
Proletari din toate țările, unrți-vg!

PROIECȚIILE CINCINALULUI J3o ooo ile oameni
pe o platformă de oțel

Dacă cineva și-ar propune 
să scrie o biografie a tînă
rului siderurgist gălățean, 
ar trebui să utilizeze un ma
terial uman imens. Pe plat
forma cetății de oțel a Gala
ților lucrează 30 000 de oa
meni. 30 000 de biografii, fie
care cu notele sale particula
re și. în același timp, comple- 
tîndu-se, luminîndu-se reci
proc, alcătuind un tot unic, 
extrem de variat și edifica
tor — viața 
întreprinderi industriale din 
țară.

Ferindu-se 
alegerii, reporterul a optat 
pentru arbitrariul hazardu
lui. Intr-un birou, zărim un 
tabel plin cu nume. Printre 
altele : Tarpan Cristache, in
giner. Pornim în căutarea 
sa. Trecem pe lingă o clă
dire în construcție și intrăm

celei mai mari

în alta, apoi deschidem o 
ușă și îl ascultăm :

— • Deocamdată, aici, — ne 
relatează el — ne făurim, ca 
să zic așa, „aripi de zbor"... 
Serviciul de cercetări meta- 
lografice, pe care îl conduc, 
a luat ființă recent și e for
mat numai din tineri. Ideile 
clocotesc și își cer haina.

In spatele tînărului ingi
ner, vedem un microscop și 
două eșantioane de oțel. O 
inivitație, o mișcare a apara
tului și privirea ia act de 
existența moleculelor de me
tal mărite de 1 000 de ori : o 
lume nouă, plină de necu
noscute, a cărei cercetare 
spune un cuvînt decisiv, în 
îmbunătățirea proceselor teh
nologice, a calității produ
selor. Celor nouă ingineri 
care formează, deocamdată, 
serviciul de cercetări meta-

Iografice, li se adresează, ca 
unei echipe de intervenții, 
cereri multiple, grăbite, pre
sante, cum ar fi elucidarea 
cauzelor care determină o 
variație sensibilă a elemen
telor de compoziție chimică 
din secțiunea lingourilor, 
studierea suprapunerii de 
metal la laminarea lingou
rilor etc., etc., etc.

— Faci cîțiva pași prin 
Combinat — ne declară ing. 
Petre Partenie unul din cei 
9 tineri — și constați, la un 
moment dat, că proiectantul 
a gîndit altfel sau că tu gîn- 
dești altfel. Deci, sînt po
sibile mai multe soluții. Des-
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La Galați, pe malul Dunării, în anii cincinalului a prins contur 
cel mai tinăr și cel mai mare izvor de fontă și oțel al țării - - 
sinteză a cuceririlor științei în acest domeniu. Fabrica de aglo
merare a minereurilor pc care v-o prezentăm în fotografie este una 
din celulele de bază ale acestui foarte modern combinat siderurgic.
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CANDIDAȚI Al FRONTULUI
UNITĂȚI! SOCIALISTE

IN ALEGERILE
DE LA 2 MARTIE

VALORILE CULTURALETEZAUR AL S-au împlinit 119 ani dc la nașterea 
Iui Eminescu. Pătrunderea lui în con
știința publică a început încă de pe cînd 
trăia, și procesul s-a continuat pe scară 
de masă, după moarte, an de an, dece
niu după deceniu, pină Ia primul cente
nar al nașterii sale din 1950, cînd come
morarea sa a luat proporții naționale. De 
atunci procesul a continuat și nu se poate 
spune că s-a ajuns la saturație, căci vin 
mereu generații dornice să-I cunoască și 
dc la primul contact cu poezia șa le cîș- 
tigă pentru el definitiv.

Desigur că foarte mult a făcut pentru 
"pera Iui Eminescu istoria literară și
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ÎNTREGULU I POPOR
P

Țara se pregătește de alegeri... Ritmul intens 
în care sc desfășoară îndeplinirea obiectivelor 
economice pentru anul în curs, — cel de al 
25-!ea de la Eliberare — se unește astfel într-o 
fericită simbioză cu gîndirpa lucidă, matură a 
milioanelor de gospodari'întruniți în entuziaste 
adunări de desemnare a candidaților Frontului 
Unității Socialiste în vederea alegerilor de dc- 
putați în Marea Adunare Națională, precum și 
în consiliile populare ale județelor, municipii
lor, orașelor, comunelor.

Momente emoționante, de reafirmare a ata
șamentului fierbinte al întregului nostru popor 
la politica internă și externă desfășurată dc 
Partidul Comunist Român, adunările care au loc

în prezent la orașe și sate sînt, prin ele însele, 
o ilustrare convingătoare a adevărului că plat
forma politică cu care se prezintă în alegeri 
candidații Frontului Unității Socialiste are forța 
de convingere și valoarea înseși a politicii 
partidului nostru, concretizată în realitatea în- 
suflețitoare și dinamică a României socialiste.

Participînd activ, alaiuri de toți cetățenii pa
triei, la adunările de desemnare a candidaților 
pentru alegerile de la 2 martie, tinerii din în
treaga țară, indiferent de profesie sau naționa
litate, își exprimă sprijinul deplin pe care sini 
liotărîți să-l dea zi de zi, prin întreaga lor ac
tivitate, înfăptuirii politicii partidului nostru al 
cărui țel este înflorirea continuă a patriei, pros
peritatea și bunăstarea poporului român.

i
I
!
I
i
I

Publicăm în pagina a lll-a aspecte de la intru., le electorale care au acut loc în (ară

FLACĂRA VIE* A TRADIȚIEI

Societatea pentru edificarea căreia 
c'lasa muncitoare, sub conducerea 
Partidului Comunist, a mobilizat ma
sele largi ale poporului nu se poate 
realiza fără existența unui înalt i- 
deal de cultură. Cultura este instru
mentul civilizației socialiste. Socia
lismul ca orînduire colectivă s-a do
vedit, în practică, a fi nu numai un 
sistem de organizare care asigură c- 
liberarca omului de sub exploatarea 
semenului său și o viață mai bună, 
mai demnă pentru toți, pe baza li
nei concepții, noi asupra muncii în
țeleasă ca valoare etică de solidari
tate umană, ci și un sistem de dez
voltare multilaterală, spirituală, a o- 
muiui, capabil să-i stimuleze toate

DEMOSTENE BOTEZ

atributele creatoare. Afirmarea nou
lui ca țel suprem și permanent al 
aspirațiilor individuale și sociale, în 
toate activitățile și în toate domeni
ile, caracterizează societatea socia
listă drept cea mai umană orînduire 
din istoria omenirii.

Lupta pentru nou implică o cu
noaștere profundă a mijloacelor teo
retice și practice care să-l defineas
că și să-l folosească în chip creator 
pentru construcția societății socia
liste, pentru bunăstarea materială și 
spirituală a poporului. Ea implică, 
deci, cultură. Și nu o cultură stati-

că, dată o dată pentru totdeauna, a- 
dică însușirea unui bagaj oricît de 
bogat de cunoștințe corespunzînd 
unei etape, ci o cultură activă, mo
bilă, dinamică,în perpetuă îmbogăți
re cu toate descoperirile și ideile noi. 
Societatea socialistă are nevoie pen
tru asigurarea dezvoltării ei perma
nente de o cultură cît mai larg răs- 
pîndită și mereu la curent cu toate 
descoperirile și cercetările științifice, 
ca și cu cea mai modernă mișcare a 
ideilor susceptibile de a fi puse în 
slujba progresului spiritual și etic.

Acel îndemn al lui Lenin, sugestiv 
și mobilizator prin laconismul și re- 
pețirea lui : „învățați, învățați, în-

FILE DIN ISTORIA MIȘCĂRII DE TINERET DIN ROMÂNIA

Continuăm, în acest nu

măr, publicarea ciclului 

de evocări — redactat în

colaborare cu 1NSTITU-

TUL DE STUDII ISTORICE

(Continuare în pag. a IV-a)

Șl SOCIAL-POLITICE DE 

PE LINGĂ C. C. AL

P.C.R. — consacrate miș-

MIHAI BENIUC
cării revoluționare și de

mocratice a tineretului,

oi) CERCUL
UCENIC.LOR

PRIMA ORGANIZAȚIE
Au început

EXAMENELE
FOTBALIȘTII NOȘTRI A

DOUA OARA LA EGALITATE 
CU CAMPIONII LUMII

STUDENȚEȘTI

critica, începind cu Maiorescu, care l-a 
intuit de pe cînd poetul se revela prin 
poeme ca „Venere și Madonă", și conti- 
nuînd cu Gherea, Ibrăilcanu, Călincscu, 
pină la Perpessicius. Emincscu este cel 
mai amplu studiat și cel mai bogat și 
mai frecvent editat poet român.

Cauza puterii sale de atracție trebuie 
căutată în primul rînd în valoarea ope
rei sale, atit de organic crescută din so
lul istorico-social al poporului român și 
atit de cu măiestrie și înaltă forță de 
înțelegere și viziune integrată și articu
lată în angrenajul ideologic al veacului

tradițiilor glorioase care 

compun cartea de aur a 

istoriei tinerei generalii

din patria noastră.

Repetiție înainte de examen

A TINERETULUI MUNCITOR
DIN ROMANIA

ANGLIA

Jucătorii noștri de fotbal au 
părăsit „Wembleiul", la sfîrșitul 
meciului cu Anglia, cu fruntea 
sus. In timp ce Alf Ramsey își 
făcea probabil reproșuri pen
tru „divorțul prematur față de 
Jokie Charllon, autorul golu»<^ 
din minutul 27 (fratele său, 
Boby îl „văzuse" de la colț bine 
plasat și l-a servit... frățește), 
Angelo Niculescu avea satisfac
ția realizării de către echipa sa

A/ \ mploarca mișcării muncitorești la sfîrșitul se-
/ \ colului al XlX-lea și începutul secolului al

XX-lea, larga răspîndire a ideilor marxiste, 
precum și adîncirea necontenită a contradicțiilor sociale, 
impuneau ca o necesitate crearea unei organizații proprii 
a tineretului muncitor, detașament numeros al clasei muncitoare, 
crunt lovit de exploatarea burghezo-moșierească și care făcuse, 
in același timp, dovada virtuților sale eroice de luptă protesta
tară. în această direcție și-au concentrat eforturile. începînd 
din primii ani ai secolului al XX-lea, militanți de seamă ai miș
cării noastre muncitorești, care au sesizat necesitatea și impor
tanța prezentei unei asemenea organizații în lupta generală a 
poporului român, pentru împlinirea idealului său dc libertate și 
dreptate socială.

Un pas însemnat pe drumul creării organizației de clasă a ti
neretului muncitor l-a constituit înființarea, în anul 1908, a 
Uniunii Socialiste din România. Statutul Uniunii Socialiste, vo
tat la Conferința de la București, din ianuarie 1908, prevedea 
crearea, de către Comitetul Central sau comitetele locale ale 
Uniunii, a unor organizații speciale pentru muncitorii tineri. 
Pentru prima dată se preciza, în documentele programatice ale

C. PETCULESCU
cercetător științific la Institutul de studii istorice 
și social-politice dc pe lingă C C. al P.C.R.

(Continuare în pag. a ll-a)

(Continuare în pag. a V-a)
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C. PRIESCCJ ION TRONAC

pretutin- 
facultăti 
exame-

prof. univ.
Toth i-a 

nota maxi-

(După relatarea crainicului 
Radio-difuziunii).

(Continuare în pag. a V-a)
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• SUCEAVA : Să adăugăm entuziasmului tine
resc caratele competenței

• CLUJ : Pe cea mai înaltă treaptă a răspunderii

majoritatea 
facultăților, prime
le examene se sus
țin începind de azi. 
Totuși, în cîteva 
săli „metronomul" 
bate deja de ieri 
dimineață, din pri
ma zi a sesiunii de 
iarnă.

...Facultatea
matematică - meca
nică. Examen cu a- 
nul V, Ia „Istoria 
matematicii". Ora 
12. Ușa amfiteatru
lui „Spiru Haret, 
este deschisă de 
11-lea examinat.

— Nota 10 !
Mihai Popescu a 

fost cel dintîi stu
dent al grupei 507 
căruia 
Emeric 
acordat

— Ce subiect ați 
avut ?

— Viața și opera 
lui Diofante. Dar 
a fost numai un re
per în discuție, 
pentru că mi s-au 
pretins generali
zări. cunoștințe și 
considerații asupra 
problematicii între
gului curs. Pregăti
sem cu minuțiozi
tate materia, astfel 
incit 
profesorul 1 
desfășurat 
am reușit 
vedesc ce i

Cu Dan 
de asemenea, 
reat al unui „10". 
am făcut apoi un 
scurt bilanț. Ni
meni din grupă nu

colocviul cu 
Toth s-a 

plăcut, 
să-i do- 
știu.

Petcu, 
lau-

a primit notă sub 
„8“ : doi aveau 
„10". 7 nota 9, iar 
3, „8". Ceilalți pa
tru membri ai gru
pei urmau să răs
pundă.

De azi, 
deni în 
momentul
nului angajează noi 
dialoguri ale stu
denților cu profe
sorii lor. Sînt exa
minate și aprecia
te atent munca, 
nivelul de pregăti
re profesională a- 
tins la capătul unei 
etape de studiu a 
viitorilor specia
liști. Tuturor, le 
dorim succes în ac
tuala sesiune.
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Faptele de muncă ale celor 

Î ieste 70 000 de tineri suceveni 
nregistrează o efervescentă pe 

măsura vitalității lor și a clima
tului social, politic și spiritual 
în care aceștia se afirmă.^ Era 
firesc ca un asemenea adevăr să 
fie subliniat cu justificată mîn- 
drie in Conferința organizației 
județene U.T.C. La sfîrșitul a- 
nului 1963 întreprinderile indus
triale din județ și-au îndeplinit 
și depășit planul de producție, 
realizînd numeroase economii. 
Sînt rezultate care încorporează 
și strădania tinerilor muncitori, 
ingineri, tehnicieni, care reflec
tă și eforturile organizațiilor 
U.T.C., modul cum ele au știut 
să dezvolte în rîndul tineretu
lui spiritul de responsabilitate 
față de muncă. Aproape 50 la 
sută din numărul total al frun
tașilor și evidențiaților sînt ti
neri. în marile unități producti
ve de pe întinsul județului Su
ceava tinerii aduc un aport ca
lificat la perfecționarea activi
tății economice, în organizarea 
științifică a producției etc. Se 
poate afirma că majoritatea or
ganizațiilor U.T.C. au înțeles 
rolul pe care îl au în dezvolta
rea responsabilității tinerilor fa
ță de muncă și au inițiat acțiuni 
eficiente de mobilizare a acesto
ra la îndeplinirea ritmică a pla
nului de producție, îmbunătăți
rea calității produselor, ridicarea 
calificării profesionale.

în condițiile procesului dina
mic de modernizare a industriei 
si agriculturii, ale aplicării în 
practică a măsurilor stabilite de 
partid pentru înzestrarea unită
ților economice din întreaga ța
ră cu tehn'ca cea mai înaltă, ri
dicarea calificării profesionale 
atît a muncitorilor și tehnicieni
lor cît și a specialiștilor cu pre
gătire superioară devine un 
factor decisiv pentru progresul 
economiei. în conferință s-a 
desprins ideea că o asemenea 
cerință se adresează în primul 
rînd tinerilor, care sînt chemați 
să dovedească un grad sporit de 
receptivitate la noutățile tehni
ce și să devină promotori activi 
ai spiritului de înnoire și mo
dernizare a producției. Anul 
1969 — an hotărîtor al cincina
lului — ridică în fața tineretu
lui obiective importante în ceea 
ce privește îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de producție. 
Atît darea de seamă prezentată 
în conferință cît și numeroșii 
vorbitori au arătat că organiza
țiile U.T.C. au îndatorirea de a 
iniția în uzine, pe șantiere. în 
unități agricole, în funcție de 
realitățile economice imediate și 
de perspectivă, cît mai multe ac
țiuni prin care să sprijine cali
ficarea și ridicarea calificării ti
nerilor. Secretarul comitetului 
U.T.C. din Combinatul de hîrtie 
și celuloză Suceava, Ion Crivăț 
sublinia în cuvîntul său că în a- 
ceastă importantă unitate indus
trială lucrează multi tineri, me
dia de vîrstă a întregului colec
tiv fiind de 26 de ani. Complexi
tatea utilajelor șl a proceselor 
tehnologice impune un înalt nivel 
de calificare, nivel care nu poa
te fi atins numai în școlile profe
sionale. Competența în profesiu
ne se cîștigă prin eforturi in
dividuale. dar uzina si mai cu 
seamă organizația U.T.C. pot și 
trebuie să întreprindă măsuri e- 
ficiente prin care să vină în 
sprijinul ridicării calificării ti
nerilor. Comitetul județean 
U.T.C., organizațiile din uzine 
au mobilizat deja peste 7 500 de 
tineri la cele 350 de cursuri de 
perfecționare a pregătirii de spe
cialitate, stabilind tematici în 
funcție de specificul întreprinde
rilor și de cunoștințele profe
sionale ale cursanților. Se adau
gă aici și alte inițiative, cum 
ar fi olimpiadele pe meserii, 
simpozioane, concursul „Prieten 
al cărții tehnice", schimburi de 
experiență, consfătuiri cu tine
rii fruntași în producție. în con
ferință s-a evidențiat experien

ța pozitivă a unor comitete 
U.T.C. printre care cele de la 
Autobaza Cîmpulung, Filatura de 
in și cînepă Fălticeni, care au 
reușit să dea acestor acțiuni un 
puternic caracter de masă. Rea
litatea oferă însă și altfel de 
exemple. S-a vorbit, de pildă, 
despre faptul că numeroși tineri 
nu utilizează mașinile și agre
gatele la întreaga lor capacita
te, nu folosesc integral timpul 
de lucru, nu-și îndeplinesc nor
mele, n.u sînt preocupați de ri
dicarea calificării profesionale. 
Nu întîmplător asemenea exem-

• SUCEAVA

SĂ ADĂUGĂM 

ENTUZIASMULUI 
TINERESC CARATELE

COMPETENȚEI
ple se întîlne&c tocmai In acele 
unități unde organizațiile U.T.C. 
desfășoară o muncă de slabă 
calitate. Aflăm că la întreprin
derea „Străduința", din 500 de 
tineri, un număr de aproape 300 
lucrează sub normă sau dau lu
crări de slabă calitate. Ascul- 
tîndu-I vorbind în conferință pe 
secretarul comitetului U.T.C. din 
această întreprindere, Vasile 
Grigoraș, am înțeles că în a- 
fara unor lamentări nu avea, de 
fapt, nimic de comunicat. Nici 
o preocupare față de soluționa
rea problemelor privind partici
parea tinerilor din întreprindere 
Ia realizarea sarcinilor de plan, 
nici o încercare de a face ceva 
care să producă un reviriment 

în general, în județul Sucea
va preocuparea organizațiilor 
U.T.C. este orientată spre obiec
tive majore, care să ducă la 

creșterea spiritului de răspunde
re al fiecărui tînăr față de re
zultatele muncii sale. Exemple 
de felul celui oferit de Comite
tul U.T.C. din întreprinderea 
„Străduința" sînt foarte puține. 
Din dezbaterile conferinței a 
reieșit însă că deși se întreprind 
foarte multe măsuri în scopul 
mobilizării tineretului de a-și 
aduce o contribuție calificată și 
competentă în activitatea econo
mică a județului, nu întotdeau
na se manifestă pasiunea căută
rilor creatoare, dorința de a pro
mova forme noi de activitate.

Participant!! la conferință și-au 
spus deschis părerea, arătînd că 
organizațiile U.T.C., nu se 
pot închide în tipare stabilite 
o dată pentru totdeauna, ci tre
buie să aspire spre forme me
reu mai înalte de exprimare. 
Orice inițiativă îșl primește con
firmarea valorii numai în mă
sura în care reușește să tre
zească interes în rîndul tineri
lor. în organizațiile U.T.C. din 
județul Suceava există un mare 
număr de tineri pe care îi ca
racterizează setea de cunoaștere 
și de nou, concepțiile înaintate, 
efervescența gîndirii creatoare. 
Maturitatea și efervescența gîn
dirii lor impun să nu se prevadă 
„în bloc" cîteva tipuri de acti
vități în cadrul organizațiilor 
U.T.C., ci să se țină seamă de 
„coeficientul individual" pe care 
fiecare dintre ei trebuie să-l ar

monizeze cu afecțiunile colective. 
Sînt atîția muncitori tineri pu
ternic ancorați în mișcarea ino
vatorilor. Sînt atîția ingineri, 
profesori și medici tineri care în 
anii studenției, în cercurile ști
ințifice și-au afirmat priceperea 
în activitatea de cercetare iar 
acum, în producție, continuă cu 
rezultate strălucite această acti
vitate. Organizațiile U.T.C. sînt 
datoare să manifeste mai multă 
receptivitate față de preocupă
rile acestora. în conferință s-a 
vorbit despre necesitatea unor 
societăți sau cercuri ale tineri
lor cercetători, focare de știin
ță inițiate de organizațiile 
U.T.C., care să sabilească legă
turi cu marile institute de învă- 
țămînt superior sau de cerceta
re, să organizeze sesiuni științi
fice, întîlniri cu mari personali
tăți științifice etc.

Dezbaterile conferinței județe
ne a U.T.C. au cuprins o arie 
vastă de preocupări, reflectînd 
munca și eforturile tinerilor din 
industrie, din sectorul forestier 
și din agricultură, din unități
le administrative, sanitare și de 
comerț, din școlile și facultățile 
sucevene, s-a vorbit despre ac
tivitățile de muncă voluntar-pa- 
triotică a tineretului. Recoman
dările făcute uteciștilor, organi
zațiilor U.T.C. de către tovarășii 
EMII. BOBU, prim secretar al 
Comitetului județean de partid 
și AUREL ZAINESCU, adjunct 
ce șef de secție la Comitetul 
Central al U.T.C., au constituit 
îndemnuri de a acționa cu mal 
multă operativitate, de a se da 
curs inițiativelor valoroase.

