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MIERCURI 15 IANUARIE 1969

ÎNTRUNIRI pentru 
PROPUNEREA DE 

CANDIDAȚI Al FRONTULUI 
UNITĂȚII SOCIALISTE 

IN ALEGERILE 
DE LA 2 MARTIE

TlNARA GENERAȚIEîn 
PERSPECTIVA DEMO
CRAȚIEI SOCIALISTE

Cu sentimentul tonic, mobili
zator, pe care-1 dau mărețele 
realizări obținute în opera de 
edificare a noii noastre civili
zații, marile transformări și 
înfăptuiri care au ridicat Ro
mânia socialistă pe trepte înalte 
de dezvoltare economică, socială 
și culturală, și cu conștiința dru
mului mereu ascendent spre vii
tor, tineretul patriei se pregă
tește, alături de întregul popor, 
să întimpine un eveniment de 
o deosebită însemnătate în via
ta politică a tării noastre : ale
gerile de la 2 martie 1969, mo
ment de puternică afirmare a 
democratismului orînduirii noas
tre, a contribuției active a ma
selor largi la conducerea trebu
rilor de stat și obștești.

Conf. univ. 
OVIDIU TRĂSNEA

Participarea tinerei generații 
a epocii noastre la viața poli
tică și obștească e o problemă 
de larg ecou și cu implicații 
multiple. Dacă la Congresul A- 
sociației Internaționale de știin
ță politică din 1964, de la Gene
va, unii politicologi mai puteau 
invoca „apatia politică" a tinere
tului occidental, „depolitizarea" 
sa, ultimii ani au pus în lu
mină, cu toată vigoarea, impetu
ozitatea cu care tineretul se a- 
firmă în viața soclală-politică 
contemporană, uriașul potenți

Intr-un cast spațiu aerat, învă
luită de abundența albului unei 
ierni cu zăpezi dezlănțuite, clădi
rea spitalului clinic „Fundeni" 
pare mai degrabă o academie, și 
numai prezența halatelor și a in
scripțiilor de pe uși lămurește 
adevărata ei identitate.

Pătrund pe sub portalul alb de 
la intrare o dată cu poștașul secto
rului, gîrhovit sut> o imensă gean
tă pe care — îmi mărturisește — 
c bucuros că o ta deșerta aici de 

aproape toată povara. Zilnic, pe 
adresa spitalului sosesc zeci și 
zeci de scrisori pe care se disting

mentala" de pe lingă Spitalul 
clinic „Fundeni" din București.

Pătrund. în laborator cu încre
dințarea că, în curînd, din apara
tele, dosarele, cărțile, dar mai a- 
les din tolbele șefului de labo
rator E. Păușescu, se vor des
prinde acele taine luminate de 
puterea științei și a minții clar
văzătoare a savanților, taine în a 
căror inițiere reporterul se încu
metă cu sentimentul unui riguros 
ritual. Aici se descompun cauzele 
bolilor, se captează firul sinuos 
al maladiilor, se încearcă imposi
bilul, se percepe imperceptibilul

al revoluționar pe care-1 are tî- 
năra generație. Dar anii aceș
tia, cu evenimentele lor, au mai 
pus în evidență un lucru : tine
retul se afirmă ca fiind tot mai 
vital interesat într-o orînduire 
cu adevărat democratică.

Tineretul este profund intere
sat în realizarea unei democra
ții autentice, cel puțin sub două 
aspecte : construirea viitorului 
este sarcina prezentului : or, ge
nerația viitorului e interesată 
ca în acest viitor să fie încorpo
rate cerințele, năzuințele și idea
lurile sale. Dar tineretul nu este 
numai generația viitorului; el 
trăiește și se dezvoltă integrat 
în generația prezentului, sub a 
cărei îndrumare, orientare și 
grijă participă la făurirea vii
torului, care își are rădăcinile 
în prezent. De aici, interesul său 
pentru existența unor, condiții, 
obiective și subiective, de par
ticipare efectivă >la construirea 
nemijlocită a acestui viitor.

(Continuare în pag. a V-a)

SUB REFLEC
TOR: SECRE
TELE VIEȚII

MAGDALENA POPA
balerină la Teatrul de Operă

imediat parafele și timbrele mul
ticolore aplicate de serviciile poș
tale ale țărilor expeditoare, adre
sate oamenilor de știință care lu
crează aici: acad. prof. dr. Voi- 
nca Marinescu, dr. Vincențiu Ve- 
roniade, dr. Exacustodian Păușes
cu ș.a.

Cine deschide uriașul „Breviar 
Internațional ar Oamenilor de 
Știință", editat anul trecut în 
S.U.A. (WORLD WHO’S WHO 
IN SCIENCE), în care apar nu
mele tuturor oamenilor de știin
ță din antichitate și pînă astăzi, 
va găsi printre altele, la inițiala 
„P“ și numele Păușescu Exacusto
dian, a cărui aproape permanentă 
reședință se află la „Laboratorul 
de chirurgie și patologie experi-

— totul pentru suprema finalita
te : salvarea vieții oamenilor. Dar 
mai exacte decît deducțiile repor
terului sînt cuvintele doctorului 
Păușescu :

— Laboratorul nostru rezolvă o 
serie de probleme, care țin de pa
tologie, fie sub aspect experimen
tal, fie, pentru cele intr-un stadiu 
avansat, sub aspect aplicativ. Pe 
lingă temele proprii de cercetare 
(ca: transplantarea organelor, 
circulația extracorporeală și hipo- 
termia, tipizarea unor anestezice, 
studiul unor boli cardiace și vas
culare, precum și a hipertensiuni-

GHEORGHE ISTRATE

(Continuare în pag. a V-a)

Ca și oricărui tînăr, mie 
personal îmi produce o pro
fundă emoție faptul că fac 
parte din această generație, 
o generație născută o dată 
cu zorile unei vieți noi pen
tru patria noastră, pentru 
poporul român. Intr-un sfert 
de veac, care a trecut de a- 
tunci, poporul român sub 
conducerea partidului a ob
ținut realizări istorice care 
constituie temeiuri reale ale 
înaltului prestigiu de care se 
bucură azi România socia- 
cialistă în lume. Ca mesa
geră în numeroase rînduri a 
artei românești peste hotare 
pot spune — alături de alți 
numeroși tineri artiști, cei 
mai mulți dintre ei fiind 
membri ai organizației U.T.C. 
— că pretutindeni unde am 
făcut cunoscută arta româ
nească publicul a manifestat 
un viu interes și o emo-

Am în față un album. Un 
ceaslov uriaș legat în 
scoarțe pînzate. Mi-a atras 
atenția inscripția de pe prima 
filă — „Contribuție la propă
șirea patriei". Și o alta, mi
nusculă, din colțul de jos — 
„Construcții școlare în Dobro- 
gea“.

Am întors prima filă, cu e- 
moția intrării în universul 
candid al copilăriei... Stupoa
re. Pe pagina albă, figura re
gelui clăpăug. A doua filă — 
familia princiară. Încă o filă — 
chipul unui prefect. Pe a pa
tra și a cincea filă — domnii 
senatori și deputați ai came
rei, aleși cu voturile furate 
dobrogenilor. Mai bine de ju
mătate din filele albumului 
ni-i înfățișează pe consilierii 
și membrii comitetului de re
construcție școlară, membrii 
fondatori ai comitetului de 
inițiere a acțiunii de recon
strucție școlară și ai altor co
mitete și comiții...

Ce-au inițiat, fondat și con
struit aceste ilustre figuri ? 
Unde sînt construcțiile școla
re anunțate pe prima pagină ? 
Nu întimplător întocmitorul 
albumului le-a lăsat în urmă. 
Iată-le, în toată realitatea lor 
nudă și tristă... La Camena,

un fel de poiată, lipită cu lut 
amestecat cu bălegar. La Sa- 
rinasuf, un acaret de scin- 
duri, ca un șopron. Cei din 
Kogălniceanu au fost mai „a- 
vantajați". Aici — ne spune 
explicația de sub fotografie, 
— s-a construit o școală nouă, 
cu o clasă și cancelarie. Fi
lele următoare păstrează ima-

de copii, strînși ciopor în ju
rul învățătorului, nici n-ai cre
de că e vorba de niște școli.

Trecînd peste file cu gîndul 
la noile școli care-i adună, 
azi, pe copiii din Cataloi, Ze
lul, Kogălniceanu, Babadag, 
Ciocirlia, Basarabi —- din toa
te satele dobrogene — am 
căutat, printre imaginile albu-

OGLINDA 

PESTE TIMP
ginite a 23 de școli (le-am nu
mărat numai pe cele de pe 
teritoriul județului Tulcea), 
care nu aveau decît una și 
două săli: Visterna. 7.ebil, 
Nalbant, Beidaud, Cataloi etc. 
etc.

Dacă multe din aceste ima
gini n-ar cuprinde și grupuri

mului, cea mai mare, cea mai 
frumoasă școală sătească din 
acele vremuri ale trecutului. 
Pentru o comparație ai nevoie 
însă de doi termeni. Cu ce 
să compari liceul și școlile noi 
din Babadag, dm Cataloi, din 
atîtea alte locuri ? Cu o școală 
cu două clase, care a lăsat în

Ștefan Rateu — unul din tinerii de la Uzina metalurgică Iași — 
căruia i s-a încredințat răspunderea de a controla calitatea pro

duselor realizate în întreprindere
Foto : C. CONSTANTIN
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POPORULUI

tionantă apreciere pentru 
politica partidului și sta
tului, pentru conducătorul 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Una din marile realizări 
ale regimului nostru este 
însăși formarea unui tineret 
demn de toate celelalte rea
lizări economice, sociale și 
politice care conturează pro
filul genera'. înaintat al pa
triei noastre și explică pe 
deplin prestigiul ei în lume. 
Recunoașterea conștientă a 
valorii noastre implică însăși 
răspunderea acestui fapt. A- 
ceastă răspundere poate fi 
materializată numai intr-un 
singur fel, și anume : inte- 
grindu-ne și pe mai departe 
în munca grea, alături de 
întregul popor, pentru a da 
noi sensuri dezvoltării noas
tre viitoare.

Tinerii artiști sînt conști-

enți că în afara idealurilor 
de progres social ale clasei 
noastre muncitoare, ale în
tregului popor, nu este posi
bilă nici realizarea persona
lității fiecăruiă dintre noi. 
Acest lucru trebuie înțeles 
cu atît mai imperios în mo
mentul de față cind tara 
noastră cunoaște profunde 
transformări pe toate planu
rile vieții sale, cînd toți oa
menii muncii din tara noas
tră s-au angajat să îndepli
nească obiectivele planului 
de dezvoltare pe anul 1969, 
an hotărîtor pentru transpu
nerea 
trasate 
lea al 
Român 
țională 
Fără 
noastre sînt diferite, în func-

in viață a directivelor 
de Congresul al IX- 
Partidului Comunist 

și de Conferința Na
din decembrie 1967. 

îndoială că sarcinile

(Continuare în pag. a IV-a)
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puternic entuziasmîn aceeași atmosferă de | 
au continuat, ieri, în întreaga fără adunările 
oamenilor muncii în cadrul cărora s-au făcut 
propuneri de candidați ai Frontului Unității 
Socialiste în alegerile pentru Marea Adunare 
Națională — forul suprem al țării, precum și 
pentru consiliile populare județene, municipa
le, orășenești și comunale. Oamenii muncii, 
români, maghiari, germani, de alte naționali
tăți, dînd glas într-o unitate impresionantă pu
ternicelor sentimente de prețuire pentru politi
ca Partidului Comunist Român, dovedind gri- 

pentru 
orașelor 
pe cir-

jă nețărmurită pentru destinele țării, 
dezvoltarea multilaterală a tuturor 
și saielor patriei noastre, la adunările

Una dintre vastele hale mo
derne ale Uzinei mecanice din 
Buzău a găzduit, ieri, o mare 
adunare populară la care au 
luat parte numeroși muncitori, 
ingineri și tehnicieni care lu
crează în 
din noua 
orașului, 
gospodine, precum și țărani 
cooperatori care locuiesc în 
raza circumscripției electorale 
nr. 2 Buzău Nord-Est.

Trecînd în revistă realizările 
pe tărîm economic și social- 
cultural obținute de oamenii 
muncii din județul și muni
cipiul Buzău, tovarășul Ion 
Sîrbu, prim-secretar al Comi
tetului județean Buzău al 
P.C.R., președintele Consiliului 
județean al Frontului Unității 
Socialiste, a arătat că acestea 
sînt rodul traducerii în viață 
cu hărnicie și competență a în- 
suflețitorului program de în
florire a patriei, elaborat de 
Congresul al IX-lea și de Con
ferința Națională a partidului. 
In continuare, vorbitorul a 
propus pe tovarășul FLORIAN 
DAnALACHE, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul căilor ferate, 
candidat în circumscripția e- 
lectorală nr. 2 Buzău Nord-Est 
pentru alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională.

„Trăim un moment impor
tant în viața politică și cetă
țenească a țării — a spus în 
cadrul întrunirii mecanicul de 
locomotivă Nicolae Dinciu. 
Campania de alegeri reprezin
tă un nou prilej de a ne afir
ma prin fapte, prin rezultate 
deosebite în muncă, pe măsu
ra rezervelor și posibilităților 
pe care le avem, atașamentul 
ferm față de politica marxist- 
leninistă a partidului, care ne 
deschide luminoasa perspecti
vă a înaintării hotărîte spre 
viitorul comunist al patriei".

Profesoara Valeria Blidaru, 
rabotorul Ion Dinu de la Uzi
na mecanică, ing. Dumitru Un- 
gureanu. directorul Fabricii de 
zahăr, Neagu Badea, membru 
al cooperativei agricole de 
producție Săgeata, au sprijinit 
cu căldură propunerea, luîn- 
du-și angajamentul de a în
făptui neabătut mărețele o- 
biective de dezvoltare econo-

fabricile și uzinele 
zonă industrială a 
profesori, medici,

și socială

afara ei generații de analfa- 
beți ?

Cea mai arătoasă școală 
dobrogeană era, în anul 1938, 
școala din Cobadin. O puteți 
vedea în prima noastră foto
grafie, așa cum arată ea azi, 
reconstruită. Cu patru săli de 
clasă și șapte învățători, școa
la din Cobadin ținea capul de 
afiș al „operei de luminare" a 
satului dobrogean. Pentru că 
aici — spun documentele vre
mii — generalizarea învăță- 
mîntului de cinci ani era un 
fapt care se împlinea. Anul 
’38 aduna, în această școală, 
250 de copii.

M-am strecurat în grădinița 
pe care au amenajat-o elevii 
în fața vechii școli și am fo
tografiat-o fără dificultate. De 
la. șapte metri distanță, vechea 
școală — cea mai impunătoa
re, cîndva, din întregul ținut! 
— se adună toată în focarul 
aparatului fotografic.

Am luat-o pe uliță, spre 
noile școli aflate la cîțiva 
pași... Clădirea liceului n-am 
putut-o cuprinde decît trecînd 
ulița largă, depărtîndu-mă 
atît cit mi-au permis zidurile 
•ecine și ureînd în vîrful ți
nui gard.

Aveți în față cele două ima
gini : cele două școli-oglinzi 
peste vremuri ale realității

Cea mai frumoasă școală din 
Dobrogea, în anul 1938, în 
Cobadin — patru săli de cla

să, 250 elevi.

Școala de azi din Cobadin, 
cea nouă, liceul — 23 săli de 
clasă, 1 421 elevi, internat cu 

100 locuri

ION ȘERBU
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cumscripții electorale au propus drept candi
dați ai Frontului Unității Socialiste conducă
tori de partid și de stat, numeroși muncitori, 
țărani, intelectuali, oameni ai muncii ce se 
bucură de un binemeritai prestigiu pentru apor
tul lor la vasta operă de construcție socialis
tă ce se desfășoară în patria noastră.

Tn toate adunările, care s-au ținut în mari 
întreprinderi industriale, în unități socialiste din 
agricultură, în instituții, în cartiere, zecile de 
mii de participant au exprimat hotărîrea fer
mă de a-și consacra toată capacitatea de mun
că și creație mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al IX-lea și Conferința Națională a 
P.C.R., de a sprijini cu toate forțele dezvolta
rea continuă a României socialiste.României socialiste.

a țării trasatemică 
de partid.

In aplauzele celor prezenți la 
adunare a luat apoi cuvîntul 
tovarășul Florian Dănălache, 
care a mulțumit cetățenilor 
prezenți pentru încrederea a- 
cordată. Relevînd marele po
tențial material și spiritual e- 
xistent în orașul și județul 
Buzău, vorbitorul a subliniat 
necesitatea intensificării e- 
forturilor pentru valorificarea 
ia maximum a acestor inepu
izabile posibilități în interesul 
înfloririi continue a localități
lor și al creșterii bunăstării 
locuitorilor județului.

In noua și impozanta Casă 
de cultură din Miercurea Ciuc 
a avut loc adunarea cetățenilor 

1 
au

nr.din circumscripția 
Miercurea Ciuc, la care 
participat muncitori, tehnicieni 
și ingineri de la întreprinderea 
forestieră, fabrica de confecții 
și cooperativele meșteșugărești 
din localitate, cadre didactice 
și alți intelectuali români și 
maghiari, reprezentanți ai 
orașului Vlăhița, ai minei Lue- 
ta, ai comunelor Mereștl, Zet- 
ca și altele.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Ludovic Fazekas, 
prim-secretar al Comitetu
lui județean Harghita al P.C.R., 
președintele Consiliului jude
țean al Frontului Unității 
Socialiste, care a vorbit despre 
marea însemnătate politică a 
alegerilor de deputați, care vor 
avea loc la 2 martie a.c. In 
puternicele, aplauze ale parti- 
cipanților a fost propus candi
dat în alegerile de 
în Marea 
tovarășul 
KAS, membru 
lui Executiv al 
vicepreședinte 
de Miniștri.

Propunerea a 
cu căldură de tovarășul Gheor- 
ghe Afloarei, profesor la Liceul 
din Miercurea Ciuc, Alexe 
Raduli, secretar al Comitetu
lui orășenesc de partid 
Miercurea Ciuc, Laszlofy 
Csaba, tehnician la Uzinele 
de fier VJăhița, doctor Bajko 
Barabas, medic șef al Spitalu
lui de obstetrică și ginecolo
gie din Miercurea 
alții care au scos în 
profundele înnoiri

•. deputați
Națională 

FAZE-
Comitetu- 
al P.C.R.,

Adunare
JANOS 

al 
C.C.
al Consiliului

fost susținută

Ciuc, și 
evidență 
petrecu-

te în anii construcției so
cialiste în orașul Miercurea 
Ciuc și în localitățile din ju
deț. Vorbitorii și-au exprimat 
deplina încredere și adeziune 
față de politica partidului, 
care oferă tuturor oamenilor 
muncii, indiferent de naționa
litate. largi posibilități de a 
participa la conducerea vieții 
economice, politice și sociale 
a țării.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Janos Fazekas a relevat că 
poporul nostru se prezintă în 
alegeri cu un bogat bilanț de 
realizări pe toate 
de activitate, 
subliniat 
se deschid 
voltarea 
și culturii 
pentru i 
socialiste 
civilizației și progresului.

Un mare număr de locui
tori ai orașului Alexandria, 
muncitori, ingineri, cadre 
didactice, țărani din cele 
două cooperative agricole 
din localitate, din comunele 
Țigănești, Poroschia și Mir- 
zănești — s-au întîlnit marți 
după-amiază în hala între
prinderii industriale Islazul 
într-o însuflețită adunare în 
cadrul căreia a fost propus 
candidatul Frontului Unității 
Socialiste în circumscripția 
electorală nr. 1 Alexandria 
pentru alegerile de deputați 
în Marea Adunare Națională.

După o prezentare a succe
selor dobîndite de poporul 
hostru în ultimii ani, succese 
Ia care și-au adus contribuția 
entuziastă și locuitorii jude
țului Teleorman, tovarășul 
Marin Drăgafi, prim-secretar 
al Comitetului județean de 
partid, președintele Consi
liului județean al Frontului 
Unității Socialiste, l-a propus 
candidat pentru alegerile de 
deputați în Marea Adunare 
Națională pe tov. GHEORGHE 
RADULESCU, 
Comitetului 
al P.C.R., 
Consiliului

Salutînd 
propunerea 
van, directorul întreprinderii 
Islazul, prof. Nicolae Frumo-

tărîmurile 
Vorbitorul a 

perspectivele care 
I în 1969 pentru dez- 

economiei, științei 
i în țara noastră 
ridicarea României 

pe noi culmi ale

membru al 
Executiv al C.C. 

vicepreședinte al 
de Miniștri, 

cu vie satisfacție 
făcută, Emil Pîr-

(Continuare în pag. a lll-a)
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Angajamentele pe anul
■ 1969 asumate de institutele! 

bucurcștene de cercetare șl
■ proiectare au găsit un larg ■ 

ecou în rîndul oamenilor g
" de știință din cele aproape 

300 unități de cercetare din ■
■ țara noastră. Hotăriti să-și
g pună cu și mai multă abnc- " 

gație inteligența, priceperea g 
g și talentul în slujba înfăp

tuirii amplului program de ■
■ prosperitate a țării, cercetă- _ 

toriî și oamenii de știință ■
■ și-au propus să sprijine în- g 

deaproapc eforturile oame-
■ nilor muncii din întreprin- ■ 

deri. Astfel, Combinatul
■ chimic de la Brazi și Com- ■ 

binatul chimic din Craiova g

SPRIJIN
■ ÎNDEAPROAPE
■ PRODUCȚIEI

vor primi din partea cerce- g 
tătorilor programe de or- 
donanțare a unor lucrări ■ 
de întreținere și reparații _ 

g și un model de balanță ener- ■ 
_ getică a căror aplicare va g 

duce la realizarea unor eco-
■ nomii în valoare de 18 mi- ■ 

lioane lei. Aplicarea în prac-
■ tică a rezultatelor cercetă- ■ 
H rilor privind exploatarea g

zăcămintelor de țiței greu
■ și vîscos, prin metode ter- ■ 

mice, va duce la obținerea _
■ în acest an a unui plus de ■ 
g producție în valoare de g

peste 8 milioane lei. Efectul
■ binefăcător al științei se va ■ 

face puternic simțit și în _
H economia agrară. Agricul- ■ 
g tura va fi înzestrată cu o g 

serie de mașini moderne
■ de concepție originală cu ■

performanțe competitive pe 
plan internațional. “
!■■■■■■■■■"
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Conierihke ale organizațiilor județene U.T.C. ANIVERSARE

Telegrama pe care reprezentan
ții celor peste 57 000 uteciști din 
județul Galați, reuniți în con
ferința județeană au adresat-o 
conducerii partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cuprindea, 
printre altele, un însuflețitor an
gajament : „Vom așeza în centru] 
preocupărilor noastre desfășura
rea unei intense munci politico- 
educative pentru a spori răspun
derea fiecărui tînăr față de în
deplinirea sarcinilor profesionale, 
folosirea integrală a timpului da 
lucru, interesul sporit pen
tru însușirea tehnicii noi". 
Concretizat în obiective și cifre 
mobilizatoare, acest angajament 
sintetizează de fapt sensul major 
al dezbaterilor întregii conferințe, 
orientarea ei către problemele e- 
sențiale ale vieții tineretului din 
județ, către necesitatea de a-1 
mobiliza cu toate rezervele sale 
de hărnicie și entuziasm Ia reali
zarea sarcinilor economice în a- 
nul hotărâtor al cincinalului. Por
nind de la realitatea, subliniată 
în darea de seamă, că în indus
tria județului își desfășoară acti
vitatea peste 18 000 de ti
neri muncitori, maiștri, in
gineri și tehnicieni, că tot 
atîția tineri lucrează în uni
tățile socialiste din agricultură, 
conferința a analizat activi
tatea desfășurată în rfndurile 
acestora, sub raportul eficienței 
ei. Așa cum sublinia în cuvîntul 
său tovarășul CONSTANTIN 
DĂSCĂLESCU, prim-secretar al 
Comitetului județean Galați al 
P.C.R., tineretul, care repre
zintă peste jumătate din populația 
activă a județului, a adus în 
1968 o contribuție importantă la 
succesele înregistrate de econo
mia gălățeană. Acțiunile or
ganizate în vederea dezvol
tării Ia tineri a răspunderii 
pentru calitatea producției, întă
rirea disciplinei, utilizarea inte
grală a fondului de timp, ridi
carea calificării în producție, ex
tinderea mișcării de invenții și 
inovații, păstrarea și dezvoltarea 
avutului obștesc, s-au dovedii 
adesea eficiente. La tribuna con
ferinței, numeroși vorbitori, prin
tre care NICOLAE PĂUN, se- 
cietaru) comitetului coordonator 
U.T.C. de pe platforma Combi
natului Siderurgic, CONSTAN
TIN TĂNASE, secretarul comite
tului U.T.C. de la Șantierul Na
val, GHEORGHE LUNGU, se
cretarul comitetului U.T.C. de la 
Uzina Mecanică Navală, au evi
dențiat aspecte esențiale ale a- 
cestui proces de subordonare a 
"ntregii munci politico-educative 
îndeplinirii optime de cătTe ti
neri a sarcinilor profesionale.

