale 
vor fi interpretate de Ruxan- 
dra Sireteanu (la debutul ei 
bucureștean) și Costel Gheor
ghiu. La Satu Mare, protago
niști sînt doi actori bucureș- 
teni : Constantin Codrescu — 
care semnează și regia specta
colului — și Liliana Țicău.

Pe marginea noii sale piese, 
dramaturgul a notat, pentru 
cititorii ziarului nostru :

„Este una din puținele mele 
piese pe teme de dragoste, 
ceea ce nu înseamnă că aș 
considera dragostea un lucru 
lipsit de importanță, ci dim
potrivă. De obicei scriu piese 
pe teme sociale, care abordea
ză în genera] problema răs
punderii umane; dar o răs
pundere există și în dragoste, 
așa că temele, de fapt, se 
înrudesc. Pot afirma că în 
ultima vreme, atît tematica, 
cît și tipologia pieselor mele 
se află într-o strinsă legătură 
cu activitatea ziaristică pe 
care o desfășor chiar în coloa
nele „Scînteii tineretului". Ce
le două personaje centrale 
din „Un loc rămas liber" îmi 
sînt și ele foarte vechi cunoș
tințe. Pot spune că ele există 
aproape aidoma. Dar multă 
vreme a trebuit să le confrunt 
cu alte personaje din viață 
pentru a le da dreptul să e- 
xiste artistic".

O NOUĂ REVISTA STUDENȚEASCĂ

„FORUM ACADEMIAE“
încă o revistă studențească — „Forum Academiae" — recep

tează interesul, preocupărilor viitorilor specialiști propunmdu-și 
să fie un autentic laborator intelectual ca expresie fidelă, atrăgă
toare, a unui cadru specific universitar — Academia de studii 
economice. Revista se editează periodic, în mod obștesc, cu posi
bilitățile proprii ale Academiei.

Primul număr arată edificator, prin sumar, cristalizarea unei 
concepții redacționale despre ce se cuvine a fi o publicație repre
zentativă a studenților economiști. Un număr divers, în rubrici cu 
caracter permanent, care tratează domeniile principale de interes 
profesional și cultural ale studenților, armonizează reușit articole, 
recenzii, informații, versuri, desene.

Revista își propune a fi, într-un dialog complex cu cititorii 
săi studenți, reprezentîndu-i, o contribuție de calitate la procesul 
instructiv-educativ, instrument complementar școlii, de promovare 
și afirmare a inteligențelor și talentelor, de sprijinire în activitatea 
de formare a personalității specialistului cu larg orizont cultural, 
deplin util societății noastre socialiste.

ION TRONAC

În colecția numismatică
Muzeul de istorie din Si

ghișoara a intrat în posesia 
a două noi tezaure monetare 
străvechi, identificate în co
muna Laslea, unde a fost 
descoperită una din cele mal 
vechi așezări romane de pe 
cursul superior al Tîrnavel 
Mari. Unul din aceste tezau
re, totalizind 142 de monede 
de argint romane, a fost do
nat muzeului de țăranul coo
perator Damian Axinte, care

prilejulle-a descoperit cu .
unor săpături în grădină. Un 
alt tezaur roman, care a in
trat în posesia muzeului, a 
fost identificat în aceeași 

. localitate. Noile colecții ale 
tezaurului numismatic al 
muzeului din localitate, de- 
ținînd peste 8 000 de mone
de, cuprinde piese grecești, 
romane, dacice și diferite 
altele.

S. C.

Noul hotel din Turnu-Severin

LACUL LEBEDELOR
rulează la Patria (orele 9,30 ; 
13 ; 16,45 ; 20).

UN DELICT APROAPE PER
FECT

rulează la Republica (orele 
9.30; 11 45; 14; 16,30; ora 20,30 
Gala filmelor cubaneze); 
București (orele 9 ; 11,45 ;
13.30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21) ; Fero
viar (orele 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21) ; Modern (orele 9,30 ;
11.45 ; 14 ;..............................

EXPRESUL 
VON RYAN

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

ÎMPUȘCĂTURI SUB SP1NZU- 
RĂTOARE

rulează la Capitol (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

PROFESIONIȘTII
rulează la Victoria (orele 8,45 ; 
11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ;
21,15); Flamura (orele 8,45—
15.30 in continuare; 18; 20,30).

NOAPTEA
rulează la Central (orele 9,45; 
12,30; 15,15); Aventura (orele
8.30 ; 11; 13,30).

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

AVENTURILE LUI TOM SA
WYER. MOARTEA LUI JOE 
INDIANUL

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

FRAGII SĂLBATICI
rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 : 20,30).

SIMFONIA PĂDURII. AM

ÎN LIBRĂRII

ERNST HEMINGWAY : „Pentru cine bat clopotele" — E.L.U. 
19 lei.

GHEORGHE VLADUȚESCU : „Totemismul" — Ed. jtiinfificâ — 
2 lei. {Colecfia Orizonturi).

T. D. TRUITT-ROGERS : „Inifiorea tn calculatoare analogice" — 
Ed. tehnicâ — 33 lei.

T. PENESCU și V. PETRESCU : „Măsurarea presiunii In tehnicâ" 
— Ed. tehnicâ — 14 lei.

IULIAN NAFTA : „Celule vînâtoare de microbi" — (fagocito- 
za), Ed. știinjificâ, 2 lei. (Cotecjia Orizonturi).

• INIȚIATIVA aparține 
Comitetului județean Arad 
al U.T.C. și e menită să sti
muleze interesul tinerilor 
pentru literatură. Peste 60 
de elevi ai municipiului 
au semnat „certificatul de 
naștere" al unei societăți li- 
terar-artistice care va contri
bui Ia dezvoltarea interesului 
pentru literatură și artă. Ac
tivitatea se va desfășura în 
două secții, creație literară 
— folclor și secția de artă 
plastică. (Horla Truță).

16,15 : 18,30 ; 20,45).
COLONELULUI

Luceafărul (orele

SĂPTAMÎNA SPORTIVĂ
FOTBAL. Miercuri 

seara, de pe Wem
bley, meciul amical 
de fotbal dintre An
glia și Rom&nia. Me
ciul va începe la ora 
20,30 și va fi trans
mis de posturile 
noastre de radio.

SCHI. Biatloniștii 
noștri vor primi, la 
Poiana Brașov, re
plica unor concurențl 
de valoare în cadrul 
concursului Interna
țional de biatlon ce 
va avea loc aici între 
17—19 ianuarie.

de baschet tineret 
(masculin) întreprin
de un turneu de cî- 
teva jocuri amicale 
in Polonia între 13 și 
15 ianuarie.

HOCHEI. Echipa 
națională de hochei 
își continuă turneu' 
în U.R.S.S., în timp 
ce hocheiștii care 
activează în divizia 
B și-au reluat acti
vitatea Ia Gheor- 
ghieni, unde va avea 
loc între 13—21 ia
nuarie cea de-a doua 
manșă.

5 sportivi va face 
deplasarea în 
U.R.S.S. unde, între 
17—19 ianuarie, va 
participa, la Tbilisi, 
la un turneu inter
național de lupte li
bere.

BASCHET. Lotul LUPTE. Un lot de

ȘAH. Șahiști frun
tași participă la tur
neul internațional 
masculin din Olanda 
ce se desfășoară în
tre 11 ianuarie — 2 
februarie. Șahlstele 
vor lua șl ele parte, 
Ia un turneu similar, 
în aceeași țară, între 
datele de 17 ianua
rie — 2 februarie.,

F

MADE IN ITALIA
rulează la Dacia (orele 8,30—
16,30 în continuare; 18,30;
20,45).

WINNETOU (seria a IlI-a)
rulează la Buzeștl (orele 15,30 ;
18) ; BARBĂ ROȘIE (orele 20). 

ÎNTOARCEREA VRĂJITORU
LUI

rulează la Unirea (orele 15,30 ; 
20,30).

țffînematoyrafe
ACUM 5 ANI. ATRACȚIE. 
PIPA PĂCII

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

BECKET
rulează la Excelsior (orele 
9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20) ; Melodia 
(orele 8,45 ; 11,30 ; 14,15 ; 17,15 ; 
20,15).

ASTĂ SEARA MĂ DISTREZ
rulează la Grlvița (orele 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; 
Gloria (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30).

VIVA MARIA
rulează la înfrățirea (orele
15.15 ; 17,45 ; 20).

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

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

VERA CRUZ 
rulează la Giulești 
15,30 ; 18 ; 20,30).

HOMBRE
rulează la Cotrocenl 
15,30 ; 18) ; CENUȘA (orele 20).

(orele

(orele

(orele

URLETUL LUPILOR
rulează Ia Floreasca (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

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

CĂDEREA IMPERIULUI 
ROMAN

rulează Ia Rahova (orele 15,30 ;
19) .