în cadrul lucrărilor conferin
ței, tinerii s-au angajat să aibă 
o participare de prestigiu la în
trecerea ce se desfășoară între 
organizațiile județene ale parti
dului, să contribuie la dezvolta
rea producției, la întărirea eco
nomică și ridicarea rentabilității 
unităților din industrie și agri
cultură. Tineretul își va aduce 
un aport de seamă la ridicarea 
Fabricii de piese de schimb și 
Fabricii de tricotaje din Sucea
va, Fabricii de mobilă din 
Cîmpulung, unități care ur
mează să intre în producție în 
cursul anului 1969. Valoarea to
tală a economiilor ce se vor 
realiza prin acțiuni de muncă 
patriotică va însuma peste 15 
milioane lei. Tinerii s-au anga
jat să-și aducă o contribuție 
sporită la tot ce se înfăptuiește 
pe întreg cuprinsul județului, să 
desfășoare o activitate pe măsu- _ 
ra entuziasmului și competenței 
lor și pe măsura sarcinilor so
ciale ce le sînt încredințate.

★
Conferința a ales noul comi

tet județean al U.T.C. și comisia 
de cenzori. Tovarășul CON
STANTIN STOICA a fost ales 
în funcția de prlm-secretar al 
Comitetului județean Suceava 
al U.T.C.

ADRIAN VASILESCU

Urmărind torentul de date, 
de cifre, de fapte menționate 
în darea de seamă, în cuvîntul 
zecilor de participant! la dis
cuții, dobîndeai pas cu pas di
mensiunile vastei activități 
desfășurate în ultimii ani pe 
pian economic, cultural, in
structiv, științific de zecile de 
mii de tineri ce activează în 
județul Cluj, centru economic 
și spiritual cu resurse com
plexe, cu întreprinderi indus
triale modeme, cu o agricultu
ră căreia organizarea socialistă, 
în unire cu priceperea și hăr
nicia oamenilor i-au asigurat o 
fertilitate superioară, cu re
marcabile instituții de învăță- 
mînt și de cercetare științifică, 

în ansamblul lor aceste cifre 
și date ofereau o vastă paletă 
de energii creatoare, demons
trau faptul că tinerii muncitori, 
țărani și intelectuali din jude- 

I tul Cluj, români, maghiari și 
de alte naționalități, însuflețiți 
de înaltele teluri ale politicii 
marxist-leniniste a partidului 
contribuie, alături de ceilalți 
oameni ai muncii, prin munca 
lor plină de dăruire, pasiune 
și devotament Datriotic la în
făptuirea programului de dez
voltare a economiei naționale 
elaborat de Congresul al IX-Iea 
al Partidului, precum și a mă
surilor stabilite de Conferința 
Națională a Partidului.

Ceea ce a constituit de la 
bun început trăsătura dominan
tă a dezbaterilor conferinței a 
fost o profundă și competentă 
analiză a modalității în care 
tinerii județului Cluj participă 
la realizarea sarcinilor econo
mice, o adîncă investigare a 
mijloacelor prin care tinerii își 
vor aduce contribuția la înde
plinirea sarcinilor pe anul 1969.

Atît darea de seamă cît și 
luările de cuvînt au sco3 în 
evidentă contribuția tinerilor 
la îndeplinirea planurilor de 
activitate economică, acțiunile 
inițiate de organele și organi
zațiile U.T.C. pentru dezvolta
rea la tineri a răspunderii față 
de muncă, pentru ridicarea ca
lificării profesionale, pentru 
continua întărire a disciplinei 
în producție.

O deosebită apreciere au do- 
bîndit din acest punct de ve
dere preocupările acelor orga
nizații (printre altele acelea de 
la I.S.C.T. Porțelanul, Uni
rea, Armătura, Iprofil-Dej) 
care în mod periodic 
dezbat în adunările gene
rale ale uteciștilor diferite as
pecte ale participării tineretu
lui la îndeplinirea sarcinilor 
de producție. Participanții la 
discuții (printre multi alții 
Pop Ștefan de la Industria 
Sîrmei, Luca Vasile, secretar 
al Comitetului U.T.C. — Turda, 
Bodar Geza de la Uzinele 
„Tehnofrig", Zascău Silvia de 
la Fabrica „Flacăra", I. Mihuț 
de la Iprofil — Dej), au subli
niat cîteva dintre modalitățile 

abordate de organizațiile U.T.C. 
pentru ridicarea calificării 
profesionale a tinerilor, pe pri
mul plan situîndu-se olimpia
dele pe meserii, acțiunile de 
popularizare a cărții tehnice, 
concursurile „Cartea tehnică 
și producția", „Cine știe me
serie răspunde" și altele.

In același cadru se înscriu 
consfătuirile și sesiunile tehni- 
co-științifice organizate la 
f.S.C.T. și „Tehnofrig" cu tine
rii ingineri și tehnicieni.

Dezbaterile au evidențiat 
însă în același timp lipsa de 
preocupare a unor organizații

PE CEI mai
IIMLEA ÎREAPJA
A RĂSPUNDERII

U.T.C. față de modul în care 
tinerii își îndeplinesc obliga
țiile de producție, manifestînd 
o insuficientă combativitate 
față de încălcarea disciplinei 
în muncă, treeîndu-se cu ușu
rință pe lingă cazurile de ne- 
folosire integrală a timpului de 
lucru. Așa se explică faptul că 
la întreprinderile Unirea, Teh
nofrig, Clujana, Grupurile 1 și 5 
construcții din Cluj, Fabrica 
de ciment, „Prefabricate", Gru
pul 2 construcții. Electrocera
mica din Turda, C.I.L. și So
meșul Gherla, se înregistrează 
încă un mare număr de ab
sențe nemotivate, de tineri ce 
nu-și realizează sarcinile de 
plan sau dau produse de slabă 
calitate.

în această multilaterală in
vestigație a actlvitadi econo
mice, un rol deosebit I-a avut 
stabilirea măsurilor menite 
să ducă la o continuă ridicare 
a activității organizațiilor 
U.T.C. pentru realizarea și de
pășirea planului pe 1969.

Conferința a elaborat astfel o 

serie de măsuri concrete pen
tru desfășurarea unei in
tense munci poldtice-organi- 
zatorice, pentru antrenarea 
tinerilor la creșterea e- 
ficienței economice a în
treprinderilor, realizarea de 
beneficii peste plan, printr-o 
contribuție mai activă la asi
milarea de noi produse și sor
timente, extinderea și intensi
ficarea acțiunii! de îmbunătă
țire a organizării producției și 
a muncii, a indicilor calitativi 
ai produselor, ridicarea pro
ductivității muncii și reduce
rea prețului de cost.

Conferința a luat de aseme
nea o serie de măsuri pentru 
ca în viitorul apropiat, organi
zațiile U.T.C. din agricultură 
să-și subordoneze întreaga 
muncă politîcă-educativă spre 
continua ridicare a activității 
tinerilor ce lucrează în dome
niul agriculturii.

Pornind de la darea de sea
mă care sublinia necesitatea 
conturării unor acțiuni care 
prin forme șl conținut să răs
pundă problemelor specifice 
ale diferitelor categorii de ti
neri, participanții la dezbatere 
au adus în discuție propuneri 
de maxim interes. Pe deplin 
interesant ni s-a părut din a- 
cest punct de vedere cuvîntul 
tovarășului Lajos Ștefan, se
cretar al Comitetului U.T.C., 
Gilău, care oprindu-se asupra 
rolului șl locului tînărului in
telectual în viata satului, a fă
cut o sumă de propuneri meni
te să ducă la continua ridicare 
a activității organizațiilor 
U.T.C. pentru antrenarea tine
rilor intelectuali la viața sa

tului, pentru ridicarea activită
ții organizațiilor în rîndul 
absolvenților de facultate re
partizați în satele județu
lui. Pe linia acelorași 
preocupări consecvente pri
vind cuprinderea unei mase cît 
mai mari de țineri și sporirea 
sferei de influență a organiza
ției U.TfC., au fost supuse 
atenției conferinței și cîteva 
din problemele esențiale ale 
activității organizațiilor U.T.C. 
din institutele de învățămint su
perior, precum și a celor din 
institutele de cercetări, subli- 
nilndu-se convingător locul pe 
care îl ocupă tinerii cercetători 
clujeni în frontul științei româ
nești. în acest sens se impune, 
însă, din partea • noului organ 
ales, o mai mare apropiere de 
acest domeniu de activitate, 
căutarea unei suite de modali
tăți capabile să ducă la întări
rea activității U.T.C. din labo
ratoare și institutele de cerce
tare.

Deși conferința s-a ocupat 
mai puțin de problemele stu
dențești (ele fiind amplu dez
voltate în recenta Conferință a 
Centruluj universitar Cluj), to
tuși, atît darea de seamă cît și 
reprezentanții organizațiilor stu
dențești care au luat cuvîntul 
(printre ei loan Deleanu, Aure
lia Sălăjean), au supus atenției 
conferinței cîteva dintre pro
blemele esențiale ale activității 
organizațiilor U.T.C. din facul
tăți, pe drumul pregătirii stu
denților pentru viață, pentru 
producție.

Multe dintre măsurile prevă
zute în programul de activități 
al organizației județene Cluj a 
U.T.C. pe anul 1969, privesc îm
bunătățirea activității organiza
țiilor U.T.C. în rîndurile acestei 
categorii de tineri, a studențimii 
clujene.

Consistența șl profunzimea 
dezbaterilor din conferință 
precum si recomandările pre
țioase date în cuvîntul lor de 
tovarășii AUREL DUCA, prim- 
secreiar al Comitetului jude
țean Cluj al P.C.R., și MIR
CEA ANGELESCU, secretar aii 
C.C. al U.T.C., au avut drept 
rezultat adoptarea unui pro
gram de activități bogat, bine 
orientat către problemele ma
jore ale județului, precum și a 
unor angajamente din care se 
desprinde hotărârea organiza
țiilor U.T.C. de a fi mai mult 
prezente în viața unităților 
economice și de a mobiliza în
tregul tineret la realizarea și 
depășirea cifrelor de plan ale 
anului 1969.

★

Conferința a ales noul comi
tet județean al U.T.C. șl comisii 
de, cenzori. Ca prim-secretar 
al Comitetului județean Cluj 
al U.T.C. a fost ales tovarășul 
CONSTANTIN CHIRILA.

I. SA VA

Chimia românească — ra
mură tînără a industriei noa
stre — se constituie, prin rit
murile sale de dezvoltare, în- 
tr-o imagine reprezentativă 
pentru evoluția economiei na
ționale. In perioada anilor stră
bătuți din acest cincinal, in
dustria chimică a înregistrat 
un ritm mediu anual de 20 la 
sută, cu 1,5 la sută peste pre
vederile inițiale ale planului.

Fotografia de față înfățișea
ză una din unitățile care, deși 
tînără, și-a creat un deosebit 
prestigiu: Uzina de aluminiu 
— Slatina.
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(Urmare din pag. I)

mișcării muncitorești din țara noastră, necesitatea organizării 
tineretului exploatat, a încadrării lui în organizații proprii. în 
acest fel, ideile apelului din noiembrie 1899 *) începeau să prindă 
viață ; ceea ce fusese atunci doar un deziderat al viitorului, de
venea acum o realitate.

în spiritul prevederilor Statutului Uniunii Socialiste, un grup 
de ucenici din București au luat inițiativa, în februarie 1908, 
a creării unui cerc al ucenicilor. Cu sprijinul lui Dumitru Grofu, 
pe atunci intendentul clubului „România muncitoare", ei au re
dactat un apel care a fost șapirografiat și răspîndit printre tine
rii muncitori. „Tovarăși ucenici — se scria în apel — voi, care 
suferiți mizeria uceniciei, voi care sînteți bătuți de patronii voș
tri... veniți cu toții duminică 3 februarie la Sala Sindicatelor, 
«România Muncitoare» la o consfătuire a voastră, a ucenicilor. 
Aici ne vom organiza și noi intr-un cerc al ucenicilor, spre a ne 
apăra interesele noastre de ucenici, aici să luăm hotărirea să 
ne opunem bătăii..."

La consfătuirea din 3 februarie 1908, cei peste 120 de tineri 
prezenți au hotărît, într-o însuflețită unanimitate, crearea „Cer
cului ucenicilor" la București. Printre participanții la această 
ședință de constituire se aflau Gh. Cristescu și Alecu Cons- 
tantinescu, militanți de seamă ai mișcării socialiste, care au sub
liniat, în cuvîntul lor, necesitatea și importanta organizării tine
retului muncitor exploatat, rolul acestui cerc în educarea so
cialistă a tineretului. Așa au fost puse bazele primei organizații 
de tineret din România, care avea să polarizeze, de-a lungul 
anilor, partea cea mai înaintată a tineretului revoluționar, unind 
intr-un singur torent întreaga energie și capacitate revoluțio
nară a acestuia.

*) Vezi articolul „Premise ale apariției mișcării 
revoluționare și democratice ale tineretului din 
România", din „Scintela tineretului" nr. 6108.

M
enirea „Cercului cultural al ucenicilor", cum 

se mai intitula organizația, era să desfășoa
re în rîndul tineretului o susținută activi
tate educativă, să organizeze și să mobilizeze tineretul mun

citor la lupta clasei muncitoare împotriva exploatării, „să facă 
din micii robi de astăzi viitori lucrători vrednici și luptători 
valoroși ai dezrobirii lor". Aceasta a făcut ca, în special în primii 
ani ai activității sale, Cercul ucenicilor să albă un pronunțat 
caracter. cultural. Educația socialistă prin cultură a constituit, 
pentru început, o formă de activitate mai accesibilă tinerilor 
muncitori exploatați, a căror conștiință oferea, din acest punct 
de vedere, un teren deosebit de fertil.

Datorită intensei activități cultural-educative întreprinsă de 
Cercul ucenicilor și continuată, începînd din 1909, de cercurile 
„Tineretul muncitor", prin intermediul unor conferințe educa
tive, școli de propagandă, șezători literare, excursii, presă etc., 
mulți tineri muncitori și-au îmbogățit cunoștințele, au înțeles 
necesitatea apărării intereselor lor de clasă, a luptei împotriva 
exploatării, pentru înfăptuirea, alături de întreg proletariatul 
român, a idealului socialist. Treptat, însă, pe măsura dezvoltării 
șl maturizării lor, a contactului din ce în ce mai strîns cu miș
carea socialistă, cercurile „Tineretul muncitor" — după cum 
vom vedea — au adoptat noi forme specifice și eficace de ac
tivitate, orientînd masa tineretului spre acțiuni revoluționare 
cu caracter revendicativ și politic.

La scurt timp de la crearea Cercului ucenicilor din București, 
ziarul „România muncitoare", în articolul „Organizarea tinerimii 
muncitoare", releva importanta noii organizații, îndemnînd mun
citorii vîrstnici să acorde tot sprijinul mișcării tineretului. Ziarul 
sublinia că organizarea în cercuri proprii a tineretului exploa
tat avea o mare importantă pentru clasa muncitoare, deoarece, 
in felul acesta, „ne vom ușura propaganda noastră, ne vom pro
cura elemente bune mișcării noastre socialiste și sindicaliste și 
ne vom asigura viitorul".

Cercul ucenicilor și-a desfășurat de la început activitatea sub 
îndrumarea și conducerea Uniunii Socialiste din România, iar 
din 1910 sub cea a P.S.D. Membrii cercului, destui de puțini la 
început, erau în special ucenici (de aici și denumirea cercului), 
dar și alte categorii de tineri : tineri muncitori și funcționari, 
elevi practicanți, copii de prăvălie — „tineri meniți amarei vieți 
a muncii", cum scria un document al vremii. Datorită intensei 
activități propagandistice și educative, numărul membrilor a 
început să crească, necesitatea și importanta cercului- începînd 
să fie înțeleasă de tot mai multi tineri. Semnificative în această 
direcție, sînt cuvintele unei tinere lucrătoare. Paula Măgură, 
referitoare la primii pași ai noii organizații și la menirea ei : 
„Venisem din provincie, de unde aflasem de existența unui cerc 
al tineretului. Sfioasă urcam scările localului din Piața Amzei, 
unde se găsea mititicuța sală a tineretului. De la început am 
simțit că aici trebuie să rămîn, pentru ca să mă formez pentru 
mișcarea cea mare, pentru ca să pricep ideile noi pe care ea le 
sintetizează, și pentru ca să-mi pot asimila cit mal multe 

din ele".
Schimbările produse în compoziția socială a cercului, ca ur

mare a sporirii continue a numărului de membrii, lipsa unui 
Statut care să stea la baza activității sale au determinat, în sep
tembrie 1909, transformarea Cercului cultural al ucenicilor în 
cercul „Tineretul muncitor". Aceasta reflecta pe deplin stadiul 
de dezvoltare a cercului din Capitală, asigurînd dezvoltarea și 
consolidarea în continuare a mișcării de tineret din țara noas
tră.

p
IX efacerea Partidului Social-Democrat în 1910 
I X găsește mișcarea de tineret în plin proces 

de organizare. Rezoluția Congresului P.S.D. 
din 31 ianuarie—2 februarie 1910 sublinia necesitatea ca, 
în activitatea lor, Partidul Social-Democrat și organiza

țiile sindicale să pună mal mult accentul pe educarea tinerilor 
muncitori în spiritul ideilor socialiste, să se ocupe îndeaproape 
de organizarea tinerilor ucenici, „stringîndu-i în organizații spe
ciale ale tineretului". Contactul permanent cu mișcarea socia
listă, mobilizarea și antrenarea tot mai frecventă a tineretului 
la acțiunile politice și revendicative ale clasei muncitoare au 
orientat mișcarea revoluționară de tineret pe un făgaș nou și 
statornic de activitate.

O contribuție însemnată a adus-o, în acest sens, și ziarul 
„Foaia tînărului", apărut în aprilie 1910, sub egida Cercului din 
București. Prin intermediul „Foii tînărului". Cercul „Tineretul 
muncitor" din București a dezvăluit viața grea și plină de su
ferință a ucenicilor, desfășurînd o susținută activitate educativă 
și propagandistică pentru organizarea unui cît mai mare număr 
de tineri muncitori. In scurt timp, ziarul a devenit o tribună de 
luptă a tineretului muncitor din fabrici și ateliere. Printre redac
torii și colaboratorii „Foii tînărului" se numărau Teodor Ior- 
dăchescu. Ion Pas — militanți socialiști — precum și tînărul poet 
tipograf, Ștefan Păunescu, ale cărui modeste versuri erau dedi
cate cu dragoste tineretului muncitor exploatat.

Roadele nu au întîrziat să se arate. In scurt timp iau ființă 
noi cercuri „Tineretul muncitor" și în alte orașe din țară, ca 
Ploiești, Brăila, Galați, Tulcea, Pitești, Iași etc. în Capitală au 
fost create subsecțiund în diferite cartiere, iar mai tîrziu în 
unele fabrici.

Cercurile erau, însă, izolate ; deși Statutul adoptat în martie 
1910 atribuise cercului din București rolul de centru, pînă Ia 
constituirea Federației Tineretului Muncitor din România, 
acesta nu putea suplini lipsa unui organ de conducere pe în
treaga țară, care să țină legătura cu toate cercurile și să co
ordoneze acțiunile de luptă ale tineretului. Evoluția ascendentă 
a mișcării de tineret evidenția mal mult ca oricînd necesitatea 
stringentă a unirii organizațiilor din întreaga țară sub condu
cerea unui organ central. In aceste condiții, constituirea, în vara 
anului 1912, a Comitetului Central al Cercurilor „Tineretul mun
citor" a constituit un eveniment deosebit de important, cu evi
dente efecte pozitive asupra evoluției ulterioare a mișcării re
voluționare de tineret din țara noastră. „Pentru cercurile tine
retului muncitoresc existente — se spunea în primul document 
programatic al noului Comitet Central al Cercurilor „Tineretul 
muncitor", elaborat în august 1912 — Comitetul Central e menit 
a stringe legătura dintre dinseie, a le coordona activitatea, a 
fi în fine brațul care să nnească ttnăra suflare organizată, in 
vederea ca cercurile să se poată astfel sprijini reciproc în atin
gerea scopului lor".

Î
ncepînd din acest moment, se poate vorbi de exis
tența unei mișcări centralizate a tineretului mun
citor Ia scara întregii țări. Această stare de fapt 
este oglindită, de altfel, de ziarul „Foaia tînărului", care rea
pare în martie 1913 ca organ de presă al Mișcării Tineretului 

Muncitoresc din România.
în anii 1910—1914, mișcarea socialistă, organizațiile de tineret 

au desfășurat o activitate intensă, organizînd școli de educație 
cultural-politică, au mobilizat tineretul la acțiunile greviste ale 
clasei muncitoare împotriva exploatării capitaliste, pentru drep
turi și libertăți democratice. Manifestînd un interes crescînd fată 
de ridicarea nivelului cultural al tineretului, mișcarea socialistă 
a sprijinit îndeaproape acțiunile cu caracter culturai-educativ 
organizate de cercurile „Tineretul muncitor". Militanți socia
liști și ai mișcării muncitorești din țara noastră ca Ștefan 
Gheorghiu, Dr. Ottoi Călin, I. C. Frimu, Theodor Iordăchescu, 
dr. Ecaterina Arbore și multi alții, au ținut în fața tinerilor

mX!tîthnH^er1’ conf,er'nte de Popularizare a ideilor socialfs- 
fiie drmt rtr" cuȚ?.uri de economie politică, sociolo-cercul PTln*retuI C drUl., . Podare ce funcționa pe lingă
ioin r >’lln1er'rtui muncitor" din București încă din ianuarie 
ir1/™!»» j1Q?1 amp’ cercurile ..Tineretul muncitor" au inițiat 
.Xii.L’xpES’ ° «-“• •“

sssi ssu alte evenimente, la acțiuni împotriva legii meseriilor a spe- 
retuîu'i 4Strează-preEnant creșterea conștiinței tine-

rex;olutionar- care începe să-și pună din 
re tu? muncitar‘? amprenta asupra activității cercurilor „Tine-

P<,lltive obținute de Mișcarea Tineretului Munci- 
eî t^Cnennhî°nm^nJa au deve,nitr in scurt timp, cunoscute si anre- 
L1’le ?e pla? .,in*iernatlonaI' în septembrie 1910, un reprezen- Hon-- m^Cănl d-6 tme"et este lnvitat la Conferința înternâ- 
eercurilor Ti^n social'st de la Copenhaga, iar activitatea 

"Tin,el;etul muncitor" este pe larg exDusă în raportul 
carea dePti'/er^rti0’1^30631 PrPxL In anii care au “«nat. miș- 
orfn ti J’ taranoastră SÎ-a exprimat de fiecare dată,
^iinlukn» întArn°HCe’ adeziunaa fată de hotărîrile adoptate la 

internaționale ale tineretului, dorința de a-și aduce 
tru nwtlrtemAmi?tare? generală a tineretului revoluționar, pentru pace, democrație și progres social.
JnpKe.r‘oada urn?®toare, în pofida împrejurărilor grele generate 
dn tine.™ ? d?3 pnmulul război mondial, mișcarea revoluționară 
Breșe lut în România s-a dezvoltat continuu, înregistrind pro- 

’ « . Ce privește activitatea organizatorică, cît si
•ti - da educatie și propagandă. Ca urmare, la sfîrșitul anului 

a,dl:' tineret cuprindea în rîndurile sale numeroși 
Fra^aziSSS*1 in i12 organi’at11 din Principalele orașe ale tării, 
df? ! U- J ,munci perseverent desfășurată de o serie
P® elS”!1 n n?dul caro™ se nflau Theodor Iordăchescu. Ion 

Ștefan D. Păunescu, Paul Frimu, C. Angelescu N B Mi- hailescu. Sofia Matei și mulți alții.
O dată cu intrarea României în război, în august 1916 ca 

urmare a masurilor extrem de drastice luate de guvern, înce
tează aproape orice activitate a organizațiilor de tineret.

regiunj'e ocupate, tineretul revoluționar a trecut la o acti- 
Țn-mV16831!3’ IU1ld P1arte ~,de5i într-° măsură mai redusă ca 
rAmÂn'i ‘’J^nile revoluționare întreprinse de socialiștii
romani in această perioadă. în pofida legilor excepționale și a 
unei severe cenzuri, ziarul „Foaia tînărului" a continuat să apară 
pina in octombrie 1916, rămînînd pe mai departe o tribună a 

iptc pentru pace (l:i locul organului P.S.D., „Lupta", interzis de autorități).

w

Crearea Cercului ucenicilor șl apoi transformarea sa în Cercul 
„Tineretul muncitor" — prima organizație revoluționară de 
tineret din România - a constituit un moment însemnat în is
toria mișcării revoluționare și democratice din țara noastră, o 
importanta etapă în procesul de organizare a masei tinerilor 
de toate categoriile, de cristalizare a conștiinței sale de clasă.