* GALAȚI OBIECTIVUL < 1:
CREȘTEREA CONTRIBUȚIEI TINERETULUI 

LA CONSTRUCȚIA ECONOMICĂ
Bunăoară, cei I 200 utecișt din 
întreprinderile Combinatului Si
derurgic au fost invitați deseori 
la acțiuni organizate cu price 
pere : întîlniri cu conducătorii 
locurilor de producție, dezbater- 
despre întreținerea utilajului sar 
folosirea rațională a timpulu’ o 
limpiade pe meserii, con- suri 
„Cine știe meserie răsp de* 
etc. Comitetul U.T.C. a analizat 
în mai multe rînduri munca Or
ganizațiilor pentru educarea ti
nerilor prin muncă și pentru 
muncă. Pe bună dreptate,unul din 
vorbitori. Nicolae Păun, sublinia 
că „nu numărul acțiuniloi este to
tul, ci eficiența lor, sfera lor de 
cuprindere și de influență". Ca 
urmare, mulți dintre uteciști s-au 
menținut evidențiați în. fiecare 
lună, iar unii dintre ei au fos» 
distinși chiar cu ordine și meda 
Iii pentru contribuția lor în atin
gerea înainte de termen a unoi 
parametri proiectați.

Conferința a subliniat totodată 
că tineretul care lucrează în in
dustria județului dispune încă de 
numeroase resurse insuficient 
puse în valoare, că tocmai în u- 
nele probleme-cheie ale partici
pării lor în producție munca edu
cativă nu și-a arătat roadele. O 
slabă preocupare pentru crește
rea pregătirii profesionale a dus 
în unele întreprinderi la un pro
cent mare de rebuturi și produse 
de slabă calitate date de tineri. 
Un sondai efectuat la Șantierul 
Naval a demonstrat că, deși ins
talațiile modeme de Înaltă com
plexitate ale șantierului pretind 
o deosebită pregătire tehnică, iar 
biblioteca tehnică este aprovizio
nată cu ultimele noutăți, puțini 
tineri citesc în mod curent litera
tura de specialitate.

O serie de fenomene s-ar cu
veni să preocupe mai acut ac
tivitatea organizațiilor U.T.C. din 
industria județului. E vorba de

manifestările, destul de frecvente 
oe alocuri, de slăbire a discipli
nei în producție, care îmbracă 
forme din cele mal diverse.

Programul de activitate adoptat 
rjf conferință stabilește în această 
dlrecțir o suită de măsuri con
crete care, aplicate și îmbogățite 
în contact cu realitatea, vor duce 
la întărirea contribuției organi
zațiilor U.T.C. din industrie a în
tregului tineret, la îndeplinirea 
sarcinilor de producție.

Agricultura județului ridică, de 
asemenea, în fața tinerilor care 
lucrează în cooperativele agri
cole de producție, în întreprin
derile agricole de stat și în în
treprinderile pentru mecanizarea 
agriculturii misiuni de înaltă res
ponsabilitate. Apreciind călduros 
elanul cu care a participat tine
relul la combaterea efectelor se
cetei și la ștringerea recoltei, to
varășul MIRCEA SAMOILA, di- 
loctorul Direcției agricole jude
țene, a sugerat în același timp, 
de la tribuna conferinței, și alte 
căi prin care tineretul va putea 
contribui, în 1969, la punerea în 
valoare a rezervelor agriculturii 
ludețului, la consolidarea unită
ților socialiste din agricultură. 
Suprafața de 15000 hectare care 
vor fi scoase de sub influența e- 
roziunii prin munca tineretului 
în 1969 reprezintă un punct de 
plecare important Organizațiile 
U.T.C. din comune vor lua în 
primire aceste terenuri, precum 
și o parte din cele 21 000 
hectare de islazuri slab pro
ductive, care vor trebui ferti
lizate. O atenție deosebită va 
trebui acordată atragerii tinere
tului în zootehnie, legumicultură, 
pomicultură și viticultură, sec
toare de cea mai mare impor
tanță, la care în prezent 
contribuția tinerilor este sub 
posibilități. „în vederea pre
gătirii profesionale a tinere

lului săteso — notează Pro
gramul de activitate al conferinței 
—- organele și organizațiile U.T.C; 
vor mobiliza masa largă de tineri 
Ia cursurile agrozootehnice, vor 
generaliza formele de activitate 
care au dat rezultate bune (se
rile de întrebări și răspunsuri, 
schimburile de experiență, consfă
tuirile, concursurile). Comitetul 
județean U.T.C. va organiza con
sfătuiri cu tinerii din viticultură, 
legumicultură, zootehnie, iar cu 
mecanizatorii din I.A.S. și I.M.A. 
se vor organiza dezbateri privind 
exploatarea rațională a mașinilor 
și utilajelor, precum și olimpiada 
mecanizatorilor.

Pentru cei 3 000 de studenți ți 
10 000 de elevi din organizațiile 
U.T.C. din județ, problemele au- 
todesăvîrșirii profesionale, ale 
dezvoltării spiritului de răspun
dere față de învățătură și mun
că, se pun în termeni apropiați 
de cele ale tineretului din pro
ducție. „Partidul, arăta în confe
rință studenta ILEANA PÎR- 
VAN, ne pune la îndemînă con
diții generoase de muncă și stu
diu ; profesorii ne dăruiesc cu 
dragoste și pasiune cunoștințe ia 
un înalt nivel. Sîntem datori, la 
rîndul nostru, să dăm totul, fără 
a ne drămui eforturile pentru a 
răspunde cu rezultate pe măsura 
acestor condiții minunate". Con
ferința a scos în evidență 
faptul că munca educativă des
fășurată de organizațiile U.T.C. 
din școli și facultăți, deși s-a 
concretizat uneori în ințiative și 
acțiuni interesante, este încă 
lipsită de vitalitate. Numă
rul crescut de abateri de 
la disciplină, de la norme
le comportării civilizate, pro
centul încă mare de corigenți și 
restanțieri, pretind o exigență și 
o combativitate sporită. Organiza
țiile U T.C.. s-a subliniat puter
nic în cursul dezbaterilor, trebuie

să depună toate eforturile pentru 
ca opinia publică a tineretului să 
se facă simțită pretutindeni unde 
este prezent tînărul

în încheierea luciărilor confe
rinței a luat cuvîntul tovarășul 
ION POPESCU, secretar al C.C. 
al U.T.C., care referindu-se pe 
larg la activitatea organizațiilor 
U.T.C. din județul Galați în
dreptată în scopul creșterii con
tribuției tineretului Ia construc
ția economică, a subliniat semni
ficațiile majore ale participării ti
nerei generații la Înfăptuirea pro
gramului partidului, faptul că în
treaga activitate a acesteia re
prezintă o manifestare firească a 
recunoștinței pentru condițiile de 
muncă și viață oferite de partid, 
a dragostei de patrie, a preocu
pării pentru edificarea viitorului 
de aur al României. Se impune 
însă — a spus vorbitorul — ca 
organizațiile U.T.C să întreprin
dă măsuri concrete pentru apli
carea în viață a tuturor obiecti
velor stabilite aici precizînd că 
în acest sens, o atenție deosebită 
trebuie acordată preocupării pen
tru ridicarea calificării profesio
nale a tinerilor din industrie și 
agricultură, creării unui adevărat 
cult pentru cuceririle științei și 
ale tehnicii celei mai avansate, 
însușirii noilor utilajo, dezvoltării 
mișcării de invenții și inovații 
etc. „Organizațiile U.T.C. — a 
spus tovarășul Ion Popescu •— 
trebuie să ajute fiecare tînăr să-și 
însușească spiritul de înaltă dis
ciplină pe caro îl presupune ac
tivitatea într-o unitate socialistă, 
simțul de răspundere pentru în
deplinirea ritmică a planului, 
pentru realizarea unor produse de 
calitate, pentru utilizarea comple
tă a capacităților de producție și 
a timpului de lucru". Pentru evi
tarea fluctuațiilor exagerate ale 
cadrelor tinere, care duc la o 
s< adere inevitabilă a potențialu

lui de muncă a] unităților socia
liste, organizațiile U.T.C. au da
toria să dezvolte în conștiința ti
nerilor dragostea față de locul 
unde muncesc, respectul și pre
țuirea pentru , marca fabricii", a- 
tașamentul profund și conștient 
față de colectiv. Vorbitorul s-a 
oprit pe larg, în continuare asu
pra relației strînse care există în
tre participarea tinerilor la re
zolvarea sarcinilor economice și 
munca de educație ideologică, de 
formare a convingerilor politice, 
a fermității și a combativității 
revoluționare, evidențiind necesi
tatea ca organizațiile să depună 
eforturi susținute pentru îmbună
tățirea activității în această di
recție, pentru sporirea efici
enței acțiunilor ce se iniția
ză. Este necesar, s-a preci
zat în continuare, întărirea activi
tății organizațiilor U.T.C. la ni
velul brigăzilor, a! atelierelor, al 
secțiilor, al grupelor, al claselor, 
acolo unde se poate forma în chip 
eficient o atitudine combativă 
față de fenomenele negativ?. Un 
ansamblu de măsuri educative 
care să stimuleze cunoașterea și 
însușirea de către tineri a politicii 
partidului, formarea unei concep
ții marxist-Ieniniste, a unei etici 
înaintate, orientarea întregii acti
vități politico-educative spre dez
voltarea la tineri a dragostei de 
patrie, a atașamentului la poli
tica partidului, a hotărîrii de a-și 
dărui toate forțele înfăptuirii a- 
cestei politici va face ca tineretul 
să se afirme ca o prezență mai 
activă în opera de desăvârșire a 
construcției socialiste.

Fără a neglija celelalte aspecte 
ale activității în rândurile tinere
tului (munca cultural-artistică și 
distractivă, preocupările de sport 
șl turism etc), Conferința orga
nizației județene Galați a U.T.C. 
a constituit, în primul rînd o în
cercare de sinteză a reușitelor și a 
neapinsurilor manifestate în pri
vința participării tineretului la 
construcția economică, un prilej 
de formulare a unor obiective 
concrete pentru viitor. în numele 
noului organ ales de către confe
rință, tovarășul CAROLICĂ VA- 
SILE, prim secretar al Comite
tului județean U.T.C. a exprimat 
hotărârea uteciștilor din județ de 
a-și valorifica energia și entuzias
mul pentru transpunerea în viață 
a istoricelor hotărîri elaborate de 
cel de al IX-lea Congres, de Con
ferința Națională a Partidului Co
munist Român.

C. SEBASTIAN

Se îmnlinesc astăzi nouă de-

• cenți de la nașterea lut Ștefan 
Gheorghiu, militant de scamă al 
mișcării muncitorești din patria 

_ noastră, al luptei centru elibe- 
țp rarea maselor muncitoare de 

sub exploatare, pentru socia
lism.

A Tînărul muncitor dulgher din 
Ploiești si-a început activitatea 
revoluționară ca unul dintre cel 
mai activi membri ai Clubului 
socialist al muncitorilor din o- 
rașul petroliștilor. Mișcarea so
cialistă din tara noastră era. 
în acel timp. Intr-un moment de 
cumpănă. Unele elemente — a 
căror Inconsecventă de ordin 
ideologic șl politic, manifestată 
în ultimii ani de existentă ai 
Partidului Social-Democrat al 
Muncitorilor din România, de
venise evidentă — încercaseră și 
reușiseră să dezorganizeze par
tidul proletariatului român, tre- 
cînd în mod fățiș în partidul 
liberal, partid al claselor ex
ploatatoare.

Unirea forțelor muncitorești 
în lupta împotriva exploatării 
capitaliste a constituit, și pen
tru Ștefan Gheorghiu, ca pentru 
atttia altl militant) de frunte, 
trăsătura distinctivă a activi
tății pe care a desfăsurat-o pînă 
tn ultima clipă a vieții. Acestui 
scop i-a închinat talentul său de 
orator, de propagandist și orga
nizator entuziast. La Ploiești, la 
Cîmpina. la Băicol. la Buște-

t

1
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trlva țărănimii. E arestat și în
temnițat arbitrar timp de a- 
ptoâpe șase luni. cînd. în urma 
protestului general al clasei 
muncitoare, este eliberat.

Reîntors la Ploiești, iși reia 
activitatea cu aceeași însuflețiră 
șl abnegație. Vorbește Ia o mare 
întrunire din orașul natal, unde 
își unește glasul cu ceilalți ora
tori împotriva legii meseriilor 
și a scumpirii traiului : tine o 
înflăcărată cuvîntare. de viu 
răsunet în epocă, la ședința 
săptămînală a Cercului „Româ
nia muncitoare" din București ; 
participă, între 6—7 ianuarie 
1908, ca delegat al Ploieștiului, 
la a treia conferință socialistă, 
desfășurată la București. La a- 
ceastă conferință — unde, scriu 
documentele vremii, ,.i s-a făcut 
o primire entuziastă" — este 
ales membru supleant în Comi
tetul Central al Uniunii Socia
liste, for organizatoric central, 
prin transformarea căreia se va 
constitui. Ia sfîrșitul Iul ianua
rie $1 începutul lui februarie 
1910, Partidul Social-Democrat 
din România, la al cărui con
gres de întemeiere la parte șl 
Ștefan Gheorghiu.

Ultimii ani ai vieții sale tu
multoase îi petrece în mijlocul 
petroliștilor de pe Valea Pra
hovei si al muncitorilor din 
porturile dunărene. La Brăila, 
tn Perioada grevei generale din 
1910. însuflețește, prin cuvîntul
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. HUNEDOARA

în județul Hunedoari își des
fășoară activitatea aproape 60 000 
de uteciști, dintre care mai mult 
de jumătate lucrează în întreprin
derile industriale, de transpor
turi și șantierele de construcții. 
Privit și numai sub aspectul pon
derii sale numerice, contribuția 
sa este demnă de luat în seamă, 
de analizat.

— Biroul comitetului județean 
de partid, se adresa tinerilor, de 
la tribuna conferinței organizației 
județene U.T.C. tovarășul IOA- 
CHIM MOGA, prim-secretar al 
Comitetului județean Hunedoara 
al P.C.R., dă o înaltă apreciere 
muncii tineretului și felicită din 
toată inima organizația județea
nă U.T.C pentru contribuția a- 
dusă la dezvoltarea multilaterală 
a județului nostru. Avem un ti
neret minunat, atașat cauzei cla
sei muncitoare, care știe să răs
pundă chemărilor partidului, să 
dea viată sarcinilor ce-i sînt în- 
rredintate. Tot ceea ce am rea
lizat este important și valoros...

Atît darea de seamă, cît și 
participanții la dezbateri — mi
neri, siderurgiști, constructori — 
au scos, cu mîndrie, în relief e- 
nisoade din munca avîntată a co
lectivelor lor, realizări de presti
giu cu care au încheiat anul 1968, 
care, unindu-se în aceeași mat
că, au făcut ca industria județu
lui să-și depășească toți indica
torii de plan. „Sîntem și vom fi 
de nădejde țării și partidului, ori- 
cînd și oriunde — suna angaja
mentul unuia dintre participanți
— maturi, dornici de a ne afir
ma, de a răspunde prin muncă 
grijii partidului Dovada ? însu
flețirea cu care participăm la în
trecerea socialistă... Anul trecut 
ea a angrenat peste 30 000 de ti
neri din care aproape iumătate 
au fost evidențiați lună de lună...

— Proiectanta din cadru! or
ganizației noastre — arăta arhi
tectul Ion Constantinescu, secre
tând organizației U.T.C. de la 
D.S.A.P.C. Deva — sînt specia
liștii care concep Hunedoara de 
niîine. Pentru a le cultiva dra
gostea față de meseria aleasă am 
organizat o dezbatere referitoare 
la „Potentele educative ale mun
cii". O altă dezbatere, intitulată 
„Munca șefului de proiect" a vi
zat același scop.

Multe din acțiunile întreprinse
— au relevat și alți vorbitori — 
au avut drept scop perfecționarea 
profesională a tinerilor. Progresul

tehnic care înaintează cu pași 
mari în toate ramurile economiei, 
pune în fața tineretului sarcina 
de a-și însuși tehnica nouă, de a 
învăța din experiența muncitori
lor vîrstnicl, de a promova tot ce 
este înaintat în procesul de pro
ducție. O eficiență de netăgăduit, 
a fost părerea lor unanimă, au 
avut-o în acest sens „olimpiadele 
pe meserii", organizate în nu
meroase întreprinderi, și care au 
antrenat un mare număr de ti
neri. Elogiindu-le eficiența, s-a 
propus extinderea lor peste toi 
unde este posibil și antrenarea la 
ele a tuturor categoriilor de ti
neri. Totodată se recomanda o 
mai judicioasă folosire a tinere
lor cadre inginerești, a unei a- 
propicri mai strînse a acestora 
de masa tinerilor.

Cu aceeași combativitate, cu a- 
ceeași unanimă dorință de a 
rrmnei mai bine, au fost scoase 
în relief unele deficiențe care 
persistă în acest domeniu. Una 
din ele o constituie faptul că pro
blemele calificării și ridicării ca
lificării tinerilor n-au stat întot
deauna în centrul preocupării 
tuturor organizațiilor U.T.C., mai 
ales a celor de minerit și de pe 
șantierele de construcții în a- 
celași timp, numărul celor care 
își profesează meseria, dună ce 
absolvă cursurile de calificare, 
este redus, așa cum a dovedit un 
studiu efectuat în rîndul a 2 000 
de tineri de la 20 de întreprin
deri industriale. Referiri negative 
s-au făcut și la adresa disciplinei 
în muncă a uteciștilor. Există încă 
numeroși tineri care absentează 
nemotivat (Ia Combinatul side
rurgic Hunedoara, de pildă, nu 
mărul lor a fost de 1 500), întîr- 
zie sau nu respectă integral 
timpul de lucru, nu-și întrețin în 
bune condiții mașinile și utilaje
le, nu utilizează cu spirit gospo
dăresc materiile prime și mate
rie’'’.

Dincolo de analiza deosebit de 
lucidă, matură, efectuată atît în 
dar-a de seamă cît și de către 
vorbitori, a rolului și locului pe 
care tineretul și l-a cîștigat în 
producție, conferința organizației 
județene a deschis larg și o fe
reastră spre viitor. Sarcinile care 
revin tineretului în 1969, anul 
hotărâtor al cincinalului, solicită 
tineriloi eforturi sporite, o dăruire 
și mai mare. Pentru ducerea lor 
la bun sfîrșit, organizațiile 
U.T.C., tinerii, sînt înarmați cu

d busolă sigură t sarcinile și an
gajamentele pe care și le-a luat 
organizația județeană de partid 
în întrecerea cu celelalte județe 
ale țării, răspunsul la chemările 
organizațiilor județene Prahova și 
Teleorman ale U.T.C. (adoptat în 
cadrul conferinței), precum și 
programul de activități pe anul 
1969 care înmănunchează un 
complex de măsuri și activități 
interesante, bine gîndite.

Pentru a-și aduce contribuția 
Ia realizarea angajamentelor lua
te în acesl an de întreprinderile 
industriale — obținerea peste 
plan a 33 000 tone cărbune brut 
extras- 10 000 tone fier în mine
reu, 12 000 tone fontă, 27 000 
tone oțel și laminate, o serie de 
acțiuni din programul de acti
vități își propun ca scop mobili
zarea tineretului la o activitate 
cît mai susținută pentru sporirea 
productivității muncii, reducerea 
consumurilor specifice, utilizarea 
la întreaga capacitate a mașini
lor și agregatelor, accelerarea rit
mului de execuție a lucrărilor.

Spațiul nu ne îngăduie să enu
merăm toate problerriele dezbă
tute. Deși agricultura are o pon
dere mică în economia județului, 
nici activitatea tinerilor din a- 
cest sector n-a fost trecută cu 
vederea, fiind depistate o serie 
de neajunsuri în activitatea orga
nizațiilor U.T.C. de Ia sate, mai 
ales în ce privește mobilizarea 
tinerilor la muncă și perfecționa
rea lor profesională. Date fiind 
amploarea și diversificarea pe 
care le-a cunoscut învățămîntul, 
unii vorbitori s-au referit la ac
tivitatea din școli și facultăți, e- 
vidențiind realizări de seamă, dar 
și rezerve încă nevalorificate. Au 
fost stabilite, de asemenea, mă
suri pentru creșterea eficienței 
activității politico-ideologice.

★
Conferința, la lucrările căreia 

au participat GHEORGHE MI
RON, membru al Biroului C.C. 
al U.T.C., numeroși invitați din 
partea organelor locale de partid 
și de stat, conducători de între
prinderi și ai unor organizații ob
ștești, a ales apoi noile organe 
conducătoare ale organizației ju
dețene. Prim-secretar al comite
tului județean U.T.C. a fost ales 
tovarășul VIOREL FAUR.

AL. BALGRADEAN

ției pentru cultivarea la tineri a 
dragostei de muncă, a răspunde
rii pentru dezvoltarea cooperati
vei, la o mai intensă participare 
a tineretului la îndeplinirea sar-
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ÎNDEMN fPRE MAI BINE
Unitate teritorială tînără, ju

dețul Ialomița, la nn an dc la 
tnființarea lui, se află puternic 
înscris pe orbita unei rapide șl 
multilaterale dezvoltări, subliniind 
prin rezultatele sale economice 
și pc plan social justețea hotărî- 
rilor partidului.

In anul care a trecut, județul 
și-a îmbogățit zestrea agricolă 
fertilizând și irigînd suprafețe în
semnate, a continuat mocanizarea 
unui important volum de lucrări, 
a obținut recolte medii bo
gate cu toate condițiile de 
secetă. Industria județului a 
început să prefigureze aceas
tă parte a țării ca pe o im
portantă zonă menită să valorifice 
bogății naturale. Tn 1968 au in
trat în funcțiune o fabrică de 
conserve, fabrica de nutrețuri 
combinate, fabrica de ulei de la 
Slobozia și altele.

Toate aceste realizări ca și sar
cinile economice viitoare privind 
dezvoltarea în toate ramurile e- 
conomico-sociale au constituit 
premizele dezbaterilor recentei 
conferințe a organizației județene 
Ialomița a U.T.C.

în darea de seamă prezentată, 
subliniindu-se că mobilizarea ti
neretului la îndeplinirea sarcini
lor de producție, întărirea disci
plinei și răspunderii sale profesio
nale au constituit preocupările 
principale ale comitetului jude
țean, ale organelor și organiza
țiilor U.T.C. din diferite sectoare 
de activitate, s-au adus ca argu
mente numărul mare de tineri cu
prinși în întrecerile socialiste, ac
tivitățile pe care organizațiile 
U.T.C. din întreprinderile jude
țului le-au inițiat în vederea o- 
rientării și mobilizării tinerilor 
spre formele de calificare și ri
dicare a calificării profesionale. 
Același lucru s-a petrecut într-o 
anumită măsură șl în agricultură, 
unde gradul de mecanizare pre
supune o bună pregătire profe
sională.

Preluînd ideea expusă în da
rea de seamă, MARIA ARSENE, 
secretar al comitetului U.T.C. de 
la Fabrica de confecții din Că
lărași, a vorbit despre experiența 
organizației privind mobilizarea 
tineretului Ia cursurile de specia
lizare profesională. „De un real 
folos în această acțiune a fost 
faptul că lectorii cursului de spe
cializare sînt tot tineri ai organi
zației noastre. Am discutat cu ei

înainte de începerea cursurilor și, 
la rîndu-le, au reușit să atragă 
masa de tineri chiar direct de la 
locul de producție. Anul trecut 
au urmat acest curs 200 de tineri, 
cifră care pentru capacitatea fa
bricii noastre reprezintă un pro
cent însemnat".

Un alt vorbitor, AURELIAN 
BUTOI, secretarul comitetului 
U.T.C. de la Fabrica de ulei 
Slobozia, subliniind necesitatea 
ca această nouă unitate socialistă, 
dotată cu utilaje perfecționate, să 
fie deservită de muncitori cu o 
înaltă calificare, a scos în evi
dență faptul că există o puternică 
rezervă „internă" umană, nefolo
sită încă la sporirea randamen
tului mașinilor.

După ce au trecut tn revistă 
unele rezultate bune obținute de 
tinerii din agricultură, dezbateri
le au evidențiat că unele orga
nizații din cooperativele agricole 
de producție desfășoară o slabă 
activitate de antrenare a tuturor 
tinerilor la realizarea sarcinilor 
de producție, la întreaga viață e- 
conomică a unităților agricole. S-a 
criticat în continuare faptul că 
unele comitete ale U.T.C. din 
C.A.P. nu cunoso problemele 
care se ridică în activitatea 
economică, nu urmăresc curo 
participă tinerii la muncă. Va 
trebui ca organizațiile să des
fășoare o muncă mult îmbu
nătățită, să declanșeze o am
plă acțiune politico-educativă 
pentru a determina tinerii să-și 
aducă un aport corespunzător la 
dezvoltarea și consolidarea unită
ților agricole din comunele unde 
trăiesc.