ACUZATUL 
rulează la Arta (orele 9—15,45 
în continuare ; 18 ; 20,15).

VARĂ FIERBINTE 
rulează la Tomis 
15,45 în continuare ; 18 ; 20,15). 

DRUMUL SPRE 77 ““77. 
SFÎRȘITUL SATURNULUI

rulează la Aurora (orele 9,30 ; 
13 ; 16,30 ; 20).

Înțeleptul de pe munte
le BLESTEMAT

rulează la Viitorul (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30).

OPERAȚIUNEA SAN GENNA
RO

rulează la Munca (orele 18 ;
20) ;DRAMA CIOCIRLIEI (ore
le 16).

MARIANNA, AGENTUL 0555 
rulează la Moșilor (orele 
15,30 ; 20,30) ; BLESTEMUL
RUBINULUI NEGRU (orele 
18).

(orele 9—
SATURN.

MARȚI, 14 IANUARIE 1869

• 17,30 — Telex T. V.
• 17,35 — Consultații la limba română (clasa a VIII-a). Tema :

Sintaxa propoziției. Prezintă prof. Gh. Șovu.
• 18,05 — Limba engleză — lecția 42.
• 18,30 — Pentru copii : „Taine dezlegate" — Perpetuum mobile.
• 19,00 — Telejurnalul de seară. Buletinul meteorologic.

19,40 — Actualitatea economică. Treptele îndemînării.
20,05 — Film serial pentru tineret : „Cutreierînd pămîntul" — 

episodul Anglia.
20,30 — „în lumina reflectoarelor..." Concert de muzică ușoară.
22,00 — „Gong" — emisiune de actualitate teatrală. Premiere 

în Capitală și în țară.
• 20,45 — Telejurnalul de noapte.
• 28,00 — închiderea emisiunii.

Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (sala Comedia) : 
HEIDELBERGUL DE ALTA 
DATA — ora 19.30 ; (sala 
Studio) : PĂRINȚII TERI
BILI — ora 19,30 ; Teatrul 
Mic : VREI SĂ FII NEVAS
TA MEA ? (spectacol 
O.S.T.A.) — ora 20 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : METEORUL — ora 
20 ; (sala Studio) : DANSUL 
MORȚII — ora 20 ; Teatrul 
,.C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : ECHILIBRU FRA
GIL — ora 19,30 ; (sala Stu
dio) : CIND LUNA “ 
BASTRĂ — ora 20 ; 
evreiesc de stat : 
FRAȚI AM FOST - 
Studioul I.A.T.C. : 
GABLER ■ ora 20 : Teatrul 
„Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei) : ȘORICELUL SI 
PĂPUȘA — ora 17 ; (sala 
din str. Academiei) : A FU
GIT UN TREN — ora 17.

E AL-
Teatrul

ZECE 
ora 20; 
HEDDA
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TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar-general al Co

mitetului Central al Partidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, și 
tovarășii ION GHEORGHE MAURER, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Socialiste România, ȘTEFAN 
VOITEC, președintele Marii Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România au primit din partea Iui NGUYEN HUU 
THO, președintele Prezidiului Comitetului Central al Fron
tului Național de Eliberare din Vietnamul de sud, o tele
gramă în care spune :

In numele poporului sud-vietnamez, Comitetului Central al 
Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud și 
al meu personal, vă mulțumesc sincer Dumneavoastră, Parti
dului Comunist Român, Marii Adunări Naționale, guvernu
lui și poporului român pentru urările calde adresate cu 
ocazia celei de-a 8-a aniversări a creării Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud.

Toate acestea le considerăm ca sprijin și ajutor prețios 
pentru armata și poporul din Vietnamul de sud care sînt hotă- 
rîți să învingă în războiul de agresiune al imperialiștilor 
americani pentru eliberarea sudului, apărarea nordului, spre 
reur.ificarea pașnică a patriei.

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

In secția de curenți tari a Institutului de cercetări și proiectări electrotehnice

E L
(Urmare 

din pag. I)

Galați. Na amintesc 
aici măsurile luate 
pentru îmbunătățirea 
invătămîntului, creș
terea valorii burse
lor, Înmulțirea nu
mărului claselor <Ie 
studiu, a căminelor, 
a teatrelor și așa mai 
departe. Cifrele alo
cate sănătății publi
ce în anii ’67—’68 a- 
ting ordinul miliar
delor, ca să nu mal 
pomenim de cele 
destinate învățămîn- 
tului. Nu vreau să 
flatez pe nimeni șl 
mă înscria ca pro
pagandist al partidu
lui comunist în mod 
voluntar, pentru că 
nu există un limbaj 
mai minunat și mai 
convingător decît cel 
el realizărilor. Cu a- 
semenea tabel de în
făptuiri, orice partid

E C T
aflat Ia putere în re
gimul burghez s-ar 
fi lăudat două seco
le. Și-atunci, o să mă 
întrebe careva, ce 
scop mai au aceste 
bilanțuri făcute cu 
prilejul noilor ale
geri 7 Este nevoie să 
convingem pe cineva 
încă ? Să cheltuim 
alte sume ca să spu
nem, cui 7, că aoest 
regim politic este se
rios și se ține de cu- 
Vînt 7

Nu cred că despre 
asta e vorba. Mi se 
pare că ar trebui 
luptat împotriva unei 
habitutini, a unei le- 
neviri a spiritului 
cetățenesc. Fără tam
tam. fără mare pu
blicitate. cu întîrzieri 
in unele cazuri ci
frele de plan sint 
îndeplinite și noile e- 
dificii ale socialis
mului sînt ridicate. 
Numai că unii dintre

ORA
noi, sosiți la de-a 
gata, uită cit se poa
te de repede că nu 
totdeauna a fost așa, 
că existau politicieni 
de meserie de o lip
să de onestitate pe 
care numai pana lui 
Caragiale ne-o mal 
amintește. Cine iși 
închipuie că vitrio
lanta viziune a ma
relui scriitor este 
fructul numai al u- 
nei fantezii nesecă
tuite, se înșală. Oa
menii înfățișați pe 
scenă de nea Iancu, 
erau în realitate și 
mai răi. Cititorul de 
astăzi nu mai poate 
găsi, decit în vechile 
colecții de la Aca
demie, penibila lite
ratură demagogică a 
politicienilor de ieri, 
spurcata lor logoree, 
amestecată cu prin
cipii, cu declarații 
mari despre Patrie, 
Dinastie și Destinul

L E
poporului român, să
răcuț de maica lui... 

Ne propunem ca. 
din cind în cînd, în 
acest spațiu modest 
să reamintim celor 
mai tineri unele lu
cruri ignorate, să le 
înfățișăm realități 
uitate. Aceste rîn- 
duri vor servi de 
contrast pentru cu
noscătorul realități
lor actuale, la baza 
cărora stă un mare 
efort politic și eco
nomic, plin de o fier
binte dragoste de 
(ară.

Afișele electorale 
pentru alegerile de 
Ia 2 martie 7

Aceste case, aceste 
palate, aceste teatre, 
aceste universități 
noi... Sint destule, 
sînt un exemplu vin, 
mai grăitor decît ori
ce cuvînt, decit orice 
discurs.

Luni după-amiază a plecat la 
Paris prof. dr. docent Irimie Stai- 
cu, membru corespondent al Aca
demiei, directorul Institutului cen
tral de cercetări agricole, care 
va participa la ședința de lucru 
a Comitetului consultativ pentru 
aplicarea științei și tehnicii la 
dezvoltare. In cadrul ședinței, 
organizată între 14 și 16 ianua
rie, vor fi dezbătute posibilități 
de înlăturare a cauzelor care pro
voacă vicierea aerului și apelor, 
zgomotelor etc., și se vor face 
propuneri secretarului general al 
Națiunilor Unite pentru organi
zarea, în acest scop, a unei con
ferințe internaționale.

La Uzinele de autocamioane 
din Brașov a intrat în funcțiune o 
nouă stație de televiziune indus

trială. Prin intermediul celor 12 
camere de luat vederi poate fi 
urmărit procesul de fabricație a 
autocamioanelor în secțiile mon
taj general, motor, șasiu, prese, 
capotaj și normalizate.

Stația este dotată și cu un sis
tem informațional de înregistrare 
a timpului de întrerupere a tu
turor conveierelor și a lanțurilor 
transportoare. Atît dispecerul de 
serviciu, cît și ceilalți factori de 
conducere pot lua imediat mă
suri pentru remedierea neajunsu
rilor.

Majoritatea instalațiilor stației 
de televiziune industrială au fost 
realizate în cadrul uzinei, după 
concepția unui colectiv de spe
cialiști condus de inginerul Ghiță 
Emil.