Cercurile „Tineretul muncitor" au desfășurat, în această primă 
perioad, o laborioasă și fructuoasă activitate propagandistică 
și de educație socialistă, au mobilizat tineretul Ia luptele prole
tariatului român împotriva exploatării, la întreaga mișcare de
mocratică șl progresistă a' maselor nopulare. Ele vor căpăta un 
conținut nou în anii avântului revoluționar ce a urmat primului 
război mondial, cînd, sub influența puternicului curent revolu
ționar din mișcarea muncitorească, va lua naștere organizația 
unică marxlst-leninistă de tineret din România — Uniunea Tine
retului Comunist
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ÎNTRUNIRI PENTRU PROPUNEREA DE CANDIDAT! Al FRONTULUI
UNITĂȚII SOCIALISTE IN ALEGERILE DE LA 2 MARTIE

Desemnarea candidaților pentru alegerile Desemnarea candidaților pentru alegerile de deputați
de deputati In Marea Adunare Națională in Consiliile populare județene, municipale, orășenești

în adunările cetățenești care 
tu avut loc în zilele acestea 
tu fost desemnați următorii 
:andidați ai Frontului Unită- 
ii Socialiste pentru alegerile 
le deputați în Marea Adunare 
Națională în :
JUDEȚUL ALBA : Aurel 

y/oga, ministrul sănătății, în 
ârcumscripția electorală nr. 5 
Xbrud, George Homoștean, 
jrim-secretar al Comitetului 
udețean de partid, președinte- 
e Consiliului popular jude- 
ean.în circumscripția electo- 
■ală nr. 9 Blaj.

JUDEȚUL ARAD : Filip 
Seitz, vicepreședinte al Cen- 
rocoop, în circumscripția e- 
ectorală nr. 9 Beliu, Avram 
Bunaciu. președintele Comisiei 
.'onstituționale a M.A.N., în 
circumscripția electorală nr. 8 
Ineu, general locotenent Nico- 
'.ae Militaru, în circumscripția 
electorală nr. 10 Gurahonț, 
Ștefan Mocuța, secretar al Co- 
nitetului județean de partid, 
'n circumscripția electorală 
nr. 12 Lipova, Ileana Mihăiles- 
?u, țesătoare la uzina „30 De
cembrie", în circumscripția e- 
lectorală nr. 4 Arad-Vest.

JUDEȚUL ARGEȘ: Matei 
Ghigiu, ministrul construcții
lor pentru industria chimică și 
rafinării, în circumscripția e- 
lectorală nr. 6 Topoloveni, Vi
orica Rotăreasa, director ad
junct la Liceul nr. 2, în cir
cumscripția electorală nr. 1 Pi- 
tești-Sud, Dumitru Petrescu, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului popular județean, în 
circumscripția electorală nr. 
12 Rociu, Gheorghe Năstase, 
prim-secretar al Comitetului 
judcțeăn de partid, președin
tele Consiliului popular jude
țean, în circumscripția electo
rală nr. 13 Valea Mare-Pravâț.

JUDEȚUL BACĂU : Maria 
Rusii, medic primar la Spita
lul din Bacău, în circumscrip
ția electorală nr. 2 Bacău- 
Nord, Gheorghe Popa, maistru 
la combinatul de cauciuc sin
tetic, în circumscripția electo
rală nr. 12 Livezi.

Jl DEȚUL BIHOR: Alexan
dru Sencovici, ministrul indus
triei ușoare, în circumscripția 
electorală nr. 6 Marghita, Titns 
Popovici. scriitor, în circum
scripția electorală nr. 12 ora
șul dr. Petru Groza.

JUDEȚUL BISTRIȚA-NA- 
SAUD : Traian Gîrba, secretar 
al Comitetului județean de 
partid, în circumscripția elec
torală nr. 4 Sîngiorgiu-Băi, 
Vasile Toncean, președintele 
C.A.P. echința, în circum
scripția electorală nr. 5 co
muna Sînmihaiu de Cîmpie.

JUDEȚUL BOTOȘANI: 
general-maior Grigore Rădu- 
ică, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Securității Statu
lui. în circumscripția electo
rală nr. 2 Dorohoi, Simion 
Bughici, președintele Centro- 
coop, în circumscripția elec
torală nr. 6 Trușești, Eugenia 
Boro. inginer C.A.P.-Săveni, 
în circumscripția electorală 
nr. 4 Săveni.

JUDEȚUL BRAȘOV : Elena 
Farcaș, președintele C.A.P.-Te- 
liu, în circumscripția electora
lă nr. 5 Feldioara, Mihai Ro
goz. sudor la Uzinele de auto
camioane din Brașov, în cir
cumscripția electorală nr. 2 
Steagul Roșu — Brașov.

JUDEȚUL BRĂILA : Geor
ge Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, în circumscripția electo- 
ală nr. 8 Gemenele, Fătu 

Socariceanu, președintele
C.A.P.-Ianca, în circumscripția 
electorală nr. 7 Făurei.

JUDEȚUL BUZĂU : Virgil 
Pîrvu. ministrul finanțelor, 
în circumscripția electorală 
nr. 11 Nehoiu.

JUDEȚUL CARAȘ-SEVE- 
RIN: Tosif Opriș, director
general al U.C.M. Reșița, în 
circumscripția electorală nr. 
6 Băile Herculane, Mihai 
Lupșan, maistru principal la 
Combinatul siderurgic Re
șița, în circumscripția e- 
lectorală nr. 2 Reșița-Vest, 
loan Cicea, președintele C.A.P.-

Chemarea Consiliului popular 
judefe i Galați a găsit un pu
ternic ecou în rîndul celorlal
te județene ale țării. Printre 
ele se numără și județul Iași, 
care s-a angajat, in acest an, 
să predea 600 de locuințe, în 
medie, cu 30 de zile înainte 
de termenul planificat, un li
ceu cu 20 de săli de clasă, și 
792 de locuri în căminele stu
dențești, cu 15 zile înainte de 
termen. Fotografia noastră în- 
fățișază unul din cartierele de 
locuințe ale municipiului 

Iași 

Gherteniș, în circumscripția 
electorală nr. 3 Bocșa, Petru 
Munteanu, șef de brigadă la 
întreprinderea minieră Anina, 
în circumscripția electorală 
nr. 7 Anina.

JUDEȚUL CLUJ : Istvan 
Peterfi, președintele Consiliu
lui oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară, prorector 
al Universității „Babeș-Bolyai“ 
din Cluj, în circumscripția 
electorală nr 9 Gherla, Va
sile Chioreanu, lăcătuș la uzi
nele „Tehnofrig", în circum
scripția electorală nr. 4 „16 
Februarie" Cluj.

JUDEȚUL CONSTANȚA: 
Mariana Popa, inginer la 
C.A.P.-Anadalchioi, în circum
scripția electorală nr. 3 Năvo
dari, Nicolae Coman, șef lot 
instalații la Trustul de con
strucții, în circumscripția elec
torală nr. 8 Bănoasa.

JUDEȚULCOVASNA: Ca
rol Kiraly, prim-secretar al 
Comitetului județean de par
tid, președintele ■ Consiliului 
popular județean, în circum
scripția electorală nr. 3 Ba- 
raolt.

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA : 
Nicolae N. Păduraru, maistru 
sondor la Schela Moreni, în 
circumscripția electorală nr. 
4 Moreni, Trandafira St, Pe
trescu, directoarei Liceului 
din Răcari, în circumscripția 
electorală nr. 6 Bilciurești, Con
stantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, în circum
scripția electorală nr. 5 Băleni.

JUDEȚUL DOLJ : Ion Stă- 
nescu, președintele Consiliului 
Securității Statului, în circum
scripția electorală nr. 12 Băi- 
lești. Ion Popescu-Puțuri, di
rectorul Institutului de stu
dii istorice și social-politi- 
ce de pe lingă C.C. al 
P.C.R., în circumscripția e- 
lectorală nr. 6 Leu, acad, 
llie Murgulescu, vicepreșe
dinte al M.A.N. în circum
scripția electorală nr. 15 Săl- 
cuța. Alexandru Heinrich, di
rector general al uzinelor 
„Electroputere" — Craiova, în 
circumscripția electorală nr. 
2 Brazda lui Novac — Craio
va. Ion Lia. tehnician la Cen
trala electrică de termoficare 
Craiova. în circumscripția elec
torală nr. 3 Combinatul chi
mic — Craiova.

JUDEȚUL GALAȚI : Eugen 
Jebeleanu, membru al Uniunii 
Scriitorilor, în circumscripția 
electorală nr. 9 Independența, 
Constantin Dăscălescu, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean de partid, președintele 
Consiliului popular județean, 
în circumscripția electorală 
nr. 5 Tecuci.

JUDEȚUL HARGHITA : 
loan Cotoț, secretar al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, în cir
cumscripția electorală nr. 4 
Bălan, Luiza Pop, învățătoare 
la Școala pedagogică din 
Odorheiul-Secuiesc, în circum
scripția electorală nr. 2 
Odorheiul-Secuiesc.

JUDEȚUL HUNEDOARA : 
Ștefan Tripșa. Erou al Mun
cii Socialiste, prim-maistru 
oțelar la Combinatul siderur
gic Hunedoara, în circumscrip
ția electorală nr. 3 Hunedoara 
-Vest, loachim Moga, prim-se
cretar al Comitetului județean 
de partid, președintele Consi
liului popular județean, în 
circumscripția electorală nr. 
7 Hațeg, Aurel Lăpușcă, di
rector general al întreprinde
rii miniere Barza, în circum
scripția electorală nr. 10 Brad.

JUDEȚUL IALOMIȚA : Du
mitru Dămăceanu, pensionar, 
în circumscripția electorală nr. 
4 Țăndărei, Soveja Nicola, in
giner agronom la C.A.P.-Le- 
hliu în circumscripția electora
lă nr. 8 Lehliu-Gară.

JUDEȚUL IAȘI : Constantin 
Șelaru, președintele C.A.P.-Bi- 
volari, în circumscripția elec
torală nr. 10 Vlădeni, Justin 
Moisescu. arhiepiscop al Iași
lor și mitropolit al Moldovei 
și Sucevei, în circumscripția 
electorală nr. 8 Hîrlău.

JUDEȚUL ILFOV : Traian 
lonașcu, directorul Institutu
lui de cercetări juridice al 
Academiei, în circumscripția 
electorală nr. 9 Mînăstirea, 

llie Rădulescu, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., în 
circumscripția electorală nr. 
14 Periș, Gheorghe Necula, 
prim-secretar al Comitetului 
județean de partid, preșe
dintele consiliului popular 
județean, în circumscripția 
electorală nr. 4 Urziceni, Ste- 
lian Iancu, directorul Șantie
relor navale Giurgiu, în cir
cumscripția electorală nr. 5 
Slobozia.

JUDEȚUL MARAMUREȘ: 
Vaier Gabrian. directorul 
Combinatului minier Baia 
Mare, în circumscripția elec
torală nr. 2 Baia Mare-sud, 
Andrei Simion, președintele 
C.A.P.-Ardusat, în circum
scripția electorală nr. 9 Ul- 
meni, Aurel Vijoli, președin
tele Comisiei economico-fi- 
nanciare a M.A.N., în circum
scripția electorală nr. 3 Si- 
ghetul Marmației.

JUDEȚUL MEHEDINȚI: 
Constantin Ghenciu, șef sec
ție montaj la Șantierele nava
le din Tr. Severin, în circum
scripția electorală nr. 1 Tr. 
Severin, Teodora Șerșun, pre
ședintele Comitetului Uniunii 
sindicatelor din întreprinderile 
industriei bunurilor de con
sum, în circumscripția electo
rală nr. 3 Strehaia.

JUDEȚUL MUREȘ: loan 
Pop D. Popa, prorector al Insti
tutului medico-farmaceutic 
din Tg. Mureș, în circumscrip
ția electorală nr. 8 Gurghiu, 
Nicolae Vereș, prim-secretar 
al Comitetului județean de 
partid, președintele Consiliu
lui popular județean,^ în cir
cumscripția electorală nr. 14 
Tîrnăveni, Silto Andras, redac- 
tor-șef al revistei „Uj Elet“, în 
circumscripția electorală nr. 
9 Brîncovenești.

JUDEȚUL NEAMȚ: Ște
fan Boboș, prim-secretar al 
Comitetului județean de par
tid, președintele Consiliului 
popular județean, în circum
scripția electorală nr. 9 Poia
na Teiului.

JUDEȚUL OLT: Ion Măr- 
gineanu, redactor-șef al zia
rului „România liberă", în 
circumscripția electorală nr. 7 
Bucinișu, Gheorghe Oiță, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului popular județean, în 
circumscripția electorală nr. 3 
Dobroteasa, Steliana Cazacu, 
directoarea Școlii generale din 
Seaca, în circumscripția elec
torală nr. 11 Radomirești, Va
sile Bărbulescu, președintele 
C.A.P.-Scornicești, în circum
scripția electorală nr. 2 Scor- 
nicești, general-locotenent Ion 
Coman, adjunct al ministru
lui Forțelor Armate și secre
tar al Consiliului Politic Su
perior, în circumscripția elec
torală nr. 6 Caracal.

JUDEȚUL PRAHOVA: Stan- 
ciu Stoian, consilier în Mi
nisterul Invățămîntului, în cir
cumscripția electorală nr. 8 
Drăgănești, llie Cîșu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
popular județean, în circum
scripția electorală, nr. 15 Mă- 
neciu, Gheorghe Vasilichi, pre
ședintele U.C.E.C.O.M., în cir
cumscripția electorală nr. 16 
Breaza, Stelian Doană, briga
dier la C.A.P.-Fulga, în cir
cumscripția electorală nr. 9 
Mizil, Ion Alexandru, preșe
dintele consiliului județean al 
sindicatelor, în circumscripția 
electorală nr. 6 Filipești-Tîrg.

JUDEȚUL SATU-MARE: 
Magdalena Fonbank, munci
toare la Fabrica de confecții 
„Mondiala", în circumscripția 
electorală nr. 1 Satu-Mare- 
Nord, Iosif Varga, președinte
le C.A.P. din comuna Pir, în 
circumscripția electorală nr. 8 
Tășnad, Andrei Păcuraru, 
prim-vicepreședînte al Comi
tetului pentru problemele ad
ministrației locale, în circum
scripția electorală nr. 3 Hal- 
meu.

JUDEȚUL SĂLAJ : Ilarie 
Gîrjoabă, prim-vicepreședinte 
al consiliului popular jude
țean, în circumscripția electo
rală nr. 2 Șimleul-Silvaniei, 
Maria Pitică, profesoară la 
Liceul din Jibou, în circum
scripția electorală nr. 3 Jibou.

JU DEȚUL SIBIU : Hermann 

Binder, vicar al episcopiei e- 
vanghelice C. A. Sibiu, în cir
cumscripția electorală nr. 6 
Agnita, Richard Winter, prim- 
secretar al comitetului jude
țean de partid, președintele 
consiliului popular județean, 
în circumscripția electorală nr. 
8 Copșa Mică, Aurel Cristea, 
prim-secretar al comitetului 
municipal de partid Sibiu, pre
ședintele consiliului popular 
municipal, în circumscripția e- 
lectorală n?. 3 Sibiu-Nord.

JUDEȚUL SUCEAVA : Ge
neral-colonel Mihai Burcă, 
adjunct al ministrului Forțelor 
Armate în circumscripția e- 
leotorală nr. 2 Fălticeni : Mi 
hai Suder, ministrul economiei 
forestiere, în circumscripția e- 
lectorală nr. 9 Putna ; Nicola* 
Blîndu, președintele C.A.P. 
Bosanci, în circumscripția e- 
lectorală nr. 13 Udești , Nico
lae Răducu. directorul Combi
natului de industrializare a 
lemnului Suceava, în circum
scripția electorală nr. 9 Ră
dăuți.

JUDEȚUL TELEORMAN 
Acad. Zaharia Stancu, preșe
dintele Uniunii Scriitorilor. în 
circumscripția electorală nr. 11 
Crîngu, Nicolae Giosan, pre
ședintele Consiliului Superior 
al Agriculturii, în circumscrip
ția electorală nr. 12 Zimnicea, 
Marin Drăgan prim-secretar 
al Comitetului județean de 
partid, președintele Consiliului 
popular județean, în circum
scripția electorală nr. 10 Tr. 
Măgurele, Floarea Barbu, pre
ședintele C.A.P.-Cornetu, în 
circumscripția electorală nr. 13 
Cervenia.

JUDEȚUL TIMIȘ: Anton 
Breitenhofer, redactor-șef al 
ziarului „Neuer Weg", în cir
cumscripția electorală nr. 11 
Gătaia, Mircea Angelescu, pre
ședintele Uniunii Asociațiilor 
Studenților, în circumscripția 
electorală nr. 9 Cenei, Iuliu 
Gal, maistru la uzinele „Teh- 
nometal" din Timișoara, în 
circumscripția electorală nr. 5 
Timișoara-Nord-Vest.

JUDEȚUL TULCEA: Gheor
ghe Hossu, președintele Comi
tetului de Stat al Apelor, în 
circumscripția electorală nr. 4 
Sulina.

JUDEȚUL VASLUI: Radu 
Beligan, artist al poporului, 
directorul Teatrului Național 
„I. L. Caragiale" din Bucu
rești. în circumscripția electo
rală nr. 1 Vaslui.

JUDEȚUL ViLCEA : Mihail 
Roșianu, președintele Consi
liului General A.R.L.U.S., în 
circumscripția electorală nr. 5 
Grădiștea, arhitect Nicolae 
Bădescu, președintele Comite
tului de Stat pentru Construc
ții, Arhitectură și Sistematiza
re, în circumscripția electorală 
nr. 4 Horezu, Viorica Tănase, 
medic la stațiunea balneară O- 
lănești. în circumscripția elec
torală nr. 1 Rm. Vîlcea.

JUDEȚUL VRANCEA : Ale
xandru Dumitru, președintele 
C.A.P. Tătăranu, în circum
scripția electorală nr. 6 Tătă
ranu, Aurora Stavrache, direc
toarea Liceului „Alexandru 
Ioan Cuza" din. Focșani, în cir
cumscripția electorală nr. 1 
Focșani.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI: 
Jean Livescu, rector, al Uni
versității București, în circum
scripția electorală nr. 15 Co- 
troceni, Alexandru Ionescu, 
vicar al Arhiepiscopiei Bucu
reștilor, în circumscripția e- 
lectorală nr. 5 „30 De
cembrie". Nicolae Anghel, 
șef atelier la uzinele „Vulcan", 
în circumscripția electorală nr. 
30 Floreasca, Aurel Bozgan, 
directorul Fabricii de mașini- 
unelte și agregate București, 
în circumscripția electorală nr. 
2 Pantelimon, Virgil Cazacu, 
secretar al Comitetului muni
cipal P.C.R. — București, în 
circumscripția electorală nr. 12 
Parcul Tineretului, Irina Ră- 
chițeanu-Șirianu, actriță la 
Teatrul Național „I. L. Cara
giale" din București, în cir
cumscripția electorală nr. 24 
Drumul Taberei, Geo Bogza 
scriitor, în circumscripția e- 
lectorală nr. 19 Ferentari.

în toate județele țării oa
menii muncii, întruniți în en
tuziaste adunări, au continuat 
să desemneze pe cei mai buni 
dintre ei drept candidați ai 
Frontului Unității Socialiste 
pentru alegerile de deputați 
în organele locale ale puterii 
de stat de la 2 martie 1969.

In cadrul acestor adunări, 
într-o atmosferă de puternică 
efervescență politică și de 
înaltă responsabilitate cetă
țenească, muncitori, țărani, 
intelectuali, oameni ai muncii 

1 români, maghiari, germani și
■ de alte naționalități și-au ex

primat deplina încredere față
■ de politica științifică, profund 
i realistă a Partidului Comunist 
I Român pentru desăvîrșirea 
1 construcției socialiste, pentru 
I înflorirea patriei noastre so- 
I cialiste.
1 *
> Pînă miercuri seara în cele 
; peste 12 900 adunări cetățe- 
. nești din întreaga țară la care 
I au participat aproape 928 000 

de oameni ai muncii au fost 
desemnați un număr de 932 
candidați pentru alegerile în 
consiliile populare județene, 
789 în consiliile populare mu
nicipale, 1 164 în consiliile 
populare orășenești și 12 634 
de candidați în consiliile 
populare comunale. în cadrul 
adunărilor au luat cuvîntul 
peste 54 600 de participanți.

JUDEȚUL ALBA — în Con
siliul popular județean au 
fost desemnați în dectlrs de 
trei zile 33 candidați, în 
Consiliul municipal 7 candi
dați, în Consiliile orășenești 
51, iar în consiliile populare 
comunale 443 candidați.