Un lucnj deosebit de util s-a 
dovedit faptul că, în replică la 
asemenea stări de luoruri, în con
ferință au fost expuse pe larg 
experiențele pozitive ale unor or
ganizații ca cele din comuna Grin- 
du, de la I.A.S. Drumul Subțire, 
au fost dezbătute formele și me
todele prin care acestea au reușit 
să dobîndească rezultate deosebi
te în afirmarea tineretului ca un 
factor activ, dinamic în viața 
cooperativelor, a satelor. Valori- 
ficînd asemenea experiențe, în 
lumina sarcinilor stabilite în re
centa plenară a C.C. al U.T.C., 
care a analizat activitatea tn rîn
dul tineretului de la sate, confe
rința a adoptat un amplu ansam
blu de măsuri menite să ducă la 
creșterea preocupărilor organiza-

cinilor ce stau tn fața unitățiloi 
agricole din județ.

în același spirit analitic, con
vingător, conferința s-a ocupat și 
de alte aspecte ale activității ti
nerilor. S-a vorbit despre tineretul 
din școli, despre „nevoia perma
nentă de muncitori, tehnicieni, 
cadre cu pregătire superioară, lu
cru care presupune prezența mai 
eficientă a organizațiilor U.T.C., 
printr-o muncă susținută de pre- 
pătire si orientare profesională. 
S-a vorbit despre intensificarea ac
tivității extrașcolare, despre im
portantele atribuții ce-i revin 
U.T.C. în acest domeniu, subli- 
niindu-se ideea inițierii unor ac
țiuni cu valoare educativă mai 
ridicată, care să completeze și să 
întregească procesul de învăță- 
mînt.

în felul acesta, întreaga confe
rință s-a desfășurat sub sem
nul unei analize temeinice a par
ticipării tineretului la activitatea 
de producție, lucru firesc dacă 
ne gîndim că, în acest județ în 
plină dezvoltare, tineretul, așa 
cum sublinia tovarășul MARIN 
VASILE, prim-secretar al Comi
tetului județean de paitid —• Ia
lomița în cuvîntul rostit, este 
chemat să depună, alături de toți 
oamenii muncii, eforturi susținu
te pentru înflorirea lui economică 
și socială. Bogatul program de 
activități adoptat, angajamentul 
care a concretizat în finalul dez
baterilor răspunsul organizației ju
dețene la chemările organizațiilor 
Prahova și Teleorman ale U.T.C. 
evidențiază hotărîrea uteciștilor 
din județul Ialomița, a întregu
lui tineret ialomițean, de-a obți
ne cele mai bune rezultate în ac
tivitatea sa, de-a întîmpina cea 
de-a 25-a aniversare a Eliberării 
patriei și cel de-al X-Iea Congres 
al Partidului Comunist Român cu 
noi fapte care să cinstească nu
mele de utecist.

In încheierea lucrărilor, la care 
au participat tovarășul NICOLAE 
STOIAN, membru al Biroului 
C.C. al U.T.C., numeroși invitați, 
reprezentanți ai unor instituții și 
organizații obștești din județ, au 
fost alese noul comitet județean 
U.T.C. și comisia de cenzori.

Ca prim-secretar al Comitetu
lui județean Ialomița al U.T.C. a 
fost ales tovarășul GHEORGHE 
ICHIM.

V, CONSTANTINESCU
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nari. în toate centrele muncito
rești de pe Valea Prahovei, el 
a desfășurat. în anii de la înce
putul secolului nostru, o activi
tate prodigioasă de grupare a 
muncitorilor In organizații pro
fesionale proprii, demascînd 
scopul urmărit de burghezie 
prin înființarea corporațiilor. în 
1902 : acela de a abate proleta
riatul român de Ia lupta de 
clasă.

„Răul cel mare — spunea 
Gheorghiu la o întrunire mun
citorească organizată la Cîmpi
na, în 1908 — este că muncito
rii nu-și cunosc valoarea lor si 
ei nu-și dau seama că, 
dacă muncitorii s-ar uni și 
nu s-ai mai lăsa îefuiti de către 
trîntorii societății, atunci s-ar 
schimba fata lumii'*.

Conferințele sale. lupta pentru 
sprijinirea grevelor muncito
rești. rîndurile mobilizatoare 
scrise în paginile ziarului „Ro
mânia muncitoare" aveau să a- 
ducă o contribuție vie la dez
voltarea conștiinței de clasă a 
proletariatului, la maturizarea 
sa ideologică. Rînd pe rînd. în 
Cîmpina. Buștenari. Ploiești, ca 
urmare a acțiunilor întreprinse 
de ștefan Gheorfhiu și de alti 
militant!, s-au înființat sindicate 
muncitorești. Prin activitatea 
lui Ștefan Gheorghiu și a ce
lorlalți militant! a fost reorga
nizată la scara întregii țări, la 
începutul secolului nostru, miș
carea sindicală și muncitoreas
că din tara noastră. Astfel. în 
anul 1908. în zilele de 13—15 
august, el Ia parte, la București, 
la prima conferință pe tară a 
cercurilor socialiste și a sindi
catelor ea reprezentant al mun
citorilor din Cîmpina ; la cea 
de-a doua conferință, ținută la 
Galati între 29 iunie—1 Iulie 
1907, a fost ales (in lipsă, fiind 
arestat) membru în Comisia Ge
nerală a Sindicatelor din Ro
mânia.

Anul 1907 încrustat în istoria 
patriei noastre ca unul dintre 
momentele de intensă manifes
tare a luptei de clasă, îl va 
face ne Ștefan Gheorghiu inde
zirabil pentru clasele exploata
toare. Luase apărarea răscula- 
tilor. denunțase cu violentă 
masacrul ce se săvirșea împo-

său, ca de atîtea alte ori mal 
înainte, miile de luptători care 
urmăreau nu numai Îmbunătă
țirea vieții muncitorilor, ci șl 
lichidarea unor forme si proce
dee învechite ale raporturilor 
dintre capital șl muncă, deschi- 
zînd. astfel, prin lupta lor. dru
mul progresului general In via
ta economică a tării. La con
gresul Uniunii muncitorilor din 
transport pe apă și De uscat 
din România. tinut la Brăila 
între 6—9 decembrie 1912, Ște
fan Gheorghiu este ales secre
tar și. în același timp, redactor 
al gazetei acestei organizați! 
muncitorești, una dintre cele 
mai mari din tară, pe care o 
va conduce cu competentă, cu 
fermitate și pasiune, pînă la 
sfîrșitul vieții.

A militat pentru întăriri1, le
găturilor si a prieteniei dintre 
popoarele țărilor balcanice, de- 
nuntînd tendințele de învrăjbi
re a națiunilor din această 
zonă, tendințe promovate de 
cercurile reacționare din sud- 
estul Europei. In acest spirit, 
elaborează si difuzează. împreu
nă cu un grup de socialiști din 
Ploiești, manifestul „Război 
războiului". „Cînd ni se va tot 
cînta că -Patria care».... «Patria 
vrea» — se scria în acest ma
nifest mobilizator — să închi
dem o dată nentru totd»»una 
gura șarlatanilor cu: Patria 
sîntem noi. muncitorii, produ
cătorii Întregii bogății sociale. 
Si numai noi știm mai bine ca 
oricine ceea ce trebuie de fă
cut".

Ștefan Gheorghiu s-a stins 
din viată în ziua de 6/19 martie 
1914. în vîrstă de 35 de ani. 
Rămășițele lui pămfntești au 
fost depuse — tn anii noștri — 
la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea ponorului si a 
patriei, pentru socialism, po
porul nostru omagilndu-i cu 
dragoste si recunoști».ți1 memo
ria, ca unuia care a întruchipat, 
în personalitatea sa. cele mal 
nobile însușiri ale eroicei noas
tre clase muncitoare.

L ILINCIOIU
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Față de 1938, producția îngrășămintelor chimice, va fi la fi
nele actualului cincinal, de circa 1000 de ori mai mare. 
In fotografie î Citadela de la Tr. Măgurele; Combinatul do 

îngrășăminte chimice
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ÎNTRUNIRI PENTRU PROPUNEREA DE CANDIDAȚI Al FRONTULUI
UNITĂȚII SOCIALISTE IN ALEGERILE DE LA 2 MARTIE

(Urmare din pag. I)

su, directorul Liceului nr. 2 
Alexandria, medicul Radu Do- 
brescu, Paraschiva Țiței, pre
ședinta Comitetului orășenesc 
al femeilor, Gheorghe Dinu, 
președintele cooperativei agri
cole 8 Martie din comuna Ți
gănești, au reliefat biruințele 
dobîndite de oamenii muncii 
din județul Teleorman, sub 
conducerea comuniștilor, în 
dezvoltarea economiei și cul
turii, în întreaga operă de 
construcție socialistă. Ei l-au 
asigurat pe candidat că îi vor 
susține candidatura atît prin 
votul pe care ii vor da la. 2 
martie, cît și prin activitatea 
neobosită pe care o vor des
fășura fiecare la locul său de 
■nuncă.
In încheierea adunării a 

luat cuvîntul tovarășul Gheor
ghe Rădulescu care, după ce 
a mulțumit participanților 
pentru încrederea acordată, 
s-a referft la procesul de con
tinuă aprofundare și perfec
ționare a democrației socia
liste, evidențiind marile ener
gii creatoare pe care le scoate 
la lumină politica partidului 
de antrenare a unor mase tot 
mai largi de oameni ai mun
cii la conducerea vieții poli
tice, economice, sociale.

In sala frumoasei casc de 
cultură din Bacău a avut loc 
o însuflețită adunare la care 
au participat numeroși repre
zentanți ai oamenilor muncii 
din întreprinderi și instituții, 
cadre didactice și studenți de 
la Institutul Pedagogic, oa
meni de artă și cultură, re
prezentanți ai organizațiilor 
de masă și obștești.

Subliniind transformările 
înnoitoare care au avut loc 
în ultimii ani în toate orașele 
și satele județului, ca urmare 
a aplicării politicii înțelepte a 
partidului, tovarășul Ioan I- 
chim, prim-secretar al Comi
tetului județean Bacău al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui județean al Frontului U- 
nitătii Socialiste a propus 
candidat pentru circumscrip
ția electorală nr. 1 Bacău- 
Sud în alegerile de deputați 
pentru Marea Adunare Națio
nală pe tovarășul LEONTE 
rAUTU, membru al Comite
tului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Importantele realizări obți
nute în județul și municipiul 
Bacău pe tărîm economic, ur- 
banistic-edilitar, social-cultu
ral și-au găsit oglindirea în 
cuvintele pline de entuziasm 
ale tovarășilor Lazăr Muraru, 
secretar al Comitetului muni
cipal Bacău al U.T.C., Marin 
Cosmescu, profesor la Liceul 
nr. 2, Ioan Prodan, medic, Io
sif Weiss, maistru la fabrica 
..Proletarul" și ale altor vorbi
tori, care și-au exprimat ho- 
tărîrea de a munci cu toate 
forțele pentru a îndeplini și 
depăși sarcinile de plan pe 
1969, pentru a contribui la în
făptuirea angajamentelor luate 
recent de, Consiliul popular ju
dețean de a realiza prin mun
că patriotică lucrări edilitar- 
gospodărești în valoare de 
peste 100 milioane lei. Ei au 
arăta, totodată, că sprijină cu 
însuflețire propunerea făcută.

în încheierea adunării a luat 
cuvîntul tovarășul Leonte 
Răutu care, după ce și-a ex
primat mulțumirile față de a- 
legători pentru încrederea a- 
rătată, a făcut o suscintă pre
zentare a succeselor repurtate 
de poporul nostru în perioada 
care s-a scurs de la ultimele 
alegeri. Cetățenii orașului și 
județului Bacău — a relevat 
vorbitorul — dispun de largi 
posibilități pentru a contri
bui și mai mult la realizarea 
mărețului program de edifi
care a socialismului, la atin
gerea înaltelor țeluri de pro
pășire multilaterală a țării 
spre care ne călăuzește parti
dul.

Numeroși cetățeni din mu
nicipiul Giurgiu, muncitori, 
ingineri, tehnicieni, cadre di
dactice, medici, gospodine, re
prezentanți ai organizațiilor de 
masă și obștești au luat parte, 
marți după-amiază, la aduna
rea ce a avut loc la Casa de 
cultură din oraș, în cadrul că
reia tovarășul GHEORGHE 
STOICA, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și al Consiliului de 
Stat, a fost desemnat drept 
candidat al Frontului Unității 
Socialiste, pentru circumscrip
ția electorală nr. 1 — Giur
giu, în alegerile de deputați 
pentru Marea Adunare Națio
nală.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Gheorghe Necula, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Ilfov al P.C.R., pre
ședintele Consiliului județean 
al Frontului Unității Socialis
te. Vorbitorul a făcut o tre
cere în revistă a realizărilor 
oamenilor muncii din județul 
Ilfov de la ultimele alegeri, 
subliniind că acestea sînt o 
expresie grăitoare a politicii 
partidului de dezvoltare mul
tilaterală a patriei, a preocu
pării consecvente pentru dez
voltarea armonioasă a tuturor 
județelor țării. La Giurgiu au 
luat ființă și s-au dezvoltat 
noi unități industriale. Au fost 
construite noi blocuri de lo
cuințe, o casă de cultură, o 
policlinică, școli.

în acest an, economia jude
țului Ilfov va cunoaște o nouă 
dezvoltare. Se prevede ca pro
ducția globală industrială să 

crească cu 13 la sută față de 
realizările anului precedent.

Au luat apoi cuvîntul Con
stantin Vîlsan, secretarul Co
mitetului de partid de Ia Șan
tierele Navale Giurgiu, Petra 
Vlaicu, directoarea Liceului 
nr. 1, ing. Niculae Simion, se
cretarul Comitetului de partid 
al Direcției Navigației Fluvia
le, Ana Budurescu, muncitoa
re la Fabrica Steagu Roșu, 
secretara organizației U.Ț.C., 
dr. Șerban Iliescu, directorul 
Spitalului Unificat din loca
litate, care, au sprijinit unanim 
propunerea făcută.

Luînd cuvîntul, în încheie
rea adunării, tovarășul Gheor
ghe Stoica a mulțumit căldu
ros participanților pentru în
crederea acordată. Programul 
de dezvoltare economică și 
social-culturală elaborat de 
partid, cu care candidații 
Frontului Unității Socialiste se 
prezintă în fața alegătorilor, a 
spus vorbitorul, este consa
crat ridicării bunăstării mate
riale și spirituale a oameni
lor muncii — țelul suprem al 
întregii activități a partidului 
nostru.

La Baia Mare, în sala cine
matografului „Minerul" a 
avut loc o adunare entuziastă 
la care au participat oameni 
ai muncii români, maghiari 
și de alte naționalități din 
circumscripția electorală nr. 1 
Baia Mare Nord.

Deschizînd adunarea, tova
rășul Gheorghe Blaj, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Maramureș al P.C.R., 
președintele Consiliului jude
țean al Frontului Unității So
cialiste, a reliefat marile 
transformări socialiste care au 
ridicat meleagurile maramu
reșene — în trecut hărăzite 
înapoierii economice și cultu
rale — la binefacerile pro
gresului și civilizației.

A fost apoi propus candidat 
al Frontului Unității Socialiste 
pentru alegerile de deputați 
în Marea Adunare Națională 
tovarășul DUMITRU COLIU, 
membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Colegiului 
central de partid.

Primită cu bucurie, candida
tura a fost susținută de nu
meroși participanți. Florian 
Băgăluț, directorul Combinatu
lui chimico-metalurgic „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej" din Baia 
Mare, Petru Ardelean, miner 
la Exploatarea minieră Săsar, 
Silvia Timbolschi, lector uni
versitar la, Institutul pedagogic 
din Baia Mare, Costin Simion, 
maistru preparator la flotația 
centrală, precum și alți vor
bitori, și-au exprimat profun
dul atașament față de partid 
și politica sa, a cărei justețe 
și clarviziune se reflectă și 
în dezvoltarea impetuoasă eco- 
nomico-socială a județului Ma
ramureș.

în numele locuitorilor jude
țului și municipiului, vorbi
torii s-au angajat să munceas
că cu abnegație și pasiune pen
tru înfăptuirea mărețului pro
gram de edificare socialistă 
elaborat de partid.

în încheier&a adunării a luat 
cuvîntul tovarășul Dumitru 
Coliu care, mulțumind alegăto
rilor pentru cinstea ce i-au a- 
cordat-o desemnîndu-1 candi
dat în alegerile de la 2 martie, 
a subliniat perspectivele lumi
noase ce se deschid pentru în
florirea continuă a patriei 
noastre.

în sala de spectacole a Clu
bului central din Bicaz, nu
meroși muncitori, ingineri și 
tehnicieni, țărani din comune
le învecinate, cadre didactice, 
medici, gospodine au luat par
te la o însuflețită adunare in 
cadrul căreia tovarășul EMIL 
DRAgANESCU, membru su
pleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, a fost desemnat candi
dat al Frontului Unității So
cialiste în circumscripția elec
torală numărul 3 Bicaz, pen
tru alegerile de deputați în 
Mărea Adunare Națională. 
Susț.inînd cu căldură propu
nerea făcută de tovarășul 
Ștefan Boboș, prim secretar al 
Comitetului județean de par
tid Neamț, președintele Con
siliului județean al Frontu
lui Unității Socialiste, nu
meroși vorbitori, printre ca
re Vasile Olaru, directo
rul Fabricii de ciment din 
Bicaz, Veronica Mihăilescu, 
profesoară la liceul din locali
tate, Cornel Constantinescu, 
medic la sanatoriul de la Bi- 
sericani, Vasile Dionisie, di
rectorul întreprinderii fores
tiere Tarcău, Nicolae Nica Țe- 
peș țăran din comuna Bicaz- 
Chei, și alții au subliniat că 
alegerile de la 2 martie con
stituie un eveniment de sea
mă în viața politică a țării. 
Oamenii muncii din județul 
Neamț, martori ai marilor 
prefacer’ care au schimbat din 
temelii peisajul economic al 
acestor meleaguri, au arătat 
vorbitorii, vor întîmpina acest 
eveniment cu noi realizări 
pentru îndeplinirea sarcini
lor planului pe acest an, 
pentru realizarea programului 
trasat de partid de înflorire 

, continuă a patriei. Cei ce au 
luat cuvîntul la adunare au 
făcut totodată un bilanț al în

făptuirilor din anii construc
ției socialiste. Pe aceste locuri, 
la Bicaz, a fost construită o 
puternică hidrocentrală, iar pe 
Bistrița un întreg lanț de cen
trale hidroenergetice, care des
chid importante perspective de 
ordin economic. De asemenea, 
fn acest nou centru industrial 
a fost construită o fabrică de 
ciment, ale cărei produse sînt 
cunoscute nu numai în țara 
noastră, ci și în alte 50 de 
țări de pe toate meridianele 
pământului. Numai în ultimii 
trei ani, acest gigant al cimen
tului și-a sporit producția cu 
peste 133 000 tone. Vorbitorii 
au arătat că realizările de sea
mă obținute de oamenii mun
cii din județul Neamț, sînt o 
expresie grăitoare a felului în 
care toți cei ce muncesc în
făptuiesc politica înțeleaptă a 
partidului nostru de dezvolta
re multilaterală a patriei, de 
creștere armonioasă a potenți
alului economic al tuturor ju
dețelor țării.

Mulțumind călduros pentru 
înalta încredere acordată, to
varășul Emil Drăgănescu și-a 
exprimat convingerea că locui
torii orașului Bicaz vor întîm
pina evenimentul alegerilor cu 
noi realizări pentru îndeplini
rea sarcinilor de plan pe acest 
an, pentru realizarea progra
mului trasat de partid de în
florire continuă a patriei.

La Sf. Gheorghe, o însufle
țită adunare cetățenească a a- 
vut loc ieri în sala Teatrului 
de Stat. După ce a prezentat 
auditoriului un amplu tablou 
al realizărilor înnoitoare obți
nute de oamenii muncii din 
județ în anii construcției so
cialiste, tovarășul Carol Ki- 
raly, prim-secretar al comite
tului județean de partid Co- 
vasna, președintele Consiliu
lui județean al Frontului Uni
tății Socialiste, a propus can
didat pentru circumscripția e- 
Iectorală nr. 1 Sf. Gheorghe 
în alegerile de deputați pentru 
Marea Adunare Națională pe 
tovarășul MIHAI GERE, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretar al C.C. al P.C.R., 
președinte al Comitetului pen
tru Problemele Administrației 
locale.

Sprijinind cu căldură propu
nerea, tovarășii Zoltan Hegyi, 
directorul Uzinelor textile „Ol
tul" din localitate, dr Petru 
Oprea, directorul direcției sa
nitare județene, artista eme
rită Ana Duk-asz, directoarea 
Teatrului de Stat din Sf. 
Gheorghe, Tamaș Plugor, pre
ședintele C.A.P. Chichiș, și alți 
vorbitori au subliniat adîncul 
democratism al politicii parti
dului. drepturile largi de afir
mare pe toate tărîmurile de 
activitate economică, socială, 
culturală de care se bucură toți 
oamenii muncii din țara noas
tră. români, maghiari și de 
alte naționalități, uniți în ma
rea familie a României socia
liste. In numele oamenilor 
muncii din județ, vorbitorii 
și-au exprimat adînca lor re
cunoștință și atașamentul față 
de Partidul Comunist Român, 
față de conducerea sa strîns 
legată de masele largi de oa
meni ai muncii.

In încheierea adunării au 
luat cuvîntul tovarășul Mihai 
Gere care, mulțumind pentru 
încrederea acordată, a accen
tuat necesitatea ca organele 
locale de stat, cu sprijinul larg 
al maselor populare, să-și spo
rească eforturile pentru valo
rificarea mai deplină a boga
tului potențial material și 
uman existent în județ, pentru 
dezvoltarea în continuare a e- 
conomiei șl culturii, pentru 
progresul multilateral al pa
triei noastre socialiste.

Uzina „Grivița roșie" din 
Capitală a găzduit, într-o at
mosferă de puternic entuziasm, 
adunarea cetățenilor din cir
cumscripția electorală nr. 26, 
„Grivița roșie".

Luînd cuvîntul, tov. Jan 
Beiu, directorul uzinei, mem
bru în Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste, 
a subliniat înaltul democra
tism al alegerilor de deputat! 
în tara noastră. Referindu-se 
la vastul program elaborat de 
partid pentru dezvoltarea eco
nomiei noastre socialiste, vor
bitorul a menționat că indus
tria bucureșteană își aduce o 
importantă contribuție. Spo
rul producției globale prevă
zut pentru anul 1969 va fi de 
10,5 la sută, față de 1968. 
Tovarășul Jan Beiu a pro
pus, în numele Consiliu
lui Național al Frontului 
Unității- Socialiste, pe to
varășul DUMITRU POPA, 
membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar ăl Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., drept candidat pentru 
alegerile de deputați în Ma
rea Adunare Națională.

Sprijinind cu căldură pro
punerea făcută, tovarășii Ion 
Popescu, cazangiu la Uzina u- 
tilaj chimic „Grivița roșie", 
Alexandru Groza, directorul 
Institutului de cercetări al Mi

nisterului Transporturilor Au
to, Navale și Aeriene, Adam 
Căliman, directorul Școlii ge
nerale nr. 175, Elena Geor
gescu, muncitoare la Uzina u- 
tilaj chimic „Grivița roșie", 
Gheorghe Ionescu, pensionar, 
dr. Ion Filipescu, directorul 
maternității Grivița, și Sergiu 
Demetriad, actor la Teatrul 
Giulești și-au exprimat ade
ziunea lor deplină față de po
litica partidului nostru, politi
că ce corespunde intereselor 
națiunii noastre socialiste, ho- 
tărîrea lor de a înfăptui sar
cinile ce le revin în opera de 
construcție socialistă a Româ
niei.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Dumitru Popa a mulțumit 
pentru încrederea acordată de 
alegători și a evidențiat suc
cesele obținute de oamenii 
muncii sub conducerea Par
tidului Comunist Român, care 
și la aceste alegeri se prezin
tă în fața poporului cu un bo
gat bilanț de realizări.

într-o atmosferă de puter
nic entuziasm, izvorîtă din 
adeziunea unanimă față de 
politica internă și externă a 
partidului nostru, la Clubul 
Uzinei „Independența" din 
Sibiu a avut loc marți adu
narea pentru desemnarea can
didatului Frontului Unității 
Socialiste pentru alegerile de 
deputați în Marea Adunare 
Națională. Luînd cuvîntul to
varășul Richard Winter, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Sibiu al P.C.R. a în
fățișat tabloul dezvoltării e- 
conomice și culturale a jude
țului, perspectivele care se 
desenid astăzi în fața acestui 
județ.

în numele Consiliului Na
țional al Frontului Unității 
Socialiste. vorbitorul a pro
pus apoi candidat în circum
scripția electorală nr. 2 Sibiu 
— Centru pe tovarășul VASI
LE PATILINEȚ, secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român.