(Agerpres)

BIOfiRA HI
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— Cele două fabrici, de 
P.F.L. și de cherestea — le 
«pune el mîndru, cu un aer 
profesoral — vor fi cele mai 
mari din țară. Fabrica de 
P.F.L. va fi prima din Europa 
în care procesul de producție 
se bazează pe așa-numitul 
„procedeu uscat". Aceasta va 
duce, pe lîngă înlăturarea fe
nomenului de impurificare a 
apelor, la obținerea unor im
portante avantaje economi
ce...

...De la sosirea la Sebeș a 
șefului de brigadă Mihai An- 
drișan a trecut un an și ju
mătate. în acest răstimp e- 
chipa sa a construit toate 
drumurile și canalizările pre
văzute în planul de organi
zare a șantierului. Kilometri 
întregi de tuburi de beton 
montate și alți kilometri de 
drumuri din beton turnate ! 
Iată bilanțul activității sale.

în aceste zile de iarnă bri
gada de betoniști condusă de 
Mihai Andrișan lucrează la 
-amenajarea drumurilor defi
nitive.

— Construcția combinatului 
se apropie de sflrșit — ne ex
plică tînăru'l constructor. Fa
brica de P.F.L. va trebui să 
intre în funcțiune în 1969. 
Cealaltă, în 1970. Se înțelege 
că și drumurile trebuie să 
fie terminate pînă atunci. A- 
vem de executat 20 000 m.p. 
de drumuri din beton și o su
prafață de două ori mal mare 
de pardoseli și trotuare.

Urmăream cu cîtă atenție și 
grabă turnau betonul. Fiecare 
membru al brigăzii avea o 
sarcină precisă, bine definită 
și lucra cu iuțeala cu care ai 
stinge un incendiu.

— Betonul se aseamănă cu

un copil nou-născut — îi 
place șefului de brigadă să 
spună în glumă. După ce l-ai 
turnat nu poți să-1 lași sin
gur... trebuie să-1 îngrijești, 
să-1 dichisești...

Ne-a spus că aproape în fi
ecare noapte trebuie să vină 
cu toții să tragă cu periile 
peste betonul turnat seara. 
Numai așa se va asigura o 
deplină securitate circulației. 
La fel fac duminica. Ore în
tregi și le petrec la căpătîlul 
unei porțiuni de drum.

Alături de muncă, o parte 
a zilei și-o dedică studiului.

— Cu toții participăm la 
cursurile de calificare — ne-a 
spus șeful de brigadă.

Am rămas surprinși. Dacă 
pe membrii echipei, toți, 
foarte tineri, sosiți aici doar 
de cîteva luni, îi înțelegem 
(cu toate că fiecare dădea do
vadă de pricepere), nu ace
lași lucru putem spune des
pre șeful ei. Nedumerirea 
ne-a fost împrăștiată imediat.

— Vreau să mă calific și în 
zidărie. Pe șantiere este bine 
să cunoști multe meserii. 
Pînă acum am mai învățat să 
fac pavaje, mozaicuri.

...O dată cu lăsarea serii 
m-am despărțit de brigada lui 
Mihai Andrișan. Gerul deve
nea tot mai înțepător. Sche
letul viitorului Combinat de 
industrializare a lemnului de 
la Sebeș se profilează avînd 
acum deja contururile împli
nite. în cea mai mare parte 
halele au fost închise, așa că 
înăuntru se poate lucra în li
niște, sfldînd vitregia vremii 
de afară. Numai constructorii 
de drumuri rămîn să țină 
piept viscolelor și zăpezii. Cu 
toate acestea continuă să-i 
măsoare sporul cu cei ce lu
crează înăuntru, la căldură.

• ••••••••
Universiada va avea loc 
la data prevăzută inițial

La Paris a avut loc ședința Comitetului exe
cutiv al Federației internaționale a sportului 
universitar (F.I.S.U.), cu privire la organizarea 
Jocurilor Universitare din acest an. După cum 
se știe, „Universiada" urma să aibă loc în 
Portugalia, dar autoritățile acestei țări au re
nunțat la organizarea competiției.

într-o declarație făcută presei, vicepreședin
tele forului sportiv studențesc, Laboureau, a 
declarat că „Universiada" va avea loc la datele 
prevăzute inițial (26 august — 6 septembrie), 
urmînd doar să se stabilească orașul gazdă. 
Mai multe orașe și-au pus candidatura, printre 
care Sofia și Torino (Italia).

O hotărîre definitivă va fi luată la 15 fe
bruarie.

în competițiile europene de baschet

Pentru meciul

Anglia — România: RESTANȚIERI
ANTRENORII

NU S-AU DECIS...
Selecționata de fotbal a 

României care va intîlni

CE FAC ATLEȚII IN 
SEZONUL „MORT”?

Tovarășul Florian Laslău, 
secretar general al F.R.A., 
ne vorbește despre compe
tițiile de sală interne și 
internaționale la care iau 
parte atleții noștri.

— Ce fac atleții In așa- 
zisul sezon mort 7

— în momentul de față 
atleții loturilor noastre na
ționale (seniori și juniori) 
și-au început pregătirile la 
nivelul cluburilor de care 
aparțin. în programele de 
muncă sînt prevăzute prin
cipalele obiective pentru 
anul în curs. Unii dintre 
atleți se pregătesc cu asidui
tate pentru a participa cu 
rezultate bune la cîteva în- 
tîlnirl internaționale. Prin
tre acestea menționăm con
cursul internațional de sală 
ce se va organiza în Bucu
rești între 15—16 februarie, 
la care au fost invitați și 
concurenți din Ungaria, 
U.R.S.S., R. F. a Germaniei, 
Cehoslovacia etc.

Trebuie însă arătat că 
acest concurs va fi prece
dat de campionatele națio
nale de sală pentru juniori 
I și juniori. Cu acest prilej 
se va face inaugurarea corn, 
petițională a noii și moder
nei săli de atletism din Com
plexul sportiv „23 August".

Echipele de cros (seniori, 
senioare, tineret, juniori șl

junioare) se pregătesc, de 
asemenea, cu sîrguință pen
tru a ne reprezenta cu suc
ces la „Crosul balcanic" de 
la Skoplje (Iugoslavia) a că
rui dată de desfășurare a 
fost fixată pentru 23 martie.

— Atletismul nostru dis
pune, după cum a confirmat 
olimpiada din Mexic, de 
vîrfuri care trebuie menți
nute în competiții „forte”. 
Ce măsuri s-au luat în acest 
scop 7

— Viorica Vlscopoleanu, 
Lia Manoliu și celelalte vîr
furi ale atletismului vor 
participa în perioada de iar
nă la mai multe concursuri 
atletice internaționale de 
sală printre care : la 27 fe
bruarie la Moscova, la 23 
februarie, la Dortmund 
(R.F.G) la 1 februarie, la 
Cosfort (Anglia) și la 23 
martie la Viena.

După reprezentarea la 
„Crosul balcanic" cei mai 
buni atleți fondiști urmea
ză să participe la Crosul 
„L'Humanitâ” organizat la 
Paris, la 30 martie.

— Ce „piste” vor mal 
pune la încercare atleții noș
tri In sezonul de iarnă 7

— Atenția principală a 
Federației este îndreptată, 
în această perioadă, spre 
pregătirea minuțioasă, pen
tru o participare cît mai

prestigioasă a atleților noș
tri, în vederea campiona
telor europene de sală, 
care se vor desfășura anul 
acesta în Iugoslavia, între 
7-9 martie, la Belgrad. Ro
mânia va fi reprezentată de 
un număr sporit de sportivi 
față de precedenta ediție de 
la Madrid.

Un sezon bogat în compe
tiții dar șl greu pentru eroii 
pistelor de zgură. L-am dori 
bogat și în performanțe, în 
comportări care să ateste 
că rezultatele de la Mexico 
dobindite de atletismul ro
mânesc au fost o consecință 
a pregătirii atleților noștri, 
a talentului lor.

C. VASILE

miercuri In nocturnă echipa 
Angliei, a sosit la Londra. 
După antrenamentul pe care-l 
va efectua pe stadionul „Wem
bley", antrenorii echipei vor 
anunța „ll"-le ce-l va prezen
ta in acest foc. Sir Alf Ram
sey, antrenorul echipei Angliei 
a anunțat că va comunica
componența reprezentativei 
marți seara. Din lotul celor 22 
de jucători au devenit indis
ponibil Colin BeU (atacant) și 
Keith Newton (fundaș). In lot 
a fost introdus Mike O'Crady 
aripa dreaptă la Leeds Uni
ted. Nu este certă participarea 
la joc a lui Bobby Moore și 
Peters. în jocul împotriva e- 
chipei României, formația 
Angliei va cuprinde 9 jucători
care au evoluat la campiona
tul mondial.