Relevînd faptul că în tim
pul scurt care a trecut de la 
noua împărțire teritorial-ad- 
ministrativă, județul lor' a 
înregistrat succese importante 
în domeniul industriei con
strucțiilor de mașini, a indus
triei chimice ca și în agricul
tură, s-a subliniat necesitatea 
desfășurării intense și ritmice 
a lucrărilor de investiții, me
nite să pună în funcțiune 
noile obiective industriale 
care se construiesc la Cîm- 
peni. Baia de Arieș și Ocna 
Mureșului. Numeroși vorbi
tori au făcut propuneri valo
roase cu privire la intensifi
carea construcțiilor de locu
ințe în orașele Abrud, Cugir, 
Blaj, în direcția lărgirii rețe
lei comerciale și a desfacerii 
de mărfuri șl a dezvoltării 
patrimoniului valorilor cultu- 
ral-spirituale pe linia inaugu
rată de înființarea recentului 
complex muzeistic de la Alba 
Iulia.

Printre cel desemnați drept 
candidați în Consiliul popular 
județean se află ing. Gelu 
Constantinescu, șeful grupu
lui de șantiere de construcții 
din Alba Iulia, juristul Nicolae 
Meteș, pensionarul Grigore 
Mureșean, Susana Kotono, 
țărancă cooperatoare de la 
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție Mirăslău, și alții.

JUDEȚUL ARAD — In cele 
trei zile de la începerea de
punerii candidaturilor în Con
siliul popular județean au fost 
propuși 20 candidați, în Con
siliul municipal 16, în cele 
orășenești 16, iar pentru Con
siliile comunale 67 candidați.

Numeroși vorbitori au ară
tat că în ultimii patru ani oa
menii muncii români, ma
ghiari, germani au adus o 
contribuție sporită la crește
rea producției industriale, 
uzinele arădene realizînd as
tăzi 97 la sută din producția 
de strunguri a țării și 70 la 
sută din cea de vagoane. 
Oprindu-se asupra perspec
tivelor județului, vorbitorii au 
subliniat necesitatea concen
trării eforturilor în direcția 
realizării programului com
plex de investiții afectate ju
dețului Arad pentru anul in. 
curs. Vorbind despre lucrările 
de ordin edilitar gospodăresc 
ce urmează a fi realizate în 
Arad și alte localități, nume
roși cetățeni s-au angajat să 
sprijine viitoarele organe lo
cale, astfel ca la sfîrșitul în
trecerii patriotice județul 
Arad să realizeze un volum 
de lucrări în valoare de 52 
milioane lei.

Pe lista propunerilor figu
rează Sava Aconi, lăcătuș la 
I.M.A. Felnac, Mircea Groza, 
secretar al Comitetului oră
șenesc de partid Pîncota, El
vira Andreszedz, muncitoare 
la Fabrica Teba.

JUDEȚUL DOLJ — Cetă
țenii județului Dolj au propus 
pentru consiliul popular jude
țean 16 candidați, pentru con
siliul municipal 2, pentru con
siliile orășenești 12, iar pentru 
cele comunale 152 candidați.

Adunările care au avut loc 
în cuprinsul județului au 
oferit o imagine vie a atașa
mentului oamenilor muncii

si comunale
față de politica înțeleaptă a 
partidului, chezășia marilor 
realizări obținute în anii con
strucției socialismului. în 
acest cadru, cetățenii au ară
tat că județul Dolj dispune 
astăzi de o industrie modernă 
în continuă dezvoltare, ai f’ă- 
rei piloni îi reprezintă indus
tria constructoare de mașini. 
Combinatul chimic, puternicele 
unități energetice, ca și unită
țile industriei alimentare și 
industriei ușoare în continuă 
extindere. S-a arătat, de a- 
semenea, că Doljul dispune 
de condiții favorabile pen
tru dezvoltarea unei agri
culturi intensive și multi
laterale. Totodată, vorbitorii 
au subliniat că este nece
sar ca noile organe loca
le să acorde mai multă aten
ție problemelor de ordin edili
tar gospodăresc a., localități
lor, modernizării drumurilor, 
dezvoltării rețelei comerciale, 
îmbunătățirii deservirii popu
lației și altor probleme de in
teres cetățenesc. Au fost de
semnați drept candidați, prin
tre alții, Mihai Băluță, direc
torul direcției agricole județe
ne, Lica Fortaru, secretar al 
organizației de bază în C.A.P. 
Dobromira, Ghiță Constantin, 
directorul I.A.S. Segarcea.

JUDEȚUL BUZĂU — Oa
menii muncii din județul Bu
zău au desemnat pînă miercuri 
seara pentru Consiliul jude
țean 16 candidați, pentru Con
siliul municipal 10 candidați, 
pentru consiliile orășenești 12, 
iar pentru cele comunale 393 
de candidați.

Adunările care au avut loc 
în circumscripțiile orășenești 
ca și cele comunale au consti
tuit prilejuri pentru o și mai 
largă participare a cetățenilor 
la discutarea problemelor de 
interes cetățenesc general, în- 
fățișînd cu satisfacție dezvol
tarea pe care a cunoscut-o 
orașul Buzău în ultimii ani, 
în al cărui peisaj economic 
înnoit industria reprezintă, 
prin noi obiective metalurgice 
și chimice, elementul dinamic. 
Numeroși locuitori și-au ex
primat hotărîrea de a partici
pa și mai activ la realizarea 
sarcinilor complexe, care, potri
vit legji de organizare și func
ționare a consililor populare, 
revin organelor locale ale pu
terii de stat, în perioada vii
toarei legislaturi.

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂ- 
SĂUD. — în consiliul popular 
județean au fost desemnați 
pînă acum, 6 candidați, în 
consiliile orășenești 11, iar în 
consiliile populare comunale 
s-au înregistrat 81 propuneri, 

în cadrul adunărilor s-au 
subliniat rezultatele bune ob
ținute în agricultură, una din 
ramurile importante ale econo
miei județului. S-au eviden
țiat, de asemenea, rezultatele 
obținute în direcția electrifi
cării așezărilor rurale, a ex
tinderii învățămîntului și în 
alte domenii.

Exprimîndu-și încrederea în 
noile organe locale, care vor 
fi alese la 2 martie, ei s-au 
angajat să sprijine activ ac
țiunile ce vor fi întreprinse 
în întrecerea patriotică, în ca
drul căreia Consiliul popular 
al județului Bistrița-Năsăud 
și-a propus să furnizeze peste 
plan importante cantități de 
mozaic, mobilă și alte produse 
ale industriei locale, să extin
dă suprafețele arabile și pe 
cele irigate, să sporească pa
trimoniul pomicol și legumi
col, să extindă activitatea de 
deservire a populației în me
diul sătesc.

JUDEȚUL VASLUI. — în 
județul Vaslui au fost propuși 
pentru consiliul popular jude
țean, 27 de candidați, 10 pen
tru consiliile municipale, 13 
pentru consiliile orășenești și 
225 pentru cele comunale.

în adunări, participanții au 
susținut cu căldură propune
rile de candidați făcute de 
consiliile Frontului unității so
cialiste. Referindu-se la reali
zările obținute în ultimii ani 
în această parte a țării, nu
meroși vorbitori au arătat că 
ele sînt o reflectare a atenției 
deosebite ce a fost acordată de 
partid dezvoltării economiei 
tuturor orașelor și satelor pa
triei. O serie de participanți 
la adunări au subliniat că 
noua împărțire teritorial- 
administrativă a țării, consti
tuie o dovadă a preocupării 
conducerii partidului de a dez
volta în mod armonios toate 
localitățile țării, de a ridica 
noi centre economice și cultu
rale, de a perfecționa activi
tatea de conducere politică și 
administrativă. Răspunzînd e- 
fortului făcut de stat pentru 
dezvoltarea județului, care în 
cursul anului 1968, a primit 
importante fonduri în acest 
scop, participanții la adunări 

s-au angajat să sprijine activ 
organele locale în realizarea 
sarcinilor mari ce le revin. 
Printre cei desemnați drept 
candidați se află Gh. Stoian, 
directorul stațiunii experi
mentale agricole de la Pe- 
rieni, Constantin Luca, prim- 
secretar al Comitetului orășe
nesc Vaslui al P.C.R., și nu
meroși alți cetățeni, care prin 
activitatea lor s-au dovedit 
vrednici gospodari.

JUDEȚUL VRANCEA — 
în județul Vrancea au fost 
desemnați 10 candidați pentru 
consiliul popular județean, 
8 pentru consiliul municipal, 
7 pentru consiliile orășenești 
și 162 pentru consiliile popu
lare comunale.

Participanții la adunări au 
vorbit despre adîncile prefa
ceri care au avut loc în stră
vechea Țară a Vrancei, unde 
în anii regimului nostru se 
dezvoltă vertiginos viața eco
nomică, culturală și socială. 
Numeroși vorbitori s-au refe
rit la sarcinile locuitorilor a- 
cestei frumoase regiuni a Ro
mâniei socialiste, pentru în
deplinirea și depășirea obiec
tivelor pe care și le-au pro
pus în recentul răspuns la 
chemarea Consiliului Popular 
județean Galați. Ei au făcut 
propuneri menite să contri
buie la obținerea unui spor 
total de producție de 3 milioa
ne lei în unitățile de industrie 
locală, construcții și gospodă
rie comunală și realizarea 
unui volum de economii la 
prețul de cost în valoare de 
800 000 lei.

JUDEȚUL TULCEA — în 
județul Tulcea au fost desem
nați 4 candidați, pentru con
siliul popular județean, 16 
pentru consiliul municipal, 23 
pentru consiliile orășenești și 
325 candidați pentru consiliile 
populare comunale.

Manifestînd un mare inte
res pentru problemele vieții 
politice, economice, sociale și 
culturale, în rezolvarea căro
ra sînt antrenate astăzi mase 
largi de oameni ai muncii, 
numeroși participanți la adu
nări au relevat înnoirile care 
s-au statornicit în anii socia
lismului și pe aceste melea
guri. Tulcea este acum un mo
dern port dunărean și un oraș 
în care viața economică 
pulsează tot mai intens. Bine
facerile orînduirii socialiste se 
fac puternic simțite și în via
ța pescarilor. în toate așezări
le Deltei a pătruns lumina e- 
lectrică. Cinematograful, ra
dioul și televizorul s-au inte
grat frecvent în viața locuito
rilor din această parte a țării, 
odinioară văduvită de aseme
nea atribute ale civilizației.

Exprimîndu-și satisfacția 
pentru faptul că Tulcea este 
astăzi un județ ancorat puter
nic în preocupările majore ale 
programului desăvîrșirii con
strucției socialiste, nenumă- 
rați cetățeni de la sate și ora
șe s-au angajat ca, strîns uniți 
în jurul partidului și guvernu
lui, să pună umărul cu nădejde 
la realizarea tuturor acțiunilor 
îndreptate în direcția înfloririi 
județului lor și a patriei. 
Printre candidații propuși 
pînă acum figurează ing. Ște
fan Paraschiv de la I.M.A. 
Greci, prof. Mihai Albotă, in
spector școlar, pentru a doua 
oară candidat în alegerile 
pentru organele locale, țăran
ca cooperatoare Maria Roma
nov.

JUDEȚUL COVASNA — în 
județul Covasna au fost pro
puși pentru consiliul popular 
județean 5 candidați, pentru 
consiliile orășenești 22, iar 
pentru consiliile populare co
munale 46 candidați.

Numeroși vorbitori au sub
liniat că organele locale ale 
puterii de stat î.și întemeiază 
activitatea pe principiile de
mocrației socialiste, asigurînd 
drepturi egale tuturor cetățe
nilor, fără deosebire de națio
nalitate. Ei au relevat totodată 
contribuția pe care locuitorii 
tînărului județ o aduc la dez
voltarea economică și social- 
culturală a patriei noastre so
cialiste. S-au anunțat cu satis
facție succesele obținute în 
dezvoltarea bazelor industria
lizării unor localități ca Sfîntu 
Gheorghe și Tg. Secuiesc. în 
același timp, un mare număr 
de participanți care au luat 
cuvîntul la adunări s-au anga
jat să-și sporească efortu
rile pentru înfăptuirea obiec
tivelor prevăzute în răspunsul 
la chemarea Consiliului popu
lar județean Galați, care pre
vede între altele realizarea în 
acest an a unor obiective de 
interes obștesc și social-cultu
ral a căror valoare se ridică 
la peste 31 milioane lei.

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA — 
în județul Dîmbovița au fost 
desemnați 23 de candidați 
pentru consiliul popular jude
țean, 12 în consiliul municipal, 
32 în consiliile orășenești și 
105 în cele comunale.

în cadrul adunărilor parti
cipanții au relevat activitatea 
rodnică a oamenilor muncii de 
pe aceste meleaguri, sub con
ducerea partidului, pentru în
florirea economiei și culturii, 
pentru ridicarea standardului 
lor de viață. Unitățile indus
triale din județ dau u parte 
însemnată din producția de 
utilaj petrolier a țării, de țiței 
și gaze de sondă, de ciment, 
țesături și produse agroali- 
mentare. în acest an au fost 
alocate pentru investiții eco
nomice și social-culturale fon
duri de un miliard de lei. Par
ticipanții la adunări au expri
mat dorința firbinte a oa
menilor muncii din această 
parte a țării de a-și realiza 
exemplar sarcinile ce .le revin.

Printre cei desemnați drept 
candidați în consiliul popular 
județean se află Ion Petrescu, 
maistru la Fabrica de ciment 
din Fieni, Ana Mărgărit, gos
podină și Ion Nedelcu, preșe
dintele Consiliului județean 
Dîmbovița al sindicatelor, cu- 
noscuți prin munca lor de 
buni gospodari.

JUDEȚUL BRĂILA — De 
la începutul acțiunii de depu
nere a candidaturilor, în jude
țul Brăila au fost propuși pen
tru consiliului popular jude
țean 14 candidați, în consiliul 
municipal 6, în cele orășenești 
2, iar în cele comunale 180 de 
candidați.

Exprimînd interesul unanim 
față de politica științifică a 
partidului pentru dezvoltarea 
armonioasă a tuturor județe
lor, numeroși cetățeni din ora
șele și satele brăilene, au 
dezbătut pe larg, în cadrul 
adunărilor, problemele majore 
ale dezvoltării potențialului 
economic al județului.

Evidențiind faptul că Brăila 
a devenit astăzi un puternic 
centru al producției industria
le, furnizînd economiei lami
nate, pave, cscavatoare, com- 
presoare, produse chimice, 
mobilă și diverse alte produ
se, vorbitorii au arătat că 
prevederile planului pe acest 
an deschid noi și importante 
perspective pentru întregul 
județ. Gospodari cunoscuți ca 
Andrei Niculescu, profesor e- 
merit, Timotei Petride, profe
sor emerit, care candidează 

. pentru a doua oară în alege
rile pentru organele locale, 
llie Marinache, inspector șco
lar, și alții figurează și în 
acest an pe listele de candi
dați pentru alegerile de la 
2 martie.

JUDEȚUL TIMIȘ — Cetă
țenii din județul Timiș au de
semnat pînă în prezent 9 
candidați, pentru consiliul 
popular județean, 18 pentru 
consiliul municipal și 55 pen
tru consiliile comunale.

Sute de vorbitori și-au ex
primat, în cadrul adunărilor, 
satisfacția față de succesele 
dobindite în dezvoltarea ora
șelor și satelor județului, în 
organizarea și activitatea gos
podărească desfășurată de 
edili. Vorbitorii au arătat că 
județul Timiș ocupă locul al 
doilea pe țară în ce privește 
valoarea producției agricole, 
că realizează 3,7 la sută din 
producția globală industrială 
a țării ; orașul Timișoara a 
devenit un puternic centru 
universitar și științific ; între
gul județ cunoaște o eferves
centă viață artistică și cultu
rală, la care iau parte îm
preună români, germani, sîrbi 
și maghiari, care locuiesc în 
această parte a țării. Partici
panții la adunări și-au expri
mat hotărîrea de a-și spori 
eforturile pentru a îndeplini 
și depăși angajamentele asu
mate în chemarea pe care 
Conferința organizației jude
țene de partid Timiș a adre
sat-o tuturor organizațiilor 
județene ale Partidului Comu
nist Român, către întreaga ță
rănime, către toți oamenii 
muncii din agricultură.

Pe lista candidaților pentru 
Consiliul popular județean, 
propuși în adunările cetățe* 
nești ce au avut Ioc pînă îl\ 
prezent, figurează muncitoa- 
rea Maria Alexuța de la țe' 
sătoria de mătase „Garofița*1 
din Timișoara, juristul Pe trai 
Pordea, președintele tribuna- 
lului județean, Sandor Baykai, 
președintele C.A.P. Dumbră
vi ța și alții.
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TINERII
CERCETĂTORI
ÎN COMPETIȚIA
MATURITĂȚII

Răspunzînd cu însuflețire chemării la întrecere adresată de 
cele trei institute de cercetări din sectorul 7 al Capitalei, oa
menii de știlnți din instituțiile de cercetare ți proiectare, din 
universități, laboratoare ți urine, investighează, in aceste zile, 
noi posibilități, noi metode eficiente in vederea sporirii contri
buției aduse de știință la dezvoltarea economiei naționale. Un 
aport însemnat sînt chemați să-l aducă, la realizarea acestor 
obiective, tinerii cercetători, detașament numeros și în con
tinuă afirmare al valorosului corp de oameni de știință din 
țara noastră. Cum răspund tinerii cercetători acestor sarcini, 
care sint modalitățile prin care condncerile instituțiilor științi
fice și organizațiile U.T.C. asigură participarea largă, efi

cientă, a tinerilor oameni de știință la această întrecere ? Pu
blicăm, mai jos, primele scrisori sosite pe adresa redacției 
noastre, ca răspuns la aceste întrebări, pe care le-am adresat 
unor instituții și organizații U.T.C. din Capitală.

RONC

PHOiO-FIN SH
de PETER USTINOV

PREMIERĂ PE TARĂ LA TEATRUL
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„LUCIA STURDZA BULANDRA“

Colectivul Institutului de endo
crinologie a răspuns cu entuziasm 
chemării celor trei institute din 
sectorul 7, fiind convins că fixa
rea tot mai adîncă a tematicii 
de investigare pe linia obiective
lor majore ale necesităților ac
tuale corespunde exigențelor dez
voltării pe mai departe a științei 
și tehnicii românești, marilor sar
cini pe care le pune partidul în 
fața noastră.

Institutul de endocrinologie are 
r> tradiție valoroasă în rezolvarea 
unor probleme puse de ocrotirea 
sănătății în țara noastră. Este bi
ne cunoscută contribuția adusă 
de școala românească la elabora
rea procedeelor de constatare a 
gușii endemice, la combaterea 
tulburărilor de creștere, la desco
perirea de noi medicamente și la 
perfecționarea lor continuă. Aces
te rezultate sînt rodul muncii co
lective a tuturor cercetărilor, în 
cadrul cărora tineretul atinge un 
procent de 40 la sută.

Tn realizarea obiectivelor de 
cercetare pe care ni le propu
nem, tineretul va avea de spus 
un cuvînt important. Mai precis, 
cadrele tinere vor fi încadrate în 
echipe complexe de lucru, sub 
conducerea endocrinologilor cu 
experiență, pentru menținerea u- 
■nui echilibru în cercetare. O a- 
tenție deosebită vom acorda, de

70 la sută din număra! cerce
tătorilor noștri sînt tineri. Este, 
deci, mai mult decît firesc ca 
aportul lor la planul de cerce
tare să fie substanțial. Dar sim
plul procent nu ne poate spune 
mare lucru, dacă nu pătrundem 
și în intimitatea lui. Mă refer, 
în principal, la faptul că, în 
cadrai Centrului de Mecanica 
Solidelor, nu există, la ora ac
tuală. nici un cercetăto: care, 
trecut de perioada stagiatului, 
să nu fie cuprins într-o acțiune 
de specializare, mai precis, în 
procesul doctoranturii sau al 
docenței. O serie de tineri cer
cetători au fost ajutați să se 
specializeze în străinătate, în 
cadrul unor renumite laboratoa
re. în cursul anului 1969 ur
mează să-și facă specializarea 
în U.R.S.S., S.U.A., Anglia și 
R. F. a Germaniei cinci cerce
tători. Acest proces continuu de 
perfecționare va constitui și în 
viitor condiția succeselor noas
tre științifice, a Îndeplinirii an
gajamentului în întrecere pe 
care central nostru și l-a asu
mat recemt.

Tncă din 1968, tinerele cadre 
au fost angrenate în rezolva
rea a șase probleme din planul 
de stat, privind colaborarea cu 
numeroase unități de producție 

asemenea, perfecționării profe
sionale a cadrelor tinere, îngri- 
jindu-ne ca aceasta să se facă fără 
pauză, să fie însușite și îmbună
tățite continuu tehnicile cele mai 
modeme de lucru și să fie des
coperite noi procedee.

EXIGENTELE
Șl SENSURILE
CONTINUITĂȚII

Vom putea să rezolvăm astfel 
o serie de probleme de mare im
portanță științifică, legate de me
canismul de apariție a canceru
lui în glandele endocrine, de 
tulburările de sinteză ale hormo
nilor tiroidieni în gușa endemică 
și de tulburările endocrine de 
creștere. De mare însemnătate — 
solicitînd intens eforturile tineri- 

aparținînd Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini, 
Ministerului Petrolului, Minis
terului Chimiei, Ministerului E- 
nergiei Electrice și Ministeru
lui Industriei Construcțiilor.

Colectivul pe care îl conduc 

OBIECTIVELE
CERCETĂRII

este, de asemenea, format în 
exclusivitate din tineri cercetă
tori. în ultimul timp, colectivul 
nostru a întreprins cercetări în 
domeniul structurilor curbe, 
pentru a realiza învelituri auto 
de mare deschidere, din aliaje 

lor cercetători — sînt, de aseme
nea, problemele privind mecanis
mele de transport în sînge al hor
monilor tiroidieni, metabolismul 
lor intermediar, mecanismele de 
sinteză, ale hormonilor glandei 
suprarenale, tulburările metabolis

mului lipidic în legătură cu hor
monii tiroizi etc.

Un capitol important din an
gajamentele pe 1969 ale Institu
tului de endocrinologie se referă 
la rezolvarea problemelor meto
dologice în farmacologia medica
mentelor endocrine, la perfecțio
narea procedeelor de preparare a 
hormonilor de creștere și a proce

de aluminiu, necesare halelor 
industriale.

