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Directivele Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Ro
mân cu privire la valorificarea surselor energetico ți electrifi
carea țârii în perioada 1966—1975 au înscris, în paginile lor, 
cifre și obiective dintre care multe s-au materializat încă de 
pe acum, ca tot atîtea mărturii elocvente, pline de forță, ale 
ritmului ți amploarei cu care planurile siaoilite do partid so 
transformă prin munca plină de abnegație a poporului, în 
faptă vie. Sînt planuri care leflectă, la scara întregii țări, în 
cuprindere ca ți-n adîncime, în panoramele largi ca ți în 
detaliu, rolul de factor motor al industrializării socialiste în eco
nomie, în viața întregii țări, concepția științifică care guver
nează procesul de desăvîrșire a construcției socialiste în Româ
nia, rod al politicii clarvăzătoare, înțelepte ți ferme a Parti
dului Comunist Român.

Dacă în anul 1965 ne-am propus să producem 17 700 milioane 
kWh, anul 1970 anunță o cantitate de energie electrică aproape 
dublă : 32 000—34 000 milioane kWh. „Puterea ce va fi pusă 
în funcțiune în centralele hidroelectrice în aceeași perioadă — 
subliniau directivele — va reprezenta aproximativ 14 la sută 
din puterea totală nou instalata. In 1966 se va da în exploatare 
hidrocentrala de pe Argeș ți se vor termina lucrările pentru

realizarea cascadei de 12 hidrocentrale de pe rîul Bistrița, în 
aval de Bicaz. In anii 1966—1970 se va executa cea mai mare 
parte a lucrărilor pentru construcția importantului nod hidro
energetic ți de navigație de la Porțile de Fier, în colaborare 
cu Republica Socialistă Federativă Iugoslavia". Momentul in
trării in funcțiune o hidrocentralei de pe Argeț a devenit, de 
acum, capitol de cronică ; în plus, a fost conectat la sistemul 
energetic național primul dintre obiectivele în construcție pe 
șantierul complexului hidroenergetic din avalul Argeșului — 
hidrocentrala Oești. Cele 12 hidrocentrale de pe rîul Bistrița, 
în aval de Bicaz, au fost, de asemenea, executate, și, mai 
mult, a intra în funcțiune, foarte recent, la Piatra Neamț, un 
centru dispecer care le telecomandă. Lucrări similare, de vaste 
proporții — dovezi grăitoare ale resurselor creatoare cu care 
poporul nostru se angajează în dialogul cu lumea și timpul, ale 
traducerii consecvente a marilor planuri de perspectivă ce jalo
nează mersul înainte al economiei noastre socialiste, al patriei 
— se desfășoară, în prezent, cu o deosebită intensitate, din 
Munții Lotrului și pînă jos, pe Dunăre, la Porțile de Fier, Con
structorilor acestui ultim ți grandios obiectiv le dedicăm rîn- 
durile care urmează.
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PORȚILOR DE HEI!
Fi in fereastra tăiată în ."munți 

a CazanetOr, runcăm o privire 
asupra șantierului îrt incinta că
ruia se zăniiSteștc’c’ca mâi im
portantă construcție a sistemului ' 
hidroenergetic și de navigație 
„Porțile de'Fier“ : hidrocentrală... "

Istoria nescrisă a șantierelor 
noastre, ca oricare altă istorie, se 
dovedește a fi, aici, mai pregnant 
ca ori unde un șir neîntrerupt de 
evenimente de anvergură, spre 
împlinirea cărora se împletesc și 
converg toate eforturile, toate e- 
lanurile și toate gesturile con
structorilor.

Cronica acestor ’ 'evenimente', 
marchează, asemenea pendulului 
unui metronom nevăzut, orele'șl' 
zilele anilor îr care bătrînul nos
tru pămînt și-â redescoperit gus
tul și vocația pentru hîcfări gi
gantice, menite să dureze.