In cuvîntul lor, tovarășii 
Nicolae Munteanu, inginer șef 
al întreprinderii „Victoria" 
Karlheinz Reschner, secretar 
al Comitetului Municipal de 
partid, loja Beniamin, profe
sor la Liceul nr. 3, Osaveta 
Valase, muncitoare la Fabrica 
de confecții „Steaua Roșie", 
doctor decent Carol Gollner 
și alți vorbitori au arătat că 
în județul Sibiu, că pretutin
deni în țara noastră, socialis
mul și-a pus amprenta sa 
binefăcătoare. Sibiul a devenit 
astăzi un puternic centru in
dustrial și cultural. Ca ur
mare a noilor obiective indus
triale puse în funcțiune, 
între care Combinatul de mo
rarii și panificație, hala de 
montaj a Uzinelor „Indepen
dența", noile secții ale Uzi
nelor ,,13 Decembrie", „Ba
lanța" și „Libertatea", numai 
în perioada ultimei legislaturi 
producția industrială a ora
șului a crescut cu 46.3 la sută. 
De asemenea, Sibiul s-a îm
bogățit cu noi cartiere de lo
cuințe, complexe comerciale, 
cluburi și alte construcții de 
interes social-cultural.

Mulțumind pentru încrede
rea acordată, de a fi desem
nat drept candidat al Fron
tului Unității Socialiste, to
varășul Vasile Patilineț a re
levat în cuvîntul său noile 
realizări dobîndite de oame
nii muncii români, germani 
și maghiari, care, sub condu
cerea partidului, traduc zi de 
zi în fapt luminoasele pre
vederi ale programului celui 
de-a! IX-lea Congres și pre
vederile Conferinței Națio
nale a Partidului.

Sute de petroliști, energetî- 
cieni, constructori, muncitori 
tipografi și tăbăcari, studenți 
și cadre didactice, actori, me
dici, țărani cooperatori din co
muna Bucovăț, reprezentanți 
ai locuitorilor din circumscrip
ția electorală nr. 4 Craiova- 
Vest, prezenți marți după- 
amiază, în sala Teatrului Na
țional din localitate au ales 
drept candidat al Frontului 
Unității Socialiste pentru ale
gerile în Marea Adunare Na
țională pe tovarășul GHEOR
GHE GASTON MARIN, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri.

Susținînd propunerea pre
zentată adunării, numeroși 
participanți s-au referit pe 
larg la progresul economic, 
social și cultural înregistrat 
în ultimii patru ani de jude
țul Dolj. Discuțiile au scos în 
evidență prin date și cifre 
faptul că azi în Dolj revine pe 
cap de locuitor o producție 
globală dublă față de 1965.

în încheierea adunării, to
varășul Gheorghe Gaston Ma
rin a mulțumit pentru încre
derea ce i s-a acordat și a su
bliniat sarcinile mobilizatoare 
stabilite de partid pentru în
florirea continuă a României 
socialiste.

Aspect de la adunarea ce a avut loc în circumscripția electorală „Grivifa roșie" din București

Candidați in alte circumscripții electorale
In adunările care au avut 

loc marți au mai fost desem
nați următorii candidați ai 
Frontului Unității Socialiste 
pentru alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională în :

JUDEȚUL ALBA : general- 
colonel Ton Ioniță, ministrul 
forțelor armate, în circumscrip
ția electorală nr. 2 Sebeș ; Ni
colae Roșu, prim-secretar al 
Comitetului municipal Alba Iu- 
lia al P.G.R., președintele Con
siliului popular municipal în 
circumscripția electorală nr. 1 
Alba Tulia.

JUDEȚUL ARAD: Teodor 
Haș. prim-secretar al Comite
tului județean Arad al P.C.R., 
președintele Consiliului popu
lar județean, în circumscripția 
electorală nr. 3 Arad-Est ; Pe
tru Bratu, lăcătuș la Uzina 
„Vagonul", în circumscripția 
electorală nr. 1 Arad-Nord.

JUDEȚUL ARGEȘ : Alexan
dru Codarcea, președintele Co
mitetului de stat al geologiei, 
în circumscripția electorală 
nr. 4 Curtea de Argeș : Dumi
tru Mihai, directorul Uzinei de 
piese auto Colibași. în circum
scripția electorală nr. 7 Stîl- 
peni ; Gheorghe Tuiu, preșe
dintele Consiliului sindical ju
dețean, în circumscripția elec
torală nr. 10 Domnești.

JUDEȚUL BACAU : Dr. 
Gheorghe Hasan, rectorul In
stitutului pedagogic Bacău, în 
circumscripția electorală nr. 5 
Izvorul-Berheciului ; Gheor
ghe Călin, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., în circumscripția e- 
lectorală nr. 9 Ștefan cel Mare.

JUDEȚUL BIHOR : Ioan 
Ciucu, șeful exploatării minie
re Voivozi în circumscripția e- 
lectorală nr. 7 Popești ; Emeric 
Szabo, Erou al Muncii Socialis
te. directorul T.A.S. Valea lui 
Mihaj. în circumscripția elec
torală nr. 5 Săcuieni.

JUDEȚUL BISTRIȚA-NA- 
SÂUD : Roman Moldovan, pre
ședintele Comitetului de stat 
pentru prețuri, în circumscrip
ția electorală nr. 1 Bistrița ; 
Adalbert Crișan, prim-secretar 
al Comitetului județean P.C.R. 
în circumscripția electorală nr. 
3 Năsăud.

JUDEȚUL BOTOȘANI: Du
mitru Landea, președintele 
C.A.P. Concești, în circum
scripția electorală nr. 3 Dara
bani ; Dumitru A. Honceru, vi
cepreședintele G.A.P. Vîrfu 
Cîmpului, în circumscripția e- 
lectorală nr. 10 Mihail E- 
minescu.

JUDEȚUL BRAȘOV : E- 
duard loan Eisenburger, pre
ședintele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germa
nă din România, redactor-șef 
al revistei „Karpaten Rund- 
schau", în circumscripția elec
torală nr. 6 Rupea ; Gheorghe 
Pană, prim-secretar al Comi
tetului județean al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular 
județean, în circumscripția e- 
lectorală nr. 7 Făgăraș.

JUDEȚUL BRAlLA: Con
stantin Scarlat, ministrul in
dustriei chimice, în circum
scripția electorală nr. 4 Brăî- 
la-Sud ; Dobre Popescu, mais
tru la Uzinele „Progresul"- 
Brăila, în circumscripția elec
torală nr. 1 Brăila-Nord.

JUDEȚUL BUZĂU : Ing. 
Gheorghe Rizea, directorul 
I.M.A.-Poșta-Cîlnău, în circum
scripția electorală nr. 5 Zăr- 
nești ; Constantin Harpalete, 
președintele C.A.P.-Brădeanu, 
în circumscripția electorală nr. 
7 Smeeni.

JUDEȚUL CARAȘ-SEVE- 
RIN: loan Avram, adjunct al 
ministrului industriei construc
țiilor de mașini, în circum

scripția electorală nr. 5 Oțelul 
Roșu ; Uie Făsui, prim-secre
tar al Comitetului județean 
P.C.R., în circumscripția elec
torală nr. 4 Caransebeș ; Maria 
Pascadi, profesoară la Liceul 
nr. 2 — Reșița, în circumscrip
ția electorală nr. 9 Oravita.

JUDEȚUL CLUJ : acad. Con
stantin Daicoviciu, consilier în 
Ministerul Invățămîntului, în 
circumscripția electorală nr. 5 
Institutul Agronomic Cluj ; 
Aurel Duca, prim-secretar al 
Comitetului județean al P.C.R., 
în circumscripția electorală nr. 
7 Turda.

JUDEȚUL CONSTANȚA: 
Nicolae Hudițeanu, președinte
le C.A.P. — Comana, în cir
cumscripția electorală nr. 7 
Negru Vodă.

JUDEȚUL COVASNA : Ion 
Dragoș, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular județean, 
în circumscripția electorală nr. 
4 Covasna : Mihai Covacs, pre
ședintele C.A.P. — Cătălina, în 
circumscripția electorală nr. 2 
Tg. Secuiesc.

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA : 
Nicolae Tăbîrcă, prim-secretar 
al Comitetului județean P.C.R. 
Dîmbovița, președintele Consi
liului popular județean în cir
cumscripția electorală nr. 2 
Pucioasa : Cecilia Dițescu, in
giner agronom la C.A.P. Malul 
cu Flori, în circumscripția e- 
lectorală nr. 10 Voinești.

JUDEȚUL DOLJ : Gheor
ghe Petrescu, prim-secretar al 
Comitetului județean Dolj al 
P.C.R. . președintele Consiliu
lui popular județean în cir
cumscripția electorală nr. 13 
Calafat; Constanța Drăghia 
Cioritu, președinta Comitetului 
județean al femeilor, în cir
cumscripția electorală nr. 9 
Dăbuleni : Dumitru Dinișor, 
președintele C.A.P. — Goicea 
Mare în circumscripția electo
rală nr. 11 Bîrca.

JUDEȚUL GALAȚI : Gheor
ghe Lupea, maistru la Șantie
rul. naval Galați, în circum
scripția electorală nr. 2 Galați- 
Nord ; Șefan Bălan, ministrul 
Invățămîntului, în circumscrip
ția electorală nr. 10 Liesti.

JUDEȚUL GORJ : Mihail 
Ghelmegeanu, președintele 
secției de drept internațional, 
din cadrul Asociației de drept 
internațional și relații interna
ționale, în circumscripția elec
torală nr. 7 Peștișani ; Gheor
ghe Paloș, prim-secretar al 
Comitetului județean Gorj 
al P.C.R.. președintele Consi
liului popular județean, în 
circumscripția electorală nr. 
4 Tg. Cărbunești ; Constantin 
Cojocaru, tehnician petrolist 
la schela extracție Țicleni, 
în circumscripția electorală 
nr. 3 Țicleni ; Gheorghe Spi- 
neanu, președintele C.A.P. Bă- 
lești-Gorj, .în circumscripția 
electorală nr. 6 Bumbesti Jiu.

JUDEȚUL HARGHITA : 
prof. Emeric Antal, președin
tele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate ma
ghiară din județul Harghita, 
în circumscripția electorală 
nr. 7 orașul Cristuru Secuiesc.

JUDEȚUL HUNEDOARA : 
ing. Vasile Ciriperu, șeful ex
ploatării miniere Lupeni, în 
circumscripția electorală nr. 
6 Lupeni, Bujor Almășan, 
ministrul minelor, în cir
cumscripția electorală nr. 11 
Certejnl de Sus.

JUDEȚUL IALOMIȚA: 
Mihai Levente, secretar al 
Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, di
rectorul Institutului de cer
cetări economice, în circum
scripția electorală nr. 3 Fe
tești ; Emanoil Medeșan, 
maistru la Combinatul - de ce

luloză și hîrtie Călărași, în 
circumscripția electorală nr. 
2 Călărași.

JUDEȚUL IAȘI : Miu Do- 
brescu, prim-secretar al Co
mitetului județean al P.C.R., 
Președintele Consiliului popu
lar județean, în circumscrip
ția electorală nr. 14 Podul 
Iloaiei; prof. univ. Ion Crean
gă, rectorul Universității „Al. 
Ioan Cuza", în circumscrip
ția electorală nr. 2 Iași Nord- 
Est.

JUDEȚUL ILFOV: Alexan
drina Tanașcu, tehnician la 
Fabrica de conserve Buftea, 
în circumscripția electorală 
nr. 2 Buftea: Dumitiu Boroi, 
maistru sondor la schela Car- 
tojani, in circumscripția elec
torală nr. 16 Crevedia Mare ; 
loan Drăghici, președintele 
C.A.P. Putineiu, în circum
scripția electorală nr. 6 Pu- 
tineiu.

JUDEȚUL MARAMUREȘ : 
Leontma Ursu, directoarea Li
ceului pedagogic din Sighetul 
Marmației, în circumscripția 
electorală, nr. 6 Vișei’l de 
Sas : Gheorghe Gal, maistru 
minier la exploatarea minie
ră Baia Sprie, in circumscrip
ția electorală nr. 4 Baia Sprie.

JUDEȚUL MEHEDINȚI: 
Dumitru Ivanovici, membru 
al C.C. al P.C.R în circum
scripția electorală nr. 4 Baia 
de Aramă ; Constantin Dră- 
goescu, prim-secretar al Co
mitetului județean al P.C.R., 
președintele Consiliului popu
lar județean, în circumscrip
ția electorală nr. 5 Vînju 
Mare; ing. Nicolae Mănescu, 
director genera! al grupului 
de șantiere al I.C.H. — Por
țile de Fier, în circumscripția 
electorală nr. 2 Orșova.

JUDEȚUL MUREȘ : Gy or
gy Covacs, scriitor, redactor 
șef al revistei „Igasz-Szo“ în 
circumscripția electorală nr. 
7 Miercurea Nirajului ; Vasi
le Rus, prim-secretar al Co
mitetului municipal Tg. Mu
reș al P.C.R.. primarul muni
cipiului, în circumscripția 
electorală nr. 2 Tg. Mureș ; 
Ioan Benko prim-vicepreșe
dinte al Consiliului popular 
județean în circumscripția 
electorală nr. 13 — Iernut.

JUDEȚUL NEAMȚ: Vasile 
Beliana, director general al 
Uzinelor de fibre sintetice 
Săvinești, în circumscripția 
electorală nr. 7 Roznov.

JUDEȚUL OLT: Nicolae 
Guină, membru al C.C. al 
P.C.R., în circumscripția elec
torală nr. 4 Balș ; Constantin 
Sandu, prim-secretar al Comi
tetului județean Olt al P.C.R., 
în circumscripția electorală nr. 
1 Slatina : Dumitru Tudose, 
președintele C.A.P. Stoicănești, 
în circumscripția electorală nr. 
10 Drăgănești-Olt ; Gheorghe 
Paraschiv, secretarul Comite
tului de partid al Uzinei de a- 
luminiu Siatina, în circum
scripția electorală nr. 5 Piatra 
Olt.

JUDEȚUL PRAHOVA: Du
mitru Balalia, prim-secretar al 
Comitetului județean al P.C.R., 
președintele Consiliului popu
lar județean, în circumscripția 
electorală nr. 16 Breaza.

JUDEȚUL SATU MARE: 
Iosif Uglar, prim-secretar al 
Comitetului județean P.C.R., 
în circumscripția electorală 
nr. 6 Cărei ; Maria Zidaru, pre
ședinta C.A.P.-Păulești în 
circumscripția electorală nr. 4 
Culci.

JUDEȚUL SALAJ : Vasile 
Vaida, președintele Casei Cen
trale de pensii a U.N.C.A.P., 
în circumscripția electorală nr. 
6 Ileanda ; Laurean Tulai, 
prim-secretar al Comitetului 
județean al P C.R., președinte

le Consiliului popular jude
țean, în circumscripția electo
rală nr. 1 Zalău.

JUDEȚUL SIBIU : Ana Io- 
nuț, tehnician la Vitrometan
— Mediaș, in circumscripția e- 
lectorală nr. 4 Mediaș ; ing. 
Mirea Negrilă, director gene
ral al uzinelor „Independența" 
Sibiu, în circumscripția elec
torală nr. 7 Ocna Sibiului.

JUDEȚUL SUCEAVA : Emil 
Bobu, prim-secretar al Comi
tetului județean al P.C.R., 
președintele Consiliului popu
lar județean, în circumscrip
ția electorală nr. 11 Boroaia ; 
Stela Rădășanu, profesoară e- 
merită la Liceul „Ștefan cel 
Mare" din Suceava, în circum
scripția electorală nr. 14 Sal
cia.

JUDEȚUL TELEORMAN : 
Radu Rîciu, președintele 
C.A.P. „înfrățirea" Drăgă- 
nești Vlașca, în circumscrip
ția electorală nr. 2 Drăgă- 
nești Vlașca ; Maria Toda, 
inginer zootehnist la C.A.P.
— Roșiori de Vede, în cir
cumscripția electorală nr. 7 
Roșiori de Vede ; Nicolae Ro- 
vinaru, prim-secretar al Co
mitetului județean U.T.C. — 
Teleorman, în circumscripția 
electorală nr. 4 Tătăraști de 
Jos.

JUDEȚUL TIMIȘ: acad. 
Remus Răduleț, vicepreșe
dinte al Consiliului Național 
al Cercetării Științifice, în 
circumscripția electorală nr. 
12 Buziaș ; Mihai Telescu, 
prim-secretar al Comitetului 
județean al P.C.R., președin
tele Consiliului popular ju
dețean, în circumscripția elec
torală nr. 14 Lugoj.

JUDEȚUL TULCEA : Ata- 
nase Condrat, directorul în
treprinderii piscicole Juri- 
lovca, în circumscripția elec
torală nr. 2 Babadag.

JUDEȚUL VASLUI :
Gheorghe Tănase, prim-se
cretar al Comitetului jude
țean Vaslui al P.C.R., preșe
dintele Consiliului popular 
județean, în circumscripția 
electorală nr. 9 Murgeni ; 
ing. Mircea Simovici, direc
torul Fabricii de rulmenți 
Bîrlad, m circumscripția elec
torală nr. 10 Puiești.

JUDEȚUL VÎLCEA : Ște
fan Voicu, redactor șef al re
vistei „Lupta de clasă", în cir
cumscripția electorală nr. 8 
Orlești ; Petre Dănică, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean, 
în circumscripția electorală 
nr. 6 Bălcești ; Gheorghe Co
coș, director general a grupu
lui de șantiere I.C.H.-Lotru, 
în circumscripția electorală 
nr. 2 — Călimănești.

JUDEȚUL VRANCEA: Si
mion Dobrovici, prim-secre
tar al Comitetului județean 
al P.C.R,, președintele Consi
liului popular județean, în 
circumscripția electorală nr.
2 Odobești ; Neculai Chipăilă, 
prim-vicepreședinte al Con
siliului popular județean în 
circumscripția electorală nr.
3 Panciu.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI: 
Eleonora Cojocaru, munci
toare la Fabrica de confecții 
și tricotaje București, în cir
cumscripția electorală nr. 20
— „13 Decembrie" ; Lina Cio- 
banu, prim-secretar al Comi
tetului P.C.R. al sectorului II 
București, președintele Con
siliului popular al Sectorului 
II, în circumscripția electo
rală nr. 35-Tei ; Dumitru Pe
trescu, vice-președinte al Con
siliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, în cir
cumscripția electorală nr. 11
— Parcul Libertății.
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Desemnarea candidaților pentru alegerile 
de deputați în Consiliile populare județene, 

municipale, orășenești și comunale
în cadrul unor însuflețite a- 

dună',i cetățenești, care au a- 
v t loc in întreaga țară, 
Consiliile județene, municipa
le. orășenești și comunale ale 
Frontului Unității Socialiste 
a t propus drept cand dați pen- 
t-1 a’egerite de da utați în 
c ■ nele lc'ale ale puterii de 
s t numeroș' munc’ton și ță> 
’ tirtori. cameni de
< n'ă si cu tpră, ingineri. me- 
c i pro!- S'-r’ și nvlitan, a ți- 
v “ti de rrart d și de stat, fe
ri ei și tineri, oameni ai muncii 
români și din rîndul naționali
tăților conlocuitoare, care, prin 
activitatea profesională, poliță 
că și obștească, prin contribu
ția pe care au adus-o la rea
lizarea importantelor sarcini 
privind dezvoltarea economiei, 
științei și culturii românești, la 
dezvoltarea multilaterală a o- 
rașelor și comunelor, și-au iîș- 
t.gat încrederea și respectul 
maselor largi.

Exprimîndu-șl sentimentele 
cu care ir.tîmpină alegerile de 
la 2 martie, cetățenii care au 
luat cuvîntul la aceste adunări 
au înfățișat, prin date semni
ficative, prin imagini pline de 
prospețime, tabloul economic 
și social al patriei noastre so
cialiste. Ei au subliniat, în a- 
celași timp, că actuala campa
nie electorală se desfășoară pe 
terenul fertil al unei eferves
cente întreceri în cadrul căreia 
oamenii muncii s-au angajat 
ca, prin eforturi unite, să fa
că din anul celei de a 25-a a- 
niversări a eliberării patriei și 
al celui de al X-lea Congres al 
partidului, anul hotărîtor al 
cincinalului. Numeroși vorbi» 
tori au relevat că în țara noas
tră s-au luat ample măsuri 
pentru perfecționarea activită
ții în toate domeniile, pentru 
creșterea bunăstării poporului, 
pentru participarea tot mai ac
tivă și mai intensă a maselor 
îa conducerea treburilor ob
ștești și pentru lărgirea șl a- 
d’ncirea democrației socialiste.

în cadrul întrecerii între 
consiliile populare, au relevat 
vorbitorii, resursele loca
le vor fi mai judicios fo
losite, se va îmbunătăți activi
tatea de perfecționare a mun
cii în agricultură, comerț, în 
administrație. Ei au sub
liniat, totodată, importanța pe 
care o are legea de organizare 
și funcționare a consiliilor 
populare, adoptată recenț de 
Marea Adunare Națională, care 
creează un eadru larg pentru 
desfășurarea la un nivel cali
tativ mereu mai înalt a mun
cii organelor locale ale puterii 
de stat, pentru stimularea ini
țiativei și creșterea răspunde
rii acestora.

Numeroși cetățeni — români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități — au scos în evi
dență importanța creării Fron
tului Unității Socialiste, organ 
permanent și cu caracter re
prezentativ. cuprinzînd alături 
de Partidul Comunist Român 
principalele organizații de ma
să, obștești și profesionale, pre
cum și consiliile oamenilor 
muncii ale naționalităților con
locuitoare. Participanții la a- 
dunări au arătat că Frontul 
Unității Socialiste se prezintă 
în fața alegătorilor cu un pro
gram aprobat de întregul po
por, program menit să asigure 
mersul continuu ascendent al 
țării pe calea progresului eco
nomic și social-cultural.

Din datele existente pînă în 
prezent, rezultă că luni și 
marți au fost desemnați în 
peste 5 000 de adunări cetățe
nești din întreaga țară, la 
care au participat 428 000 de 
oameni ai muncii, un număr 
de 440 de candidați pentru a- 
legerile în Consiliile populare 
județene, 287 în Consiliile 
populare municipale, 428 în 
Consiliile populare orășenești 
ți 5 041 de candidați în Con
siliile populare comunale.

★
JUDEȚUL BACÂU — Pen

tru consiliul județean au fost 
propuși 11 candidați, pentru 
municipii 14 candidați, în cele 
orășenești 65 de candidați, iar 
în consiliile populare comuna
le 98 de candidați. Vorbitorii 
au relevat dezvoltarea industri
ei chimice și metalurgice, sub
liniind totodată că în multe 
centre muncitorești din cuprin
sul județului, ca urmare a ac
tivității depuse de organele lo
cale s-a dezvoltat, în ultimii 
patru ani, rețeaua unităților de 
desfacere, a crescut numărul 
școlilor, iar lumina electrică 
s-a extins mult în satele jude
țului.

JUDEȚUL CONSTANȚA — 
Luni și marți în Consiliul 
popular județean au fost de
semnați 11 candidați, în Con
siliul popular municipal un 
candidat, în consiliile orășe
nești 10 candidați, iar pentru 
cele comunale s-au înregistrat 
66 de prouuneri. Prilej pentru 
trecerea în revistă a marilor 
realizări obținute de oamenii 
muncii, adunările au oferit 
vorbi‘orilor posibilitatea de a 
releva munca temeinică depusă 
de oamenii muncii din agricul
tură de pe urma căreia se în
registrează astăzi remarcabile 
succese. în anii actualei legis
laturi organele locale, cu spri
jinul larg al maselor, a î desfă
șurat o adevărată ofensivă uen- 
tru dezvoltarea litoralului Mă
rii Negre, pentru sporirea po
tențialului industriei locale ca
re să satisfacă cerințele sutelor 
de mii de turiști.

Printre cei desemnați drept 
candidați în consiliul popular 
județean figurează numele ing. 
dr. Petru Țomoroga, directorul 
Stațiunii experimentale Dobro- 
gaa, și Menat Sădi, președinte
le cooperativei agricole de 
producție din satul Tătarii, 
care se reîntîlnesc astfel nu 
rv nw pe ogorul fertil al Do- 
b-ogti eter șl pe cel al trebu- 
r'nr obștești.

în primele adunări care au 
avut Ioc în JUDEȚUL BRA
ȘOV, în ConsiFul popular ju
dețean au fost propuși 3 candi
dați, în Consiliul municipal 9, 
în consiliile populare orășe
nești 14, iar în consiliile popu
lare comunale 3 candidați. în 
adunările în cadrul cărora s-au 
făcut aceste propuneri, nume
roși vorbitori au subliniat că în 
ultimii ani, alături de dezvolta
rea economică a județului, 
s-au ridicat noi construcții de 
locuințe, obiective de interes 
social-cultural și turistic. Prin
tre cei propuși se află Ion Co- 
toară, director la I.L.L. Bra
șov, și pensionara Hilde Her
man, care candidează pentru 
a treia oară.