Ce orizonturi de creație se 
deschid tinerilor cercetători în 
1969 ? Obiectivele sînt multiple, 
majore, generoase pentru mun
ca de cercetare. Cercetătorii 

noștri tineri vor contribui la 
valorificarea, începînd cu anul 
1969, a două tipuri de uleiuri, 
ce vor înlocui produsele de 
Import cu proprietăți anti- 
strick-slip, studiate împreună 
cu Institutul de prelucrarea ți
țeiului — Ploiești și Institutul 

deelor operatorii ale cancerului 
tiroidian, cum și la metodele de 
examinare endocrină a copiilor 
prematuri.

Este evident că toate aceste 
cercetări cer un efort de muncă 
susținut și bine organizat, o fruc
tificare armonioasă a investigații
lor clinice, do laborator și de 
teren. In unele cazuri vor fi ne
cesare repetate deplasări în di
versele regiuni ale țării, în altele 
un efort susținut în munca de 
laborator, muncă ce nu cunoaște 
„program". Spun acest lucru de
oarece, în general, este știut că 
oamenii de știință nu-și întreprind 
cercetările pe porțiuni de zi, ci 
într-un proces continuu, care de 
multe ori, nu face deosebirea 
dintre zi și noapte. Or, tinerele 
cadre pe care le avem se dis
ting și prin acest fel de a munci, 
indispensabil adevăratului savant. 
Atent îndrumate, favorizîndu-le 
din plin desfășurarea inițiativei 
creatoare, ele vor putea să se a- 
firme, să dea mai mult, să facă 
din viitoarele lor lucrări de cer
cetare, legate de temele pe care 
le avem în vedere, tot atîtea suc
cese în lupta pe care o ducem pe 
tărîmul ocrotirii sănătății oame
nilor muncii.

Acad. ȘTEFAN MILCU 
directorul 

Institutului de endocrinologie

de Cercetări și Proiectări de 
mașini-unelte și agregate — 
București. Se vor realiza astfel, 
pe lingă mărirea preciziei de 
prelucrare a mașinllor-unelte, 
șl însemnate economii valutare. 
Un alt obiectiv important, la 
înfăptuirea căruia vor participa 
tinerii cercetători, este realiza
rea funcționării dinamice opti
me a mecanismelor de distribu
ție la motoarele de autovehicu
le fabricate de Uzina de auto
camioane Brașov. Instalațiile 
respective de verificare și con
trol automatizat vor contribui 
la îmbunătățirea metodelor de 
proiectare și la renlizarea mo
toarelor cu viteze și puteri di
ferite.

Cercetarea va avea în vedere, 
de asemenea, îmbunătățirea a- 
mortizoarelor și suspensoarelor 
elastice pentru autovehicule, 
fapt care va permite Uzinei de 
autocamioane Brașov și Uzinei 
„Autobuzul" București să reali
zeze, în 1971, produse cu carac
teristici superioare. Se va ob
ține astfel îmbunătățirea licen
ței actuale în funcție de condi
țiile rutiere de exploatare.

Dr. doc. V. VISARION 
secretar științific al Centrului 

de Mecanica Solidelor

FĂURI
TORII DE 
GIGANȚI

Cine a văzut Combinatul 
siderurgic de la Galați, acest 
modem obiectiv industrial, 
veritabilă podoabă a țării, nu 
se poate să nu se fi întrebat 
cine sînt proiect.anții unui ase
menea gigant. Aceleași între
bări și le-a pus desigur, cei 
ce au trecut pe lingă Lami
norul de profile mijlocii de 
la Reșița, Uzina de țevi de 
la Roman sau Laminorul de 
sîrmă din Cîmpia Turzii.

Printre creatorii acestor ce
tăți modeme ale civilizației 
tehnice sînt și tinerii proiec- 
tanți de la Institutul pentru 
proiectări de laminoare din 
București.

Organizația U.T.C. n parti
cipat, alături de comitetul de 
direcție, sub îndrumarea or
ganizației de partid, la sta
bilirea obiectivelor principale 
cate stau în fața colectivului 
de salariațî în perioada anilor 
1969-1970. Ca urmare a ana
lizelor făcute, uteciștii s-au 
angajat ca, în această peri
oadă, să tiaducă în viață ur
mătoarele obiective : reduce
rea volumului de utilaje im
portate prin proiectarea lor 
în cadrul institutului (redu
cere care va atinge anul a- 
cesta 250 de tone, iar în 1970, 
350 tone) ; reducerea ponderii 
cheltuielilor pentru construe- 
ții-montaj, față de totalul in- 

■ vestițiilor, cu 11 la sută (com
parativ cu studiile tehnico-eco- 
nomice întocmite sau compa
rativ cu lucrările similare rea
lizate pînă acum) ; pentru re
alizarea unor proiecte de ca
litate și pentru scurtarea ter
menilor de dare în funcțiune 
a utilajelor și instalațiilor 
proiectHte, tinerii vor efectua, 
în cursul anului 1969, un nu
măr de 3 500 ore de asis
tență tehnică la beneficiari 
sau executanți etc.

Ing. D. BĂNICĂ 
secretarul organizației U.T.C.

Zvonuri și comentarii des
pre succesele răsunătoare ale 
actorului regizorului și dra
maturgului Peter Ustinov 
i-au precedat apariția pe e- 
cranele noastre, contactul 
direct cu impresionantul său 
talent actoricesc. Cunoscîn- 
du-i gama infinit nuanțată a 
interpretării, am intuit, par
că, verva șpirituală de cuce
ritoare respirație a condeiu
lui său. Nu ne-am înșelat. 
Ne-o confirmă „Photo-fi- 
nish". ilustrare elocventă a 
limbajului său dramaturgie, 
sosită în fața publicului ro
mânesc, cu o zestre impună
toare de victorii repurtate pe 
scenele lumii, cu prestigiul 
unor Bernard Blier sau Usti
nov, în rolul principal.

Premiera Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra" ne-a ofe
rit prilejul cunoștinței cu o 
modalitate personală și in
teresantă de-a scrie teatru, 
ne-a relevat măiestria unui 
tehnician al universului sce
nic, mai precis, al sectoru
lui comic. O incursiune în 
biografia unui scriitor ajuns 
Ia „finish", la oboseala și, 
totodată, la clarviziunea a- 
murgului de viață — enun
țată simplu, aceasta ar fi 
acțiunea. Dar nu atît în con
fluenta amintirilor găsim 
centrul de greutate al atrac
ției ce ne-o produce piesa, 
cît în procedeele de compo
ziție și în puterea de obser
vație. de adîncire psihologică, 
proprii autorului. Condiția 
dramatică a scriitorului ’ în 
lumea afacerilor, tabloul li
nei vieți în care au strălucit 
o clipă, adevărul și dragostea 
pentru ca apoi să pălească în 
umbra compromisului, se 
conturează în întîlnirea și 
conversația finală ale acestui 
om cu sine însuși. Pentru a 
se exprima, Ustinov a mers 
pe corzile instrumentului co
mic, jucîndu-se cu situațiile, 
inversînd și recompunînd cu 
rapiditate de secvențe firul 
ideației, ritmat în contorsio
nările gîndului. Nu încearcă 
să-si asume sarcinile comen
tariului ; el narează consta- 
tînd, notînd. și acompaniază 
totul cu zîmbetul său uneori 
amar, alteori sarcastic, tot
deauna ironic. Fin pictor al 
fizionomiilor. Ustinov ridi
culizează — fără să vulgari
zeze — pentru a deveni in
cisiv. își compătimește per
sonajele, pentru a fi liric. 
Se desprinde, astfel, pregnan
tă exuberanta umorului său 
personal și comunicativ, în 
așa fel îneît. în ansamblu si 

REVIZORUL"
un spectacol modern

în detaliu, recunoaștem sub
tilitatea stilului de joc al ac
torului Ustinov.

Poate si de aceea e greu 
să acceptăm, în montarea lui 
Petre Sava Băleanu, îngro- 
șarea vizibilă. împinsă spre 
grotesc. a unor personaje, 
întruchipare a căutării de 
sine, intransigent și în ace
lași timp, anarhic. Sam la 
40 de ani devine în interpre
tarea lui Gheorghe Ghîțules- 
cu ridicol, și nu ridiculizat ; 
muchia de cutit a șarjei se 
dovedește tot atît de pericu
loasă. pe cît de tentantă pare, 
atunci cînd abordarea ei 
n-are nici o justificare. Pe 
aceeași neinspirată linie, și-a 
construit si Anca Vereștl 
personajul — în fond, o sim
plă șl cam săracă cu duhul 
fată, căreia îi place să pe
treacă ușor — Inutile fiind 
privirile misterioase, surîsul 
enigmatic, subînțelesurile in
troduse forțat în replici. Mai 
puțin stridentă, dar încă la o 
înțelegere exterioară a per
sonajului. Ica Matache — so
ția scriitorului la 80 de ani 
— se limitează doar la o 
schemă de personaj, abun
dentă în mișcări inutile. LILIANA MOLDOVAN

Privit ca imagine globală, 
(înlătuiind neajunsurile 
mintite) spectacolul lui Petre 
Sava Băleanu — funcțional 
slujit de scenograful Ovidiu 
Bubulac — a distins nota 
subtilă a comicului lui Usti
nov valorificind re cit a fost 
cu putință consistența parti
turilor actoricești printr-o 
distribuire inspirată a unor 
interpreti unanim apreciați. 
Mînuind cu inteligentă în
tregul arsenal de mijloace co
mice. Fory Etterle punctea
ză cu subtilitate echilibrul in
stabil al existentei scriitoru
lui într-o societate coruptă. 
Deopotrivă explozivi și cu
ceritori. Cătălina Pintilie și 
Ion Caramitru împlinesc cu 
succes duble portrete, reve- 
lînd interesante șt inedite re
surse comice. Suculent în 
exprimare e Nicolae Mavro- 
din, iar George Carabin ne 
amuză, detașîndu-se amuzat 
de personajul său. Cu ace
eași grație studiată a talentu
lui. Ileana Predescn s-a fa
miliarizat perfect cu ironia 
malițioasă a unei femei la 
începutul ruinei sufletești.

a-

LA TEATRUL DIN GALATI
♦

(Urmare din pag. I) 

vățați", nu este doar o strălucită 
formulă didactică de educator 
pasionat al maselor, ci formularea 
uneia dintre cele mai importante 
coordonate ale marxism-leninis- 
nnilui. Socialismul constituie o 
formă de organizare socială ar
monioasă, menită să se dezvolte 
unitar, să ridice simultan și viața 
materială și cea spirituală a o- 
mului. Această latură spirituală 
este pentru socialism atît de im
portantă, îneît aș cuteza să spun 
că ridicarea nivelului material de 
viață are nu doar o rațiune în 
sine, ci una de creare a condi
țiilor pentru dezvoltarea spiritu
ală a omului și a societății. In a- 
ceasta și în simțul dreptății și e- 
galității se vădește marea fru
musețe și marea înălțime morală 
a orînduirii noastre socialiste.

Dezvoltarea societății socialiste 
în patria noastră se află într-un 
moment în care prestigiul Ro
mâniei este în continuă ascen
siune în viața internațională și 
eînd prezența și glasul ei în con
sfătuirile internaționale sînt ur
mărite cu interes și deosebită a- 
preciere. Acest prestigiu se da- 
torește conducerii înțelepte a 
partidului și statului pe linia ne
abătută a învățăturii marxist-le- 
niniste, uriașelor progrese pe 
care le face țara noastră în in
dustrie și agricultură — izbîndă 
măreață a muncii și vredniciei 
poporului nostru. Acest prestigiu, 
marcat de progresul material, so 
dovedește în armonie cu progre
sele spirituale ale țării, care sînt 
în strictă dependență de starea 
materială. O cultura nu se dez
voltă decît în funcție de starea 
materială și de elanul creator al 
poporului în toate domeniile. în
florirea culturii noastre este re
flectarea firească, consecința di
rectă a eliberării țării noastre și. 
implicit, a eliberării omului, dez
voltării conștiinței sale socialiste. 

Lărgirea învățămîntului de toato 

gradele a făcut să crească subs
tanțial nivelul intelectual al în
tregii populații, iar desăvîrșirea 
lui va avea o neînchipuită influ
ență asupra dezvoltării culturii. 
Tocmai de aceea în societatea 
noastră, odată cu promovarea ști
ințifică superioară, cu munca de 
cercetare și de aplicare practică

VALORILE CUI7 JRALE -
TEZAUR AL ÎNTREGULUI

POPOR
a descoperirilor științifice pentru 

sporirea și îmbunătățirea produc
ției de bunuri materiale, se duce 
o intensă activitate pe întreg te
ritoriul țării și în toate păturile 
sociale, pentru răspîndirea cul
turii în mase. în România, socia
lismul a transformat postulatul 
etern „cultura — bun al poporu
lui" într-un adevăr de fiecare zi. 
Omul societății socialiste este o- 
mul unei înalte culturi, și acea
sta pentru mai multe rațiuni.

Mai întîi, pentru a fi un om con
știent, adică o tot mai mare va
loare socială în sine. Dezvolta
rea lui multilaterală îi va înlesni 

locul și activitatea în care poate 
fi cel mai util societății, iar a- 
cesteia îi va pune la dispoziție o 
mare masă de oameni cu o înaltă 
pregătire.

O asemenea cerere este genera
lă iar cultura multilaterală, cu 
caracter de masă, este cea care 

poate răspunde satisfăcător aces
tei cerințe.

Dar mai presus de orice, cul
tura este factorul care germinează 
apariția și dezvoltarea unei 
înalte conștiințe socialiste, a 
simțului de responsabilitate față 
de semeni și de istorie, a dra
gostei față de patrie și de partid, 
a mîndriei pentru epoca de a- 
dînci prefaceri pe care o trăim, 
a hotărîrii fiecăruia de a î se in
tegra cu toate forțele sale.

Sensurile majore și multiple a- 
le acțiunii de răspîndire a cultu
rii în mase și-au găsit echivalen
tul practic, prin înalta grijă a 

partidului și a statului socialist, 
în dezvoltarea fără precedent a 
rețelei instituțiilor culturale, în 
sumele din ce în ce mai mari 
ce se alocă satisfacerii necesi
tăților spirituale ale maselor. Sta
tul socialist își manifestă preocu
parea continuă pentru dezvolta
rea intensivă și extensivă a mij

loacelor de culturalizare a ma
selor, mijloace de care dispun cu 
drept de egală participare toți 
oamenii muncii. Dinamica chel
tuielilor din bugetul statului pen
tru activități social-culturale este, 
dfn acest punct de vedere, 
semnificativă: în 1967 s-au 
alocat în acest scop peste 
27,5 miliarde lei (față de 
aproape 7 miliarde în 1955), 
din care activității cultural-educa
tive de masă i-au revenit peste 
260 milioane lei. Statisticile, deo
sebit de grăitoare, arată că în 
țara noastră funcționează astăzi 
aproape 10 000 de cămine cultu

rale (față de nici 3 500 în 1938), 
480 de cluburi, case și palate ale 
culturii (instituții care în 1938 
nil existau), aproape 25 000 bi
blioteci, 0 500 cinematografe, 
250 muzee, 130 teatre și instituții 
muzicale. Un milion de televi
zoare, peste trei milioane de a- 
parate de radio, un tiraj anual 
al cărților de circa 80 milioane de 
exemplare transportă mesajul u- 
manist al culturii socialiste pîră 
în cele mai îndepărtate colțuri 
ale țării. Mijloacele de răspîn
dire a culturii, prin repartizarea 
lor teritorială armonioasă, prin 
densitatea și conținutul activită
ții lor, facilitează accesul oame
nilor muncii spre bunurile spiri
tuale.

Cultura maselor constituie o 
condiție primordială a construc
ției socialiste. Socialismul cere și 
generează cultură.

Devine din ce în ce mai lim
pede că una din principalele 
forțe motrice în marile prefaceri 
ale epocii contemporane o cons
tituie cultura. Ea devine astfel, 
sstăzi, o datorie patriotică, nu nu
mai o condiție pentru prospe
ritatea individuală.

Continuatoare a celor mai de 
preț tradiții culturale ale poporu
lui român, parte integrantă a po
liticii partidului marxist-leninist 
de înfăptuire a revoluției cultu
rale, cultura de masă reprezintă 
așadar în orînduirea noastră un 
proces complex de răspîndire în 
rîndurile întregului popor a ce
lor mai de seamă valori ale 
culturii materiale și spirituale, 
naționale și universale, în 
scopul transformării și utili
zării acestor valori ca fap
te de civilizație socialistă. 
Căci, așa cum spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, „un popor e 
mare prin numărul său și prin 
forța sa materială, dar poate li 
mare și puternic și prin oame
nii săi de cultură, de știință, prin 
ceea ce creează în sfera valori
lor spirituale". I

Rar prezentă pe scenele 
noastre după marele specta
col al Naționalului — dato
rită, probabil, timidității fi
rești în fața unui model greu 
de egalat — piesa lui Gogol 
revine în atentia opiniei tea
trale printr-un spectacol 
demn de toată stima, printre 
altele, pentru lipsa sa de 
prejudecăți. Regizorul Gheor
ghe Jora a învins în primul 
rind prejudecata inhibitorie 
a raportării permanente, în 
chiar cursul actului de crea
ție, la antecesori, raportare 
care generează adesea fie 
pastișa, fie revolta sterilă, 
fără acoperire în idei. Ca și 
Pintilie în D-ale carnavalu
lui (păstrînd firește propor
țiile), Jora n-a încercat, stin
gherit în fata perfecțiunii 
clasicizate a modelului, să 
facă cu orice chip altceva și 
altfel, ci pur și simplu l-a 
ignorat, a citit piesa cu un 
ochi proaspăt, de parcă ar 
fi foBt scrisă acum, și în 
felul acesta sensibilitatea sa 
contemporană s-a mulat ne
silită pe structura piesei, a- 
devărurile acesteia au ieșit 
la Iveală într-un chip real
mente nou si surprinzător. 
Acesta nu este un mod „ne
cultural" de a citi un text 
clasic, ci dimpotrivă, o cale 
prin cate acumulările spiri
tului sînt coordonate într-o 
viziune artistică substanția
lă. ferită de primejdia ino
vației preconcepute. De alt
fel, o capodoperă e suficient 
de largă pentru a fi perma
nentă. Regizorul gălățean a 
redescoperit în Revizorul nu 
atît actualitatea, cît perma
nenta temelor satirice. Punc
tele de reper ale întîmplări- 
lor în spațiu șl în timp s-au 
voalat ; necinstea, carieris
mul. impostura, imoralitatea, 
setea de căpătuială și celelal
te trăsături derizorii ale a- 
numitor personaje vizează 
categorii umane mai largi. 
Căci scriind : „Revizorul este 
conștiința noastră care ne va 
sili să ne cercetăm, cu ochii

Go- 
de-

în patru, pe noi înșine", 
gol nu-i avea în vedere,_
sigur, numai pe contempo
ranii săi din guberniile pra
voslavnicei Rusii.

Se înțelege că, în felul a- 
cesta, spectacolul a dobîndit 
o notă gravă : tragismul sub
teran pe care mai toți co
mentatorii l-au descifrat în 
lumea văzută de ochii lui 
Gogol, cutremurarea disimu
lată în rîs a scriitorului în 
fata mizeriei și josniciei au 
fost aduse la suprafață. 
Spectacolul năzuiește să fie 
— și lucrul acesta e mărtu
risit la modul cel mai direct 
în decor, în artificiile mon
tării, ba chiar și într-o su
mară expoziție ad-hoc care 
prefațează spectacolul în ho
lul teatrului — o oglindă în 
care oamenii să-și privească 
fără ocolișuri eventuala urî
țenie morală. Consecventa cu 
care această idee determină 
limbajul întregii reprezenta
ții este de admirat, și dacă 
îndemnam mai sus la păs
trarea proporțiilor în com
parația cu Pintilie este pen
tru că. totuși. Gheorghe Jora 
n-a știut să evite o oarecare 
ostentație, o predilecție pen
tru demonstrația conceptuală 
care răpește unor momente 
ale spectacolului capacitatea 
infinit mai largă de a su
gera. în acest sens se poate 
discuta si dacă ideea sceno
grafei (debutanta Rodica 
Hanagic, autoarea unui de
cor excelent, sumbru si ri
zibil în același timp) de a 
îmbrăca personajele în cos
tume extrase din epoci și 
stiluri diverse — de altfel 
armonizate fără cusur — nu 
dezvăluie prea mult intenția 
de a sublinia permanenta 
piesei.

Nu trebuie însă 
că filonul comic 
colului a fost 
Dimpotrivă. în 
momente situațiile plonjează 
în șarjă, regia și interpreta 
inventează gaguri pline de 

să credem 
al specta- 
escamotat. 
numeroase

neprevăzut si rafinament. 
Dar toate acestea au — din 
pricina fondului general pe 
care se desfășoară — un aer 
sinistru, îneît rîsul îngheață 
numaidecit.

Distribuția este, în unele 
roluri, exemplară. Cred, de 
altminteri, că rarisima co
incidentă dintre tipurile pro
tagoniștilor din Revizorul și 
structura colectivului de co
medieni al teatrului — a- 
ceasta fiind o chestiune în 
general dificilă — n-a fost 
chiar ultima rațiune care a 
determinat opțiunea de re
pertoriu. Nu oricare teatru 
are un Hlestakov ca Mihai 
Mihail (extrem de pătrunză
tor în evidențierea fragilită
ții morale a personajului în 
drumul de la mizerie și spai
mă Ia impertinentă, cu un 
registru foarte variat, cu o 
mare mobilitate a stărilor 
sufletești și a expresiei), un 
Primar ca Eugen Tănase 
(virulent în portretizarea 
prostiei agresive, cu un final 
de disperare neputincioasă 
jucat magistral), o Nevastă 
și o Fiică a primarului ca 
Liana Sandra Popescu și 
Stela Popeseu-Temelie (a- 
mîndouă cu o foarte precisă 
dozare a efectelor comice), 
un 
V. 
ca 
un 
cu 
care desenează portrete de 
o neobișnuită minuțiozitate). 
Fără a se detașa, dar și fără 
erori vizibile. Grigore Chl- 
ritescu. Marcel Hîrjoghe, Lu
cian Temelie. Traian Dănes- 
cu, Dorel Bantaș, Minodora 
Condur și alții completează 
viziunea de grotesc panonti- 
cum a spectacolului. în vre
me ce Romeo Stavăr, in- 
tr-un rol imaginat de regi
zor — excelentă Idee —, ace
la al „Conștiinței publica", 
păstrează măsura necesară.