Barajele, cele mai spectaculoa
se ■ ■'ructuri împlîntate în solul 
pali ii și impuse cu necesitate de 
dezvoltarea socialistă a României, 
își revendică, prin această lucrare, 
o deplină supremație în cadrul 
preocupărilor noastre. Directive
le Congresului'al IX-lea al parti
dului le conferă un loc de Cinste , 
în planuri, ne învață să ne du
blăm eforturile de imaginație 
printr-un efort de metodă și să 
pășim în etape spre cele 60’ mi
liarde de kWh pe Care ni le.am 
propus să Ie producem în vii
torul an 1975.

în anul 1963, cînd s-â semnat 
acordul dintre România și Iugos

• Un teritoriu al metamorfozelor spectacu

loase • Etape spre cele 60 miliarde kWh

• Uriașul metronom al „orelor energiei"

• Cifrele anului 1969 — coeficienți de forță

ai înaintării

lavia,. conform căruia ceje două 
popoare prietene se angajau să 
facă față, în condiții de paritate, 
efortului' financiar și uman pe 
care îl presupune o astfel de în
treprindere. Dunărea își mai iro
sea încă forța latentă pe patul de 
granit al Cazanelor. Astăzi, aceas
tă zonă ne întîmpină cu peisaj 
halucinant, proiecție majoră a 
cincinalului în curs, în care se 
aglomerează utilaje de dimen
siuni neobișnuite, oameni neobiș- 
nuiți și fapte în egală măsură 
de neobișnuite. în ultimul an 
care s-a scurs, 1968, ne-au par
venit din aceste locuri știri care 
atestă că momentul în care apele 
stăvilite ale Dunării vor atinge 
nivelul propus — apropiindu-și 
oglinda calmă de terenurile care 
fulgeră acum pe noul traseu al 
căii ferate Turnu-Severin — Or-

șovâ și apăsînd cu forța lor pri
mară, în sfîrșit stâpînită, asupra 
turbinelor hidrocentralei — nu 
este prea îndepărtat.

Contururile plănuite au început 
să se limpezească. La capătul in
termediar al ecluzei din apro
pierea malului românesc s-au de- 
săvîrșit lucrările de montaj ale

porții plani — cea mâi mare 
poartă de ecluze din lume — a 
cărei greutate^, în oțel, atinge a- 
proape 1 000 tone. Am putut sur
prinde, apoi, lucrările pregătitoa
re în vederea montării unei alte 
piese a cărei greutate, exprimată 
în cifre, tulbură : rotorul gene- 
ratoiului, 650 tone, pentru al 
cărui transport s-au montat ma
caraua de 160 tone și cele două 
poduri rulante de cîte 400 tone. 
Planul anual de betonare, înde
plinit înainte de termen, s-a ci
frat la 110.000 mc, și cifra ne a- 
pare cu atît mai impresionantă 
cu cît se referă la planul unui 
singur sector al șantierului, și a- 
nume la sectorul în care își des
fășoară activitatea colectivul lo
tului ecluză—amonte. Iar ceilalți 
parametri ai realizărilor obținute 
își dezvăluie, cu aceeași preg-

MIHAI PELIN
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FAMILIE,
TEMELIE
VATRĂ

de FLORENȚA ALBU

în noaptea de Anul Nou, Soveja, satul de la hotarul 
Vrancei — sărbătorea prima nuntă din 1969. Cuvintele pe 
care le-a rostit nunul mare, atunci, ridicînd întîiul pahar, 
erau o .închinare mirilor, . . noii familii întemeiată după 
tradiție, spre lauda hărniciei sovejene, spre înflorirea sa
tului, într-un viitor de pace și bunăstare, pentru aceste 
pămînturi.

Soveja... Cel care vine prima dată aici, găsește o așezare 
bine gospodărită, al cărei pitoresc sporește frumusețea 
peisajului : casele cu cerdace înflorite în lemn, grădinile, 
fîntînile, pinii răsădiți de-a lungul drumului, această față 
de azi a comunei, nu losă sa se vadă distrugerile din trecut. 
Dar pe aici au ars drum, două războaie mondiale, pornind 
satul în bejenie, semănînd morfii și pîrjolul. Și, după 
fiecare încercare, oamenii au ridicat iarăși temeliile caselor 
și acareturilor, au răsădit pomi, au curățat fîntînile, au ridi
cat școli și au întemeiat familii.