(Urmare din pag. I) 

lindu-se obiectele la care se 
vor cere cunoștințe din întrea
ga cantitate studiată în liceu ; 
la alte discipline sînt prevă
zute noțiunile însușite în ulti
mele două clase și, în sfîrșit, 
sînt obiecte pentru care la ba
calaureat candidaților le sînt 
neGesare doar cunoștințele din 
clasa a XII-a. Altfel spus exa
menele vor fi susținute la lim
ba și literatura română, pre
cum și la matematică — din 
toată materia de liceu ; la fi
zică, chimie, limba latină și 
limbile moderne — din mate
ria studiată în clasele a Xl-a 
și a XII-a ; la istorie, filozo
fie și biologie — din materia 
clasei a XII-a. De ce așa ? 
Pentru un absolvent de liceu 
este de neconceput să nu cu
noască limba și creația noastră 
literară ; școala i-a format o 
privire de ansamblu asupra
marilor ei momente, asupra
celor mai valoroși reprezen
tanți, i-a creat posibilitatea ca, 
prin propria sa lectură, s-o 
cunoască profund. E un act de 
cultură și un act patriotic, în 
același timp, să poți face ori- 
cînd dovada cunoașterii temei
nice a limbii materne, a litera
turii țării tale. Din acest punct 
de vedere, avem convingerea 
că cei care candidează la ba
calaureat nu vor întîmpina di
ficultăți dată fiind pregătirea 
și pasiunea cu care și-au în
sușit limba și literatura româ
nă în liceu. Cît privește ma
tematica, oricine știe că ele
mentele de matematică supe
rioară încorporează cunoștin
țele de matematică elementa
ră, se sprijină pe acestea ; ia
tă și explicația de ce nu pot fi 
despărțite nici în programa de

bacalaureat. Principiul selecti
vității a acționat puternic asu
pra celorlalte discipline ceru
te în programa de bacalaureat 
din mai multe motive : mate
ria clasei a XII-a s-a îmbogă
țit cu multe elemente noi, ți- 
nînd de evoluția științei și teh
nicii contemporane. In același 
timp, însă, ele au fost pentru 
prima dată studiate de elevi și, 
implicit, predate de profesori. 
Apoi, timpul de predare fiind 
scurtat nu s-au mai putut a- 
profunda toate temele propu
se. Așa se face că la matema
tică, fizică, chimie, în progra
ma de bacalaureat figurează 
doar problemele esențiale din 
materia studiată în clasa a 
XII-a, alături, evident, de ceea

litatea. Noi am prevăzut ca 
timpul de recapitulare să fie 
astfel folosit: la obiectele 
pentru care la examenul 
de bacalaureat se cere ma
teria studiată în clasele 
IX—XII (Literatura româ
nă, literatura maternă, Ma
tematica, Fizica, Chimia, Lim
ba latină, limbile moderne), 
recapitularea și sinteza se vor 
desfășura în perioada 7 apri
lie—24 mai ; la obiectele a că
ror materie de bacalaureat s-a 
studiat numai în clasa a XII-a 
(Istoria României, Biologia, 
Filozofia și Socialismul știin
țific), se va continua predarea 
pînă la 30 aprilie, urmînd ca 
recapitularea și sinteza să se 
facă de la 3 la 24 mai ; la ce

le atrag atenția asupra a două 
pericole manifestate în preaj
ma bacalaureatului printre ge
nerațiile trecute : 1) există
„tentația” de a se neglija stu
diul disciplinelor care nu fi
gurează în programa de baca
laureat ; 2) se face un exces 
de efort intelectual și fizic în 
perioada recapitulărilor soldat 
cu o oboseală gratuită și care, 
de regulă, se răzbună chiar în 
timpul examenelor. Cu riscul 
de a repeta lucruri știute, voi 
spune că e o falsă „economie” 
să ignorezi o disciplină ori al
ta în favoarea celor de care ai 
nevoie la bacalaureat pentru că 
— dar cine n-o știe ? —, în
treaga programă de liceu re
prezintă un tot unitar formînd

— Disciplinele la care ur
mează să se dea examen !

Pentru secția reală : Litera
tura română (scris și oral); 
Matematica (scris și oral); 
Fizica, Chimia sau Biologia, la 
alegere (oral).

Pentru secția umanistă: 
Literatura română (scris și o- 
ral) ; Limba modernă (una din 
limbile studiate începînd din 
clasa a V-a sau a Vl-a ale 
școlii generale) sau Limba la
tină (scris și oral); Istoria Ro
mâniei, Filozofia și Socialismul 
științific sau Biologia, la ale
gere (oral).

Candidații proveniți de la 
secțiile și liceele cu predare 
în limbile naționalităților con
locuitoare vor susține examen

BA CALaUREATUL
ce se cere din materia clase
lor anterioare.

— Ce avantaje prezintă pen
tru candidații Ia bacalau
reat faptul că timpul de 
predare a materiei de stu
diu a clasei a XII-a se în
cheie Ia finele trimestrului 
II 7

— Să știți că nu este vorba 
de un soi de vacanță înain
tea examenului de bacalaureat. 
Timpul cuprins între luna a- 
prilie și sfîrșitul lunii mai, 
cînd începe sesiunea de baca
laureat, este rezervat recapitu
lării și sintetizării materiei de 
examen. E o perioadă de mun
că foarte serioasă pe care, spe
răm, viitorii absolvenți o vor 
parcurge cu toată responsabi-

Jelalte obiecte de învățămînt, 
care nu sînt prevăzute pentru 
examenul de bacalaureat, ac
tivitatea de predare și recapi
tulare finală a materiei se va 
încheia la 30 aprilie. Ca urma
re, perioada 3—24 mai va fi 
consacrată exclusiv recapitulă
rii materiei la obiectele pre
văzute pentru examenul de ba
calaureat.

Firește, școlii îi revin mari 
obligații în această etapă cu 
privire la organizarea și cali
tatea recapitulărilor și sinteze
lor, la folosirea rațională a 
timpului elevilor. Dar oricît 
va face școala ea nu va putea 
suplini efortul personal al e- 
levilor, priceperea lor de a va
lorifica deplin timpul destinat 
învățăturii. Mi-aș permite să

acel ansamblu armonios earn 
se cheamă cultură generală. 
După bacalaureat, cînd începe 
procesul de specializare în do
meniul ales, tînărul va valori
fica tot ce a acumulat în școa
lă, timpul nu-i va mai permite 
să astupe golurile rămase de 
pe urma unei pregătiri liceale 
în care a selectat arbitrar. Cît 
privește excesul de efort la 
care m-am referit, țin să pre
cizez că timpul destinat reca
pitulărilor este îndestulător 
pentru a permite fiecărui can
didat să se prezinte bine pre
gătit.

— Să reamintim elevilor da
tele examenului și probele 
pe care le vor avea de sus
ținut..,

și la literatura maternă (scris 
și oral).

Examenul de bacalaureat (se

siunea de vară) se va desfă

șura în perioada 26 mai—14

iunie după cum urmează :

Intre 26 și 31 mai se vor sus
ține probele de specialitate la 
liceele de artă.

Probele scrise : 1 iunie — Ia 
literatura română ; 3 iunie — 
la matematică (secția reală) și 
la limba modernă sau limba 
latină (secția umanistă); 5 iu
nie — la literatura maternă 
pentru absolvenții liceelor cu

predare în limbile naționali
tăților conlocuitoare.

Intre probele scrise și cele 
orale se va lăsa o zi liberă. 
Programul de desfășurare a 
probelor orale se stabilește de 
comisia de examinare, asigu- 
rîndu-se pentru fiecare candi
dat. între probele orale, cîte 
2—3 zile libere.

— Candidații la bacalaureat 
sînt implicit și candidați Ia 
concursul de admitere din 
acest an în învățămîntul 
superior. Credeți că, sub 
raportul pregătirii lor, se va 
resimți anul în plus de care 
au beneficiat ca elevi 7

— Pe bună dreptate, învăță
mîntul superior așteaptă foarte 
mult de la prima promoție de 
elevi care absolvă școala de 
12 ani. Un an în plus le-a con
ferit elevilor nu numai un vo
lum mai mare de cunoștințe. 
Este un an de viață care a con
tribuit la maturizarea viitori
lor studenți, la dezvoltarea 
gîndirii, a capacității lor de a- 
similare și sinteză. Bilanțul 
primului trimestru este tonic î 
elevii se prezintă bine pregă
tiți, serioși, capabili să facă 
față exigențelor sporite ale în- 
vățămîntului nostru. în plus, 
așteptăm roade și pe plan edu
cativ : elevii își aleg cu mai 
mult discernămînt viitoarea 
profesie, sînt mai conștienți de 
responsabilitățile lor sociale.. 
Avem toate motivele să-i aș
teptăm la examenul de baca
laureat și la concursul de ad
mitere în facultate, siguri pe 
cunoștințele pe care le au, se
rioși, fără crisparea pe care 
ți-o dau emoțiile gratuite, iz
vorî te din necunoaștere...