JUDEȚUL CLUJ. — Pînă 
marți seara au fost propuși 
30 de candidați pentru consi
liul popular județean, 30 pen
tru consiliul popular munici
pal, 14 pentru consillle oră
șenești și 377 în consiliile 
populare comunale. în cadrul 
adunărilor s-a subliniat că în 
marea operă desfășurată în 
anii construcției socialiste, 
care au adăugat Clujului pe 
lîngă atributul de centru cul
tural și pe cel de oraș indus
trial, în care s-au dezvoltat 
impetuos construcțiile de lo
cuințe și edificii social-cultu- 
rale cu aportul important a- 
dus de organele locale. Nu
meroși vorbitori au arătat, de 
asemenea, că în viitoarea le
gislatură consiliile populare, 
care înfăptuiesc pe plan local 
politica partidului și a statu
lui, vor stimula și mai intens 
inițiativa cetățenilor, indife
rent de naționalitate, pentru 
dezvoltarea forțelor de pro
ducție, pentru creșterea con
tinuă a bunăstării materiale și 
culturale a poporului.

JUDEȚUL GALAȚL — în 
primele două zile ale campa
niei electorale, au fost propuși 
33 de candidați în Consiliul 
popular județean, 48 în Con
siliul popular municipal, 12 în 
consiliile orășenești și 506 
candidați in consiliile popu
lare comunale. Mulți dintre 
vorbitori au subliniat cu mîn- 
drie că la temelia orașului lor 
reînnoit, sub moderne forme 
arhitectonice, stă munca a mii 
și mii de cetățeni, care mobi
lizați de organele locale au 
muncit cu multă tragere de 
inimă. Ei și-au exprimat tot
odată încrederea că noile or
gane locale ale puterii de stat 

consiliile populare — vor 
găsi resurse șl mai mari pen
tru rezolvarea problemelor de 
interes local în concordanță cu 
interesele generale ale țării, 
asigurînd respectarea legilor 
în vigoare, stimulînd și mai 
mult participarea maselor la 
rezolvarea treburilor obștești.

JUDEȚUL GORJ. — în a- 
dunările care au avut loc luni 
și marți au fost desemnați 16 
candidați pentru consiliul 
popular județean, 19 pentru 
consiliul municipal și cele o- 
rășenești și 194 de candidați 
în consiliile comunale, tlele- 
vînd marile transformări da 
ordin economic, social și cul
tural petrecute în cuprinsul 
județului, printre care noile 
exploatări miniere și noul 
oraș Motru, mulți dintre vor
bitori au arătat că Gorjul se 
află acum cu temelile sale so
lide în fața unor perspective 
pline de optimism. Alți vorbi
tori au relevat faptul că prin
tre candidați se află oameni 
destoinici ca Petre Pîrvuț, ac
tualul primar al orașului Ți- 
cleni, ing. Corneliu Bătăcui, 
directorul general al între
prinderii miniere Motru și 
mulți alții, care vor pune u- 
mărul cu nădejde, ca și oînă 
acum, pentru continua înflo
rire a acestor meleaguri.

JUDEȚUL HUNEDOARA. — 
în decursul primelor două 
zile ale campaniei electorale 
în consiliul popular județean 
au fost propuși 15 candidați, 
în consiliul municipal 37, în 
cele orășenești 63, iar în con
siliile populare comunale 260. 
Alături de succesele de în
semnătate națională din do
meniul industriei miniere și 
metalurgice, numeroși vorbi
tori au subliniat că datorită 
creșterii gradului de urbani
zare în cuprinsul județului a 
luat o mare amploare con
strucția de locuințe, de unități 
sanitare și comerciale, s-a 
modernizat rețeaua de dru
muri. Mulți dintre cei ce au 
luat cuvîntul au relevat acti
vitatea rodnică profesională, 
politică și obștească depusă de 
deputați.

JUDEȚUL IAȘI. — în cele 
180 de adunări care au avut 
loc pînă acum, au fost pro
puși 12 candidați pentru Con
siliul popular județean, 16 
pentru consiliul popular muni
cipal, 7 în consiliile orășenești 
și 199 pentru consiliile popu
lare comunale. Numeroși vor
bitori au subliniat că o dată 
cu puternicul său profil in
dustrial pe care îl lărgește 
tot mai mult, orașul Iași, ca 
și alte așezări din cuprinsul

județului, capătă o modernă 
înfățișare urbanistică. Desfă- 
șurînd o rodnică activitate sub 
îndrumarea permanentă a 
partidului, organele locale 
s-au îngrijit de dezvoltarea 
rețelei de apă, de extinderea 
iluminatului public și a mij
loacelor de transport în co
mun, ca și de restaurarea 
multora dintre vechile monu
mente ale orașului.

JUDEȚUL BIHOR. — La 
capătul primelor două zile ale 
actualei campanii electorale, 
marcate de un puternic entu
ziasm politic, în Consiliul ju
dețean au fost propuși 7 can
didați, în Consiliul municipal 
15, în cele orășenești 18, iar 
în Consiliile populare cunu
nate 396 de candidați. Printre 
cei propuși se află pensionara 
Ileana Bumbui, pentru a 6-a 
oară candidată, participantă 
activă la realizarea multora 
dintre obiectivele de ordin e- 
dilitar gospodăresc și urbanis
tic integrate în peisajul Ora
diei, muncitorul Szel Iosif, 
care candidează pentru a treia 
oară.

JUDEȚUL HARGHITA. — 
Participanții la adunările care 
au avut loc pînă în seara zilei 
de marți au desemnat 80 de 
candidați ai Frontului Unității 
Socialiste, dintre care 4 pen
tru Consiliul popular județean, 
10 pentru Consiliul municipal 
Odorheiul Secuiesc, 4 pentru 
consiliile orășenești și 62 pen
tru Consiliile populare comu- | 
nale. I

Exprimîndu-și satisfacția I 
pentru realizările obținute pe 
linia valorificării mai depline 
a importantelor resurse natu
rale ale județului, vorbitorii 
au relevat activitatea creatoa
re a oamenilor muncii români 
și maghiari, sprijinul pe care 
aceștia l-au acordat activită
ții organelor locale. Mulți vor
bitori au arătat că prevede
rile legii de organizare și 
funcționare a consiliilor popu
lare creează un cadru larg 
pentru perfecționarea activi
tății în toate domeniile vieții 
economice, politice, juridice, 
sociale si culturate.

JUDEȚUL MUREȘ — Pen
tru consiliul popular jude
țean au fost înregistrate 
pînă marți seara numele , 
a 32 candidați, pentru cel 
municipal 4, în consilii
le orășenești 11, iar pen
tru consiliile populare s-au 
propus 146 de candidați. în 
cadrul adunărilor numeroși 
cetățeni au relevat, alături de 
marile realizări pe tărîm eco
nomic și pe cele obținute în 
direcția perfecționării cadru
lui instituțional, al perfecțio
nării activității organelor loca
le de stat. S-a subliniat, prin
tre altele, că Legea de organi
zare și funcționare a consilii
lor populare consacră multiple 
drepturi și atribuții de care se 
vor bucura organele locale ale 
puterii de stat, creează totoda
tă cadrul pentru ca atribuții 
referitoare la înființarea de 
noi organizații economice, in
stituții culturale și de învăță- 
mînt, pentru ocrotirea sănătă
ții să sporească și mai mult în 
viitor.

JUDEȚUL SIBIU — In 
cadrul adunărilor de luni 
și marți, în consiliul popu
lar județean a fost pro
pus un candidat, în con
siliile populare orășenești 
3 candidați, iar în consiliile 
populare comunale 50 de can
didați. în adunările ținute, 
mulți dintre cetățeni au vorbit 
cu legitimă mîndrie despre 
dezvoltarea industriei la Si
biu, Mediaș, Copșa Mică și ce
lelalte centre muncitorești. De 
asemenea, ei au relevat con
tribuția organelor locale pen
tru impulsionarea vieții econo
mice și social-culturale în cen
tre ca Cisnădie, Agnita, Sadu, 
Ocna Sibiului, Avrig, și altele. 
Vorbitorii și-au exprimat în
crederea că prin munca com
petentă și stăruitoare a viito
rilor deputați, prin contribuția 
efectivă a oamenilor muncii, 
județul Sibiu își va ocupa un 
loc fruntaș printre celelalte 
județe ale țării.

BUCUREȘTI — In adunări
le care au avut loc în Capitală 
au fost desemnați 29 de candi
dați pentru consiliul popular 
municipal și 75 de candidați 
pentru consiliile populare ale 
sectoarelor. '

Relevînd meritele edililor 
în acțiunile pentru moderni
zarea Capitalei sub aspect ur
banistic, vorbitorii au subli
niat că, în ultimii ani, au a- 
părut și s-au dezvoltat noi și 
moderne cartiere de locuințe, 
au fost construite numeroase 
școli și alte edificii social-cul- e 
turale, s-a dezvoltat rețeaua I 
comercială și s-au întreprins | 
numeroase lucrări de înfrumu
sețare. Participanții la adu
nări au făcut propuneri și s-au 
angajat să activeze pentru îm
bunătățirea deservirii popu
lației, a transportului în co
mun, să participe la acțiunile 
pentru continua înfrumusețare 
a Capitalei patriei noastre.

★
Asemenea adunări, prileju

ind o largă participare a mase
lor la viața politică a țării, 
atît de intensă în aceste zile, 
au avut loc în toate celelalte 
județe, în cadrul cărora au 
fost propuși drept candidați, 
în alegerile de la 2 martie, cei 
mai destoinici oameni ai 
muncii.

SClNTEIA TINERETULUI

Despre Bienala de pictură și 
sculptură s-a scris mult, 
subliniindu-șe un aspect 

sau altul, nu întotdeauna con
vergent, poate așa cum era 
și de așteptat. Desigur, este 
fals ca în numele unei obiec- 
tivități absolute să se aștepte din 
partea criticii o uniformitate de 
păreri, de argumente, un soi de 
ghidaj matematic, rigid, cu infle
xibilități de verdict Sîntem de 
acord, de asemenea, că o mani
festare de o asemenea amploare 
nu poate fi epuizată în toate în
țelesurile și consecințele sale, în- 
tr-o cronică oarecare, fie ea și ge
neroasă ca spațiu, că practic nu 
te poți apropia de creația celor 
cîteva sute de expozanți cu ace
eași înțelegere și cu egale posibi
lități de nuanțare ca în cazul u- 
nor expoziții personale.

Ne obsedează, în atari si
tuații, cuvintele lui Eugen Schile- 
ru care afirma că în fața unei 
cronici do bienală te afli de fapt 
în fața imperativului de a face 
cronica literară a unei biblioteci 
întregi, sau a conținutului unei 
vitrine dc librărie. Tot ceea ce 
remarcăm nu țintește să legitime
ze un oarecare scepticism critic ci 
mai degrabă să pună în lumină 
dificultățile inerente unui aseme
nea act, să afirme că într-o moda
litate sau alta, sensurile rnari, 
largi, ale acestei manifestări se 
pot indubitabil formula. Una din
tre obiecțiile serioase care se pot 
aduce Bienalei, deși numai apa
rent nu afectează fondul, se re
feră la activitatea juriului, dato
rită căruia, în ultimă instanță, 
avem o configurație sau alta a a- 
cesteia. Expoziția subscrie vădit 
și unor criterii administrative (să 
fie reprezentate toate filialele cu 
un anumit număr de lucrări, toți 
cei care nu figurau pe listele de 
achiziții de multă vreme etc., 
etc.), de care evident nu trebuie 
să se țină seama în formularea 
judecăților de valoare, dar care 
volens-nolens se impun luării în 
considerație. O spunem cu nostal
gia acelor saloane în care crite
riul valorii să se impună ca unic 
în selecție, a unor saloane care 
să reprezinte cîștigul autentic al 
unui an, sau al unei etape ultime 
de creație, să impună cu preg
nanță rezultatele unor căutări noi, 
fiorul unor viziuni inedite, sem
nificative.

Bacă ne referim la obiecțiile 
de fond care s-au adus ac
tualei expoziții bienale, 

trebuie s-o amintim și pe aceea 
care afinnă că nu au fost sufi
cient reprezentați toți ,,-iștii" (o- 
biectualiștii, op-artiștii etc.), in- 
sinuînd un reproș ambiguu tot 
Ia adresa organizatorilor de altfel. 
Un atare punct de vedere ne o- 
bligă să zăbovim puțin asupra lui, 
pentru că tinde să ne îndepărteze 
pe nesimțite de esența fenome
nului în sine, de analizarea valo
rii intrinsece fie a »>nnulei, fie a 
operelor avute în vedere concret, 
în numele diversității, ar părea 
să sugereze opinia amintită, ești 
silit să admiți orice, fără examen 
critic. Se face simțită la noi o 
tendință deja consumată de arta 
modernă : aceea de a diviza pro
gramatic viziunile, la nesfîrșit, în 
mici ..școli", „curente", la adăpos
tul cărora cei cîțiva adepți „ofi

ciază" liniștiți, eliberați de orice 
„neajunsuri" din partea criticii, 
incercînd pentru sine și poate și 
pentru alții să creeze iluzia că 
activitatea lor artistică reprezintă 
ceva, că s-au realizat și că apor
tul lor, într-o formă sau alta, se 
resimte în. peisajul plasticii con
temporane. Picasso spunea că 
astăzi nu mai avem dc-a face cu 
școli ci numai cu artiști. Chiar 
luînd cum grano salts această a- 
firmație trebuie să recunoaștem 
că diversitatea solicitărilor realită
ții imediate și artistice îngreu
nează aceste înregimentări rigide 
și prea îndatorate, față de care în 
general o personalitate puternică 
reacționează. Nu ne interesează 
Evocarea unei realități prin oche
larii codificați ai unei estetici 
deja formulate ; noi ne arătăm re
ceptivi, în primul rînd, Ia evocarea 
realității noastre, prin prizma u- 
nei personalități conturate, într-un 
chip artistic particular, autentic, 
adecvat perfect acesteia, reclamat 
de ea și de mediul ambiant.

cazul să invocăm din nou 
ceea ce teoretic e admis 
de toată lumea dar practic 

mai întîmpină rezistențe de diver
se facturi : importanta conținutu
lui, mesajului operei de artă. Cre
dem că tocmai acesta trebuie pus 
mai ferm la baza criteriilor ana
lizei artistice. Nu vrem să disimu
lăm nici faptul că adesea aparte
nența la realitate este înțeleasă

VIOREL MARGINF.ANU: „Clntec wUre"

retice sau, mai nefericit, unor în
cercări de înnoire inerente în 
planul formei. Să nu se creadă că 
dorim să excludem din cîmpul ar
tei lirismul minor, accentele in
timiste, elegiace dar ne permitem

ții de stil pe teme hieratice date) 
nu conving, săiăcese sfera atît de 
bogată a realității noastre contem
porane, care-și așteaptă consacra
rea de prestigiu în termenii artei.

FORME Șl
FORMALISM

REFLECȚII CRITICE PE MARGINEA EXPOZIȚIEI BIENALE 
DE PICTURĂ Șl SCULPTURĂ '68

foarte confuz, chiar contradicto
riu, că prin numele ei devenit un 
fel de tabu, izbăvitor chipurile de 
toate relele și marasmele artei, se 
preconizează fie primatul „artei 
noi", al „sensibilității noi", gene
rate ovident de o realitate nouă, 
alertă în mod exclusivist, prin 
negarea valorilor constituite, „cla
sice" fie, pe urmele lui Roger 
Garaudy neîngurgitat încă bine, 
dilatarea unei noțiuni — realita
te, realism — în care se îngră
mădește de-a valma, cu pumnii 
ți genunchii tot ceea ce se propu
ne într-o formă sau alta spiritului 
uman. Aceleiași atitudini eronate 
Înscriem și tendința de a pune lu
crări călduțe, dulcege (prezente și 
în expoziție de altfel) sub scutul 
oblăduitor al „realității'' numai 
pentru simplul motiv că se pot 
recunoaște în ele cu ușurință o- 
biecte, case, copaci, cliipuri de 
oameni și mai ales de a le opune 
ca estetică tuturor „ismelor" teo-

să credem că o pictură domestică 
cu iepurași și ceruri strălucitoare 
sau, ca să luăm un exemplu din 
expoziție, o sculptură în care se 
evocă „Dragostea" languros, în
tr-o viziune pe care astăzi nici 
Ion Georgescu n-ar mai semna-o, 
reprezintă infinit prea puțin, prea 
limitat față de dramatismul, de 
respirația profundă șl umanismul 
conținut al unei opere ca Guerni
ca lui Picasso dacă luăm un alt 
exemplu, la întîmplare, din istoria 
artei modeme. Bienala actuală în 
ansamblu reflectă prea puțin 
complexitatea vieții noastre con
temporane, structura, ideile și 
necesitățile specifice ale acesteia, 
patosul care să-i fie caracteristic. 
Simplele aluzii (citește concesii) 
de pe inaccesibile piedestale este
tizante, ca și cele cîteva imagini 
istorice (ce par mai mult exerci-

S pirite elevate, „subțiri" țin 
să ne demonstreze și cu a- 
această ocazie că formula 

de artă novatoare mai ales in 
plan formal, tehnic, ascund în c- 
sență estetici rafinate căfora nu
mai viitorul le poate oferi, în cre
dința lor, un suport mai larg, mai 
trainic. Oricît am fi de seduși de 
acuratețea unei execuții, nu pu
tem să nu relevăm adevărul că 
mijloacele materiale în sine (ule
iul, nisipul, gipsul, colajele) nu 
generează implicit și idei, nu au 
o apartenență estetică. Nu amen
dăm inovația tehnică, o căutăm 
chiar, atunci cînd este resimțită 
ca o necesitate, dar ne permitem 
în cazul colajelor, de pildă, să re
marcăm ce se exprima prin ele, 
să comentăm în ce măsură o o- 
peră astfel realizată satisface sap 
nu valențele, căutările spirituale 
ale epocii. Mai mult, negăm 
nici posibilitatea unor preluări 
mai complexe, stilistice ale unei 
modalități sau alta, atunci cînd

structuri înrudite Ie reclamă șî 
cînd rezultatele le recomandă ca 
atare. Să exemplificăm. Sînt ar
tiști a căror opțiune pentru supra- 
realism este un fapt real de care 
trebuie să ținom seama în consi
derațiile noastre, dar în timp ce 
unii cultivă numai recuzita exte
rioară, mecanic, drapați în angoa
se, în trăiri de împrumut (prin- 
tr-o exaltare a libicioului, a visce
ralului, a terifiantului de panopti- 
cirm), alții înțeleg să disocieze și 
să-și asimileze numai lecția de 
expresivitate vizionară, valorile 
poetice și simbolice ale fantasti
cului, tocmai pentru a penetra 
mai profund, mai convingător o 
realitate mai dificil de sondat, do 
exprimat. Lucrările unor artiști ca 
H. Mavrodin, S. Bălașa, FI. Ni- 
culiii, Konstandinos Siopovo, G. 
Constantineseu care ne-a surprins 
plăcut în această expoziție și ale 
altora, dezvăluie fiecare în tim
brul său aparte o viziune legată 
de om, de universul său interior 
și exterior, întrebări care chiar 
daeă nu oferă în final certitudini, 
definiții surizătoare ca-ntr-o isto
rioară cu morale, au calitatea de 
a fi autentice.

Un alt exemplu de preluare 
organică a unei sintaxe sti
listice date îl oferă în Bie

nală și prin lucrările înscri< 
se decis unei viziuni folclo
rice. Putem afirma acum du
pă atîtea experiențe hibri
de în această direcție că am 
atins stadiul înțelegerii semnifica
ției motivului, a posibilităților pe 
care el le oferă prin ritmica, cro
matica și sensul stilizării sale ori 
a sensurilor actuale ale legendelor 
și obiceiurilor folclorice în dezvă
luirea, în comentarea unor trăsă
turi esențiale, definitorii, de o 
amplă rezonanță ca sentiment și 
idee (am cita aci lucrările lui 
I. Gheorghiu, G. Pătulea-Drăguț, 
V. Baboie, V. Boborclu, D. Gavri- 
lean, ș.a.). In afara numelor amin
tite. există, desigur, în expoziție 
artiști ce s-ar fi cuvenit mențio
nați pentru creațiile lor indubita
bil de valoare, care într-o iposta
ză sau alta nuanțează un regis
tru de posibilități, dar cum nu 
ne-am propus aceasta în rnod ex
pres, o vom face numai în princi
piu. Nu ne putem opri — in pra
gul unei constatări finale — să 
nu relevăm și surpriza plăcută pe 
care o oferă Bienala prin partici
parea masivă a artiștilor tineri, a 
căror contribuție, diversă, pasio
nată pe alocuri, Insă neconclu
dentă, neînchegată sub raportul 
reflectării durabile a unor reali
tăți fundamentale, reprezintă to
tuși un rezervor de energii, da 
posibilități ale artelor noastre 
plastice. Alături de numele citate, 
înainte (majoritatea tineri ar
tiști) Ie vom mai menționa și pe 
acelea ale lui C. Albani, M. Ban- 
dac, H. Bemea, A. Calocnescu, 
I. Chișu, C. Mara, L. Frențiu, 
S. Frențiu, I. Grigore. N. Groza, 
C. Iacob, C. Ionescu, A. Matei, 
M. Olos, P. Ribariu, T. Roata, 
B. Șuvăilă, Gh. I. Vrîneanț’i, 
Radu Aftenie, A. Bolea, V. Bosti- 
na, C. Brenzu, N. Petre, D. Pa- 
sima.

CORNEL RADU
CONSTANTINESCU

OGLINDĂ
PESTE
TIMP

I
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unui sat dobrogean. Și totuși, 
clișeul fotografic nu poate re
da exact dimensiunile reale 
ale transformărilor petrecute 
aici.

La Cobadin învață astăzi 
1 421 elevi: 43 de clase de
elevi. Dintre ei, 289 sînt elevi 
la cursurile liceale.

Focarul acestei „oglinzi" să
tești s-a redimensionat de cî
teva ori în ultimii 20 de ani. 
In 1948, o dată cu reforma în- 
vățămlntuhii, școala din '38 a 
devenit neîncăpătoare : i se 
adaugă încă patru săli de cla
să amenajate intr-o clădire din 
sat. în 1949 între nădejdile pe 
care și le puneau țăranii ain 
Cobadin, înftințînd, printre 
primii, cooperative agricole, 
era și aceea de a-și lumina 
copiii în școli. Nădejdile au 
primit confirmarea faptelor, 
în 1953 s-a construit, din fon
durile statului, o clădire de 
școală cu trei săli de clasă și 
cancelarie. Cițiva ani mai fir- 
ziu, 1960, se înființează liceul 
teoretic, oare a dat pînă azi 
patru promoții de absolvenți, 
270 de tineri și-au croit dru
mul în viată avînd în buzunar 
diploma liceului teoretic din 
Cobadin... Dar seria construc
țiilor școlare nu s-a srfîrșit. în 
1962 cei din Cobadin au „ata- 
cflt“ o nouă construcție: un 
liceu cu opt săli de clasă, cu 
laborator și cancelarie. în 1967 
au trecut la construirea celei 
de a doua aripi a liceului: 
opt săli de clasă, un laborator 
și o bibliotecă. în 1968, aici 
s-a introdus încălzirea centra
lă. Este construcția pe care 
o veți vedea în ultima noastră 
imagine.

1 700 000 lei cu investit oa
menii — gospodari bogați și 
cu faimă — în această con

strucție. O sumă aproximativ 
egală cu cea pe care o alocă 
statul, anual, pentru funcțio
narea școlii din Cobadin. 
Fondurile materializate în 
miile de manuale școlare pe 
care le primesc gratuit, cei 
1421 de elevi, salariile 
celor 84 dc salariați ai școlii 
(pentru că aici, la Cobadin, nu 
mai sînt șapte învățători ca 
în ’38, ci 58 de cadre didac
tice, dintre cure doar 19 în
vățători), bogăția materialelor 
didactice cu care este dotatd 
instituția. Școala dispune azi 
de un internat de o sută de 
locuri; au fost amenajate săli 
de sport etc. Baza materială 
bogată, corpul didactic nu
meros și calificat, permit ca 
încă din toamna acestui an 
să se treacă la generalizarea 
învățămîntului de 10 ani.

Școala este o oglindă a sa
tului. 1 421 de școlari, un li
ceu, 58 de profesori și învă
țători, in comuna în care coo
perativa agricolă cucerește 
drapelul de fruntașă pe țară 
pentru o mare producție de 
grîu, acolo unde, pentru reali
zarea unei norme — o zi 
muncă — țăranii primesc pro
duse în bani în valoare de 
50 lei. Faptele se înlănțuiesc 
și se întrepătrund, luminîn- 
du-și reciproc potențele și sen
surile lor generoase.

— La pomul de iarnă — ne 
spune directorul școlii, Gheor- 
ghe Ncagu — am avut 426 
copii de cooperatori și 696 co
pii ai salariaților (Cobadintd 
1969 înseamnă nu numai o 
vestită cooperativă agricolă, 
dar și o puternică întreprin
dere de mecanizare a agricul
turii, un mare I.A.S., o fabri
că de cărămidă, o secție de 
timplărie ți una de fierărie).