Cunoscînd istoria acestei așezări care cuprinde atît de' 
mult din însăși istoria țării, nu te mai miră solemnitatea 
unor asemenea sărbători, participarea întregii obști la 
bucuriile satului, pentru că aceeași participare, aceeași 
unire, același simț al datoriei le au sovejenii și cînd e 
vorba de înflorirea comunei.

Noua construcție a căminului cultural care va fi gata în 
vară, complex’ul comercial terminat, casele noi, racordarea 
la înalta tensiune — sînt treburi gospodărești la care 
fiecare contribuie, făcînd din ridicarea comunei un titlu 
de mîndrie.

('Continuare în pag. a ll-â)

ÎNTRUNIRI pentru 
PROPUNEREA DE CANDIDAȚI 

Al FRONTULUI UNITĂȚII 
SOCIALISTE IN ALEGERILE

DE LA 2
Pretutindeni, în întreaga țară, sub seninul 

unității indestructibile a întregului popor în 
Jurul partidului, continuă să se desfășoare 
ontuziaste adunări, în cadrul cărora sînt de
semnați candidații Frontului Unității Socia
liste în alegerile de la 2 martie. Participant», 
oameni ai muncii, tineri și vîrstnici, femei și

CITIȚI în pag. c 
Unității Socialiste.

Spre cota finală a barajului

(mm)

Oameni pe portativul con

strucției (jos)

Pe șantierul noului
aeroport interna
țional al Capitalei
La Otopeni, în ciuda condiții

lor atmosferice nefavorabile, se 
desfășoară într-un ritm intens 
construcția noului aeroport inter
national al Capitalei.

S-a consemnat terminarea pis
telor de aterizare, decolare, plat
formelor de îmbarcare-debarcare, 
precum și a majorității drumuri
lor de acces. De asemenea, au 
fost amenajate depozitele de 
combustibil fi lubrifianți, sectoa
rele de revizie și întreținere teh
nică curentă, aerogara de măr
furi. Instalațiile de dirijare fi 
protecție a navigației aeriene au 
fost montate și sînt gata 
în funcțiune.

Preocuparea principală 
structorilor de pe acest 
este îndreptată acum spre ridica
rea aerogării de călători, execu
tarea rețelelor electrice, de tele
comunicații și alimentare cu apă.

Noul aeroport, care este situat 
la o depărtare de 18 km. de cen
trul orașului, urmează să fie dat 
în exploatare anul acesta.

(Agerpres)

a con-
șantier

să intre
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MARTIE
bărbați, români, maghiari, germani, sîrbî și 
de alte naționalități, susținînd propunerile 
de candidați, și-au reafirmat voința de a 
munci neobosit pentru obținerea unor noi 
succese în cadrul amplului program elaborat 
de partid pentru înflorirea continuă a ■ pa
triei.
3-a noi propuneri de candidați âî Frontului

ADUNAREA

GENERALĂ A

COOPERATIVE!!

AGRICOLE

CADRU OPTIM
DE AFIRMARE
A INIȚIATIVEI
Șl HĂRNICIEI
TINERETULUI

’ Peste puține zile, potrivit 
drepturilor conferite de sta
tut, vor avea loc adunările 
generale ale cooperativelor a- 
gricole. Acestea sînt chemate 
să analizeze aprofundat mo
dul cum s-a desfășurat activi
tatea de producție în 1968, 
munca depusă de consiliile de 
conducere, de brigadieri, șefi 
de echipă, de toți membrii 
cooperatori în scopul în
deplinirii sarcinilor 
plan. Menirea acestor 
dunări, ce constituie cadrul 
cel mai propice de manifestare 
a democrației cooperatiste, a 
inițiativei creatoare și spiritu
lui gospodăresc este, în ace
lași timp, și aceea de a sta
bili — prin participarea ple
nară a membrilor coo
peratori măsurile care
să asigure valorificarea tutu
ror rezervelor existente, ast
fel ca anul 1969 — anul ho- 
tărîtor pentru îndeplinirea 
cincinalului — să marcheze un 
progres substanțial în toate 
sectoarele de producție ale a- 
griculturii cooperatiste. Subli
nierea cu claritate a experien
ței acumulate, a factorilor ce 
au determinat succesele înre
gistrate pe linia creșterii pro
ducțiilor și veniturilor, a folo
sirii intensive a pămîntului și 
fondurilor de investiții, ana
lizarea atentă a cauzelor ce au 
frînat obținerea în anumite u- 
nități sau do către unele bri
găzi și echipe a unor rezul
tate superioare, concretizarea 
altor și altor resurse menite 
să sporească eficiența muncii 
—iată, succint, ceea ce se aș
teaptă să constituie numitorul 
comun al dezbaterilor prile
juite de acest important mo-