Luka Lukici ca Gheorghe 
Gheorghe. un Dobcinski 
Eugen Popescu-Cosmin. 
Bobcinski ca Mitică Ian- 
(trei actori de compoziție

SEBASTIAN COSTIN
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TELEGRAME
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

Romania, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui Con
siliului Suprem de Stat al Republicii Sudan, ISMAIL AL 
AZHARI, o telegramă în care se spune :

Cu ocazia celei de-a 13-a aniversări a Zilei Naționale a Re
publicii Sudan, în numele Consiliului de Stat ai Republicii 
Socialiste România și al meu personal, adresez Excelenței 
Voastre felicitări cordiale și cele mai bune urări pentru feri
cirea dv. personală și pentru prosperitatea poporului prieten 
sudanez.

ISMAIL AL AZHARI, președintele Consiliului Suprem de 
Stat al Republicii Sudan, a trimis președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, 
o telegramă de mulțumire in care se spune :

Vă rog să primiți mulțumirile mele sincere și prin Dumnea
voastră, domnule Președinte, transmit în numele meu personal 
și al colegilor mei, membri ai Consiliului Suprem de Stat, cele 
mai bune urări de sănătate Excelenței Voastre și de prospe
ritate poporului prieten român.

Cu ocazia celei de-a XXI-a 
aniversări a semnării Tratatului 
de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală între Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Bulgaria, ministrul a- 
facerilor externe, Comeliu Mă- 
nescu, a trimis o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor 
externe al R. P. Bulgaria, Ivan 
Bașev.

La invitația Consiliului Națio
nal al Organizației Pionierilor din

România, miercuri a sosit în Ca
pitală o delegație a Consiliului 
Unional al Organizației de Pio
nieri „V. I. Lenin" din U.R.S.S.

Delegația, condusă de Nina 
Cemova, redactor-șef al ziarului 
„Pionierskaia Pravda" ne vizitea
ză țara în cadrul unui schimb de 
experiență.

(Agerpres)

FOTBALIȘTII NOȘTRI A DOUA OARĂ LA EGALITATE CU CAMPIONII LUMII

ANGLIA - ROMÂNIA 1-1 (1-0)

Plenara Consiliului National al Femeilor
J

Miercuri a avut loc ședința 
plenară a Consiliului Național 
al Femeilor, la care au luat 
parte membrele Consiliului Na
țional, președintele comitetelor 
județene ale femeilor, reprezen
tanți al unor organizații de masă 
și obștești, ai unor instituții de 
stat.

La lucrările plenarei a parti
cipat tovarășul Virgil Trotin, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent; 
șecretar al C.C. al P.C.R.

Plenara a dezbătut sarcinile ce 
revin comitetelor si comisiilor 
femeilor în mobilizarea maselor 
de femei de la orașe și sate la 
îndeplinirea și depășirea preve
derilor Planului de Stat pe anul 
1969.

in cadrul lucrărilor au luat 
cuvîntul Alice Săvulescu, Elena 
Grlgoriu, Dobrița Dima, Eleo
nora Nilcă, Aurelia Dănilă, 
Maria Cătană, Olga Pop, Mag
dalena Filipaș, Elena Livezeanu, 
Elisabeta Maszoryak, Elena 
Crișan, Maria Bradea, Maria Gi- 
ligor, Maria Rădăvoi, Eugenia 
Stănescu, Eleonora Mărcules- 
cu, Aneta Spornic, Elena 
Jeanrenaud, Beatrice Godinescu, 
precum și Larisa Munteanu. se
cretar al Consiliului Central al

Uniunii Generale a Sindicatelor, 
Ion Radu, director general în 
Ministerul învățămîntului și 
Ștefan Birsan, din partea Cen- 
trocoop.

Relevînd rezultatele obținute 
în primii trei ani ai cincinalului 
în ridicarea pe o treaptă supe
rioară a întregii vieți economice 
și social-culturale a țării, tova
rășa Suzana Gâdea, președinta 
Consiliului Național al Femeilor, 
în referatul prezentat, ca și par
ticipantele la discuții au subli
niat atmosfera de entuziasm cu 
care femeile din țara noastră 
— muncitoare, țărance, intelec
tuale, casnice — indiferent de 
naționalitate, participă și în a- 
cest an la înfăptuirea progra
mului de dezvoltare a țării, tra
sat de partid. Ele răspund cu 
însuflețire angajamentelor luate 
în întrecere de conferințele or
ganizațiilor județene de partid, 
de consiliile populare, angajîn- 
du-se să nu-și precupețească e- 
forturile pentru a contribui ac
tiv, împreună cu întregul popor, 
la realizarea și depășirea obiec
tivelor pe anul 1969 în vede
rea întfmpinării celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării patriei, 
precum și a celui de-al X-lea 
Congres al P.C.R.

Muncitoarele, inginerele și 
tehnioienele s-au angajat să a- 
ducă o rodnică contribuție la 
utilizarea cît mai rațională a 
resurselor materiale, îmbunătă
țirea calității produselor, creș
terea productivității muncii și 
reducerea costurilor de pro
ducție, ia întărirea disciplinei 
tehnologice și de muncă, îmbu
nătățirea activității unităților 
comerciale și de deservire a 
populației.

Femeile care muncesc în do
meniul agriculturii — țărance, 
inginere și tehnlciene — vor 
desfășura o activitate neobosită 
pentru continua sporire a pro
ducției vegetale și animale, efec
tuarea lucrărilor agricole la 
timp și la un nivel tehnic cît 
mai ridicat, pentru întărirea și 
dezvoltarea proprietății obștești 
în scopul consolidării economice 
a cooperativelor agricole de pro
ducție.

Femeile vor răspunde cu și 
ma multă însuflețire chemărilor 
la întrecerea patriotică pentru 
înfrumusețarea și buna gospo
dărire a orașelor și satelor pa
triei.

în domeniul învățămîntului, 
al ocrotirii sănătății, al culturii, 
artei și științei ele își vor mări

aportul în ridicarea nivelului ca
litativ al activității oultura'l-e- 
ducative șl de cercetare științi
fică.

în colaborare cu celelalte or
ganizații de masă și instituții 
de stat, comitetele și comisiile 
femeilor își vor intensifica ac
tivitatea în vederea dezvoltării 
conștiinței cetățenești, întăririi 
responsabilității femeii față de 
îndatoririle ei profesionale și 
sociale, față de rolul ce-1 are în 
familie, ca soție și mamă, ca 
primă educatoare a copiilor.

Dînd expresie adeziunii una
nime a milioanelor de femei 
din țara noastră, față de poli
tica profund realistă a partidu
lui, plenara Consiliului Național 
al Femeilor a asigurat Co
mitetul Central, pe tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU 
personal, că femeile din țara 
noastră își vor dărui întreaga 
capacitate de muncă, talentul și 
priceperea, pentru ca împreună 
cu toți oamenii muncii să înde
plinească și să depășească pla
nul de stat pe acest an, pen
tru dezvoltarea și înflorirea con
tinuă a patriei noastre socia
liste.

tn încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Virgil Trofin.

(Urmare din pag. I) 

a celei mai bune comportări 
avute în deplasare într-o întîi- 
nire internațională.

Englezii au început meciul 
„reabilitării* (așa a numit pre
sa engleză meciul Anglia — 
România, ca o aluzie la rezul
tatele nesatisfăcătoare ale cam
pionilor mondiali din ultimele 
întîlniri internaționale) într-un 
ritm infernal. Echipa noastră, 
fapt salutar, a „intrat" în joc cu 
aceleași arme : replieri rapide, 
bine organizate și lansări de 
atacuri în viteză, care, de cîte- 
va ori, ou surprins masiva apă
rare engleză. Odată chiar, în 
minutul 37, Dumitrache n-a pu
tut fi oprit din drumul spre gol 
decit printr-un fault pe care l-a 
văzut toată lumea, inclusiv zia
riștii englezi, care au făcut de
clarații în acest sens. Nu l-a 
„văzut" însă cel mai îndreptățit 
om, arbitrul Calagann I Indeci
zia arbitrului a privat pentru un 
moment echipa română de o 
egalitate pe care, după evolu
ția ei de pînă atunci, o merita. 
Am în vedere cind spun aceas
ta și șutul extrem de violent al 
lui Boby Charlton care a zgu
duit — paradoxal — ambele 
bare, și n-a intrat în gol. Dar 
am în vedere, în aceiași timp și 
șutul din voie al lui Radu 
Nunweiller, din minutul 5, care 
l-a „întins* pe Bancs ca la mon
diale.

Ce-a urmat mai departe, se

știe din transmisia radiofonică. 
Englezii au continuat să domi
ne teritorial, să preseze, fără a 
reuși — și aceasta este meritul 
echipei noastre — să se distan
țeze în „clasa mondială” în 
fața adversarului. Crainicul ra
diodifuziunii remarca, pe bună 
dreptate, că unii dintre jucăto
rii noștri — Dinu, Dumitrache, 
Anca, Lucescu — n-au rămas 
datori pe terenul campionilor 
mondiali nici la arta fotbalis
tică.

Alf Ramsey a convins încă oda
tă presa că are „ochi de vul
poi*. El a declarat că românii 
practică un fotbal curat și bun 
și că spectatorii au de ce să 
vină pe Wembley. Cota lui 
Ramsey și a echipei române la 
„bursa presei* a crescut enorm. 
Dumitrache, blondul nr. 1 din 
echipa noastră, „mister fotbal 
1968", a răzbunat prima ne
dreptate ce i se făcuse (vezi 11 
metri din minutul 37) și l-a În
vins, magistral, pe Bancs, fol

în urma unei lovituri de penal
ii, în minutul 74.

...1—1 pe Wembley. Fotbalul 
nostru atît de discutat și de cri
ticat In ultimii ani ș-a reabili
tat, unde ne așteptam cel mai 
puțin, pe terenul campionilor 
mondiali. Rezultatul — indife
rent dacă englezii sînt sau nu 
în forma cea mai bună — re
prezintă cea mai bună perfor
manță a fotbalului nostru înre
gistrată vreodată. Acest meci, 
— prin galopul de sănătate pe 
care l-a dat fotbalului nostru — 
poate să însemne enorm de 
mult pentru echipa națională. 
Poate să însemne, în primul 
rînd, o victorie a curajului și 
încrederii în talentul „noului 
val*. Ah, și cît a trebuit să scrie 
presa că Boc, Dinu, Dumitra
che, Anca, Lucescu sînt jucători 
de mare talent care nu trebuie 
să lipsească din alcătuirea echi
pei naționale I Tn fine, acum, 
cînd ei și-au confirmat clasa,

totisfaefiile sînt și de partea 
noastră și a antrenorilor. Poa
te să însemne, în al doilea 
rînd, conturarea unei echipe de 
perspectivă în stare să ne adu
că satisfacțiile pe care le-am 
așteptat atîția ani.

Ce le cerem jucătorilor ro
mâni după acest excelent 1—1 
realizat în fața campionilor 
lumii ? Firește, nu le cerem să 
devină, peste noapte, campioni 
mondiali. Rezultatul de ieri Ii 
obligă însă să se ia în serios, 
să nu-și mai permită capricii 
peste capricii, să considere me
ciul de pe Wembley ca un 
PUNCT DE PLECARE pentru vii
toarele confruntări internațio
nale și, in special, pentru pars 
fidele din preliminariile campi
onatului mondial.

CONVORBIRE TELEFONICA PENTRU DV

Interlocutor: — METEOROLOGUL
AUTOGRAF MUZICAL

Interviu cu soprana VALERIA RADULESCU

— Ați întreprins 
recent mai multe 
turnee în străinătate. 
Sînteți amabilă să 
furnizați cîteva 
mănunte ?

— Am susținut 
Berlinul de 
opt reprezentații cu 
„Contesa Maritza", 
interpretarea ansam
blului nostru fiind 
foarte apreciată. De 
asemenea, am fost 
invitată de două ori 
de către Teatrul de 
Operetă din Varșo
via, unde, tn „Vă
duva veselă" și „Vo
ievodul țiganilor", 
am obținut unul din
tre cele mai mari 
succese din cariera 
mea.

— Opereta v-a a- 
tras de la început?

— Am debutat pe 
scenă la Opera din

ne 
a-

în 
vest

pe 
ro
din

Cluj, în rolul Glldel 
din „Rigoletto".

— Ce proiecte a- 
veți pentru anul 
1969 ?

— Interpretez 
scena Operetei 
lurile titulare
„Contesa Maritza" 
și „Văduva vese
lă", apoi Liza din 
„Tara surîsului", Mi- 
tzu-ti din „Secre
tul lui Marco Polo", 
Franzi din „Sînge 
vienez", Sofi din 
„Voievodul țigani
lor". Mă pregătesc 
pentru cîteva pre
miere la Opereta bu- 
:ureșteană, iar în 
martie voi cînta în 
cadrul Operetei din 
Varșovia, în „Voie
vodul țiganilor" și 
„Văduva veselă".

O. URSULESCU

I
I
I

Autoturismul de teren
M-461-C peste hotare

Autoturismul de teren M— 
461—C, fabricat de industria 
constructoare de mașini din 
tara noastră, este tot mai 
mult solicitat peste hotare. 
Apreciat de experți pentru 
puterea lui de tracțiune, 
autoturismul M—461—C stră
bate azi drumurile a nume
roase țări. între care Alba
nia, Republica Arabă Unită, 
Belgia. Bulgaria, China, Ce
hoslovacia. Columbia, R. D. 
Germană, Guineea. Grecia, 
Kuweit, Libia, Pakistan. Po
lonia. El a fost cerut pentru 
probe și de către întreprin
derile de comerț exterior din 
Algeria, Irak, Liban, Siria și 
Ungaria.

Construcții în plină iarnă

Pe litoralul Mării Negre 
continuă intens construcția 
de hoteluri și clădiri diverse 
pentj-u sezonul estival. în 
1969. litoralul nostru va în
registra cel mai mare vo
lum de construcții turistice 
din ultimii ani. Se prevede 
o creștere a capacității sta
țiunilor cu circa 14.000 de 
locuri în hoteluri, vile, că
suțe, campinguri.

Lucrările sînt concentrate 
în Mangalia-Nord, unde a- 
nul acesta urmează a fi 
terminate trei din cele patru 
zone prevăzute în planul ge
neral de dezvoltare a acestei 
noi localități balneare. Aici 
se ridică încă 20 de hoteluri, 
9 restaurante, numeroase 
căsuțe șl vile cu cîte 2, 4 și 
6 camere, un mare complex 
comercial.
Instalație pentru efectuarea 
studiului proprietăților oțe

lurilor

Fizicianul Fllen Emod de 
la întreprinderea „Metaloteh- 
nica“ din Tg. Mureș a reali
zat o metodă și o instalație 
specială pentru efectuarea 
cu mare precizie a studiu
lui proprietăților oțelurilor, 
în vederea prescrierii unor 
tratamente termice adecva
te. Invenția are și o impor
tantă teoretică deosebită. Cu 
ajutorul noi! metode de ana
lize se pot elabora curbele 
de temperatură șl transfor
mare a otelurilor produse în 
țară.

30000 DE OAMENI 
PE O PLATFORMĂ

DE OȚEL

I CALCULATOR ELECTRONIC DE MARE 

CAPACITATE
INSTITUTUL DE PROIECTĂRI insta

lații petroliere — ISIP — din Ploiești a 
fost dotat cu un calculator electronic de 
mare capacitate. El va fi utilizat în acti
vitatea de proiectare a instalațiilor de 
rafinării.

i efe viziune
JOI, 16 IANUARIE 1969
PROGRAMUL I
17.30 — Telex T. V.
17,35 — Consultații la chimie — clasa a XÎI-a. Tema : Ami- 

noacizi și proteine.
18,05 — Limba rusă — lecția 39.
18.30 — Studioul pionierilor. Start în anul turistic al pio

nierilor.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,40 — Medicul vă sfătuiește. Aprinde o țigară... (combate

rea tutunului).
20,00 — Roman-folleton : „Forsyte Saga" (XI).
21,00 — Album folcloric.
21.30 — Lira — emisiune de versuri.
21,45 — Prim-plan : Victor Eftimiu.
22,05 — Varietăți pe peliculă.
22.30 — Arta plastică : Prin expoziții.
PROGRAMUL II
20,00 — Telex T. V.
20,05 — Concert simfonic.
20,50 — Desene animate.
21,00 — O samă de cuvinte. Proză satirică : I. A. Bassarabes- 

cu și Gh. Brăiescu.
21,30 — Filmul artistic : „Cine a vrut s-o ucidă pe Jessie ? .

I
I
I
I

ÎjSnemtrtografe
TRANZIT

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); Modem (orele 

14; 16,15; 18,30;
AU, _ _ , . _ ,
9,30; 11,45;
20,45).

EXPRESUL 
VON RYAN

In

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

ÎMPUȘCATURI sub spinzu- 
RATOARE

rulează la Capitol (orele 9— 
16 în continuare ; 18,30; 21).

PROFESIONIȘTII
rulează la Victoria (orele 8,45 ;
11,15; 13,45; 16,15); Gisell (o- 
rele 18,45; 20,45); Flamura (o- 
rele 8,45—15,30 în continuare;
18; 10,30),

NOAPTEA
rulează la Central (orele 16;

COLONELULUI
Luceafărul (orele

18.30; 21), AVENTURA (orele
8.30 ; 11 ; 13,30).

PLANETA MAIMUȚELOR
rulează la Lumina (orele 9— 
15,45 în continuare; 18,15;
20.45).

AVENTURILE LUI 
WYER. MOARTEA 
INDIANUL

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

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

SIMFONIA
ACUM 5
PIPA PĂCII

rulează la .
9—21 în continuare).

BECKET
rulează la Excelsior (orele
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20) ; Melodia

TOM SA- 
LUI JOE

(orele 9 ;

PA DURII. AM 
ANI. ATRACȚIE.
Timpuri Noi (orele

DE SERVICIU
Marți dimineața, 

bucureștenii au fă
cut cunoștință cu un 
ger de minus 21 de 
grade. Ieri, la ora 8, 
temperatura s-a ri
dicat la numai minus 
2 grade. Vreți să a- 
flați care va fi sta
rea vremii, în Capi
tală și în țară, în ur
mătoarele zile? 
Ne-am adresat, pen
tru dv., meteorolo
gului de serviciu, 
TAMARA LIMBĂ- 
ȘEANU, de la Insti
tutul meteorologic 
central, care 
relatat :

— Datorită 
pături de aer 
mediteranean, 
peratura va crește 
sensibil, în 
țări' îndeosebi. Mini
mele vor oscila în
tre minus 12 și, res- 
pectiv, minus 2 gra
de, iar maximele în-

ne-a
unor 
cald 
tem-

vestul

tre minus 5 și plus 5 
grade.

— Prognoza pentru 
București ?

— Aici, tempera
turile vor fi mai 
scăzute, minimele os- 
cilînd între minus 12 
și minus 8 grade, iar 
maximele între mi
nus 5 și minus 1 
grad.

— Există pericolul 
inundațiilor ?

— Creșterea sau 
scăderea temperatu
rii va avea, firește,

drept efect precipita
ții sub formă de 
ploaie, lapoviță sau 
ninsoare. Pericolu! 
inundațiilor există 
numai în măsura 
creșterii bruște a 
temperaturii. C m 
însă la sfirșitul in
tervalului este de aș
teptat o nouă scăde
re a temperaturii, I- 
nundațiile sînt foar
te puțin probabile.

M. S.

P. 8. Ieri, 15 ianuarie, la ora 10,46 mi
nute și 30 secunde, a avut loc un cutre
mur de pămînt. De la secția de seismo
logie a Centrului de cercetări geofizice 
aflăm că epicentrul cutremurului a fost 
în regiunea Vrancei, la o adîncime de 
120—140 km. Cutremurul a fost simțit la 
București cu gradul de intensitate macro- 
seismică 4—4,5. în regiunea epicentrală, 
gradul cutremurului a fost de 5,5.

IN LIBRĂRII
METALURGIE FIZICĂ ELEMENTARA — ing. Georgeta Goraș, 

Ed. tehnică, 16 lei.
ÎNDRUMĂTORUL RECTIFICATORILOR DE PRECIZIE — A. lancu, 

Colecția de ateliere vol. 1 și 2 — 12 lei.
MĂSURAREA TEMPERATURII ÎN TEHNICA — P. Vezeanu și 

Stefan Pătrașcu — Editura Tehnică, 16,50 lei.
AUTOMATIZAREA, O REVOLUȚIE ÎN TEHNICĂ — Colecția 

Enciclopedia de buzunar — dr. Gh. M. Preda și Ion Miseț 
— 7 lei Editura științifică.

ȘOCURI Șl VIBRAȚII — Cyril Maria Harris și Charles Ecrede — 
Ed. tehnică, 66 lei.

INTRODUCEREA ÎN FILOZOFIA CULTURII — Al. Tănase, Edi
tura științifică, 24 lei.
DESPRE DREPTUL RĂZBOIULUI Șl AL PĂCII — Hugo Grotius — 

Ed. științifică, 65 lei.
SILABELE STRĂZII — poezie —

Octavian Georgescu — Edi
tura pentru literatură, 2,75 lei.

ANTOLOGIA ORĂȘELULUI
SPOON RIVER — Edgard Lee

Mosters — E.L.U. — Colecția
Poesis, 10 lei.

VISĂRILE UNUI HOINAR SIN
GURATEC — E.L.U. — Jean

Jacques Rousseau, 3,75 lei.

DICȚIONAR DE BUZUNAR 
SPANIOL-ROMÂN — Ed. ști
ințifică — 19 lei.

(orele 8,45 ; 11,30 ; 14,15 ; 17,15 
20,15).

ÎNȚELEPTUL DE PE MUNTE
LE BLESTEMAT

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

OPERAȚIUNEA SAN GENNA
RO

rulează la Munca (orele 18 ;
20);DRAMA CIOCtRI.IEI (ore

le 16).
MARIANNA, AGENTUL 0555 

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

LUSTRAGIUL
rulează la Ferentari 
15,30 ; 18 ; 20,30).

TREI COPII MINUNE
rulează la Pacea (orele 
18 ; 20,15).

ORAȘUL MAGIC
rulează la Crîngați 
15,30 ; 18 ; 20,15).