Școala — oglindă peste vre
muri a realității satului.,.
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tie de locul dc muncă, dar 
avem, mai presus de orice, 
sarcina de a face să crească 
nivelul general al vieții po
porului, acțiune de înalt pa
triotism în care sînt anga
jate toate energiile națiunii 
noastre. între viata generală 
a patriei si munca artistului 
există în epoca noastră o 
strînsă legătură. Artiștii, 
oricare ar fi natura dome
niului lor, sînt chemați să 
dea expresie înaltă profunde
lor aspirații ale poporului, să 
valorifice cu abnegație te
zaurul de gîndire și acțiune 
al acestuia.

Eu reprezint o categoric de 
tineri care, prin natura acti
vității lor. se manifestă în 
suprastructura societății. A- 
ceasta nici pe departe nu 
vrea și nu poate să însemne 
că nu sîntem legați trup și 
suflet de spectatorii noștri pe 
care ne străduim să-i onorăm 
seară de seară eu spectacole 
de o înaltă ținută. Un rol im-

fi una din sarcinile cu a că
rei realizare ne-am mîndrl 
aceea a transformării entu
ziasmului tuturor tinerilor 
artiști din teatrele bucurcș- 
tene într-un adevărat șuvoi 
artistic care să se îndrepte 
nestînjenit in spre uzine și 
fabrici. Pentru că nu cred că 
există o satisfacție mai mare 
pentru organizația U.T.C, 
dintr-un for artistic decît a- 
ceea de a da spectacole pen
tru tineri muncitori, de a se 
afla printre ei. de a fi la cu
rent cu preocupările lor di
urne si de a le împărtăși, cu 
experiența și competența 
noastră profesională. idei 
despre artă, ajutîndu-i în fe
lul acesta să-și dezvolte gus
tul pentru această însemnată 
formă a conștiinței noastre 
noi.

Așa cum subliniază docu
mentele recente ale partidu
lui nostru, așa cum sublinia 
adesea în cuvîntările sale 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
In viața poporului nostru au 
intervenit mutații profunde

contemporane ale poporului 
nostru. îi oferim operele de 
care el însuși are nevoie, a- 
cele opere pe care el lc aș
teaptă cu deplină îndreptăți
re. Din acest puri/ de vede
re cred că trebuie să spo
rească exigenta unor institu
ții artistice ca : opera, televi
ziunea, teatrul, cluburile 
tineretului in concepția că
rora arta modernă trebuie să 
fio o artă activă, pătrunsă dc 
spirit partinic, angajată în 
procesul făuririi noii conști
ințe a oamenilor.

Firește, nu sînt împotriva 
formelor moderne de expre
sie în artă, a dansului mo
dern mai ales, dimpotrivă, 
aș înclina să cred că însăși 
realitatea noastră socială, di
namica vieții noastre solicită 
ritmuri ți forme noi de ex
primare artistică a acestei 
realități, iar tineretul es.e 
partizanul entuziast al for
melor de artă dinamice, cu 
adevărat noi, moderne. Se 
impune o preocupare mai 
mare pentru dezvoltare»

Slujitorul artei — slujitor

al idealurilor poporului
portant revine organizației 
U.T.C.: acela de a contribui 
la permanenta orientare 
ideologică a uteciștilor, la 
necesitatea ca aceștia să-și 
însușească concepția despre 
viață a partidului, să des
prindă din această concepție 
un comportament moral ce
rut de normele etice ale so
cialismului. In aceste coman
damente văd rolul însemnat 
pe care îl are în activitatea 
noastră organizația U.T.C., 
organizație care militează 
pentru formarea conștiinței 
politice a tinerilor artiști. 
In ce ne privește pe noi, 
membrii organizației U.T.C. 
de la Operă, aș aminti de 
acțiunile menite să contri
buie la educarea patriotică, 
discuția interesantă despre 
trecutul de luptă al popu
lației bucureștene, despre in
formările politice, cadran po
litic mondial, dicționar po
litic. forme de lucru ce au 
izbutit uneori să comunice 
intr-un mod interesant eveni
mentele petrecute pe glob. 
De asemenea, înțeleg rolul, 
uneori ignorat, al participă
rii la acțiuni obștești, prin
tre care nu lipsite de impor
tanță mi se par participările 
unor uteciști de la noi la 
realizarea unor spectacole în 
uzine și fabrici. Găsesc că ar

al căror rezultat a fost con
solidarea unității moral-poli- 
tice a poporului nostru. Con
sider că alături de însuși 
procesul muncii oare este bi
lanțul ce leagă toate com
partimentele societății noas
tre. un ro! dintre cele mal 
importante îl joacă, în reali
zarea acelui climat dc depli
nă unitate spirituală a po
porului. arta, sub toate for
mele sale. Frumosul, dragos
tea de frumos, este un senti
ment uman. Dar intensitatea 
acestui sentiment este, ți 
trebuie să fie, incomparabil 
mai mare la tînăra generație. 
Drept rezultat al dezvoltării 
culturii noastre socialiste, al 
asigurării unei temeinice 
baze materiale, a însușirii ei, 
tineretul nostru, mnucitori, 
țărani, intelectuali, și-a Îm
bogățit viața lui spirituală. 
Pe de altă parte, prin posibi
litățile de care dispune, cul
tura noastră s-a Integrat in 
circuitul mondial al valori
lor. Este un act de mare răs
pundere ce modele de viață 
spirituală promovăm, ce for
me si metode folosim, pen
tru a face cunoscute aceste 
modele. în ce fel orientăm 
educația artistică a publicu
lui larg. In fond aceasta este 
o răspundere politică, a 
noastră, a acelora care, an
gajați în slujba idealurilor

gustului pentru frumos, pen
tru creșterea comnetenței in 
aprecierea acestuia. Impor
tanța mijloacelor de comuni
care în masă a valorilor cul
turale capătă o semnificație 
deosebită care nu poate fi 
diminnată, dar primul răs
punzător este artistul însuși, 
pro>te>*ăteru' nemijlocit al 
valorilor. Magia modernă 
impune ritmuri rapide, via
ța noastqă clocotește la toa
te nivelele. dar convin
gerea mea este că tine
retul nostru în tot acest
iureș, păstrează o sobrietate, 
o demnitate, o seriozitate 
demnă de lirismul artei cla
sice. Pe de altă parte. arta 
mode-nă un r» cea
clasică, dimnotrivă, pornește 
de la aceasta. îmbogătî-^-o 
și dindu-i noi sensuri, o face 
să Vibreze me-en proaspS 
in sufletul nostru.

Conștiința care creează și 
conștiința care receptenră 
trebuie să fie animate de a- 
celasi adine sentiment al a- 
parfenentei la un «ol son’al- 
politic propriu. In ale cărui 
seve îsi găsesc amîndotiă te
meiurile supreme de existen
ță. Atît artistul cit și publi
cul sînt expresii bine con
stituite ale culturii noastre 
de azi, amîndoi determinîn- 
dn-BC reciproc.



SCÎNTSIA TINIRSTULUI

TELEGRAMĂ
Ministru! afacerilor externe 

al Republicii Socialiste România, 
Comeliu Mănescu, a primit din 
partea președintelui Comisiei 
pentru Relații Externe a Comi
tetului Central al Frontului Na
țional de Eliberare din Vietna

mul de sud, Tran Bun Kiem, o 
telegramă prin care se exprimă 
mulțumiri pentru felicitările 
adresate cu ocazia celei de-a 
VIIT-a aniversări a creării Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud.

ÎN „CUPA

TINERETULUI"
APĂ CALDĂ IN MARE

ZILELE EIiniJLlJI CUBANEZ
• IN DESCHIDEREA Zile

lor filmului cubanez, manifes
tare organizată cu prilejul celei 
de a 10-a aniversări a zilei Eli
berării — ziua națională a Re
publicii Cuba — marți seara a 
avut loc la cinematograful 
„Republica" din Capitală un 
spectacol de gală cu filmele 
documentare „Fină la victoria 
finală" și „Cîntecul turistului".

La gală au participat Ion 
Brad, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură 
și Artă, Petru Burlacu, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, Mihnea Gheorghiu, prim-

SOSIREA UNEI DELEGAȚII
• MARȚI A SOSIT ÎN CA

PITALA o delegație de cine
aști cehoslovaci compusă din Va
clav Borovicka, director artistic 
de film de scurt metraj din Pra- 
ga, Antonin Navratil, docent al 
facultății de film și televiziune 
din Praga și Pavel Brezina, regi
zor.

Timp de aproape două săptă- 
mîni membrii delegației vor 
face un schimb de experiență

vicepreședinte al Institutului 
român pentru relațiile cultura
le cu străinătatea, oameni de 
cultură și de artă, un nume
ros public.

Au fost prezenți Jesus Bar
reiro Gonzalez, ambasadorul 
Cubei la București, șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în România, precum și alți 
membri ai corpului dip’omatic.

înainte de spectacol, Dumitru 
Femoagă, director general ad
junct al Studioului cinemato
grafic „București", a vorbit des
pre cinematografia cubaneză.

DE CINEAȘTI CEHOSLOVACI
și documentare în cadrul rela
țiilor dintre Asociația cineaștilor 
din România și Uniunea artiști
lor de cinematograf și televiziu
ne din Praga.

Cu acest prilej oaspeții vor vi
zita studiourilor Buftea, Alexan
dru Sahia și Animafilm, voi 
viziona o serie de filme româ
nești și vor purta discuții de in
teres comun cu cineaști români.

Nou procedeu de recuperare 

in industria petrolieră
Un colectiv de cercetători 

de la Institntul pentru pre
lucrarea țițeiului (I.C.P.T.) 
din Ploiești a realizat un pro
cedeu de recuperare a me
tacrilatului de metil (subs
tanță chimică necesară obți
nerii de aditivi) din derivate 
ale țițeiului. Procedeul, eare

se aplioă Ia Rafinăria de la 
Telcajen, permite recupera
rea anuală a unei cantități de 
derivate in valoare de peste 
6 000 000 lei, lărgirea sorti
mentului de aditivi realizați 
în tară din materii prime in
digene, precum și a uleiurilor 
superioare.

(Agerpres)

STARTUL A ÎNGHEȚAT?
• Intenția unui schimb de ex
periență am amînat-o pentru 
altă dată • Același stil de mun
că : se caută In scripte pentru 
a se raporta „realizări" • Su
biecte de meditație pentru trei 

comitete județene ale U.T.C.

în actualitatea activității spor
tive la sate se află, de 
o lună, etapa întiia a „Cupei 
tineretului" (ediția de iarnă). 
Paranteza, peste care cititorul 
este tentat să treacă în multe 
cazuri repede, nu este întîmplă- 
toare. Ea vrea să demonstreze 
că sportul de masă la sate, o- 
dată cu împuternicirile pe care 
le-au primit organizațiile U.T.C. 
de a se ocupa de organizarea lui. 
este conceput, și se poate des
fășura, ca o activitate continuă. 
Corespondentul ediției de vară, 
competiție de mare amploare, 
care a reunit la start pe o pe
rioadă lungă sute de mii de ti
neri. este acum „Cupa de iarnă 
a tineretului".

între „concurența" dintre cele 
două mari competiții, cea mai 
din urmă, cel nutin teoretic, 
pare mal avantajată. Tarna este 
la sate, anotimpul liniștii, al 
marilor germinații, si al unei 
nevoi organice de distracție, de 
recreare. Aceste cerințe le satis
face, cel puțin în cazul tinerilor, 
și sportul. în speță în cazul do 
față „Cupa tineretului".

Cum se desfășoară această 
competiție ? Ce bază organiza
torică și materială are ? Există 
sau nu „suflu nou" In sportul de 
masă 7 în acest articol ne vom 
referi la concluziile unui raid 
anchetă efectuat în trei jude
țe — Ilfov, Prahova și Dîmbo
vița.

as

Și-unde se făcea, 
măre Doamne că 
ningea frumos, dis
ciplinat. cu fulgi 
milimetrici și trotu
arele noastre rulan
te încălzite bine ca 
niște sobe sărbăto
rești numai ce că
dea zăpada asta di
afană pesto noi și 
iute o mistuia într-o 
pălălaie dulce. Um
blam eu căciuli și 
paltoane, dar toate 
erau numai recuzi
tă de teatru ; ștofe
le — de hîrtie șl 
galoșii noștri din 
vinilin, pe dedesubt 
eram gol și ne era 
cald. Treceau tră
suri eu spițe argin
tate și cu birjari 
grași, plini de vese
lie. Stringean eu 
lopețl ușoare ea 
niște linguri omă
tul acela, și el un 
fel de confetti șl 
serpentine de Ia ul
timul bai anual. Vi
trinele păreau în
ghețate, dar de fapt

obrazul spoit era 
de naftalină și abu
rii care ne ieșeau 
din gură îi fabrica
se careva in retorte. 
Se auzeau clopoței 
și renii înjugați Ia 
micile noastre bo
buri personale ba
teau cu copitele o 
șosea albă de plasti
lină. Hamurile pline 
de bijuterii ce pu

peșe ca Ileana Co- 
sinziana, dar nu 
așa... Băieții, ce să 
mai vorbim, schi
au pe Dealul Mitro
poliei pe niște doa
ge serafice, parfu
mate. Se puseseră 
brazi pe toate bu
levardele și ncavînd 
ce face ne plimbam 
cu toții di’cntind

DE IARNA
EUGEN BARBU

teau fi achiziționate 
pe doi poli, sclipeau 
în văzduh și deasu
pra grădinilor dacă 
te uitai bine spân
zurau primăveri 
confecționate la Ro- 
marta. Fetele noas
tre umblau pe pa
tine, in vestminte de 
blană și erau chi

lespre cîțtlg:rea Cam
pionatului Mondial de 
Fotbal. Toată lumea 
valsa, pînă și criticii 
literari aveau hu
mor. Revista „Ur
zica" fusese inter
zisă pentru că ucidea 
prin rîs pe abonați. 
Se studiau mijloa
cele de a ne lipsi de 
televiziune pentrn 
că ne căpiaserăm

cu toții stînd ore în 
șir In lața micului 
ecran. Doamna
Emma Pee! era o 
hoașcă față de mi
cuțele steluțe apă
rute ca o grindină 
In oinematog-afia 
noastră. Filmul ro
mânesc adusese atî- 
tea venituri țării ! 
înc’t se studia posi
bilitatea de a mai 
împrumuta cîteva 
redactoare de la re
vista „C’nema" sl 
altora pentru ca 
prin sfaturile lor 
pline de miez să i 
creeze aceleași bu
curii spirltua'e și | 
altora. La chioșcuri 
revistele literare I 
se distribuiau dună 
adevărate bătălii.
Se scriseseră de-a- I 
enm marile roma- | 
no- ale unei literaturi 
nemaipomenite și 
poeții noștri căpă
taseră premial !-»- 
bel de cîtcva ori.

Frumoase vise
mai are omul iama...

Să începem deci cu... începu
tul. întrecerile etapei I a „Cupei 
tineretului", deci etapa cu „bază 
de masă" (Cupa are înscrise în 
calendar următoarele discipline : 
schi, săniuțe, șah, tenis de masă), 
ar fi trebuit să s,e fi încheiat pe 
data de ÎS ianuarie. Am vizitat 
comunele : Fierbinți și Dridu — 
județul Ilfov, Lungulețu, Produ- 
lești și Bărbulețu — județul 
Dîmbovița și Bărcănești, judșțul 
Prahova. întrebarea pe care 
am adresat-o în toate aces
te locuri secretarilor comitetelor 
U.T.C.. președinților asociațiilor 
sportive, a fost una și aceeași : 
Cum se desfășoară Întrecerile 
primei etape ? Cititorii se aș
teaptă să le furnizăm probabil, 
numeroase răspunsuri. Nu le 
putem satisface curiozitatea de a 
comunica cu ele. de a face un 
schimb de experință — aceasta 
a fost și una din intențiile rai
dului nostru - pentru că a- 
proape toți interlocutorii noștri 
(Ion Nedelcu, secretarul Comite
tului U.T.C. din comuna Dridu- 
Ilfov, Ton Șerban, secretarul Co
mitetului U.T.C. din comuna 
Fierbinți, Constanța Stoica, se
cretara Comitetului U.T.C. din 
comuna Produlești) au deschis 
din nou dosarele „Cupei tinere
tului", ediția de vară, ne-au în
fățișat liste cu succese, cu cam
pioni. cu trofee, dar cînd am 
insistat să ne vorbească despre 
actualele întreceri ale compe
tiției au înălțat din u- 
meri. „N-am făcut nimic 
pînă acum, tovarășe, dar...". 
După acest dar se făcea automat 
o pauză pe care noi o completam 
de fiecare dată cu o întrebare. 
Cum veți desemna totuși cam
pionii pentru faza următoare ? 
„Unii au promis că vor trece 
Imediat la organizarea întrece
rilor, alții regretau că n-au or
ganizat, pînă acum nimic, dar, 
cînd speram că se caută totuși 
soluții pentru ieșirea din impas, 
am primit și un răspuns dezar
mant : „înscriem la faza superi
oară ne cei cunoscut! de anul 
trecut" (Ion Șerban, comuna 
Fierbinți).

In toate aceste comune nici o 
întrecere organizată pentru e- 
tapa I a „Cupei tineretului" 1 Să 
fie oare, o simplă întîmolare 1

Spre a ajunge la cauzele aces
tei anomalii am cercetat atent 
situația. Pasiunea și dorința ti

nerilor de a practica sportul sînt 
două constante care nu oscilează 
niciodată în sportul sătesc. 
Atunci unde apar oscilațiile 7 
în primul rînd, în faptul că 
unele organizații U.T.C. (în ca
zul comunelor vizitate fenome
nul era generalizat și asta ar 
trebui să constituie un serios 
semnal de alarmă pentru secții
le și comisiile de sport pentru 
comitetele județene ale U.T.C.) 
manifestă în faza de organizare 
și popularizare a întrecerilor o 
inerție inexplicabilă (. De ce să 
ne grăbim, mai avem timo să 
organizăm întreceri ?“) care, în 
multe cazuri, nu mai poate 
fi corectă cu rezultatele scon
tate. Cine se îndoiește, de pildă, 
de faptul că bine organizate, da
te fiind și condițiile naturale, ti
nerii n-ar fi dornici să participe 
la întrecerile de schi, săniuțe, 
patinaj etc ? Dar tocmai în a- 
ceastă fază. în care aderenta, ar 
putea fi generală, organizatorii 
așteaptă să fie trași de mînecă.

Surprinși, pînă și ei înșiși de 
propria pasivitate, unii secre
tari ai comitetelor U.T.C. ne 
spuneau : „De mîine începem 
întrecerile „Cupei tineretului". 
Avem toate condițiile". „Da, dar 
faptul că în aproape nici una din 
comunele vizitate nu se luaseră 
măsuri minime pentru asigura
rea bazei materiale a compe
tiției (amenajări de pîrtii. dota
rea magaziilor cu echipamentul, 
necesar, numirea unor instruc
tori care să-i inițieze ne tineri 
la schi și patinai etc.) face ca 
acest mîine să ne apară, în con
tinuare. ca o vorbărie goală. în 
soațele acestui „miine" se află, 
sîntem siguri, atîta vreme cît și 
la comitetele județene U.T.C. se 
știe și se acceptă situa* ia eă 
„întrecerile sînt in plină desfă
șurare și au o participare de 
masă mai bună decit anul tre
cut", o promisiune în care nici 
autorii ei nu cred. Ca să fim 
sinceri, după cele văzute, nici 
noi. Dar sperăm că în alte locuri 
— și-i vom informa la timp și 
pe cititori atunci cînd vom în- 
tîlni asemenea situații — „Cupa 
tineretului" are organizatori 
entuziaști și are, în consecință, 
și multi tineri care-i practică, 
cu pasiune, toate disciplinele.

S. SPIREA

M E R I D I A N
•ASTĂZI, LA LONDRA, ROMANIA — ANGLIA

Astăzi pe Stadionul Wembley din Londra se va disputa me
ciul amical de fotbal dintre sclec'iouatelc României și Angliei. în 
vederea acestei partide, antrenorii celor două reprezentative au 
anunțat următoarele formații : ROMANIA ; Gornea — Sălmă- 
reanu, Boc, Dinu, Deleanu — Anca, Nun-.veiller VI, Dembrov- 
schi, Domide, Dumitrache, Lucescu. ANGLIA : Banks — T. 
Wright, MacNab, J. Charlton, Stiles, Hunter, Radford, Hunt. 
B. Charlton, Hurst. Ball.

TNTILNIREA VA FI TRANSMISĂ LA POSTURILE NOAS
TRE DE RADIO PE PROGRAMUL I, CU ÎNCEPERE DE LA 
ORA 20,45.

• POLITEHNICA BUCUREȘTI — ÎN GRUPA B 
A C.C.E. LA BASCHET FEMININ

A fost stabilit programul grupelor semifinale ale „Cupei cam
pionilor europeni" la Baschet feminin. Echipa Politehnica Bucu
rești va juca în grupa B, alături de formațiile Akademic Sofia 
și Sparta Praga. Meciurile vor avea loc tur și retur, intre 30 
ianuarie și 20 martie. Politehnica va susține primul joo Ia 30 
ianuarie, pe teren propriu, îu compania echipei Akademic Sofia.• ••••••

In largul Mării Negre, în dreptul stațiuuii balneare Manga
lia, un grup de scafandri, condus de Constantin Scarlat, care 
activează pe lingă clubul nautic din localitate, a făcut o Inte
resantă descoperire : 27 de izvoare cu apă caldă, țișnind cu 
presiune dintre stîncile de pe fundul mării. Apa lor dulce, cu 
miros puternic de sulf, are o temperatură de 27 grade Celsius. 
Fenomenul nemaiintilnit pină acum în zona românească a 
mări), formează o adevărată „baie" de apă caldă, spre care se 
concentrează viețuitoarele marine și îndeosebi midiile perii fere.

In momentul de față, se desfășoară cercetări asupra compo
ziției mineralogice a apei acestor izvoare submarine pentrn fo
losirea lor atît io balneologie

IN LIBRĂRII
Evocările și portretele schi

țate de Dumitru Almas se 
constituie într-o succintă a- 
lertă și nu de puține ori e- 
motionantă prezentare a eve
nimentelor și personalităților 
care, prin importanta lor is
torică. au marcat momente 
de răscruce ale trecutului pa
triei noastre. Cartea, apăru
tă în Editura Politică, se a- 
dresează tineretului, atît prin 
conținut, cît si prin concep
ția care-i guvernează struc
tura. Autorul privește, aici, 
istoria prin dragostea de pa
trie a protagoniștilor istoriei,

£
Un interesant concurs 

pentru tineretul școlar :

SĂNIUȚA DE ARGINT

Concursul, organizat de U- 
niunea Tineretului Comunist, 
și-a desemnat ciștigătoril pe 
școală, ajungînd, în prezent, 
în faza întrecerilor pe loca
litate. Finala pe țară se va 
desfășura la Poiana Brașov, 
Intre 15—16 februarie a.c.

cît și în alte domenii.

DUMITRU ALMAȘ; „Eroi 
au lost, eroi sînt

prin capacitatea lor de a fi 
vizionari și viziunea aceasta, 
sustinîndu-se pe întregul par
curs. conferă paginilor uni
tate și adresă. Zămtslitoril, 
Descălecători de țară, dătă
tori de legi și datini, Luptă
tori pentru libertate. Cel din
ții pas spre unire, Izvoditori 
ai conștiinței naționa'e și ai 
revoluției sociale și împlini
rea visului unirii sînt tot a- 
tîtea capitole eare surprind 
aspirațiile majore ale po
porului nostru, preocupările 
lui hotărttoare. care. împli- 
nindu-se treptat. Prin lupta 
celor mai înaintați fii ai tă
rii, au condus spre înfăți
șarea de astăzi a țării, spre 
propășirea și înflorirea ei 
multilaterală.

Opera Română LILIACUL 
ora 19,30 ; Teatrul Național 
I.L. Caragiale (Sala Come
dia) : BECKET, ora 19,30 ; 
(Sala Studio) TOPAZE, ora 
19,30 ; Teatrul Mic : TANGO, 
ora 20 : Teatrul Lucia Stur- 
dza Bulandra (Schitu Măgu- 
reanu) METEORUL, ora 20 ; 
(Sala Studio) PHOTO-FINI
SH, ora 20 ; Teatrul de Co
medie : UCIGAȘ FĂRĂ SIM
BRIE, ora 20 ; Teatrul C.I. 
Nottara - (Bd. Magheru) : 
FRUMOASA DUMINICĂ DE

SEPTEMBRIE, ora 
(Sala Studio) : FEMEI 
GURE, ora 20 : Teatrul 
Iești : OMUL CARE A 
ZUT MOARTEA, ora : 
Teatrul B.
DOAMNA DE LA MAXIM, 
ora 20 ; Teatrul Țăndărică 
(Cal Victoriei 50) : ȘORICE
LUL ȘI PĂPUȘA, ora 17, 
(Academiei 28-30) : A FUGIT 
UN TREN, ora 17; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy) : 
CA LA TĂNASE, ora 19,30 ; 
(Calea Victoriei 174) : MEXI- 
CO-MELODY, ora 19,30. An
samblul artistic N.G.S.R. : 
Cu picioarele pe pămint, 
ora 20 Circul de Stat: Rap
sodia acrobatică, ora 19,30.