de
a-

■ment din viața cooperativelor 
agricole. Permanent trebuie să 
se urmărească stabilirea celor 
mai indicate măsuri care să 
asigure o rezolvare corespun
zătoare a problemelor esen
țiale pentru progresul econo
mic al fiecărei unități. In pri
mul rînd e necesar să se aibă 
în vedere că întreg procesul 
do consolidare economică-or- 
ganizatorică a cooperativelor 
agricole are Ia bază folosirea 
rațională a fondului fdneiar. 
De aceea, toată grija se cere 
acordată găsirii acelor măsuri 
care să permită utilizarea ra
țională a fiecărei bucăți de 
pămînt, creșterea pe toate că
ile a suprafețelor arabile — a- 
ccasta constituind o uriașă re
zervă de sporire a producției 
agricole, ceea ce este în inte
resul fiecărui cooperator.

Actualelor preocupări ce 
stăpînesc satul, se impune să 
se alinieze și eforturile tine
rilor, întreaga activitate des
fășurată de către organizați
ile U.T.C. din cooperativele 
agricole. La dezbaterile din 
adunări, fiecare tînăr va tre
bui să participe cu maturitatea 
și răspunderea impuse de im- 
poitanța hotărîrilor ce se a- 
doptă, să manifeste maximum 
de interes pentru rezolvarea 
tuturor problemelor economi
ce, organizatorice și tehnice. 
Organizațiile și grupele U.T.C. 
sînt chemate să desfășoare o 
vastă și concretă muncă po
litică, să asigure, prin acțiu
nile inițiate (întîlnirl cu ca
dre de conducere și tehnice

(Continuare în pag. a Il-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
Rolan Smil și Emil Palcău 

(primul domiciliat în Con
stanța, str. M. Dumitru nr. 25, 
cel de al doilea în Brăila, 
strada Focșani nr. 6), ambii la 
vîrsta în care cei mai mulți 
tineri se pregătesc să intre în 
viață pentru a-și realiza dru
mul visat, pentru a pune în 
valoare tot ceea ce societatea 
a investit în ei, poartă de pe 
acum povara unei întristătoa
re experiențe, a unor fapte a 
căror măsură o dau prevede
rile Codului Penal. Pe scurt 
faptele sînt acestea:

Profitînd de „buna credin
ță" sau, corect spus,'de negli
jența unor salariați ai Oficiu
lui poștal nr. 2 din Constanța, 
cei doi tineri au furat 36 100 
lei în cecuri și 42 700 lei în 
numerar — după care au luat 
drumul Capitalei, unde. în ba
ruri și restaurante, i-au risi
pit cît ai bate din palme, ca 
niște nababi. Cum unor ase
menea indivizi nu le plac de- 
cît distracțiile tari, cei doi au

parcurs repede întregul ■ lanț 
. al slăbiciunilor. O acostează 

mai intîi pe Maria Grigore 
(fostă debarasoare la restau
rantul „Parc"), apoi pe Floarea 
Ștefan (operatoare la I.D.E.B.).

evident, oblăduire, dacă nu 
maternă, cel puțin discretă. De 
discreție era în primul rînd 
nevoie. Fiindcă, clienți pînă 
în zori la „Continental", „Am
basador" și „Lido", oferind

Nouă zile după care a ur
mat, firesc, finalul obișnuit 
pentru asemenea fapte... Tri
bunalul stabilește în prezent 
prețul „aventurii" celor doi 
infractori. Un preț de care nu