Echipele româneștii de baschet 
bat cu insistentă de ani de zile 
la porțile afirmării în competi
țiile internaționale — „Cupa 
Campionilor Europeni” si „Cuis 
Cupelor”, dar niciodată pînă a- 
cum n-au reușit să depășească 
turul II, și, în consecință, n-au 
putut pătrunde în turneele sau 
zonele finale ale acestor compe
tiții.

Prima echipă care a „spart 
gheața” este formația feminină 
Politehnica București care, ln- 
trecînd în partida retur pe 
C.R.E.F.F. Madrid, cu scorul de 
72—43, s-a calificat pentru tur
neul final.

Baschetbaliștii de la Steaua, 
pregătiți de antrenorul emerit 
prof. C. Herold, s-au calificat 
în optimile de finală ale com
petiției.

Cea de-a treia participantă a 
baschetului românesc în com
petițiile continentale, campioa
na tării, Dinamo București, s-a 
prezentat săptămîna trecută la 
Brno cu un avantaj de 15 punc
te pe care, în mod normal, tre
buia să încerce să-1 păstreze sau 
să piardă cît mai onorabil. Dife
rența de valoare, combinată cu 
felul anemic în care și-au apă
rat dinamoviștii șansele, a anu
lat repede această șansă.

Ajunși aici, am ajuns de 
fapt la „cuiul lui Pepelea” 
al baschetului nostru. Compor
tări aproape de calificativul ex
celent pe teren propriu șl In
fringer! categorice în deplasare. 
Care sînt cauzele acestei „pen
dulări” 7

Am încercat să aflăm explica
ția de Ia două persoane autori
zate.

— Cehii au jucat excelent In 
repriza a Il-a — ne-a spus 
MIHAI ALBU, căpitanul echi
pei — și au avut în Konvicka 
un erou al meciului. Cu toate 
că arbitrajul a fost sub orice 
critică, convingerea mea este că 
In orice situație nu ne-am fi 
putut califica. Neavind expe
riența jocurilor Internationale e- 
chipa noastră nu știe să-și 
mențină avantajul pe teren 
străin.

— In fata unor baschetbaliști 
de clasă, cu o extrem de vastă 
experiență internațională, ca cei 
de la Spartak, jucătorii pregătiți 
de mine — a continuat antre
norul echipei, prof. DAN NICU- 
LESCU — nu aveau decit o sin
gură șansă : să reziste printr-o 
condiție fizică superioară. Dar 
nici această condiție nu a putut 
fi asigurată, datorită, in special, 
suprapunerii de date in pregă
tirea concomitentă a lotului na
tional (in vederea participării la 
balcaniadă) și a echipei noastre. 
Dacă mai adăugăm șl faptul că 
Albu și Diaconescu s-au îmbol
năvit în Turcia, și nu s-au re
făcut complet, avem încă o ex
plicație

O altă cauză o consider mini
malizarea de către federația de 
specialitate a prezentei echipe
lor de club in competiții Interna
tionale. Interesele cluburilor 
sint sacrificate, cu și fără justi
ficare, în favoarea lotului na
tional. Chiar in timpul campio
natului (jucătorii noștri urmînd 
a se prezenta doar la jocurile
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oficiale) multi dlnamoviștl au 
fost solicitat! la pregătiri in Iot 
pentru campionatele europene 
care vor avea loc peste patru 
luni ! In condițiile acestea mal 
bine s-ar trece la desființarea 
campionatului.

Dacă adăugăm propriile ob
servații la explicațiile date de 
interlocutorii noștri — unele la 
obiect, altele nu (vezi arbitra
jul) — ajungem la următoarele 
principale concluzii:
• Clubul Dinamo, Federația 

Română de Baschet asigură e- 
chipel partide amicale In
ternationale atît tn tară cit șl 
peste hotare sub nivelul cerințe
lor pentru o campioană, ceea ce 
face practlo ca potențialul e- 
chipel pe pian international să 
fie redus. In baschet, ca in orice 
sport, nu se poate progresa fără 
confruntarea cu experiența ce
lui mai bun. De ce clubul Dina
mo și F.R.B. nu organizează tur
nee la București cu participarea 
unor echipe valoroase 7

• Dinamo s-a prezentat in ac
tuala ediție cu un lot extrem de 
fragil. Este foarte greu să te 
afirmi într-o astfel de competi
ție cu 3—4 jucători de valoare 
internațională șl 2—3 rezerve de 
nivel mediu. In plus, antrenorii 
dinamoviști neglijează formarea 
unor jucători cu gabarit șl înăl
țime corespunzătoare.

Dacă o parte din aceste defi
ciente vor fi tratate cu răspun
derea șl seriozitatea necesară 
eliminării lor, sîntem convinși 
că în ediția viitoare a competi
țiilor inter-europene. comporta
rea echipei Dinamo va fi la 
înălțimea așteptărilor tuturor 
celor care îndrăgesc acest sport.

CRISTIAN VAL

M E R I
• Echipele de volei ale Șco

lii Sportive din Sibiu, care în
treprind în prezent un turneu 
în Polonia, au jucat la Lublin 
în compania formațiilor de ju
niori din localitate.

La feminin, victoria a reve
nit cu scorul de 3—0 tinerelor 
voleibaliste românce, iar Ia 
masculin gazdele au cîștigat cu 
scorul de 3—1.

• Noi recorduri mondiale de 
viteză la schi-nautic au fost 
stabilite în cadrul unor tentative 
efectuate la Long Beach (Ca
lifornia). Profesorul Chuck 
Steam a realizat o medie orară 
de 196,517 km, întrecînd cu 
peste 5 km vechiul record. 
Noul record mondial feminin a 
fost stabilit de Sally Younger 
(o elevă în vîrstă de 15 ani), 
cu o viteză de 148,059 km pe 
oră. Chuck Steam a declarat că 
în viitorul apropiat se vor pu
tea atinge cu schiurile pe apă 
viteze mergînd pînă la 300 km 
pe oră.

• Concursul internațional de 
sărituri cu schiurile de la 
Viliach s-a încheiat cu victoria 
sportivului francez Alain Ma
de. El a totalizat 208,3 puncte, 
cele mai bune sărituri ale sale 
măsurînd 75 și respectiv 
75,S0m.

tilAN
Cea mai lungă săritură a fo6t 

realizată de maghiarul Laszlo 
Geller cu 80 m„ performanță ce 
constituie un nou record al 
trambulinei (vechiul record era 
de 77,50 m. și aparținea Iugosla
vului Dolhar).

• Echipa de hochei pe gheață
a Canadei, care întreprinde în 
prezent un turneu în Europa, a 
jucat la Berlin cu reprezentati
va R. D. Germane. Victoria a 
revenit hocheiștilor canadieni 
cu scorul de 3—0 (0—0, 2—0,
1—0), prin golurile marcate de 
Bayes, Murdoch șl Martin.

• Stațiunea de sporturi de 
iarnă Boroveț (Bulgaria) a găz
duit un concurs internațional de 
schi fond și alpin la care au 
participat sportivi din șase țări, 
printre care și România.

In proba de slalom uriaș fe
mei, cîștigată de Antoaneta Zla- 
tarova (Bulgaria) în 1’13” 16/100, 
schloara româncă Eva Marcoș a 
ocupat locul patru cu 1’20” 07/ 
100.

Cursa de fond (bărbați), pe 
distanța de 10 km a revenit 
schiorului bulgar Petko Velici- 
kov, cronometrat cu timpul de 
as’K" i/ia.



ANGLIA Aspect de la o demonstrație a membrilor mișcării „anti-apartheid" în fața sălii Marl
borough House din Londra, unde are loc conferința Commonwealthului

Divergențe între
„cei șase“

Franța și alte țări refuză să remită dreptul 
de a adopta hotar ir i in domeniul economiei 

naționale unui organ supranațional

Miniștrii de finanțe ai celor șase țări membre ale Pieței 
comune s-au întrunit Juni în localitatea Garmisch-Partenkir- 
chen din Germania Occidentală pentru a dezbate diverse 
propuneri în legătură cu cooperarea monetară din cadrul 
C.E.E.