19,30,
SIN- 

' Giu- 
VĂ- 

19,30 ;
Delavrancea

I

M. C.

17,35

18,05
18,30
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11,00 — Limba franceză — lecția a 41-a (reluare).
11.30 — Limba engleză — lecția a 42-a (reluare).
' ~ Țv- pentru specialiștii din Industrie (reluare).
12.30 — închiderea emisiunii de dimineață.
17.30 — Telex TV.

” — TV. pentru specialiști — Medicină. Tratamentul cu 
hormoni glicocorticoizi. Prezintă dr. Alex, Duminică.

— Limba germană — lecția a 38-a.
— Club XX — emisiune pentru tineret. „Mîndrla n 

destiei".
— Telejurnalul de seară — Buletinul meteorologic. 

W.4* — Avanpremieră.
19,00 — Reportaj anchetă. „Ce definește personalitatea ur 

oraș 7“
— Telecincmateca : „Gilda".
— Ecranul literar — Revistă TV. „România Antiqu
— O operă în 20 de minute. „Oberon" de Weber.
— Telejurnalul de noapte.

29,30
22,20
22,40
23,00 ________________ _
23,10 — închiderea emisiuniT

LACUL LEBEDELOR
rulează la Patria (orele 9.30 ; 
13 . 16.45 . 20).

GISELL
rulează la Republica (orele 10; 
12; 14; 16,45; 19; 21).

UN DELICT APROAPE PER- 
FECT

rulează la București (orele 9; 
11,45; 13,30; 16,30; 18,45: 21); 
Feroviar (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21); Modern (orele 
9,30; 11.45; ‘
20,45).

EXPRESUL
VON RYAN 

rulează la

14; 16,15; 13,30;

COLONELULUI

Luceafărul (orele

8.30 ; 11 ; 13,30 : 16 ; 18,30 ; 21) ; 
Festival (orele 8.30 ; 11 ; 13 30 ;
16 . 18,30 ; 21).

ÎMPUȘCĂTURI SUB SPÎNZU- 
RĂTOARE

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

PROrES’ONIȘTII
rulează la Victoria (orele 8.45 ; 
11.15 ; 13,45 : 16,15 ; 18.45 ;
21,15): Flamura (orele 8.45— 
15 30 în continuare; 18; 20 30).

NOAPTEA
rulează la Centra! (orele 9,45; 
12.30; 15,15); Aventura (orele 
8.30 : 11 ; 13.30).

PLANETA MAIMUȚELOR 
rulează la Lumina (orele 9—

Sclccțiuni din profil

TOI 
LUI

(or

15,45 In continuare ; 
20,45).

AVENTURILE LUI 
WYER. MOARTEA 
INDIANUL

rulează la Doina
12.15 : 16 ; 19,30) ; Buccgi 
le 9.15 • 12,45 . 16 ; 19,30) 
rfța (orele 9 : 12.30 : 16 •

FRAGII SĂLBATICI 
rulează la 
18 . 20,30).

SIMFONIA 
ACUM 5 
PIPA PĂCII

rulează 
9—21 în

BECSET 
rulează 
9 30 ; 13 
( rele 8,45 
20,15).

Union (orele

PĂDURII 
ANI. ATRA*

Timpuri Noi (Ia 
continuare).

la Excelsior (orele 
16,30 ; 20) ; Melodia 

i ; 11,30 ; 14,15 ; 17,15 ;

• ••••••••*»•>• O O ® •
(Vrmare din pag. 1)

în același timp, visul d Întot
deauna al oricărui tînăr, din 
întreaga lume, cum spunea atît 
de expresiv marele Goethe, este 
să devină o personalitate. Or, 
climatul social-politic și spiri
tual necesar unei astfel de rea
lizări este un climat umanist 
și democratic prin excelentă.

Este indubitabil că, mareînd, 
în dezvoltarea șoclal-economică 
și politică, o treaptă istoricește 
superioară, socialismul este cel 
mai apt să satisfacă aceste ne
voi și năzuințe. Ansamblul rela
țiilor socialiste — clădite pe pro
prietatea socialistă asupra mij
loacelor de producție — creează 
premisa progresului economic, 
social șl cultural, rapid și neîn
trerupt. Dar această posibilitate 
nu se transformă de la sine 
în realitate. Superioritatea isto
rică a orinduirii socialiste — ca 
posibilitate necesară — nu șe re
alizează automat. Pentru aceasta 
e nevoie de o linie politică jus
tă. o vastă activitate organizato
rică șl politică, mobilizarea for
țelor întregii societăți, conduce
rea șl îndrumarea competentă a 
tuturor domeniilor vieții soci
ale. înfăptuirea acestor condi
ții a fost si este garantată, în 
țara noastră, de rolul conducător 
al Partidului Comunist Român, 
de întărirea continuă a poziției 
sale conducătoare în societatea 
noastră, de activitatea sa teore
tică si practică pentru elabora
rea și realizarea consecventă a 
unei politici științifice, creatoare 
pusă nemlilocit și total în sluj
ba ponorului, a prosperității, 
demnității și fericirii sale. Aceas
tă politică este pe deplin și una
nim îmbrățișată de poporul nos
tru. Ca urmare a acestei politiei, 
princina’ele coordonate pe eare 
se înscrie cu consecventă dez- 
vo’tarea societății socialiste șl 
care-i conferă sunerioritatea sa 
fată de toate ce’elalte tiouri de 
societate, sînt dinamismul dez
voltării economice si cultural- 
știintlfice dus» In sluiba omului, 
menită să asigure satisfacerea 
crescîndă a cerințelor materi
ale și solritua’e ale tuturor 
membrilor societății, și. în ace
lași tlmD. crearea celor mai largi 
posibilități pentru manifestare 
liberă a personalității fiecărui 
membru al societății.

Procesul dezvoltării ascen
dente și al perfecționării conti

nue a societății noastre în toa
te compartimentele sale atestă 
caracterul intim și indisolubil a) 
coaliției dintre socialism, demo
crație și umanism. Partidul nos
tru pornește de la ideea profund 
umanistă, concretizată în toate 
documentele și măsurile sale 
practice adoptate de la Congre
sul al IX-lea și pînă în prezent, 
că democrația socialistă înseam
nă asigurarea participării ac
tive a tuturor membrilor socie
tății la conducerea treburilor 
obștești și de stat, la viața po
litică, înseamnă manifestarea 
plenară a fiecărui individ în si
nul societății.

De aceea, in aprecierea rapor
tului dintre tînăra generație și 
democrație, pornim, în condi
țiile societății noastre, de la cu 
totul alte date decit cele carac

TlNĂRA GENERAȚIE IN PERSPECTIVA
DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE

teristice societății capitaliste 
contemporane. Pornim, în primul 
rînd, de la realitatea demoora- 
tică și umanistă a orinduirii 
noastre. Egalitatea socială reală 
a tuturor cetățenilor, fără nici o 
discriminare de sex, vîrstă, rasă, 
naționalitate, este modul în care 
se realizează lărgirea drepairi- 
lor și libertăților garantate sub 
raport material, politic și juri
dic. în acest context, tineretul 
ește, la noi, partenerul cu drep
turi egale al generațiilor mature, 
chemat, în unitate cu acestea, 
să-și intensifice participarea la 
eonducerea treburilor publice.

Esența democrației statale so
cialiste este plenitudinea pu
terii poporului muncitor, faptul 
că puterea aparține efectiv oa
menilor muncii, care o exercită 
prin organele reprezentative și 
o realizează prin toate celelalte 
categorii de organe care alcă
tuiesc mecanismul de stat. Spe
cific democrației socialiste este 

caracterul ei atotcuprinzător. în 
același timp, sistemul democra
ției socialiste unește organele și 
instituțiile statale cu organiza
țiile de masă și obștești în ve
derea asigurării participării e- 
fective, multilaterale, tot mai ac
tive și mai competente a mase
lor la conducerea treburilor pu
blice. Sub acest aspect, este 
semnificativă crearea Frontului 
Unității Socialiste, acest larg 
organ reprezentativ al întregii 
națiuni socialiste, manifestare a 
coeziunii sale, în cadrul căruia 
participă și Uniunea Tineretului 
Comunist.

Tineretul participă, așadar, la 
viața publică nu numai în or
ganele reprezentative ale pu
terii de stat centrale și locale, 
ci și prin formele democrației 
directe, tipice pentru caracterul 

socialist al vieții noastre pu
blice. Deosebit de grăitoare a- 
pare, de pildă, în acest sens, 
întărirea participării studențimii 
— ca urmare a măsurilor adop
tate Ia începutul acestui an de 
învățămînt — în cadrul demo
crației universitare.

Dacă avem în vedere faptul 
că democrația se afirmă astăzi 
tot mai mult și ca o chestiune 
de competentă, iar calitatea 
participării depinde de nivelul 
de instrucție șl de educație, de 
capacitatea de înțelegere a drep
turilor și îndatoririlor și de e- 
xercitarea și îndeplinirea lor in 
spiritul cerințelor propășirii 
multilaterale a patriei socialiste, 
trebuie să subliniem că, și în 
acest sens, tineretul este avan
tajat prin conținutul și prin ac
cesibilitatea autentic democra
tică a învățămîntului de toate 
gradele, prin eforturile continui 
ale statului de a îmbunătăți do
tarea materială și orientarea 

științifică a procesului de învă- 
țămlnt, de a crea condiții so
ciale și de învățătură tot mai 
bune tinerei generații.

Dimensiunea etică (prin com
ponentă se manifestă nemijlo
cit) și civică a democratismului 
socialist dezvăluie că democra
ția este și o problemă de edu
cație și, mai cu seamă, de auto- 
educație. In spiritul echității și 
justiției sociale, al umanismului 
consecvent, s-au creat condiții 
pentru ca unele ilegalități și 
abuzuri săvîrșite în trecut să nu 
mai poată fi reeditate. în aceas
tă lumină, promovarea. neabă
tută și apărarea legalității so
cialiste dobîndesc o Importanță 
hotărîtoare. Democrația ae în
temeiază pe respectarea legilor 
și a normelor de conviețuire 
socială, care dau expresie unor 

cerințe vitale ale comunității 
umane socialiste, pe respectul 
disciplinei în muncă și în acti
vitatea socială, pe întronarea, în 
toate colectivele, a ordinii și 
responsabilității personale, căci 
numai astfel se poate asigura 
acea coordonare armonioasă în
tre diferite laturi interdependen
te ale organismului social, fără 
de care n-ar fi posibilă func
ționarea sa normală. Respecta
rea legilor, asigurarea neabă
tută a legalității, reprezintă te
melia ordinii și garanția pro
gresului societății, condiția 6ine 
qua non a înfăptuirii democra
ției.

Participarea reală la conduce
rea treburilor publice, pe care 
o asigură democrația socialistă 
tineretului, ca și tuturor oame
nilor muncii, nu este, însă, un 
scop în sine, ci un mijloc, esen
țial, pentru perfecționarea tu
turor relațiilor sociale șl vizea

ză, prin aceasta. In ultimă in
stanță, perfecționarea omului 
însuși. Perfecționarea continuă 
a formelor de participare a ma
selor la conducerea statului, dez
baterea amplă a problemelor 
fundamentale ale politicii noas
tre, reprezintă o sursă de per
fecționare a soluțiilor adoptate 
și, totodată, un important mij
loc de ridicare a conștiinței po
litice a maselor, de călire a ci
vismului socialist, de dezvol
tare a răspunderii tuturor ce
tățenilor față de patrie, față de 
cauza socialismului. Ea este 
realmente o școală de perfec
ționare a omului, de înaltă dez
batere a problemelor, stim”lînd 
energia facultăților individuale, 
creînd cadrul propice pentru 
dezvoltarea gîndirii originale și 
a aptitudinilor creatoare ale fie
căruia. Prin obiectivele și prin 
mecanismele sale, democrația 
socialistă e pusă, nemijlocit, în 
slujba omului. în această per
spectivă, chiar activitatea ob
ștească devine, pentru orice tî
năr, o școală de perfecționare, 
o condiție a dezvoltării multila
terale a personalității sale.

„Sensul major al democrației 
socialiste — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — se expri
mă în spiritul de responsabi
litate socială de care trebuie să 
fie animat fiecare cetățean, in 
îndatorirea lui de a acționa in 
virtutea imperativului suprem 
al societății, ai națiunii".

Tînăra noastră generație, eare 
se dezvoltă în cadrul social șî 
spiritul generos al României so
cialiste, fără să fi cunoscut mi
zeriile pe care le-au încercat, 
în trecutul nu prea îndepărtat, 
generațiile mai vîrstnice, pri
vește spre viitor cu sentimen
tul generator de optimism al 
certitudinii, avînd, totodată, fe
ricirea și mîndria de a trăi în
tr-o societate și într-o epocă a 
demnității umane. Ea se ridică 
la înălțimea acestei epoci și la 
exigențele făuririi viitorului co
munist, cu convingerea profun
dă a responsabilității sale so
ciale. Sau, cum scrie poeta Ana 
Blandiana, ea însăși reprezen
tantă a acestei generații : „Sîn
tem fericiți și știm că am fost 
făcuți fericiți pentru a face fe
riciți tn și mai mare măsură pe 
cei ce vin după noi. Ne plătim 
de această datorie cu pasiune și 
cu mindrle"._

SUB REFLECTOR: SECREIEEE Uliii
(Vrmare din pag. I)

lor arteriale de origină renală), în 
colaborare cu alte institute efec
tuăm lucrări în problema edemu
lui cerebral, a metabolismului 
hormonilor suprarenali, a interre- 
la (iilor imunității bilotice fi de 
transplantare — și o sumă în
treagă de alte teme...

înființat în urmă cu aproape 
zece ani, laboratorul a fost orga
nizat din mers, pornind realmen
te de la cîteva mobile simple si 
ajungînd azi la o înzestrare teii- 
nico-științifică bogată, complexă, 
fi la rezultate strălucite.

O elocventă dovadă a succese
lor obținute de colectivul de me- 
dici-cercetători o constituie masi
vele volume în care stau „îndosa- 
riate" sutele și sutele de solicitări 
de peste hotare, a extraselor din 
cele peste 80 de lucrări publica
te în țară precum fi în foarte 
multe reviste de specialitate din 
străinătate, ca: „Experimental 
Neurology" (New York), „Trans
plantation" (Baltimore), „Coagu
lation" (Paris), .Journal of Car
diovascular Surgery" (New York), 
,)Zeitschrift fur Innere Medicin" 
(Leipzig), „Folia Haematologica" 
(Berlin) etc. Mărturie sînt fi cele 
cîteva scrieri monografice alcă
tuind și sistematizînd experiențe 
rare, dificile, dar fructuoase, din
tre care trebuie neapărat consem
nată lucrarea „Biologia transplan
tării de organe fi țesuturi", tipări
tă și difuzată în 1967, cu două 
luni înaintea operației efectuate 
de doctorul Barnard.

Miile de studii experimentale 
efectuate pe cîini fi care au elu
cidat o serie de probleme pe ca
re le ridică operația pe inima 
deschisă au solicitat, în afara u- 
nui foarte mare efort, o nouă 
mentalitate de activitate — fi în 
relatarea sa doctorul Păufescu 
subliniază cu evidență această ex
presie — asemenea operații recla- 
mînd un număr mare de medici 

fi foarte diferențiali ca speciali
tate, întreaga echipă trebuind să 
fie rodată și obișnuită cu o rigu
roasă disciplină a muncii.

în decursul a vreo opt ani, la
boratorul a experimentat o tehni
că originală de neutralizare a he- 
patinei după operația pe corp 
deschis, printr-un studiu amănun
țit asupra relației heparinei cu 
coagulanți fi anticoagulanți. Vn 
nou studiu experimental a necesi
tat descoperirea unei metode deo
sebit de simple, dar foarte preci
se de diagnosticare diferențială a 
hipertensiunii de origine renală, 
iar în ultima vreme s-a pus în 
evidență o serie de modificări 
biochimice în sîngele purtătorilor 
de grefe.

Intr-adevăr, asemenea studii 
cer o muncă deosebită.

— Ideile nu ne t>in singure, 
prin așa-zisa inspirație. Ele cresc 
de la o zi la alta, ne sînt suge
rate de lecturi fi studii cuprinză
toare. Cea mai rentabilă discuție 
este cea cu cartea. De cîțiva ani 
mă muncește o astfel de idee, ai 
cărei fir trebuie să-l găsesc 1 E 
vorba de imunologia antivirală. 
Mai clar, lucrurile stau astfel: a- 
proape toți posesorii de grefe 
s-au prăpădit din cauză că virușii 
introduși nu produc o inhibiția 
tolerantă a receptorului de grefă 
față de organul grefat, ci o inhi
biție globală la orice fel de a- 
gent. Studiind relația dintre imu
nitate antivirală și imunitatea 
transplantului, dacă voi reuși să 
găsesc niște virusuri cu care si 
fac o inhibiție selectivă, specifi
că, problema ar fi rezolvată. A- 
numite rezultate pe care le-am 
obținut le-am comunicat, perso
nal, anul trecut, la Miinchen. Am 
găsit deja o serie de virusuri care, 
aplioați la grefe pe animale, prin 
anumite modificări imunologice 
produse, contribuie la creșterea 
toleranței receptorilor față de gre
fe, Aceste lucrări le efectuăm în 
colaborare cu Institutul „Ion

Cantacuzino", care ne furnizează 
tulpinile de virusuri folosite in 
experiment.

Explicațiile curg într-o ordine 
logică. Ceea ce se deduce dinco
lo de rezultate este imensa mun
că pe care o depun acești oameni, 
care lucrează fără program, une
ori și noaptea întreagă, aici, în 
laboratoare.

Alături de dr. Păușescu se află 
soția sa, medic pediatru. Deși e 
pensionată temporar din cauza să
nătății, stă permanent aici și în
tocmește fișe bibliografice, parti
cipă la o serie de experiențe, e- 
fectuează traduceri, triază mate
rialele de specialitate. Totul, din 
pasiune. Sînt oameni a căror sin
gură bucurie este munca.

— Omul stă în centrul echili
brului biologic din natură. Acest 
echilibru nu trebuie stricat. Și 
noi, medicii,, avem datoria să su
praveghem aceasta. Colaborarea 
— munca în colectiv — ne face 
puternici în fața oricărei boli sau 
taine. Eminentul profesor Pascua- 
lini, de la Facultatea de Medici
nă din Paris, afli Iu-se întimp’ă- 
tor într-o vizita n România, a 
aflat de rezultatele noastre remar
cabile în domeniul endocrinologi
ei, parte din ele pub’icate în re
vista americană „Endocrinology". 
Și cum noi nu puteam finaliza c- 
ceste rezultate, lipsindu-ne anume 
substanțe, profesorul Pascual' , 
in colaborare cu noi, le-a slntr ț. 
zat în laboratoarele sale și ni le • 
trimis ca etaloane. In fe'ti’ aer. 
cm putut definitiva st.tid:,’e, c 
căror concluzii le-am publicat ’ 
revista sus-amintilă.

Probabil că nicăieri, mai a • 
ca aici, nu simți valoarea vieții o 
mului și răspunderea fiecăruia m 
numai pentru viața sa, ci și pen
tru a celorlalți. Aici fiecare mișei 
re a Vieții este studiată și proteji 
tă. Omul nu poate trăi decit prii 
dragoste de om.



ITALIA. Aspect din timpul unei manifestații revendicative organizate de salariații de la între
prinderea Apollon din Roma

Lansarea navei cosmice
sovietice „Soiuz-4“

LA BORDUL NAVEI SE AFLĂ 
LT. COL. VLADIMIR ȘATALOV

• La 14 ianuarie, ora 10,39 (ora 
Moscovei), în Uniunea Sovietică 
a fost lansată pe o orbită cir- 
cumterestră nava cosmică „So- 
iuz-4'!. Nava este pilotată de lo- 
cotenent-colonelul Vladimir Șa- 
talov.

Sfîrșitul
dramatic al
250000 de copii 
din America
Latină

Ce arată

România promovează consecvent 
cooperarea cu toate statele 
CUVÎNTUL AMBASADORULUI GH. DIACONESCU 

ÎN CADRUL UNEI REUNIUNI A P.N.U.D.

• Scurt timp după lansare, au 
fost stabilite comunicații radio 
bilaterale cu nava cosmică „So- 
iuz-4“.

Potrivit relatării pilotului cos
monaut Șatalov și datelor fur
nizate de măsurătorile teleme- 
trice, starea sănătății pilotului 
este excelentă.

lației de propulsie, a fost efec
tuată corectarea orbitei navei.

După corecție, parametrii orbi
tei sînt: perioada de rotație în 
jurul Pămîntului — 88,75 minute, 
distanța maximă de la suprafața 
Pămîntului — 237 kilometri, dis
tanța minimă — 207 kilometri, 
înclinația orbitei — 51 grade 40 
minute.

De la bordul navei au conti
nuat emisiunile de televiziune.

VICTIMELE FOAMETEI

un sondaj 
•ntreprins in 
universitățile 
americane ?

CONFERINȚA
COMMONWEALTHULUI

Speculații
La New York continuă lucrările celei de-a VH-a sesiuni 

a Consiliului de Administrație al programului Națiunilor 
Lnite pentru dezvoltare (P.N.U.D.).

privind problema
Dezbaterile privesc problema 

centrala a actualei sesiuni, re
comandările administrației 
P.N.U.D. pentru acordarea de 
noi proiecte de asistență teh
nică unui număr de 
mativ 60 de țări, care 
tribuie la accelerarea 
mului lor economic 
cial.

Luînd cuvîntul în 
dezbaterilor, șeful delegației 
române la sesiune, ambasado
rul Gheorghe Diaconescu, a 
subliniat contribuiția pe care 
programele de asistență teii- 
nică ale O.N.U. o aduc la spri
jinirea eforturilor țărilor mem
bre în- vederea creșterii lor 
economice, fapt confirmat și 
la această sesiune prin acorda
rea unui număr record de pro
iecte în domenii vitale pentru 
programul lor.

Activitatea sistemului Națiu
nilor Unite în domeniul eco-

aproxi- 
să con- 
progra- 
și so-

cadrul

ATAC AL PATRIOȚILOR
SUD-VIETNAMEZI

u
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nomic și social, a arătat amba
sadorul Gheorghe Diaconescu, 
oferă cadrul unei cooperări in
ternaționale fructuoase care 
facilitează circuitul valorilor 
materiale și spirituale pe scară 
mondială, și stimulează pro
gresul și înțelegerea între nați
uni, participarea activă la pro
gramele de cooperare econo
mică internațională.

România participă la activi
tățile pe linia asistenței teh
nice ale Națiunilor Unite — a 
subliniat reprezentantul per
manent al țării noastre la 
O.N.U., pornind de la coordo
natele fundamentale ale poli
ticii sale externe, promovarea 
consecventă a cooperării eco
nomice, tehnice și științifice cu 
toate țările lumii. Realizările 
obținute de poporul român în 
construcția economică și soci
ală, perspectivele dezvoltării 
sale îi asigură o bază solidă 
pentru o participare activă la 
cooperarea cu alte țări, atît pe 
planul relațiilor bilaterale cit 
și în cadrul organizațiilor in
ternaționale.

în încheiere, ambasadorul 
Gheorghe Diaconescu a subli
niat meritul programului Na
țiunilor Unite pentru dezvol
tare în antrenarea în circuitul 
cooperării economice interna
ționale a unor importante re
surse financiare, tehnice și 
materiale.

nigeriana
Marți, în penultima zi a 

conferinței Commonwealthu- 
lui, paralel cu discuțiile pri
vitor la colaborarea economi
că au continuat pregătirile 
pentru redactarea comunica
tului final al conferinței.

O problemă nevralgică — 
cea nigeriana — a cunos
cut marți un reviriment. So
sirea unei delegații biafreze 
la Londra a fost interpretată 
ca un element de speranță în 
vederea restabilirii contactu
lui cu delegația nigeriana. 
Delegația biafreză nu s-a a- 
dresat însă direct reprezen
tanților guvernului de la La
gos, ci Ministerului de Ex
terne britanic. La cîteva ore 
după o întrevedere a minis
trului de externe englez, Mi
chael Stewart, cu delegația 
guvernului federal nigerian, 
s-a anunțat că guvernul de la 
Lagos „este gata oricînd" să 
discute cu reprezentanții bia- 
frezi. In același timp însă, 
Enahoro, ministrul nigerian 
al informațiilor și muncii, a 
precizat că guvernul său nu 
este dispus să ia în conside
rare o încetare necondițio
nată a focului, și a reafirmat 
poziția în sprijinul unității 
statului nigerian.