ACEI COMPLICI CARE
SE NUMESC MARTORE

și ceva mai tîrziu pe Nicolae 
Anghelov, șofer pe taximetrul 
nr. 2-B-7772. Cel din urmă 
găsește și o gazdă potrivită: 
Sofia Costin, din strada Șer- 
ban Vodă 139, care o-feră „a- 
mabilă" tot ce-și pot dori 
„cinstiții" ei oaspeți — cameră 
mobilată, radio, televizor și,

bacșișuri grase chelnerilor, pi
colițelor și, firește, șoferului 
de taximetru, care, bănuia el 
ceva, li s-a pus dibaci la dis
poziție, cei doi și cele două 
continuau de fiecare dată dis
tracția „acasă".

Nouă zile a durat dezmă
țul...

scapă nici unul din cei care, 
tentați de distracții și viață 
ușoară, își permit să atenteze 
la banii noștri, ai celorlalți, ai 
statului.

Nu am sacrificat însă tim
pul și spațiul de ziar pentru 
a istorisi trista poveste a ce
lor doi tineri, nici măcar din

motivul pentru care am mai 
făcut-o uneori — acela că din 
pățaniile unora pot învăța și 
alții. Nu, de data asta ne-a 
îndemnat s-o facem un amă
nunt, care poate, deși n-ar 
trebui, mai scapă atenției: 
martorii.

Martori în acest proces sînt 
fi Nicolae Anghelov fi SofiaNicolae Anghelov și Sofia

MARIAN GHIOLDUS

(Continuare în pag. a Il-a)
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Conferințe ale organizațiilor județene U.T.C
Familie,

•temelie, vatră». c ale i d Os c: o JP

SENTIMENTUL
RESPONSABILITĂȚII SOCIALE

Integrarea tineretului tn ca
drul eforturilor de realizare a 
•arcinilor economice. Înaltul lui 
■plrit de răspundere civică si 
patriotică, arăta tovarășul 
Dumitru Pănlescu, secretar al 
Comitetului județean Bihor al 
P.C.R., Ia lucrările recentei con
ferințe a organizației județene 
U.T.C.. au contribuit din plin 
la obținerea unui bilanț rodnic, 
care, transpus în cifre, repre- 
xintă depășirea sarcinilor de 
producție de către întreprinde
rile județului la toti indicatorii 
de plan si obținerea unor bene
ficii peste plan în valoare to
tală de peste 40 milioane Iei. 
Cel peste 28 000 de tineri Care 
muncesc în satele județului Bi
hor, întelegind tot mal mult 
răspunderea socială ce le revine 
în dezvoltarea agriculturii noas
tre socialiste, și-au adus, prin 
munca plină de abnegație, apor
tul la creșterea continuă a pro
ducției agrioole, la apărarea șl 
detvoltarea avuției obștești.

Sintetirind direcțiile spre 
care și-a orientat activita
tea Comitetul județean Bi
hor al U.T.C., se obser
vă că principalele coordonate 
ale acestei activități s-au în
dreptat către cunoașterea per
manentă a aspectelor specifice 
ale muncii si preocupării tine
retului, teallzind o diferențiere 
a eforturilor în funcție de a- 
ceste preocupări, sprijinind Ini
țiativele valoroase, imprimînd 
activității organizațiilor U.T.C. 
un caracter dinamic, eficient, 
îndreptat spre problemele ma
jore ale muncii. Vorbind des
pre educarea tineretului în spi
ritul disciplinei muncii, a mobi
lizării lui la îndeplinirea sar
cinilor de plan, darea de seamă 
a subliniat că organizațiile 
U.T.C. de la întreprinderile 
„înfrățirea", „Metai-Lemn". Fa
brica de confecții J.a„ au orga
nizat eficiente dezbateri pe tema 
folosirii la maximum a fondu
lui de timp. întreținerea si fo
losirea la întreaga lor Capaci
tate a utilajelor, respectarea de 
către toti tinerii a disciplinei 
tehnologice. Dar participant!! la 
discuții au reliefat că această 
experiență valoroasă a fost fo
losită în mică măsură si numai 
de către puține organizații 
U.T.C. Darea de seamă a rele
vat multiplele implicații ce tio 
de disciplina munciL

Fără îndoială, nu întâm
plător multe din Intervențiile 
participantilor s-au axat pe res
pectarea acestei discipline a

muncii, pe cultivarea el în 
sinul fiecărui colectiv, în 
Întreprinderi ca si Ia sate, ca 
o condiție esențială pentru ma
turizarea tinerilor în procesul 
de producție, ca o dovadă a 
Înțelegerii depline din partea 
organizațiilor U.T.C., a respon
sabilității lor sociale.