în Republica
Sud-Africană

Studenții împotriva

Expoziții româ

nești in Franța

PARIS 13. — Coresponden
tul Agerpres, Georges Doseai, 
transmite: La sfîrșitul săptă- 
minii a avut loc la Casa de 
Cultură din Firmintj, mare 
centru al industriei metalur
gice, miniere și textile din de
partamentul Loire, vernisajul 
a două expoziții românești: 
„Mișcarea artistică de ama
tori in România" și „Arta 
populară românească". Expo
zițiile sînt organizate sub pa
tronajul municipalității, Aso
ciației Franța-România și am
basadei Republicii Socialiste 
România la Paris. Cu prilejul 
vernisajtdui a avut loc o con
vorbire despre relațiile fran- 
co-românc, cu participarea 
primarului orașului Firminy.

Convorbirile de la Paris

S.U.A. se mențin
pe poziții obstrucționiste

Potrivit unor surse informate, 
există o serie de propuneri ale 
comisiei executive a Pieței comu
ne care ar prevedea o evoluție 
de la consultări reciproce pînă 
la crearea unei unități monetare 
comune. Se subliniază că mai 
multe țări se opun unei aseme
nea evoluții care ar afecta fun
damental atribuții esențiale ale 
statelor. Un membru al delega
ției olandeze Ia reuniune, citat de 
agenția Associated Press, a rele
vat că „Franța și alte țări nu sînt 
de loc gata să remită dreptul de 
a adopta hotărîri în domeniul e-

conomiei naționale unui organ su
pranațional. Cu atît mai mult, a 
adăugat el, cu cît adoptarea unei 
unități monetare comune ar im
plica o unificare a politicii eco
nomice în asemenea domenii im
portante ca salariile, prețurile și 
investițiile".

Rezultă că soluția care se poate 
întrevede este crearea unui 
sistem de consultări periodice 
menit să permită coordonarea e- 
forturilor în vederea prevenirii și 
limitării presiunilor speculative 
asupra diverselor monete.

apartheidului
Studenți la mitingul de la Ca
petown : „Grevă anti-rasistă"

PARIS 13 — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, tran
smite : în Capitala Franței a 
avut loc o nouă întrevedere în
tre Ha Van Lau, adjunctul șe
fului delegației R.D. Vietnam 
la convorbirile de la Paris și 
ambasadorul Cyrus Vance, ad
junctul șefului delegației 
S.U.A., în cursul căreia au 
continuat discuțiile de pro
cedură în legătură cu des
chiderea Conferinței în pa
tru cu privire la Vietnam, 
Ca și la întîlnirea de la 2 ia
nuarie, reprezentantul ameri-

De Ia înălțimea aceasta întinderile capătă contururi care 
scapă ochiului omenesc. „în partea aceea e Volga", îmi 
spune însoțitorul meu, și parcă abia acum, prin gestul 

Iui, o descopăr. Aici, lingă mine și tocmai la infinit, nemișcată 
sug gheață. încremenită, ondulat în valuri care se găseau în 
diferite puncte ale traiectoriei, pînă departe, dincolo de puterea 
de percepție a simțurilor. „Și, totuși, aici lățimea ei este de 
numai patru kilometri". Nu-mi vine să cred, l’atru kilometri 
este o distanță ca oricare alta, ușor de transformai matematic 
in metri și centimetri, iar ceea ce văd eu, de aici, de Ia zeci 
de metri deasupra orașului, este spațiul fără dimensiuni.

Orașul în schimb îmi apare mai clar. E soare șl ger, și 
perspectiva se desfășoară înaintea noastră în liniile calme ale 
peisajului. Ceea ce văd acum repetă, parcă, cu fidelitate ma
cheta ce mi se dezvăluise doar cu o zi mal înainte, în muzeu! 
orașului. „Așa va arăta orașul în viitor" — mi s-a spus ieri, 
iar astăzi văd de aici că a început deja să arate așa. Machetele 
pe care le văzusem terminate, în dimensiunile lor liliputane, 
sint acum în plin lucru, în diverse stadii de transfigurare, la 
scara de unu pe unu. Recunosc, Sau așa ml se pare, distanțele 
devin din nou aproximative, viitorul Palat al pionierilor, vii
toarea Școală de arte frumoase. Casa de cultură a Uzinei do 
automobile există de acum și în realitate, aidoma cu cea din 
machetă, iar aici, lingă noi, ceva mai Ia dreapta, se vede în 
mărime naturală viitorul hotel turistic cu o mie de locuri. Și, 
mai presus decît toate, construcția care uimește prin îndrăzneala 
proiectului, egalată poate doar de îndrăzneala realizării sale, 
construcția aceasta aflată acum sub privirile noastre, sub noi, 
și la aceeași înălțime cu noi, și care crește de la o zi la alta 
spre o înălțime pe care deocamdată o bănuim doar, viitorul 
centru memorial care este menit să poarte peste ani, de-a 
lungul tuturor generațiilor omenirii, numele și faptele lui Lenin.

Ulianovsk nu este numai un oraș al amintirilor, ci, in același 
timp, o prezență de prestigiu în actualitate, ceea ce dă și mai 
multă trăinicie unui trecut care trezește o mîndrie justificată 
în fiecare locuitor al său. Ulianovsk nu a rămas numai locul în 
care s-a născut Lenin, ci este, în aceeași măsură, orașul care îi 
păstrează vie amintirea in memoria contemporanilor și o pro
iectează cu precizie în viitor. Centrul memorial, construcția a- 
ecasta uriașă, suspendată pe 50 de coloane de marmură șl în-

can a susținut ca viitoarea 
conferință să aibă loc „între 
două părți", și nu în patru 
cum s-a stabilit inițial. In acest 
scop, ei a susținut ca masa tra
tativelor să fie despărțită în 
două de o panglică, un fir, sau 
să fie marcată cu o linie. în 
privința ordinei înscrierii Ia 
cuvînt, reprezentantul S.U.A. 
a cerut ca tragerea la sorți să 
aibă loc numai între delega
țiile R.D. Vietnam și S.U.A., 
ceea ce echivalează cu subli
nierea și pe acest plan a do
rinței ca tratativele să aibă 
loc numai „între două părți".

în comunicatul dat publici
tății în urma acestei întreve
deri de delegația R.D.V., se 
arată că „noile propuneri" ale 
S.U.A., care au fost de altfel 
respinse, confirmă că S.U.A. și 
administrația de la Saigon nu 
țin seamă de loc de punctul de 
vedere al R.D.V. și F.N.E., nici 
de propunerile lor rezonabile. 
„Este clar că S.U.A. și admi
nistrația de la Saigon folosesc 
în mod deliberat chestiunile 
de procedură pentru întîrzie- 
rea deschiderii conferinței de 
la Paris. Ele trebuie să poarte 
întreaga răspundere pentru 
această întîrziere".

Comentînd întrevederea de 
la Paris, agenția France Presse 
relevă că „în ciuda impasului 
constatat acum, cele două de
legații rămîn în contact".

țările 
socialiste

IN ORAȘUL
LUI ’.ENIN

conjurînd din toate părțile căsuța în care s-a născut Lenin, 
este mărturia cea mai elocventă în acest sens. Intențiile proiec
tului sc profilează deja cu exactitate pe verticală. Fiecare loo 
pTin care trecem, fiecare sală, încă descoperită, va fi ceva cu 
totul deosebit de cealaltă, din care abia am Ieșit, un întreg 
complex de clădiri va adăposti un alt complex de activități, 
pentru a întreține vie flacăra ideilor unei minți de geniu, a 
unei minți omenești. „Aici va fi amplasată o expoziție ce va 
fi trimisă de Muzeul centraldin Moscova". Și mă simt deja, 
de pe acum, primul vizitator pătruns în sala de expoziție. „Din
coace, o sală de spectacole, cu 1400 de locuri. Iată parterul, 
lojile, fosa orchestrei". Iar zgomotele muncii în jurul meu ră
sună ca niște aplauze. Tot aici va funcționa Casa regională de 
instruire politică, care va fi în perspectivă o filială a școlii 
superioare de partid. „Pe unde trecem acum se va găsi galeria 
de portrete ale lui Jukovski, cele 150 de portrete făcute de el 
lui Lenin". Mi se pare că recunosc deja, printre ele, citeva pe 
care le știu din filele cărților. Sus, sus de tot, va fi sala de 
solemnități, patrată, cu un mare monument in centrul ei, sala 
în care se vor desfășura festivități deosebite, în care se vor 
face primiri în Comsomol, se vor înmîna carnete roșii și cra
vate de pionier. Acolo, în fața chipului lui. Dedesubt, în curtea 
interioară a complexului, printre alei de flori și verdeață, 
căsuța în care s-a născut se va așeza firesc, ca un element in
separabil al peisajului. Am văzut-o și acum, fusese pur și simplu 
ridicată, ca un copil de subsuori, și mutată ceva mai încolo, la 
un loo ferit, adăpostit, iar cînd totul va fi gata va fi din nou 
mutată pur și simplu la locul ei. De altfel, lucrul acesta se va 
întimpla în curînd. Un angajament al constructorilor mă întîm- 
pinase încă de la primii pași: „Vom construi centrul memo
rial pînă în ianuarie 1970". Și tot ceea ce am aflat pînă acum. 
Ia timpul viitor devine deodată un prezent împletit cu viața 
de fiecare zi : în ianuarie 1970 se împlinesc o sută de ani de 
la nașterea lui Lenin,

Privesc acum, de aici, de la cea mal mare înălțime, Volga și 
orașul, fluviul odihnindu-se sub sloiuri și orașul în continuă 
frămîntare, antrenat într-un ritm pe care îl recunosc de acasă, 
și știu bine cum va arăta peste încă puțină vreme, in 1970. 
Eforturile locuitorilor săi îl vor întineri, în ciuda trecerii anilor.