Prezenta delegației biafre
ze la Londra și discuțiile 
care se poartă „pe culoare" 
au încurajat speculațiile pri
vitoare la o eventuală medi
ere britanică a conflictului 
din Nigeria.

în noaptea de luni 
spre marți, pentru a 
doua oară în 48 de ore, 
detașamentele Frontului 
Național de Eliberare au 
atacat marea bază mi
litară aeriană de la Can 
Tho, din Delta fluviului 
Mekong.
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• Pînă la ora 18,00 (ora Mos
covei) nava cosmică „Soiuz-4“ a 
efectuat cinci rotații în jurul 
Pămîntului. Cosmonautul Vladi
mir Șatalov a raportat că pro
gramul de zbor se îndeplinește 
cu succes. Potrivit datelor trans
mise de sistemele biotelemctrice, 
starea sănătății cosmonautului 
este bună. Sistemele de bord ale 
navei funcționează normal.

In conformitate cu programul, 
în timpul celei de-a patra tura
ții cosmonautul a efectuat orien
tarea navei, iar în timpul celei 
de-a cincea — cu ajutorul insta-

Comandantul navei cosmice 
„Soiuz-4“, locotenent-colone- 
lul Vladimir Șatalov, s-a 
născut în anul 1928 la Petro
pavlovsk (Kazahstanul de 
nord), într-o familie de fero
viari. încă din timpul celui 
de-al doilea război mondiali 
Vladimir Șatalov devine elev 
al unei școli cu pregătire 
specială, unde capătă primele 
cunoștințe despre aviație. A- 
poi urmează cursurile Școlii 
de aviație din Kacino, de 
lîngă Volgograd, unde mai 
tîrziu a învătat și Valeri Bî- 
kovski. Ulterior este admis 
la Academia de aviație din 
Moscova, pe care o absolvă 
în 1956. Vladimir Șatalov este 
admis în detașamentul cosmo- 
nauților în ianuarie 1963-

Clipe înaintea startului • ••

Mai multe proiectile de mor- 
tiere au căzui în zorii zilei de 
marți pe pistele aeroportului, una 
din cele mai importante baze a- 
eriene ale S.U.A, din Deltă. Nu 
au fost comunicate distrugerile 
provocate. Tot aici, cu o noapte 
în urmă, patrioții au distrus mai 
multe instalații militare și 18 
avioane.

Totodată, marți dimineața, de
tașamente ale forțelor patriotice, 
după ce au atacat o unitate sai- 
goneză care asigura paza podu
lui de la Ben Vay, au aruncat în 
aer acest important punct stra
tegic.
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Unul din corespondenții TASS 
a asistat la lansarea navei cosmi
ce „Soiuz-4". Iată cîteva din im
presiile lui : Noaptea dinaintea 
startului. în jur totul este aco
perit cu zăpadă. Un ger năpraz- 
nic a cuprins cosmodromul. Pe 
cer se profilează cu zecile ci de 
lumini, ca ale unei coloane din- 
tr-o rafinărie de petrol, structu
ra de susținere a țigării de foi 
argintii, în vîrful căreia se află 
„Soiuz-4“.

Dimineața gerul se întețește și 
termometrele indică — 22 gra
de C. Contururile rachetei se văd 
acum distinct.

în jur numărul oamenilor spo
rește. îmbrăcat în haine și cizme 
de blană, coboară dintr-o mașină 
Vladimir Șatalov, Cu pași repezi 
el se îndreaptă spre rachetă, dis
pare pentru cîteva clipe în ascen
sor pentru a reapare înainte de a 
intra în navă. O ultimă ridicare 
de mină în semn de rămas bun 
și chepengul se închide ermetic 
în urma sa.

Startul se apropie. Lîngă ra
chetă oameni tot mai puțini. In
stalațiile auxiliare, schelele de 
susținere se îndepărtează pentru 
a peimite lansarea. Totul este 
concentrat acum în două puncte 
vitale : centrul de comandă și 
calcul cu nenumăratele sale nu-

! și
nava
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sini cibernetice, calculatoare 
mese de comandă — și i 
cosmică, unde un om se gîndeș- 
te la clipele care îl așteaptă.

...Pînă la lansare mai sînt cinci 
minute. Cosmonautul Beregovoi 
ține legătura prin radio cu Vla
dimir Șatalov, instalat în cabina 
spațială. Ziariștii prezenți sînt ne
dumeriți : în difuzoare se aud 
parcă aceleași voci ca și la lan
sarea navei „Soiuz-3“. Intr-ade
văr așa este. Numai că atunci, 
Șatalov se afla la punctul de co
mandă și vorbea cu Gheorghi 
Beregovoi, care aștepta startul în 
cabină. Acum este rindul lui Be
regovoi să-și îmbărbăteze cole
gul.

Au mai rămas trei minute.
„Zaria" : „Respiră adine, spu

ne Beregovoi", nu te neliniști, to
tul se desfășoară potrivit pro
gramului".

„Amur" : „Am 
respira mai adine. Sînt gata de 
start".

„Zaria" : „Simți cum tremură 
puțin racheta din cauza vîntu- 
ii?“.

„Amur": „Simt. Tremură ca 
un cal de curse înainte de start".

Convorbirea este întreruptă. 
Un zgomot puternic pătrunde la 
punctul de observații, făcîndu-i 
pe oamenii aplecați asupra apa
ratelor să-și ridice privirile. La 
baza rachetei se distinge un glob 
de foc, ea se desprinde încet de 
Pămînt.

Un om a pornit într-o călăto
rie în Cosmos.

Și în timp ce toți urmăresc 
încă racheta abia vizibilă, prin 
radio se aude vocea lui Șatalov, 
care anunță că programul de zbor 
a început.

...,,Soiuz-4“ 
bită".

înțeles. Voi

s-a plasat pe or-
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început lu-

Iși va asuma, oare, 
Australia răspunderi 
sporite în sud-estul a- 
siatic după restrînge- 
rea prezenței militare 
engleze 
Suez" ? 
lentă 
parlament 
opoziției 
t e, Gough 
la adresa 
guvernului", l-a deter
minat pe premierul 
John Gorton să rea
firme in ultimul inter
viu televizat „atașa
mentul" față de AN- 
ZUS (Alianța milita
ră a Australiei, Noii 
Zeelaude și S.U.A.). 
Iar această precizare 
de ordin general a 
fost apreciată ca „o 
falsă opțiune" pentru 
că orientarea „cu fața 
spre S.U.A." datează 
de două decenii și ju
mătate. Dilema constă 
în alegerea între „izo
laționism", care a cîș- 
tigat teren în urma 
experienței negative a 
participării australie
ne la războiul din Viet
nam și „participarea 
mai activă" Ia „asigu
rarea securității" in 
zona vastă a Pacificu
lui. Cu alte cuvinte, se 
are în vedere ca ieși
rea din „izolaționism" 
să se materializeze în 
trimiterea de trupe 
australiene pentru a 
înlocui cele engleze, 
pretutindeni unde se 
ivesc „tulburări". In
tenția de a folosi tru
pe australiene în sco
puri represive este ne-

„la est de 
Critica viru- 

formulată în 
de liderul 

1 a b u r i s - 
Whitlam, 

„indeciziei

atrăgătoare pentru o- 
pinia publică și toc
mai de aceea, guvernul 
australian manifestă 
prudență. Deocamdată, 
primul ministru Gor
ton a anunțat că a în
cheiat acorduri pen
tru staționarea unor u- 
nități australiene la 
Singapore și in Ma- 
layezia, dar nu a pre
cizat dacă marea bază

acorduri reprezintă 
primul pas într-un joc 
„regional", cu accent 
pe colaborarea econo
mică și militară, la 
care ar urma să parti
cipe, alături de Aus
tralia, Indonezia și 
Japonia. Ziarele aus
traliene au desfășurat 
o largă campanie pen
tru a demonstra că „li
niile de apărare" ale

Căutări
australiene

aero-navală de la Sin
gapore va reveni inte
gral Australiei și nici 
dacă unitățile dislocate 
acolo vor fi la fel de 
„mobile" ca și cele 
britanice, care vor ple
ca în 1970. Pentru a 
potoli eventualele ne
mulțumiri, autoritățile 
au făcut cunoscut că 
in nici un caz nu va 
fi deplasat la Singa
pore un contingent 
mai mare decit cel tri
mis acum în Vietna
mul de sud, adică 
8 000 dc militari.

In orice caz, aceste

Australiei trec prin 
Commonwealth, adică 
prin Noua Zeelandă, 
Malayezia și Singa
pore. In acest sens, se 
urmărește, în primul 
rînd, extinderea dispo
zitivului naval prin 
instalarea controlului 
asupra unor puncte 
strategice situate în 
vestul continentului, 
cum ar fi baza de la 
Exmouth, situată mai 
aproape de Singapore 
dccît de Sydney. Tot
odată, se elaborează 
planuri pentru trans
formarea radei Cock-

buru-Sound, din apro
piere de Freemantle, 
într-o puternică bază 
navală ; cum acest 
proiect apare de la în
ceput deosebit de cos
tisitor, cițiva oameni 
politici australieni au 
sugerat să se facă apel 
la S.U.A., deci să se 
pună în funcțiune 
ANZUS. In felul a- 
cesta s-ar răspunde, de 
fapt, ofertei america
ne de a folosi într-o 
mai largă măsură te
ritoriul Australiei pen
tru planurile strategi
ce ale Pentagonului. 
La sfîrșitul anului 1966, 
cînd a fost în vizită 
<a Canberra, președin
tele Johnson a decla
rat : „Cine privește 
din Statele Unite, spre 
apus și cine privește 
din Asia spre răsărit, 
constată că Australia 
se află plasată în mod 
ideal la încrucișarea 
de drumuri".

In consecință, alter
nativa „răspunderii 
sporite" în Pacific pre
supune ca înlocuirea 
unităților engleze să 
fie făcută cu militari 
australieni, dar pe con
tul Statelor Unite și, 
deci, sub comandă a- 
mericană. Această per
spectivă prea puțin în
curajatoare determină, 
în consecință, ca pre
ferințele opiniei publi
ce să încline într-o și 
mal largă măsură spre 
„izolaționism".

Intr-un articol publicat în 
revista lunară a Băncii brita
nice „Lloyds", fostul cance
lar vest-german, dr. Ludwig 
Erhard, respinge ideea creă
rii unei uniuni monetare 
vest-europene în cadrul Pie
ței comune. „Este dificil de 
imaginat, afirmă el, că state 
suverane ar fi gata să trans
fere o parte substanțială din 
rezervele lor, a căror sumă 
variază în mod sensibil, unor 
instituții integrate sau supra- 
naționale. In definitiv, con
chide autorul articolului, mo
neda este o expresie a suve
ranității fiecărui stat".

• LA TIRANA au 
ciorile sesiunii a 7-a a celei de-a 
6-a legislaturi a Adunării Popu
lare a Republicii Populare Al
bania.

Behar Shtylla a fost ales în 
funcția de președinte al Adună
rii Poptdare în locul lui Abdyl 
Kellezi, cate a fost numit preșe
dinte al Comisiei de Stat a Pla
nificării..

Pe ordinea de zi figurează a- 
doptarea planului și bugetului de 
stat pe 1969, precum și aproba
rea decretelor promulgate între 
sesiuni.

• LA Berlin a avut loc o șe
dință a Comitetului pentru pre
gătirea sărbătoririi celei de-a 
20-a aniversări a constituirii 
Republioii Democrate Germane. 
Comitetul a adoptat tezele inti
tulate „20 de ani de existență 
a Republicii Democrate Germa
ne" și un apel către populația 
R. D. Germane de a participa

Colaborare pe baza respectului mutual
și a neamestecului in treburile interne

Declarația președintelui Seku Ture

Z. FLOREA

„Ne pronunțăm cu hotărîre în favoarea colaborării cu toate 
statele și popoarele, în baza respectului mutual și a neamestecu
lui în treburile interne", a declarat președintele Guynfieî, Seku 
Ture, în cadrul unui miting care a avut loc la Conakry.

Rei'erindu-se la situația din Africa, el a arătat că în multe 
țări ale continentului negru neocolonialismul întreprinde acțiuni 
de subminare a guvernelor locale. în acest scop, este desfășu
rată o intensă activitate subversivă în rîndul tineretului, a for
țelor armate, și a activiștilor sindicali. Aceste acțiuni, a ară
tat Seku Ture, au creat o primejdie pentru existența Organiza
ției statelor riverane ale fluviului Senegal.

în același timp, președintele Guyneei a arătat că unele state 
africane, membre ale acestei organizații tind să promoveze o 
politică care contravine principiilor ei. Observatorii politici 
apreciază ca prin această remarcă Seku Ture a avut în vedere 
Republica Mali unde a avut loc recent o lovitură militară.

In încheierea declarației sale Seku Ture a subliniat necesita
tea unei riposte hotărîte date forțelor neocolonialiste care frî- 
nează dezvoltarea țărilor continentului negru.
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Problema foametei — flagelul nr. 1 în unele regiuni ale 
lumii — preocupă în America Latină deopotrivă pe medici, eco
nomiști, sociologi. Ea stă și în atenția unora din guvernele in
teresate care constată, însă, cît de dificil este să fie lichidată 
una din cele mai grele moșteniri ale colonialismului, în con
dițiile în care marea latifundie continuă să se mențină, iar 
monopolurile străine controlează sectoarele cheie ale econo
miei, în condițiile în care se înregistrează o creștere rapidă a 
populației și o dezvoltare economică extrem de înceată. Fie
care congres medical, fiecare raport consacrat acestei teme, 
arată că lipsa hranei suficiente constituie la ora actuală una 
din cauzele principale ale procentului ridicat al mortalității în
registrat in rîndurile populației latino-americane. Deosebit de 
trist este faptul că majoritatea victimelor provin din rîndurile 
copiilor.

Un congres de pediatrie desfășurat recent la Lima a permis 
să fie cunoscute cîteva cifre edificatoare în acest sens. In ra
portul prezentat de profesorul peruvian Fernando Mujica s-a 
arătat că aproximativ 250 000 de copii din America Latină mor 
anual de gaslroenterită, boală provocată de subalimentație, 
proastele condiții de igienă și nivelul de trai scăzut al popu
lației. Mujica a subliniat că în Peru, la fiecare 1 000 de copii, 
peste 120 mor din această cauză înainte de a împlini virsta 
de un an.

în Chile — se arată într-un raport intitulat „Chilianul șî con
dițiile Iui de. trai", publicat de Universitatea națională chi
liana — în fiecare an mor din cauza subnutriției aproximativ 
5 000 de copii, in vîrstă pînă la cinci ani. Majoritatea victime
lor provin din așezările rurale sau din așa-numitele „callam- 
pas", cartierele de mizerie care înconjoară ca un inel marile 
orașe. In această țară 35 000 de copii sînt internați anual în 
spitale suferind de boli provocate de lipsa unei alimentații 
adecvate.

Constatăm un aspect asemănător și în Brazilia. Influentul 
ziar JORNAL DO BRASIL, care apare Ia Rio de Janeiro, i-a 
consacrat un studiu amplu în care s-a ocupat, îndeosebi, de 
aspectele lipsei unei îngrijiri medicale satisfăcătoare. „Foa
metea — scrie ziarul citat — este vinovată de faptul că opt 
din zece copii pînă la vîrsta de 12 ani trebuie să fie internați 
în spitale. în peste 80 la sută din cazurile copiilor internați, 
diagnosticul menționează boli datorate lipsei de alimentație, 
iar pentru restul de 20 la sută se diagnostichează tulburări de 
creștere. Aceste boli se încearcă să fie vindecate cu medica
mente, în loc ca să fie folosite proteine, cum sint carnea, 
laptele și ouăle. Dar ele se scumpesc, odată cu creșterea 
generală a costului vieții".

JORNAL DO BRASIL deplînge în special faptul că în această 
țară există un număr prea mic de spitale și de medici care să 
se ocupe de copii. Potrivit datelor publicate, din cele 34 de 
spitale existente la Rio de Janeiro, numai trei au secții speciale 
pentru copii, iar în întregul oraș nu există decît 24 de chirurgi 
și 8 medici anesteziști specializați pentru copii. Problema se 
încadrează în lipsa generală a personalului medical resimțită 
in Brazilia ca și in multe alte țări latino-americane. în unele 
din statele braziliene importante există un medic la 450 de lo
cuitori, dar in altele, ca de pildă în statul Maranhao din nord- 
estul țării, un medic revine la 20 000 de locuitori. Și aceasta 
în condițiile în care numărul medicilor pediatri nu atinge nici 
măcar 10 la sută din totalul corpului medical.

Bineînțeles, in Brazilia funcționează numeroase clinici par
ticulare care-și pun la dispoziție secțiile lor de pediatrie. Dar 
cum poate plăti brazilianul dc rînd cei aproximativ 10 dolari 
pe zi cît reprezintă costul internării și îngrijirii într-o asemenea 
instituție sanitară ?

Problema subnutriției în America Latină are diferite fațete. 
Rezolvarea ei nu este întrevăzută de specialiști decît în condi
țiile unor reforme structurale în economia țărilor respective, 
a lichidării marilor latifundii și înfăptuirii unor reforme agrare, 
a ieșirii de sub dependența capitalului străin, îndeosebi nord- 
american și a dezvoltării unui puternic sector industrial autoh
ton. Spre aceste obiective se îndreaptă de altfel guvernele unor 
țări din. această rdțjiune, cum se întîmplă, de pildă, în Chile, 
Columbia, Peru etc. Dar este vorba de un proces îndelungat și 
dificil de la care — cum afirmă comentatorii locali — nu se 
pot aștepta rezultate imediate.

*

K ,

A/

la pregătirile consacrate aniver
sării.

La ședință au luat cuvîntul 
Walter Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al 
care a vorbit despre 
Republicii Democrate 
în cele două decenii 
tență.

R.D.G., 
evoluția 

Germane 
de exis-

„PREOCUPĂRILE" 
AUTORITĂȚILOR DE LA SEUL
• DUPĂ cum relatează cores

pondentul din Seul al agenției 
Kiodo Tușin, autoritățile sud- 
coreene elaborează un plan me
nit să creeze un nou bloc mi
litar — „Organizația mutuală 
pentru regiunea Oceanului Pa
cific și a Asiei" (O.M.P.A.).

Citind „surse guvernamentale 
competente", agenția -niponă re
levă că, potrivit intenției orga
nizatorilor acestui bloc, forțele 
armate unite ale țărilor care 
participă în prezent la agresiu
nea împotriva poporului vietna
mez se vor transforma în trupe 
permanente ale O.M.P.A. Cum 
era și de așteptat, structura or
ganizatorică a noului bloc este 
concepută potrivit modelului 
N.A.T.O.

Japoniei și Statelor Unite le 
revine sarcina de a finanța în
zestrarea trupelor O.M.P.A. cu 
armament și tehnica militară. 
Problema creării acestui nou 
bloc, conchide agenția, va fi e- 
xaminată detaliat în viitoarele 
luni de reprezentanții țărilor 
membre ale Consiliului Asiei și 
Pacificului (A.S.P.A.C.).

• UN avion cu reacție de tip 
„D.C.-8", aparținînd companiei 
aeriene „Scandinavia Airlines ’ 
System" (S.A.S.), avînd la bord 
45 de persoane, s-a prăbușit luni 
seara în Oceanul Pacific, la O 
distanță de numai 4 km de ae
roportul internațional din Los 
Angeles.

Zeci de ambarcații, aparținînd 
gărzii de coastă americane și u- 
nor particulari, au sosit la locul 
accidenmlui pentru a ajuta pe

I. RETEGAN

cei 36 de pasageri și 9 membri 
ai echipajului. S-a anunțat că 
19 pasageri au fost salvați, 4 
au murit, iar 13 persoane 
date, dispărute.

Autoritățile aeroportului 
declarat că pilotul avionului 
nunțat blocarea trenului de ate
rizare și că 20 de minute îna
inte de aterizare, avionul 
părut de pe ecranele de 
ale turnului de control.

sînt

au 
a a-

a dis- 
radar

mon-• AL patrulea congres 
dial al inginerilor specializați 
în construcții antiseismice a în
ceput luni la Santiago de Chile, 
în prezenta a 300 de delegați 
străini, reprezentînd 38 de țări.

Vor fi studiate recentele miș
cări seismice înregistrate în di
ferite părți ale lumii, și in spe
cial' cutremurul de la Caracas 
din iulie 1967, în scopul elaboră
rii de noi materiale de construc- 

. ție și de noi metode pentru stu
dierea solului în regiunile seis
mice.

ARESTĂRI ÎN GUYANA
• AUTORITĂȚILE judiciare 

guyaneze au emis ordine de a- 
restare împotriva a 27 de per
soane acuzate de a fi participat 
la recenta rebeliune armată din 
provincia Rupununi. 24 din a- 
ceste persoane — toate acuzate 
de asasinat — sînt membri ai fa
miliilor de mari latifundiari 
Hart și Melville — considerate 
drept organizatoare ale rebeliu
nii. Se crede că toate cele 27 de 
persoane urmărite s-au refugiat 
în Venezuela și Brazilia.

Alți 26 de suspccți se află 
deja in închisoarea din George
town, unde așteaptă să fie jude
cați pentru participare la acea
stă rebeliune.

• UN purtător de cuvînt al 
guvernului indian a dezmințit 
luni știrea privind respingerea 
de către India a propunerii șa- 
hinșahului Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi, de a media în 
disputa indo-pakîstaneză în pro
blema Kașmirului.
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Un . grup de experți de 
Ja U’niversitatea Prince
town din statul New Jer
sey ă dat publicității un 
raport in care arată că, în 
urma unui sondaj între
prins în rîndul conducăto
rilor a 860 de colegii și u- 
niyersități americane 
perioada 1965—1968, 
mărul instituțiilor de 
vățămînt superior 
S.U.A. care au o orientare 
de stingă s-a dublat". Ma
joritatea rectorilor și de
canilor consideră că spo
rește în permanență numă
rul studenților care se pro
nunță pentru încetarea in
tervenției americane în 
Vietnam.

La rindul său, ziarul 
„Baltimore Sun“ mențio
nează că în perioada 1967— 
1968, în 38 la sută din uni
versitățile 
te au fost 
monstrații 
împotriva 
Vietnam.

in 
nu- 
în- 
din

din Statele Uni- 
organizate de- 

ale studenților 
războiului din

După tulburările

din orașul Caii

Tensiune

în Columbia
Președintele Columbiei, 

los Lleras Restrepo, 
nunțat luni seara într-0 
vîntare 
hotărît 
de Urgență' 
toriiil țării dacă nu vor înceta 
demonstrațiile și manifestațiile 
de protest. Președintele colum
bian a avertizat împotriva unei 
„noi recrudescențe a violențelor" 
de felul acelora ce au avut loc 
în orașul Caii, al treilea oraș 
ca mărime din tară, unde mani
festațiile de protest împotriva 
creșterii tarifelor la transportu
rile în comun s-au transformat 
într-o adevărată răscoală anti
guvernamentală. După, cum a- 
nunță agențiile de presă, cel pu
țin patru persoane au fost u- 
cise în cursul tulburărilor din 
Caii, unde au fost aduși 10 000 
de militari pentru restabilirea 
ordinii. în șemn de protest îm
potriva represiunilor poliției și 
armatei, Confederația Generală 
a Muncii din Columbia a lansat 
o chemare la grevă generală 
pentru ziua de 22 ianuarie.

Car- 
a a- 

cu- 
radiotelevizată că este 
să instituie „starea 
’ă“ pe întreg teri-

OMAGIU LUI 
EMIL RACOVIȚĂ ’
In cadrul manifestărilor 

prilejuite de centenarul naș
terii marelui savant și natura
list român, Emil Racoviță, So
cietatea de zoologie din Fran
ța ă organizat, marți seară, în 
marele amfiteatru al Institutu
lui oceanografie din Paris, o 
ședință consacrată evocării 
memoriei și operei științifice a 
savantului român, care a fost 
președintele ei de onoare în 
1925. Cunoscuții oameni de 

știință francezi au adus e- 
Iogii activității științifice re
marcabile a savantului român, 
naturalist și speolog de sea
mă, ale cărui prețioase desco
periri au dat un nou și pu
ternic imbold dezvoltării ști
ințifice în aceste domenii.

Ambasadorul Republicii So
cialiste România la Paris, 
Constantin Flitan, a mulțumit 
călduros pentru organizarea 
acestei impresionante mani
festări de prietenie franco- 
române și a remis cu acest 
prilej președintelui societății 
de zoologie din Franța, în nu
mele Academiei Republicii 
Socialiste România, medalia 
jubiliară „Emil Racoviță".

în încheierea ședinței, pre
ședintele societății de zoolo
gie a înminat la rîndul său 
ambasadorului român Meda
lia de onoare a societății de 
zoologie, spre a fi remisă A- 
cademiei Republicii Socialis
te România. Pe o parte a me
daliei sînt gravate figurile 
marilor biologi francezi La
marck, Buffon, Cuvier, iar 
pe Cealaltă parte este gravat 
humele lui Emil Racoviță.
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