Antrenarea tineretului de la 
sate în activitate 
dată fiind ponderea pe care a- 
gricultura o ocupă 
economiei județului, cît si nu
mărul însemnat de tineri cure 
lucrează in acest sector, a con
stituit o altă direcție impor
tantă a preocupărilor comitetu
lui județean. Ca urmare ■ 
acestor preocupări, s-a sub
liniat toarte frecvent ta 
conferință, un număr tot 
mal mare de tineri coope
ratori si majoritatea covârșitoa
re a tinerilor din I.A.S. «I

productivă.
în cadrul

consfătuirile de producție si 
schimburile de experiență. Ulti
mele două, organizate la C.A.P. 
„Drapelul Roșu“-Salonta șl 
C.A.P. Valea lui Mihai au an
grenat în această largă si con
vingătoare demonstrație a ex
perienței înaintate tineri din 39 
de cooperative agricole de pro
ducție.

Aceste rezultate bune nu pot 
duce însă la concluzia, după 
cum s-a subliniat cu mult simt 
de răspundere în conferință, că 
s-a făcut totul, că ne putem 
declara satisfăcuti dacă privim 
In ansamblu activitatea organi
zațiilor U.T.C. de la sate. Sa 
mai manifestă încă destule neu- 
lunsuri, iar eforturile organiza
țiilor U.T.C., ale conducerilor 
C.A.P. nu sînt corelate întot
deauna în mod corespunzător. 
Orientarea tinerilor către sec
toarele importante de producție 
se face încă în mod sporadic.

I.M.A. s-au integrat organic în 
efortul general ai lucrătorilor 
ogoarelor pentru înfăptuirea o- 
biect'velor partidului de dezvol
tare a agriculturii socialiste.

în multe cooperative agricole 
de producție, printre care au 
fost citate cele din Valea lut 
Mihai, Borș. Diosig. Cela. Vai- 
da, Gepiu și „Drapelul Roșu"- 
Salonta, majoritatea tinerilor au 
depășit media zilelor de muncă 
stabilite de adunările generale 
ale cooperativelor, contribuind, 
după cum s-a apreciat de către 
vorbitori, la obținerea unor pro
ducții mai mari deeît. cele pla
nificate. în aceste comune, or
ganizațiile U.T.C. au reușit să 
imprime în permanentă în rîn- 
dul tinerilor ideea necesității de 
a participa cu continuitate la 
muncă. au initiat acțiuni de 
largă popularitate dintre care 
cele mai eficiente au fost : invi
tarea la adunările deschise ale 
uteciștilor a președinților de 
C.A.P., inginerilor si brigadie
rilor care au prezentat tinerilor 
principalele probleme care stau 
în fata unităților în perioada 
respectivă serile de calcul, con
cursurile „Cel mai bun legumi
cultor”. serile de întrebări $1 
răspunsuri, jurnalele agricole.

iar stimularea prin toate for
mele a tinerilor ce se eviden
țiază în muncă, generalizarea 
experienței înaintate sînt cerin
țe majore care nu si-au găsit 
întotdeauna solutionarea cea 
mai adecvată. In mod cu totul 
inexplicabil, unele organizații 
U.T.C. se situează departe de 
problemele stringente ale pro
ducției în C.A.P., inițiază insu
ficiente activități educative pen
tru a determina o participare 
mai largă a tinerilor la muncă 
în tot timpul anului. în multe 
locuri. tinerii aleargă după 
munci ușoare, au o atitudine 
înapoiată fată de muncă, nu do
vedesc suficientă grijă pentru 
apărarea și dezvoltarea proprie
tății obștești.