D. MATALA

nu vor ciștiga 
războiul"

— RECUNOAȘTE HARRIMAN

PARIS 13 (Agerpres). într-o 
declarație făcută luni la Paris, 
cu prilejul unui banchet oferit 
în cinstea sa de către Asociația 
presei anglo-americane, Averell 
Harriman, șeful delegației S.U.A. 
la conferința de pace din capi
tala Franței în problema Viet
namului, și-a exprimat speranța 
că poporul american „va recu
noaște că obiectivele politicii 
S.U.A. în Vietnam sînt limitate 
și că Statele Unite nu vor cîști- 
ga războiul". Harriman a rele
vat, de asemenea, că „dinamica 
actualelor negocieri de la Paris 
face dificilă ruperea lor. „Tra
tativele, a arătat Harriman, 
ar putea să mai dureze cîtva 
timp, întrucît necesită răbdare. 
Consider însă că prin interme
diul acestor negocieri se poate 
găsi o soluție" a problemei viet
nameze'.

P. S. I. cere
R. D. Vietnam
• LA ROMA au luat sfîrșit 

lucrările Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Italian. Cu 103 voturi pentru, 
7 abțineri (curentul Giolitti) și 
11 voturi contra (curentul de 
stingă al lui Lombardi) a fost 
adoptată o rezoluție care a- 
probă reconstituirea coaliției 
guvernamentale de centru-stîn- 
ga și apreciază ca pozitive ori
entarea și programul guvernu
lui Rumor. C.C. al P.S.I. a a- 
doptat în unanimitate o rezolu
ție în care se pronunță pentru 
recunoașterea guvernului Re-

R. P. UNGARA. Nou cămin studențesc dat în folosință în orașul 
Miskolc

Piața din fața Universității 
Capetown era dominată 
de o uriașă inscripție în

scrisă direct pe caldarîm : 
„GREVĂ". Marele oraș sud-afri- 
can cunoștea, astfel, a doua 
grevă „anti-apartheid*  în de
cursul actualului an universitar. 
De data aceasta acțiunea stu
dențească a fost declanșată ca 
urmare a presiunilor exercitate 
de autorități, vizînd eliminarea 
de la catedrele de filozofie și 
antropologie socială a doi con
ferențiari „de culoare". Întru
niți într-un miting, 1 800 de stu
denți trimiteau conducerii uni; 
versităfii un memoriu în care își 
exprimau ferm convingerea : 
„Autoritățile nu au nici un drept 
să introducă rânduielile lor inu
mane, rasiste în școli".

Greva de protest de la Ca
petown este cea mai recentă 
din ianțul de acțiuni ale studen
ților sud-africani împotriva a- 
partheidului. în fruntea acestor 
acțiuni (numai în 1968 s-au des
fășurat aproape 70 de adunări, 
mitinguri, marșuri de protest, 
strîngeri de semnături pe me
morii) se află una din cele mai 
puternice organizații studen
țești : Uniunea Națională a Stu
denților sud-africani (N.U.S.A.S.) 
grupînd 25 000.de studenți albi 
și negri. Principalul obiectiv îl 
constituie lupta pentru înlătu
rarea barierelor care împiedică 
cccesul tinerilor africani spre 
amfiteatrele universităților (ac
tualmente, majoritatea școlilor 
superioare sînt „numai pentru 
albi", doar trei dintre ele pri
mind și studenți de culoare; 
anul trecut, ca urmare a barie
relor rasiale în vigoare doar 
1 000 de tineri africani au putut 
urma școli care pot duce la 
frecventarea universităților).

Una din cele mai eficiente ac
tivități inițiate de N.U.S.A.S. a 
fost înființarea, în 1967, a unui 
„Comitet sud-african pentru 
sprijinirea studenților de culoa
re" (S.A.C.H.E.D.) care strînge

fonduri ce permit acordarea u- 
nor burse unui număr însemnat 
de studenți africani. Acest comi
tet sprijină totodată cu mate
rial didactic și indemnizații 
pentru acoperirea taxelor, tineri 
africani care urmează cursurile 
fără frecvență ale diverselor 
facultăți.

Evident, autoritățile rasiste 
încearcă pe toate căile să des
curajeze, să împiedice acțiunile 
anti-apartheid mereu mai ener
gice și mai organizate ale stu
denților. Deși premierul Vorster 
a atacat în repetate rinduri 
N.U.S.A.S. ca „o organizație sub
versivă", autoritățile nu și-au 
pus în aplicare amenințările de 
„dizolvare", probabil de teama 
creării unei situații explozive în 
mediul studențesc. Tn schimb, cu 
excepția „ilegalizării" a fost fo
losită întreaga gamă de repre
siuni : zeci de lideri ai 
N.U.S.A.S. au fost arestați și 
condamnați în ultimii ani, sute 
de participant! la acțiunile anti- 
apartheid au fost exmatriculați. 
E suficient să amintim că abso

lut toți președinții care s-au suc
cedat la conducerea N.U.S.A.S. 
în ultimii 6 ani (președintele e 
ales în fiecare an) și-au făcut 
„stagiul" pe termene diferite în 
închisori sud-africane. Președin
tele în funcțiune, Duncan Innes 
(ales în iulie trecut) a fost im
plicat în noiembrie într-un pro
ces de „ultragiu la adresa auto
rităților" (riscînd cel puțin șase 
luni de închisoare).

în pofida încercărilor de frî- 
nare și intimidare, mișcarea 
anti-apartheid cuprinde mase 
mereu mai largi de studenți. 
Pînă de curînd „Afrikaanse 
Studentenbond" (organizație 
grupînd aproape 22 000 de stu
denți), desfășura doar activități 
sportive, turistice și culturale, 
cpunîndu-se acțiunilor antirasis- 
te ale N.U.S.A.S. în decembrie, 
pentru prima oară, Congresul, 
lui „Afrikaanse Studentebond*  
a hotărît că accepte „coopera
rea la manifestările antira- 
siste".

E R.

BAD GODESBERG: Congresul 

tineretului P. S. D.

La Bad Godesberg, Germania occidentală, s-a încheiat Congre
sul organizațiilor de tineret ale Partidului social-democrat, la care 
au participat 500 de delegați. Acest congres a marcat începutul 
campaniei electorale în rîndurile tineretului social-democrat vest- 
german în vederea alegerilor parlamentare care vor avea loc în 
acest an. Congresul a adoptat o rezoluție care se pronunță împotri
va proiectului de lege cu privire la detențiunea preventivă, propus 
Bundestagului de fracțiunea social-democrată. A fost, de asemenea, 
adoptată o rezoluție de protest care condamnă măsurile de repre
salii ale poliției împotriva conducerii studenților din Heidelberg, cu 
prilejul unor demonstrații care s-au desfășurat cu citeva zile în 
urmă în acest centru universitar.

U THANT
DESPRE CONTACTELE

ÎNTRE MARILE PUTERI

• SECRETARUL GENERAL 
al O.N.U., U Thant, a declarat 
că are cunoștință de faptul că 
în prezent au loc contacte între 
marile puteri în legătură cu re
glementarea situației din Orien
tul Apropiat. Agenția TASS 
menționează că U Thant a avut, 
în cursul săptămînii trecute, în
trevederi cu reprezentantul 
U.R.S.S. la O.N.U., Iakov Malik.

• PESTE O TREIME din cei 
12 000 de militari americani 
care urmează să participe la 
marile manevre „Reforger-1“ au 
și sosit în R. F. a Germaniei pe

Detașamente ale Frontului Na
țional de Eliberare au efectuat 
în noaptea de duminică spre luni 
mai multe bombardamente asupra 
unor regiuni din apropierea ca
pitalei sud-vietnameze — Phy 
Cuong, Ha Nghia, Can-Tho.