>

Opera română ; GISELLE, 
ora 19,30 ; Teatrul’ de ope
retă : VOIEVODUL ȚIGA
NILOR, ora 19,30 ; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : ENIGMA 
OTILIEI, ora 19,30 ; (sala 
Studio) : ORAȘUL NOSTRU, 
ora 19,30 : Teatrul Mic : 
„ÎNGRIJITORUL", ora 20. 
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Studio) : PHO
TO-FINISH, ora 20 ; (Schitu 
Măgureanu) : D-ALE CAR
NAVALULUI, ora 20 ; Tea
trul „C. I. Nottara" (Bd. Ma- 
gheru) : O CASA ONORA
BILA, ora 19.30 ; (sala Stu
dio) : CIND LUNA E AL
BASTRA, ora 20; Teatrul 
Ciulești : CURSA DE ȘOA
RECI, ora 19,30 ; Teatrul „B. 
Delavrancea" : DOAMNA DE
La MAXIM, ora 
I.A.T.C. : RUR, ora 
Teatrul „Țăndărică"
Victoriei): SPECTACOL 
NOCTURN, „9 1/2", ora 21,30; 
(Academiei) : A FUGIT UN 
TREN, ora 17 ; Teatrul sa- 
tiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : RECITAL 
DOINEA BADEA, ora 19,30; 
(Calea Victoriei 174) : VA
RIETĂȚI PE PORTATIV, 
ora 19,30 ; Ansamblul artistic 
al U.G.S.R.
'68, ora 20 ;
RAPSODIA
ora 19,30.

(Urmare din pag. 1) 

coperirea celei mai bune în
seamnă obținerea unui 
produs de calitate superi
oară. Unul din rosturile 
noastre este tocmai acesta.

Răspunzînd direct nevo
ilor producției, cercetarea 
uzinală aplicativă întreprin
să de cei 9 ingineri a dus 
la modificarea unor pro
cese tehnologice, la intro
ducerea unor procedee noi, 
la creșterea calitativă și 
cantitativă a producției. 
Paralel, sînt atacate însă 
și teme de cercetare 
fundamentală. Cel mai tînăr 
dintre cei nouă are 24 de 
ani, cel mai în vîrstă doar 
34. Cristian Stanciu, Romeo 
Popescu, Dan șl Sanda Lev- 
covlci, pe ale căror diplome 
de ingineri (șefi de promo
ție) încă nu s-a uscat tușul, 
vin, în tot ceea ce fac, cu 
o îndrăzneală, cu o febră a 
ideilor care dinamizează în
treg colectivul — care mai 
cuprinde și capacitatea de 
a nu obosi a inginerului 
Petre Partenie, acum 10 ani 
simplu laminator la „Oțe
lul Roșu", iar astăzi docto
rand, continuîndu-și într- 
un mod spectaculos înnobi
larea profesiei îndrăgite. 
Toți încearcă, însă, în aces
te zile un sentiment co
mun : bucuria primirii de 
noi tineri în munca de cer
cetare, de noi colegi...

★
Pe cine să mai alegem, din 

cei 30 000 ?
Am auzit că, azi-noapte, 

în acest debut de producție 
al noului an 1969, schim
bul maistrului Gheorghe 
Baba, de la oțelărie, a ela
borat, din nou, o șarjă nu
mai în 46 de minute. Dar, 
despre el am mai scris în 
ziar. Și despre ol. si descre 
oamenii lui. Parcă mi-i dor, 
însă, de vocea lui caldă, de 
privirea și gesturile sale po
tolite. Multe sînt de învățat 
de la acest meșter, care se 
pricepe deopotrivă și la su
fletul oțelului, și la cel al 
omului. Intr-un timp foarte 
scurt, el a reușit să-și for
meze un colectiv de invidiat, 
un colectiv de oameni tineri, 
harnici, în inimile cărora, 
dacă am putea să le exami
năm cu un microscop speci
al, am găsi multe fire de 
aur din inima maistrului

Baba. Anul trecut, cind s-a 
pus problema intrării în 
funcțiune a oțelăriei, colec
tivul din care face parte a 
hotărît să renunțe la oferta 
firmei furnizoare, care pre
coniza să preia întreaga ex
ploatare cu personal stră
in. „Ne descurcăm și sin
guri", au spus. Hotărîrea lor 
îndrăzneață s-a dovedit pe 
măsura posibilităților, fie
care depășindu-se pe sine. 
Acest colectiv a reușit nu nu
mai punerea în funcțiune 
fără accidente tehnice a oțe
lăriei, dar și o creștere sub
stanțială a ritmului de pro
ducție. In final, s-a consta
tat și o economie în valoa
re de un milion lei valută.

Despre problema încrederii 
în sine, în forțele unite ale 
colectivului, aș putea discuta 
mult cu maistrul Baba. Și 
despre formarea personali
tății unui colectiv... Prevăd, 
însă, că l-aș găsi foarte con
centrat. încă din prima zl a 
anului 1969, schimbul mais
trului Constantin Zamfir a 
dat 160 tone oțel peste plan, 
declanșînd în felul acesta 
asaltul pentru primul loc 
pe secție. Simt o anume în
grijorare pentru maistrul 
Baba.... Dar, parcă pentru a 
mă mustra de faptul că m-am 
îndoit o clipă de el, mais
trul Baba îmi apare în față 
cu același zîmbet domol, li
niștit.

— ...Pînă la ora actuală 
sîntem tot pe locul I, cu 
un avans de 700 tone oțel 
față de schimbul maistrului 
Zamfir și cu 1 400 tone față 
de al treilea schimb.

— Dar vechiul record de 
elaborare a ur.ei șarje, îl 
mai păstrați ?

— Acum două zile, pe 12 
ianuarie, am elaborat o șar
jă în numai 42 de minute, 
în Ioc de 51. Prevăd că, în 
curînd, va fi un lucru obiș
nuit să elaborăm o șarjă nu 
numai în 42 minute, ci în 38 
sau chiar mai puțin. Colec
tivul pe care îl conduc — și 
în care se evidențiază tineri 
ca Vasile Florian, Cristea 
Dumitrache, Marin Tarpa- 
lă și mulți alții — a ajuns 
să stăpînească foarte bine 
tehnologia de fabricație. Cu 
asemenea tineri nu te poți 
gîndi decît la succese. De 
aceea, am garanția că an
gajamentul de a elabora 
anul acesta 345 000 tone oțel

va fi cu mult depășit de 
schimbul pe care îl conduc.

★
în caile îmi iese un grup 

de tineri. Discutăm despre 
ei, despre marele combinat, 
despre perspectivele lor co
mune de viitor.

— Sînt inginer, mă numesc 
Gheorghe Babătă și lucrez 
la serviciul de automatizare, 
serviciu format din 20 de ti
neri ingineri și tehnicieni. In 
aceste zile, lucrăm intens 
pentru pregătirea a noi pre
miere pe platforma de oțel : 
se apropie de cota finală al 
treilea convertlzor de la oțe- 
lărie și al doilea furnal. 
Acum un deceniu, am absol
vit școala profesională și 
de doi ani sînt inginer. Anul 
acesta este , practic, anul 
primului mare examen al 
noii mele profesii,

— Sînt inginerul Nicolae 
Șerbănescu, secretar al co
mitetului U T C pe lami
norul de tablă groasă. Dacă 
îmi cereți să discut despre 
mine, voi începe cu cîteva 
satisfacții personaje. Tînărul 
Nicolae Zaharia a fost, nu 
de mult, nedreptățit de mais
trul său, sancționat pe ne
drept. Am intervenit la con
ducere și a fost adus înapoi, 
la postul de comandă unde 
lucra înainte, fiindcă e un 
tînăr bun. Lui Vasile Cos- 
tache i-a născut soția și am 
făcut tot ce mi-a stat în pu
tință pentru a i se reparti
za un apartament înainte de 
rînd... Sper ca și anul acesta 
să pot contribui — și eu, și 
alții — la rezolvarea proble
melor tinerilor, la înfrumu
sețarea vieții lor...

— Mă numesc Nicolae 
Dascălu și sînt topitor — 
șef la oțelărie. Meseria de 
turnător e grea, dar nu vreau 
să mi-o schimb. Mă pregă
tesc să devin maistru... și 
sper ca la sfîrșitul lui 1969 
să pot declara că md-am rea
lizat dorința.

★
...Trecem prin oțelărie, prin 

laminoare. Acolo, Ia locurile 
lor de muncă, alți oameni își 
mărturisesc etapele deveni
rii lor, bucuriile pe care 
le-au trăit pînă acum, proiec
tele pentru 1969... 30 000 de 
oameni, pe o platformă de 
oțel, își sporesc angajamen
tele în întrecere, hotărîți să 
scrie în biografiile lor : „In 
1969 am făcut totul pentru 
realizarea cu succes a sarci
nilor anului hotărîtor al cin
cinalului".

Și munca, viețile, senti
mentele, gindurile și bucu
riile tuturor se întrepă
trund tulburător, se com
pletează și se iluminează re
ciproc. alcătuind un tot 
unic, extrem de variat și 
tumultuos — viața combina
tului siderurgic din Galați, 
a celei mai mari întreprin
deri din tară...

(orele

(orele

15,45 J

(orele

20 ; 
19,30 ; 
(Calea

: SELECȚIUNI 
Circul de stat: 
ACROBATICA,

FRUMUSEȚEA 
OMENEASCĂ 
A VERSULUI
EMINESCIAN

(Urmare din pag. I)
De frumusețea omenească 

a versului eminescian este 
atras cititorul tînăr și nu 
poate să nu fie fermecat cînd 
citește bunăoară : „Peste vir- 
furi trece lună, / Codru-și 
bate frunza lin, / Dintre ra
muri de arin / Melancolic 
cornul sună". Sentimentul ce 
ți-1 dă poezia lui Eminescu 
este sentimentul eternei ti
nereți, dar cu privire la E- 
minescu acest sentiment nu-1
ai numai la zile mari, cînd 
le citești cu ocazia unei a- 
niversări sau comemorări, ci 
oarecum zilnic, deoarece el
asupra cititorului său nu mai
acționează din 
dinăuntru. Cu 
sale de dor,

afară, ci 
versurile 

de înal
tă cugetare șl viziune cosmo
gonică, de mînie socială îm
potriva nedreptății și josni
ciei, de nețărmurită dragoste 
față de natură, de țară si 
poporul său, îl avem țesut 
cu o tramă de aur în fibrele

sufletului. Sadoveanu consi
dera un sacrilegiu să recite 
cineva pe Eminescu din carte 
și să nu-I știe de-a rostul. 
Iar daeă cineva spunea 
vreun vers ori un cuvînt gre
șit era țintuit cu săgețile dis
prețului. El însuși îl recita 
ca pe o vrajă. Trebuie să 
ne gîndim, insă, că Eminescu, 
pentru a ajunge ia geniala 
sa creație poetică a trebuit, 
în afară de înzestrarea sa 
artistică uimitoare, să bată 
pe jos cu picioarele ea r/i 
apostol toate drumurile ți
nuturilor locuite de români, 
ascultîndu-le plîngerile și 
oînteoele, să scuture praful 
de pe cronici și hrisoave, să 
treacă printre coloanele 
creației înaintașilor să! ca 
sub niște propilee, să cu
noască filozofia, știința și ar
ta timpului său șl încă nu 
am spus tot. Căci, pe lingă 
toate acestea, Eminescu a 
fost un pasionat al proble
melor politice care au fră- 
mîntat timpul și țara sa mai

ales, și că în toate împreju
rările a știut să aibă cea 
mai înaltă ținută morală. 
Cinstit și profund a fost in 
activitatea sa literară, ire
proșabil și demn a fost în 
atitudinea sa etică, o fericită 
îmbinare intre geniul crea
tor și omul cu adevărat om.

Moștenirea lui este o ade
vărată universitate pentru 
cine vrea să se inițieze în 
tainele poeziei eminesciene, 
dar totodată și ale procese
lor de creație artistică în 
general. Michelangelo avu
sese ideea șl simțise tentația 
să sculpteze munții de mar
mură din Carara. Intrind în 
atelierul Iul Eminescu, te cu
prinde sentimentul similar 
că Eminescu vroia să expri
me in opera sa universul. 
Poate că viața unui om e 
prea scurtă să realizeze 
astfel de planuri. Iar a Ini 
Eminescu a fost jumătate din 
ceea ce e normal, atingînd 
doar cam ceea ce Dante nu
mește „mezzo del cămin di 
nostra vita". Dar atît cît a 
realizat, Eminescu a lăsat o 
operă zguduitoare prin fru
musețea și proporțiile ei ce 
te. transportă în lumea su
blimului, nu prin multe cu
vinte, ci prin profunde 
sentimente și mari idei, ex
primate intr-o formă fără 
greș. Iar etic zimți în Emî- 
nescu un om ce a depășit 
dimensiunile timpului său.

Parafrazînd titlul unei 
cărți a lui Hemingway, cr\J 
că Eminescu poate fi socotit 
o sărbătoare ce o ducem cu 
noi, nu numai la aniversări* 
ei zilnic.



Demonstrație la Londra în fața clădirii reprezentanței Rhodesiei 
de sud, împotriva regimului rasist al lui lan Smith

Orientul Apropiat
• Interviul ministrului de externe al R.A.U.
• Ședința cabinetului francez • Interviul

premierului Couve de Murville
Guvernul Republicii Arabe U- 

nite este gata să accepte prezența 
forțelor O.N.U. la frontierele is- 
raeliano-egiptene după evacuarea 
totală a trupelor Israelului de pe 
teritoriile arabe ocupate, a decla
rat ministrul de externe egiptean, 
Mahmud Riad, într-un interviu 
acordat companiei americane de 
televiziune „NATIONAL BRO- 
ADCASTIG". Forțele O.N.U. 
ar putea fi, de asemenea, stațio
nate între trupele R.A.U. și cele 
israeliene în cursul evacuării a- 
cestora din urmă, a spus Riad. El 
a menționat, totodată, că, după 
reglementarea definitivă a situa
ției, R.A.U. ar fi de acord cu sta
ționarea forțelor O.N.U. în anu
mite puncte ale frontierei dintre 
celor două țări, în aceleași condi
ții ca înainte de luna mai 1967.

Consiliul de Miniștri al Franței 
a ascultat miercuri o expunere a 
ministrului de externe, Michel 
Debre, cu privire la problemele 
Orientului Mijlociu. Relatînd des
pre desfășurarea ședinței Consi
liului de Miniștri, secretarul de 
stat pentru informații, Joel Le 
Theule, a declarat : „La Paris se 
dorește convocarea foarte rapidă 
a unei reuniuni a reprezentanților 
celor patru mari puteri, pentru a 
se dezbate, într-o manieră gene
rală, căile de aplicare a rezolu
ției Consiliului de Securitate ln 
legătură cu conflictul din Orien
tul Mijlociu". El a precizat că 
S.U.A., Anglia și Franța se con
sultă în prezent pe căi diploma
tice pentru a găsi împreună cu 
Uniunea Sovietică — soluțiile ne
cesare reglementării conflictului 
din Orientul Mijlociu.

întrebat cu privire la vizita la 
Beirut a fostului ministru francez 
al informațiilor, Georges Gorse, 
Joel Le Theule a spus că acest 
subiect nu a fost evocat în timpul 
ședinței guvernului. Reamintind 
că această vizită a fost prevăzută 
de mai multă vreme, secretarul 
de stat a relevat că „avînd loc 
într-o perioadă interesantă este 
sigur că vizita a oferit prilejul 
unor convorbiri interesante". Ei a 
adăugat : „Hotărînd să instituie 
embargoul asupra livrărilor dc ar
mament destinat Israelului, Fran
ța are convingerea de a fi servit 
Libanul".

La conferința de presă a se- 
cietarului de stat pentru infor
mații a fost prezent un număr 
neobișnuit de mic de ziariști. Cea 
mai mare parte a ziarelor fran
ceze au boicotat conferința de 
presă în semn de protest față de 
nemulțumirea manifestată de ofi
cialități în legătură cu poziția 
critică adoptată de unele ziare 
franceze în problema embargou
lui impus livrărilor de arme că
tre Israel.

Intr-un interviu acordat postu
lui de radio oficial francez, pre
mierul Couve de Murville a de
clarat : „Avem sentimentul că se 
descind perspective pentru Orien
tul Mijlociu. Este posibil ca cele 
patru mari puteri, adică Statele 
Unite, Uniunea Sovietică, Anglia 
Și Franța, să ajungă la concluzia 
că este necesar să intervină pen
tru a convinge națiunile direct 
interesate să discute între ele".

Luînd cuvîntul la o recepție 
oferită marți seara ziariștilor cu 
prilejul noului an, premierul fran
cez, Couve de Murville, a evocat 
problema embargoului asupra li
vrărilor de armament francez des
tinate Israelului.

După cum relatează agenția 
FR-XNCE PRESSE, el a decla
rat : „De vreme ce lucrurile se 
îndreaptă spre mai rău și apare 
pericolul reluării operațiilor mi
litare, este legitim să se adopte 
măsuri de precauție, chiar și nu
mai pentru a nu contribui la ex
tinderea operațiunilor militare".

Reluînd o telegramă a cores
pondentului său din Bagdad, a- 
genția FRANCE PRESSE sem
nalează o intensificăm, în aceste 
zile, a activității diplomatice în 
capitala irakiană. Astfel, locții
torul ministrului afacerilor exter
ne al Irakului, Nehme, a avut o 
serie de întrevederi cu ambasado
rii Republicii Arabe Unite, Siriei 
și Iordaniei. în comunicatul ofi
cial dat publicității în legătură 
cu aceste întrevederi se relevă 
că în centrul discuțiilor a stat 
situația din Orientul Mijlociu. 
Aceeași temă a fost abordată în 
cursul întîlnirii dintre viceminis- 
trul afacerilor externe și ambasa
dorul Franței.

CONFERINȚA LANSAREA NAVEI
COMMON-

WEALTHULUI
COSMICE „S0IUZ-5“

• ZBORUL CELOR DOUĂ NAVE COSMICE CONTINUĂ CU SUCCES

Comunicatul final al conferin
ței țărilor membre ale Com- 
monwealthului, dat publicității 
miercuri seara la Londra, arată 
că cea mai mare parte a șefilor 
de state și guverne participante 
la conferință consideră că propu
nerile făcute de Harold Wilson 
lui Ian Smith în cursul tratati
velor purtate la bordul crucișe- 
torului „Fearless" sînt inaccepta
bile și vor trebui să fie retrase. 
Comunicatul adaugă că șefii de
legațiilor au căzut de acord că 
orice reglementare a problemei 
rhodesiene va trebui să fie făcu
tă prin consultarea voinței liber 
exprimate a întregului popor iho- 
desian, declarînd că revine gu
vernului britanic sarcina consul
tării democratice a populației din 
această țară.

In problema crizei din Orientul 
Apropiat, Conferința a exprimat 
sprijinul său misiunii lui Gunnar 
Jarring și a cerut tuturor țărilor 
interesate să-și aducă contribuția 
la desfășurarea activității acestei 
misiuni.

Majoritatea șefilor de state și 
guverne prezenți la conferință au 
arătat că R. P. Chineză are 
„dreptul și datoria de a participa 
în mod deplin la toate eforturile 
internaționale privind menținerea 
păcii".

Comunicatul recunoaște că tra
tatul de neproliferare a armelor 
nucleare nu va îndeplini toate 
speranțele cărora le-a dat naștere, 
atîta timp cît puterile nucleare 
mi vor lua măsuri eficace pen
tru dezarmarea nucleară.

Majoritatea membrilor C. E. E.
resping crearea de 

organe supranaționale“
La Garmisch-Partenkirchen, în Bavaria, s-au încheiat lu

crările reuniunii miniștrilor de finanțe ai țărilor membre ale 
Pieței comune, consacrată dezbaterii problemei realizării unei 
cooperări și coordonări economice și monetare în cadrul 
C.E.E., în scopul evitării unor viitoare zguduiri financiare.

Din relatările cercurilor reuniu
nii rezultă că aceasta s-a desfășu
rat pe fundalul unei îngrijorări 
generale față de perspectiva ca 
instabilitatea situației monetare 
să ducă la un adevărat „război 
comercial". Ea a dezvăluit încă 
de luni, prima zi a reuniunii, di
vergențe de neîmpăcat între cele 
șase țări membre în diferitele 
probleme comunitare. După cum 
a remarcat ministrul de finanțe 
al R. F. a Germaniei, Franz Josef 
Strauss, după 10 ani de existență 
a Pieței comune, serviciile va
male nu au putut fi încă desfiin
țate complet nici măcar la fron
tierele dintre „cei șase". Au fost 
dezbătute pe larg propunerile pri
vind o armonizare a taxelor asu
pra capitalului, fără ca numeroa
sele divergențe să poată fi înlătu
rate.

DIRIJAREA LUI „SOIUZ-4" Șl „SOIUZ-5" E REALIZATĂ DE

COMPLEXE DE COMANDĂ TERESTRE

Nava cosmică sovietică „Soiuz-5", avînd la bord un echipaj 
alcătuit din 3 oameni, a fost lansată miercuri în Uniunea So
vietică. Nava s-a plasat pe orbita circumterestră calculată.

Parametrii orbitei navei cos
mice „Soiuz-5", sînt : perioada 
rotației în jurul Pămîntului 88,7 
minute ; distanța maximă de su
prafața Pămîntului (la apogeu 230 
km, iar cea minimă (la perigeu) 
200 km ; înclinația orbitei —■ 51 
grade 40 minute.

După plasarea pe orbită, co. 
mandantul navei „Soiuz-5", Boris 
Volînov, a stabilit legătura bilate
rală prin radio cu Pămîntul și cu 
nava cosmică „Soiuz-4". El a ra
portat că membrii echipajului se 
simt bine, presiunea și tempera
tura în compartimentele navei 
sînt normale.

Comandanții navelor „Soiuz-4" 
și ,,Soiuz-5", piloții cosmonauți 
Vladimir Șatalov și Boris Volînov, 
au raportat că au început îndepli
nirea unui program de experiențe 
comune în spațiul cosmic.

Zborul celor două nave cos
mice sovietice continuă cu suc
ces. Pînă la ora 17,30 (ora Mos
covei), nava „Soiuz-4“ a efectu
at 21 de rotații iar „Soiuz-5" — 
5 rotații în junii Pămîntului.

In timpul zborului, conform 
programului, echipajele navelor 
cosmice au trecut din cabinele 
principale în cele orbitale și au 
efectuat experiențele și cerce
tările științifice stabilite.

La bordul navei „Soiuz-5“ au

Proiectele pregătite de vicepre
ședintele Comisiei unice a C.E.E., 
Raymond Barre, în vederea ar
monizării politicii financiare, nu 
au fost adoptate de comisie. A- 
ceste proiecte vizează instituirea 
unui sistem de credit mutual în
tre cele șase țări, ceea ce implică 
la rîndul său crearea unui orga
nism de coordonare, care nu e- 
xistă în prezent. Or, în cadrul 
reuniunii, s-a vădit refuzul majo
rității țărilor membre de a ac
cepta să renunțe la uncie din a- 
tribuliile suverane în domeniul 
economie și financiar, pentru a le 
transmite unor organe supranațio- 
nale. După cum a remarcat pre
ședintele Băncii federale vest- 
germane, Karl Blessing, „Coordo
narea urmărită are limite: suve
ranitatea fiecăruia din țările 
membre. 

fost făcute filmări și fotografieri 
în cabină, s-au făcut observații 
asupra aștrilor, s-a studiat modul 
de trecere a undelor radio prin 
ionosferă, s-au efectuat cercetări 
medicale și măsurători de navi
gație.