Concluzia care 8-a des
prins cu claritate din evi
dențierea acestor deficiente a 
fost aceea că organizațiile U.T.C. 
sătești 
mele 
pentru 
decurg 
în sectoarele productive, nu au 
desfășurat o activitate continuă 
și perseverentă pentru ridicarea 
calificării profesionale a tineri
lor și că nu s-au depus sufi
ciente eforturi pentru întărirea

n-au folosit toate for
ai mijloacele specifice 
explicarea avantajelor ce 
din stabilizarea tinerilor

• •••• •••©••

LUMINI PE PRAGUL
PORȚILOR DE FIER

nanță, dimensiunile croite cu ge
nerozitate și măreție.

De pe țărmul Dunării, de la 
fereastra tăiată prin munți a Ca- 
xanelor, să aruncăm o plivire 
spre mîine...

O construcție gigantică, de ta
lia sistemului hidroenergetic și de 
navigație „Porțile de Fier", rod 
al colaborării frățești a donă state 
socialiste, Republica Socialistă 
România și R. S, F. Iugoslavia, 
se impune nu numai prin di
mensiunile 
prin fluxul grandios de energie 
electrică ce 
și prin timpul necesar execuției, 
căruia constructorii, zi de zi, îi 
scurtează din trenă. Punctul ter
minus al efortului colectiv, anul 
1971, așa cum fusese anunțat la 
declararea lucrărilor, ne apărea 
la prima vedere estompat de dis
tanța care ne separa de el, ceea 
ce nu se mai întîmplă astăzi, cînd 
înțelegem că data punerii în 
funcțiune a instalațiilor va sur
veni, conform angajamentelor, 
mai devreme. Ea se anunță ca o 
dată care tiu presupune limite și 
nici nu îngrădește perspectivele. 
De altfel, timpul construcției so
cialiste este o astfel de dimensi. 
une care, prin natura ei, nu maf 
permite asemenea gloduri, mai 
ales în Oltenia, unde, cum ar 
spune Marin Preda, într-o altă 
epocă „timpul a fost răbdător cu 
oamenii'*.  Astăzi, rălxlării timpu
lui i se opune cu entuziasm ne
răbdarea oamenilor, tendința lor 
de a-și apropia viitorul.

Dimensiunile concrete ale lu
crării — milioane de metri cubi 
de escavații în pămînt și în 
stîucă, pește 1 200 mii metri cubi 
de beton armat, 28.000 tone de 
echipament și construcții me
talice, dintre care o bună parte 
au fost realizate — creează, de 
la primul contact cu masivitatea 
lor, un sentiment de plenitudine, 
de statornicie. Există, de altfel,

sale concrete, sau

va izvorî de eici, d

un prag inefabil dincolo de care 
șirul cifrelor încetează să mai 
fie limitat și monoton semnifica
tiv, anost și în ultimă instanță 
lipsit de interes. Or, în ultimii 
douăzeci de ani, cifrele noastre 
— înscrise în planuri și în bi
lanțuri anuale sau cincinale, ma
terializate în impresionante edi
ficii — an trecut acest prag ine
fabil de nenumărate ori, firesc, 
așa cum trecem noi pragul casei 
în fiecare zi, dimineața și seara. 
Astfel, despre clipa în care tur
binele vor începe să se rotească 
sub presiunea tonică a milioane
lor de metri cubi de apă pe care 
îi transportă Dunărea spre mare, 
referindu-ne la Porțile de Fier 
ale luminii, putem vorbi, ne
stingheriți, tot în cifre: se vor 
naște aici, din întîlnirea apei cu 
betonul și metalul, 10 
kWh anual, adică
cantitate de energie 
că produsă în țara noastră în 
anul 1962. Gîndurile construc
torilor sistemului hidroenergetici 
și de navigație „Porțile de Fier" 
și ale țării întregi se vor în
toarce atunci spre acel an 1962, 
poate cu o nostalgie explicabilă 
pentru oleandrii de la Adalcaleh, 
înghițiți de ape, dar fluviul de 
tensiune și forță al celor 10 mi
liarde de kWh va curge năvalnic 
înainte, dincolo de punctul ter
minus al lucrării, spre obiectivele 
industriale ale viitoarelor cinci, 
nale, așa cum i-au stabilit planu
rile noastre menirea și sensul.