Luni dimineața, forțele patrio
tice, protejate de tirul artileriei, 
au pătruns în incinta bazei mi
litare aeriene de la Can Tho, si
tuată în delta fluviului Mekong. 
Patrioții au reușit să distrugă 18 
avioane aflate pe pistele aero
portului. în timpul atacului au 
fost uciși opt soldați americani, 
iar alți 15 răniți.

recunoașterea 
de către Italia

calea aerului. Un comunicat al 
comandamentului american a 
făcut cunoscut că pînă dumi
nică, pe aeroportul Rhin-Main 
din Frankfurt, au aterizat 57 
de avioane de transport care 
deservesc podul aerian înfiin
țat în vederea manevrelor in
tre S.U.A. și R. F, a Germaniei.

ȘEDINȚA CONSILIULUI 
BĂNCII INTERNATIONALE DE 
COLABORARE ECONOMICA

• ZILELE ACESTEA a avut 
Ioc la Moscova cea de-a 22-a 
ședință a Consiliului Băncii In
ternationale de colaborare eco
nomică. Ședința a fost prezidată 
de I. Voicu, conducătorul dele
gației Republicii Socialiste Ro
mânia în Consiliul băncii.

Consiliul a discutat problemele 
activității curente a băncii, dez
voltării în continuare a opera
țiunilor efectuate de ea și a a- 
doptat planul de activitate a 
Consiliului pe anul 1969. Ședința 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
de înțelegere reciprocă și cola
borare activă.

• CONVENȚIA instituțiilor 
republicane (cluburile), care a 
fost principalul partener al 
S.F.I.O. în defuncta Federație a 
ajuns în urma discuțiilor Ia ni
vel înalt la concluzia că în mo
mentul de față nu există 
posibilitatea găsirii unui a- 
cord cu S.F.I.O. privind 
structura noului partid socialist, 
în consecință, dat fiind că a- 
cordul nu se poate realiza prin 
negocieri la nivelul conducerii 
celor două formații politice, s-a 
hotărît ca discuțiile să fie relu
ate la bază, între activiștii celor 
două formații. S-a hotărît ca 
Francois Mitterrand, președin
tele convenției, să prezinte o se
rie de propuneri în acest sens 
S.F.I.O. și celorlalte grupări de 
tendință socialistă.

• DELEGAȚIE SOVIETICA TN 
S.U.A.

tură cu relațiile sovieto-ameri- 
cane și cu unele probleme actu
ale ale vieții internaționale.

TEATRUL „ION CREANGĂ"
LA SKOPLIE

• 1N CADRUL TURNEULUI 
său în R. S. F. Iugoslavia, Tea
trul „Ion Creangă" din Bucu
rești a prezentat la Skoplie un 
spectacol cu piesa „Păcală" de 
Letitia Popa, în regia lui Barbu 
Dumitrescu. Potrivit agenției 
Taniug, publicul spectator a fă
cut o primire călduroasă artiș
tilor români.

• PREȘEDINTELE LIBA
NULUI, Charles Helou, a pri
mit luni pe Georges Gorse, 
fost ministru francez al infor
mațiilor, care întreprinde o vi
zită în Liban. în cadrul între
vederii au fost examinate pro
bleme de interes comun, aspec
te ale situației internaționale 
actuale, precum și probleme 
privind situația din Orientul 
Apropiat. Georges Gorse a avut, 
de asemenea, schimburi de pă
reri cu alte personalități ale 
vieții politice libaneze.

• O NUMEROASA PROMO
ȚIE DE MEDICI TN CUBA
• LA FACULTATEA de me

dicină din Havana a avut loc 
in prezenta primului ministru, 
Fidel Castro, și a altor condu
cători de partid și de stat, în- 
mina-rea diplomelor de doctor 
în medicină unui număr de 436 
de absolvenți. Aceasta este cea 
mai numeroasă promoție de 
medici din toți anii de cînd 
există facultatea.

Cuba dispune în prezent de 
7 500 medici față de 6 000 înain
te de revoluție. La facultățile 
de medicină din Cuba învață 
in prezent un număr de 6 000 
de studenți.

Cu prilejul unei festivi
tăți consacrate celei de-a 
50-a aniversări a înființării. 
Partidului Comunist dl.i 
Germania, Kurt Bachmann, 
membru al Comitetului fe
deral al Partidului Comunist 
German, recent creat, s-a 
declarat in favoarea unei 
colaborări cu soclal-demo- 
crații, pentru combaterea 
pretenției guvernului vest- 
german de a fi singurul re
prezentant al poporului ger
man. El s-a pronunțat tot
odată împotriva oricărei 
cooperări cu crejtin-demo- 
crații. Definind linia politi
că a Partidului Comunist 
German, Kurt Bachmann a 
snbliniat că aceasta spriji
nă o politică a păcii, demo
crație! șl progresului social.

fiublicii Democrate Vietnam, 
n document se exprimă, toto
dată, dorința ca tratativele de 

la Paris cu privire la Vietnam 
să ducă la „o pace stabilă și 
garantată" și la afirmarea 
„dreptului la independență și 
autodeterminare al poporului 
vietnamez".

Participanții la plenară au 
ales, de asemenea, opt noi 
membri ai Direcțiunii P.S.I. în 
locul celor care fac parte din 
actualul guvern de centru-stin- 
ga.

• O DELEGAȚIE sovietică 
condusă de acad. Nikolai Blohin 
a plecat luni în S.U.A., la invi
tația unui grup de fruntași ai 
vieții publice americane, anunță 
agenția T.A.S.S. Delegația este 
alcătuită din activiști pe tărim 
obștesc, oameni de știință, zia
riști.

Farticipantil Ia întilnirea care 
va avea loc in apropiere de New 
York între 13 și 20 ianuarie, pre
cizează agenția, vor proceda la 
un schimb de vederi în legă

Ședințe și.., 
economii

• ÎN CURSUL anului 1968, de
legații țărilor membre ale 
O.N.U. au participat la mai 
multe ședințe decît în oricare 
an precedent. S-a anunțat că 
anul trecut au avut ioc 2 580 
ședințe, la sediul O.N.U. de la 
New York, și 3 000 ședințe la 
sediul O.N.U. de la Geneva. în 
ciuda acestui fapt, în 1968 âu 
fost difuzate mai puține docu
mente și publicații ale O.N.U. 
ca în trecut, în urma unei di
rective a Adunării Generale de 
a se face economii în acest do
meniu.

Guvernul suedez a anunțat 
că va ridica la nivel de am
basadă reprezentanța sa di
plomatică în Cuba. Agenția 
U.P.I. menționează că noua 
acțiune a guvernului suedez 
intervine la numai două zile 
după ce anunțase hotărîrea de 
a recunoaște Republica De
mocrată Vietnam.

Perul se pronunță pentru 
eliminarea inegalității 
in relațiile economice

Șeful guvernului peruvian, generalul Velasco Alvarado, a 
declarat într-un interviu acordat corespondentului ziarului 
mexican „Excelsior", că „scopul principal al guvernului său
este eliminarea inegalității în

El a subliniat că naționaliza
rea instalațiilor petroliere ale 
societăților nord-americane 
„International Petroleum Com- 
pany", filială a trustului „Stan
dard Oii", corespunde interese
lor economiei naționale peru- 
viene, dar a specificat că gu
vernul său „nu intenționează să 
naționalizeze toate companiile 
străine". Peru, a spus el, per
mite concesionarea anumitor 
bogății ale sale în condițiile 
stabilite de legile țării, așa 
cum, de altfel, în urmă cu cî- 
teva săptămîni s-a permis con-, 
cesionarea unor mine către 
compania nord-americană ,,A- 
merican Mining Company". 
Este un fapt că societatea „In
ternational Petroleum Compa
ny" nu a respectat prevederile 
legilor noastre și tocmai de a- 
ceea instalațiile sale au fost 
naționalizate. Generalul Velas
co Alvarado a subliniat totoda-

relațiiie economice".

tă. că economia Peru-lui nu va 
putea prospera, dacă nu se vor 
adopta de urgență schimbări 
structurale și dacă guvernul nu 
va extinde legăturile sale cu 
întreaga lume, indiferent de o- 
rînduirea lor socială. El a men
ționat în legătură cu aceasta 
că țara sa a stabilit relații di
plomatice cu o serie de țări so
cialiste, printre care și cu 
România,

Corespondentul ziarului „Ex
celsior" menționează că difi
cultățile economice pe care le 
întâmpină Peru au adus aceas
tă țară în pragul unei crize e- 
conomice. Datoria externă și în 
special către băncile particula
re americane a crescut din 
1963 pînă în 1968 de la 188 mi
lioane dolari la 742 milioane 
dolari. în același timp, cursul 
monedei naționale a continuat 

să scadă.
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