Cosmonautul Vladimir Șata- 
lov a efectuat pe nava „Soiuz-4" 
cercetări medicale și observații 
asupra orizontului Pămîntului.

Potrivit datelor telemetrice și 
rapoartelor transmise de coman
danții navelor, toate sistemele 
funcționează normal, iar starea 
sănătății cosmonauților este foar
te bună.

Dirijarea navelor „Soiuz-4“ și 
„Soiuz-5" este realizată după 
cum anunță agenția TASS de 
complexe de comandă și măsu
rători terestre.

Cine sînt membrii echipajului 
navei „Soiuz-5“, lansată miercuri 
dimineața în U.R.S.S. ?

Comandantul navei este loco- 
tenent-colonelul Boris Volînov, în 
vîrstă de 34 de ani. S-a născut 
în orașul siberian Irkuțk, a absol
vit în 1956 Școala militară din 
Volgograd, a devenit cosmonaut 
în urmă cu peste 8 ani. L-a du
blat pe Valeri Bîkovski în iunie 
1963 și pe Gheorghi Beregovoi în

de
Și 
în 
ca 

avion

Telespectatorii sovietici 
au putut urinări, pentru a 
doua oară în decurs de 24 
de ore, lansarea, de pe cos- 
modromul Baiconur, a unei 
noi nave spațiale — „Soiuz- 
5“. Pe ecrane a putut fi 
văzută o rachetă gigantică 
purtînd nava cosmică. Pe 
cosmodrom au apărut cei 
trei cosmonauți — Boris 
Volînov, Alexei Eliseev și 
Evghcni Hrunov, imbrăcați 
în scurte de blană și cu 
căciuli pe cap. însoțiți de 
colegi, prieteni, fotorepor
teri, ei s-au îndreptat spre 
liftul care i-a dus pină la 
platforma superioară.

Pe ecrane a apărut apoi 
în prim plan racheta cos
mică „Soiuz-5“ gata 
lansare. O flacără albă 
racheta a pornit, lăsind 
urma sa o diră fumurie 
cea lăsată de un 
care zboară la mare înăl
țime.

„Pe curînd în Cosmos", 
Ie-a urat prin radio Vla
dimir Șatalov, comandantul 
navei „Soiuz-4“, viitorilor 
săi tovarăși de drum. Ca
mera de televiziune, insta- ’ 
lată în cabina lui „Soiuz-5“, 
a transmis imaginea cos
monauților în primele mi
nute după lansare. Tele
spectatorii l-au văzut apoi 
pe inginerul cercetător 
Hrunov intrind în compar
timentul orbital unde se află 
o telecameră portativă. Cu 
ajutorul acesteia, cl l-a 
prezentat pe comandantul 
Volînov în timpul lucrului. 

1968. Anul trecut a absolvit Aca
demia tehnică militară de aviație 
din Moscova. Tamara, soția cos
monautului, este inginer metalur
gist. Ei au doi copii, Andrei de 10 
ani și Tatiana de 3 ani.

Ingineml-cercetător, locotenent- 
colonclul Evghcni Hrunov, are 35 
de ani. Inițial a urmat o școală 
tehnică de agricultură, dar pasi
unea aviației i-a purtat pașii spre 
o școală de piloți. A fost inclus în 
detașamentul cosmonauților în 
1960. A fost dublura lui Alexei 
Leonov, primul cosmonaut care 
și-a părăsit nava —- „Voshod-2° 
— făcînd o „plimbare" prin Cos
mos (martie 1965). Anul trecut, 
Hrunov a absolvit Academia teh
nică militară de aviație din Mos
cova. Soția sa Svetlana este pro
fesoară, fiul lor Valeri are opt ani.

Inginerul de bord Alexei Eli
seev, în vîrstă de 34 de ani, s-a 
născut în apropiere de Kaluga, o- 
rașul în care a trăit și a lucrat 
întemeietorul cosmonauticii, K. 
Țiolkovski. Este absolvent al șco
lii tehnice superioare „Bauman" 
din Moscova și candidat în științe 
tehnice. Devine cosmonaut în 
1966. Soția sa, Larisa, este inginer. 
Fetița lor, Elena, are opt ani.

Particularitatea navelor cosmi
ce „Soiuz" care le deosebește de 
tipurile precedente de nave cos
mice sovietice pilotate constă în 
aceea că ele dispun, în afara ca
binei principale, de o cabină or
bitală, a cărei destinație poate fi 
schimbată în funcție de necesi
tăți. Această cabină, după cum 
relatează agenția T.A.S.S., are 
un volum de aproximativ 9 me
tri cubi și se desparte de cabina 
cosmonautului, care revine pe 
Pămînt, printr-un chepeng er
metic.

In cabina orbitală a navei „So
iuz-4" există un dulăpior cu re
zerve de alimente și cu o far
macie de bord. Tot aici se află 
un aparat de radio pentru recep- 
ționarea emisiunilor de pe "" 
mînt și un divan pe care 
nautul poate sta culcat, 
bineînțeles, cu curele de 
ție.

In cabina principală, 
cosmonautului este modelat după 
corpul acestuia și instalat sub un 
anumit unghi de înclinație, pen
tru a feri pilotul de suprasolicită
rile din timpul decolării și ateri
zării. In aceeași cabină se află 
panourile cu aparatele indicatoa
re și masa de comandă a navei 
cosmice.

Pă- 
cosmo- 

legat, 
protec-

fotoliul

„Vn pas hotărîtor în cuceri
rea sistemului solar cu ajutorul 
navelor cosmice dirijate de om“, 
astfel apreciază prof. Kaminsky, 
directorul observatorului din 
Bochum, lansarea navelor cos
mice sovietice „Soiuz-4“ și „So_- 
iuz-5“. Scopul celor două lansări, 
consideră prof. Kaminsky, este 
pregătirea viitoarei construiri, 
în Cosmos, a unei stații inter
planetare de pe care ar putea fi 
lansate nave cosmice spre Lună, 
spre Marte, Venus și în direc
ția altor planete ale sistemului 
solar. Pentru asemenea zboruri, 
precizează el, o stație orbitală 
ar avea o importantă excepțio
nal de mare.

Aniversarea semnării Tratatului

de prietenie dintre România fi Bulgaria

Prietenie tradițională
Astăzi se sărbătorește un 

eveniment de seamă în isto
ria relațiilor româno-bulga- 
re : aniversarea semnării 
Tratatului de prietenie, cola
borare și asistență mutuală 
dintre România și Bulgaria. 
Consființind tradiționalele le
gături statornicite de-a lun
gul veacurilor între cele 
două popoare vecine, trata
tul a constituit o expresie a 
voinței de a întări prietenia 
și colaborarea dintre cele 
două țări vecine.

Pe șantierul complexului de locuințe din Burgas

Românii și bulgarii, a căror 
soartă a fost în multe pri
vințe asemnănătoare, au dus 
secole de-a rîndul, o luptă 
dîrzâ împotriva dușmanilor 
comuni, pentru apărarea fi
inței lor naționale. Cauzei 
mărețe a independenței — 
fără de care nu se poate 
concepe progresul și dezvol
tarea unei țări — și-au în
chinat toată energia cei mai 
devotați și viteji dintre fiii 
popoarelor noastre. Ca ve
cini, trăind și muncind ală
turi — popoarele celor două 
țări s-au înțeles, s-au ajutat 
și s-au respectat reciproc, 
stabilind între ele legături 
trainice, frățești.
- Prietenia româno-bulgară 
a căpătat dimensiuni noi în 
anii construcției socialiste, 
baza acestei prietenii de ne
zdruncinat fiind comunitatea 
orînduirii sociale și de stat, 
comunitatea ideologiei mar- 
xist-leniniste, unitatea feluri-

AMBUSCADA LA TAY NINH
• IN REGIUNEA SUD-VI- 

ETNAMEZĂ Tay Ninh, un con
voi militar american a căzut, 
marți, într-o ambuscadă a pa- 
trioților, relatează de Ia Sai
gon corespondentul agenției 

lor fundamentale care animă 
sentimentele de respect re« 
ciproc.

Dezvoltarea prieteniei și 
alianței dintre Republica So
cialistă România și Republi
ce Populară Bulgaria sluje
ște cauzei generale a socia
lismului, a păcii, înțelegerii 
între popoare. An de an în
tre cele două țâri s-au dez
voltat relații de colaborare 
pe numeroase planuri — po- 
itic, economic, cultural, teh- 

nico-științific — în interesul 

popoarelor român și bul
gar, al comunității țărilor 
socialiste.

Poporul român, tineretul 
nostru urmăresc cu interes 
eforturile poporului și tine
retului bulgar îndreptate 
spre progresul și înflorirea 
patriei și se bucură de suc
cesele înregistrate în edifi
carea noii orînduiri sub con
ducerea Partidului Comunist 
Bulgar.

Aniversarea semnării Tra
tatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală 
este un prilej de afirmare a 
convingerii că relațiile fră
țești dintre România și Bul
garia vor cunoaște o perma
nentă dezvoltare. Cu prilejul 
acestei aniversări, poporul 
român adresează prietenilor 
de la sud de Dunăre ura 
rea de a obține noi și însem
nate succese în munca lor 
creatoare, în lupta pentru 
pace în lume.

France Presse. Deși în ajuto
rul trupelor americane au inter
venit elicoptere și bombardiere 
de vînătoare, luptele au durat 
peste șase ore.

„Portavionul teres
tru" al S.U.A. în Asia 
de sud-est — acesta 
este supra-numele prin 
care se obișnuiește să 
se desemneze, în ul
timii ani, Tailanda, 
țară care adăpostește 
nu mai puțin de 50 de 
baze militare america
ne aeriene și navale, 
folosite din plin atit 
în agresiunea împo
triva poporului vietna
mez cît și în scopul 
dominației S.U.A. in 
această zonă. Metafora 
reușește într-adevăr să 
releve importanța pe 
care o prezintă pentru 
americani această bază 
strategică și care re
iese din cifre exacte : 
85 la sută din raidurile 
aeriene asupra Viet
namului pornesc de pe 
aeroporturile tailan- 
deze, piloții americani 
staționați aici (33 000) 
luind parte pină in 
prezent aproape în to
talitatea lor la aceste 
acțiuni. Participarea 
autorităților tailandeze 
la această agresiune 
prin solicitudinea lor 
nediferențiată față de 
cererile americane de 
baze a fost „onorată", 
ce-i drept, de stăpinii 
de peste ocean prin tot 
soiul de stipendii me
nite să „întărească" 
autoritatea regimului 
de la Bangkok. Dar, 
cum majoritatea aces
tor stipendii se com
pune din ajutor mili
tar, „Țara Tailor" n-a 
putut profita decît în 
foarte mică măsură 
de pe urma scoaterii 
la mezat a propriei 
suveranități. Dacă la 
Bangkok și în cîteva 
orașe mai importante 
în vitrine pot fi vă
zute anumite produse

(de proveniență ame
ricană), în interiorul 
țării, care are ponde
rea cea mai ridicată 
in populația tării, mi
zeria incredibilă a a- 
șezărilor rurale dez
minte imaginea roză 
a unei Tailande pros
pere, prezentată de 
propaganda oficială. 
Venitul național pe 
cap de locuitor în re
giunile rurale se nu
mără printre cele mai 
scăzute din lume, iar 
situația economică ge
nerală a țării este des-

rile între unitățile de 
partizani și trupele 
guvernului devin tot 
mai dese și mai inten
se, și pe măsură ce 
ele se intensifică de
vine tot mai limpede 
caracterul general și 
organizat al acestei 
mișcări. Căci, în 
ciuda numeroaselor in
cursiuni ale trupelor 
guvernamentale în re
giunile răsculate, in 
ciuda raidurilor aerie
ne, a bombardamente
lor cu napalm și a tu
turor mijloacelor teh-

„Portavionul" 

in dificultate
tul de precară, fapt 
demonstrat de răbufni
rea violentă a ne
mulțumirilor sociale. 
Astfel, vara trecută a 
fost și Ia Bangkok o 
„vară fierbinte", mar
cată de greve și de
monstrații muncito
rești și studențești 
considerate a fi cele 
mai puternice din ul
timul deceniu.

Și mai îngrijorătoare 
pentru regimul tailan- 
dez este însă amploa
rea căpătată de miș
carea de partizani, 
care a cuprins, pro
vincie după provincie, 
aproape întregul teri
toriu al țării. Ciocnl-

nicc militare livrate 
de S.U.A., in ciuda 
celor cîteva sute de 
„consilieri militari" 
puși la dispoziția re
gimului tailandez de 
aliatul american — 
fapt deosebit de peri
culos, dacă ne gîndim 
că sosirea „beretelor 
verzi" Ia Saigon nu 
a fost decît preludiul 
tragediei vietnameze 
— în ciuda legii mar
țiale și a participării 
Malayeziei Ia acțiunea 
de combatere a parti
zanilor, eficacitatea a- 
cesteia s-a dovedit 
nulă, mișcarea tailan- 
deză dc guerilă contl- 
nuind să se extindă.

In această privință, 
anul 1969 a început 
sub un semn de rău 
augur pentru guver
nul mareșalului Sărit 
Thanarat. La 4 ianua
rie, la 440 km. nord de 
Bangkok s-au semna
lat noi ciocniri cu tru
pele de partizani, iar 
la Kheh Noi, anul nou 
a debutat cu lupte 
care au durat trei zile 
și în timpul cărora 
trupele guvernamen
tale au fost încercui
te de partizani, tre
buind să fie aprovi
zionate cu elicoptere
le. Un elicopter al 
forțelor guvernamen
tale, care transporta 
ajutoare pentru perso
nalul unui avanpost 
de poliție din provin
cia Fetchabun. supus 
atacurilor partizanilor, 
a fost doborît. Nereu
șind să neutralizeze 
forțele de guerilă prin 
detașamentele teres
tre „speciale", guver
nul a recurs din nou 
la bombardamente ae
riene cu napalm asu
pra zonelor insurgen
ților — fapt atestat 
recent de o declarație 
a comandantului șef 
al forțelor aeriene tai
landeze, mareșalul Da- 
wee Chuliasaphy.

Se apreciază drept 
cert faptul că regimul 
tailandez va fi con
fruntat și în acest an 
cu problemele ridicate 
de nemulțumirea ma
selor, cu atit mai 
mult cu cît singurele 
„soluții" găsite pînă 
în prezent acestor 
probleme par a fi plu
tonul de execuție șl 
napalmul.

BAZIL ȘTEFAN

• SUB DENUMIREA GENE
RALA „Rapsodia Română" a 
început miercuri la Paris, scria 
celor 15 evocări despre Româ
nia. Aceste manifestări au fost 
realizate de scriitorul Și omul 
de litere Jacques Campbell și 
constau în proiectări de filme 
și diapozitive în culori, confe
rințe, audiții de discuri cu mu
zică populară etc. Ele sînt or
ganizate sub patronajul amba
sadorului României la Paris, al 
Asociației Franta-România și al 
Oficiului Național de Turism din 
România.

ANSAMBLUL FOLCLORIC 
românesc „Ciocîrlia" a oferit 
marți la „Constitution Hall" din 
Washington o „seară splendidă" 
scrie criticul dc artă Joyce 
Warren, de la ziarul „The Was
hington Evening Star".

Criticul american apreciază că 
bărbații au excelat în dansul 
„Călușarilor". iar fetele. în 
dansul „Fetele de la Căpilna".

• PRIMUL MINISTRU AL 
FRANȚEI, Maurice Couve de 
Murville, și ministrul afacerilor 
externe, Michel Debrâ au avut 
miercuri Ia Hotel Matignon, o 
întrevedere cu președintele Ve- 
cei Executive Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, Mika Șpiliak, care 
se află într-o vizită oficială în 
Franța. In cursul aceleiași zile, 
la Ministerul Afacerilor Externe 
al Franței au fost semnate a- 
cord,ul privind desființarea vize
lor între Franța și R.S.F. Iugo
slavia pentru persoanele care 
stau o perioadă redusă într-una 
din aceste țări și acordul de 
cooperare economică, industria
lă și tehnică.

• LA VARȘOVIA a sosit 
miercuri președintele Guvernu
lui Revoluționar Muncitoresc

Țărănesc Ungar, Jeno Fock, 
pentru a petrete o scurtă vacan
tă în R.P..Polonă. La sosire, el a 
fost întîmpinat de Jozef Cyran- 
kiewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone.

CATASTROFA DE PE BORDUL
LUI „ENTERPRISE"

• UN PURTĂTOR DE CU- 
VlNT al marinei americane a 
anunțat că marți la ora 18,30 
GMT, la bordul portavionului 
nuclear american „Enterprise" 
s-au produs o serie de explozii 
puternice, în urma cărora 15 
marinar] și-au pierdut viața, 85 
sînt răniți, iar cițiva sînt dați 
dispăruți. In același timp, un 
crainic al postului de radio din 
Hawai a precizat că un număr 
de 15 avioane au fost distruse, 
iar pistele de decolare au fost 
deteriorate.

Potrivit primelor informații 
transmise de marina americană, 
catastrofa a fost provocată de 
un avion care se pregătea să a- 
terizeze. Acesta a scăpat o 
bombă, ce a declanșat seria ex
ploziilor urmate de incendii.

• AGENȚIA FRANCE 
PRESSE anunță că, potrivit u- 
nui comunicat oficial biafrez, 
publicat la Umuahia, în regiu- 
riea occidentală a Nigeriei au 
avut loc noi manifestații anti
guvernamentale. Aceste „răs
coale", cum le califică declara
ția biafreză, au afectat în spe
cial localitățile Shagamu și A- 
beokua. La Abeokua manifes- 
tanții au organizat luni o am
buscadă împotriva trupelor fe
derale, omorînd circa o sută de 
militari. De asemenea, ei au in
cendiat o tabără militară situa

tă în apropierea acestei lo
calități.

• HENRY CABOT LODGE, 
care a fost pînă în prezent am
basador al S.U.A. la Bonn, a 
plecat la Washington pentru 
întrevederi cu președintele ales 
al Statelor Unite, Richard Ni
xon, în vederea preluării noii 
sale funcții de șef al delegației 
americane la conferința de la 
Paris în problema Vietnamului. 
El îl înlocuiește în această 
funcție pe Averell Harriman.

IARNĂ GREA ÎN EUROPA
• IARNA ÎȘI CERE DREP

TURILE în aproape toată Euro
pa. Ninsori, ploi și vinturi pu
ternice au fost înregistrate in 
Italia, provocînd moartea a cel 
puțin 5 persoane și pagube de 
milioane de dolari.

Puternice furtuni, cu vînturi 
care au atins aproape 100 km 
pe oră, s-au abătut asupra re
giunii Toulouse din Franța.

în Spania timpul este rece și 
Închis, furtunile înregistrate în 
sud au provocat pagube mate
riale considerabile.

Ninsori abundente au între
rupt aproape complet traficul 
în Norvegia răsăriteană și au 
dezorganizat transportul pe 
străzile capitalei norvegiene.

• CU OCAZIA UNEI ÎNTÎL- 
NIRI între reprezentanții Con
federației industriei’ britanice și 
cei ai industriei din Republica 
Democrată Germană la Londra 
au fost date publicității datele 
privind comerțul dintre cele 
două țări în primele 11 luni 
ale anului 1968. în această pe
rioadă exporturile engleze spre 
Republica Democrată Germană 
s-au ridicat la 9,9 milioane de 
lire sterline, în timp ce importu

rile ei din această țară au tota
lizat 16 700 000 de lire sterline.
• PREȘEDINTELE TANZA

NIEI, Julius Nyerere, a declarat 
că țara sa va părăsi Common
wealths dacă guvernul britanic 
va ajunge la un acord cu gu
vernul lui Smith pe baza pro
punerilor făcute în timpul tra
tativelor de pe nava „Fearless". 
Aceste declarații făcute la o în- 
tîlnire cu studenții din Tan
zania, care învață la Londra, 
dovedesc o înăsprire a poziției 
țărilor africane participante la 
conferința Commonwealthului 
față de perspectiva realizării 
unui compromis britanic cu re
gimul rasist de la Salisbury.

SFÎRȘITUL
„FILIBUSTERULUI"?

• VICEPREȘEDINTELE STA
TELOR UNITE, Hubert Hum
phrey, în calitatea sa de preșe
dinte al Senatului, a hotărît să 
pună capăt practicii filibusteru- 
lui — tactică folosită pe larg 
cînd unii congresmeni intențio
nează să se întîrzie aprobarea 
unei legi. In baza acestei ho- 
tărîri, pentru aprobarea unei 
legi va fi necesară o majoritate 
simplă de voturi, în loc de două 
treimi, cum se prevedea pînă 
acum.

• ÎN CADRUL SCHIMBURI
LOR CULTURALE dintre Re
publica Socialistă România și 
R.S.F. Iugoslavia, miercuri di
mineață s-a deschis la Galeria 
de artă dn Saraievo o Expoziție 
de artă plastică românească, în 
care sînt prezentate 64 de lu
crări semnate de Virgil Almă- 
șanu (sculptură), Ovidiu Maitec 
(Sculptură) și Octav Grigorescu 
(grafică).

INTERESUL JAPONIEI
PENTRU EXTINDEREA 

COMERȚULUI CU ȚĂRILE 

SOCIALISTE
Hotărîrea guvernului japo

nez de a trimite o misiune 
economică în unele state so
cialiste din Europa a pornit 
de la constatarea că în timp 
ce volumul comerțului exte
rior al Japoniei cu aceste țări 
este încă mic, există posibi
lități pentru extinderea lui — 
subliniază în ultimul său nu
măr influentul ziar economic 
„NIHON KEIZEI" într-un co
mentariu consacrat vizitei pe 
care o va efectua, în luna 
martie, în Cehoslovacia, Iu
goslavia, Bulgaria și România 
o delegație condusă de 
Kogoro Uemura, președintele 
Federației organizațiilor eco
nomice din Japonia. Trimițînd 
o astfel de misiune, subliniază 
ziarul, guvernul consideră că 
misiunea va contribui la rezol
varea problemelor curente le
gate de încheierea unor a- 
corduri de comerț ji naviga
ție, de cooperarea industrială 
și de promovare a unor înțe
legeri privind exportul.
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