Navigatorii care vor cobori a- 
poi pe Dunăre, eliberați de obs
tacolele și grijile pe care le în
tâmpin:! acum în zona Cazanelor, 
șlepurile și remorcherele lor me
reu mai încărcate și mai multe, 
vor simți, poate, cum, dincolo de 
barai, fluviul lor cunoscut devine 
alt fluviu. Mai mult, vor fi ten
tați, poate, sâ creadă că din 
betonul dens al barajului, prin 
ale cărui ecluze vor circula, se 
naște un fluviu nou. Dunăjea, 
îmblînzită ca niciodată în toată

miliarde 
întreaga 
electri-

existența ei de fluviu străvechi, 
trecută prin turbine, secătuită o 
clipă de forțe, cu un val suspen
dat în culmea saltului său, va 
curge un timp și un spațiu altfel, 
așa cum ar trece un bărbat vi
guros printr-un somn adînc, în-, 
tregindu-și puterile. Iar din clipa 
aceea a întâlnirii apei cu betonul 

și metalul, neînsemnată față de 
lungimea și vârsta fluviului, dar 
continuă în calea lui, în care 
oamenii îi vor decanta înțelepți 
și atenți puterea latentă a muș
chilor valurilor, va izbucni un 
moment grandios do lumină și 
mișcare, care, adăugîndu-se altor 
momente, ne va apare amplificat 
și reverberat ca o ghirlandă fre
netic de multicolor# cu care 
obișnuim sâ ne înfrumusețăm ce
rul senin al nopților de sărbă
toare. Fluxul de energie care șe 
va naște aici va izvorî din liniște, 
din statornicie și certitudine.

IN LIBRARII
C. TH. DIMARAS : „litorio literaturii neogrecești” (E.LU., 

fel 15,50).
GELLU NAUM : „Afhanor" (poeme), (EL., lei 6).
VICTOR KERNBACH ■. „Luntrea sublimă". (E.T., col. Științifi- 

cotfontasficâ, lei 7,75).
VAS1LE MANUCEANU .- „Arca lui Nae" (proză pt. copii), 

(E.T., lei 6,25).
OCTAV PANCU-lAț>l • „Tartine cu vară și vînt", (E.T., lei 5,50).
HRIS7O MINCEV • „Cinci umbre" (E.D. Mili!., lei 3,50).
PETRE PUFAN : „Generol si particular în gîndirea copiilor" 

(3—15 ani) (E.D.P., lei 3,45).

(Urmare din pag. 1) 
în octombrie 1968 soveienii 

W au organizat sărbătorirea cen
tenarului școlii din comună — 
școală unde cu învățat mulji 

W oameni de seamă, dafi țării de 
aceste plaiuri ; tot cu acel prilej, 

• a fost ridicat în fafa școlii, 
bustul ta bronz ol lui Simion 
Mehedinți, marele nostru geo- 

• graf — care s-a născut și a 
învățat aici. Dar Soveja se 
poate mîndri, de asemenea, cu

disciplinei în rîndul tinerilor.^ oamenii pe care-i are azi — 
lucru de la care pornesc toate^P conducătorii obștei, cooperato- 
celelalte neajunsuri. Iată de ce ri; intelectualitatea satului. Tn- 
foirile de cuvînt, ca r.i«.mizați;-® fâ0’»*.  'o •'•core pa», mț ț.ah 
le U.T.C. de la sate să se afir-Wv.9|e de ptna acum planurile de 
me ca o prezență tot mai activă, viitor, simpozioanele și fesliva- 
iar dezbaterile conferinței au^^ lurile folclorice organizate aici 
căutat să ofere căi și posibili-™ sînt tot atîtea realizări la care 
tați diverse pentru realizarea și-au adus contribuția, In egală 
acestui deziderat de mare în-^ măsură, toți cetățenii Sovejei... 
semnățațe care stă în fata or-^Am fost, întîmplotor, martora

cum și angajamentul organiza-^B indignați pentru ca nu știu care 
----ti m a j- „ ^funcționar, stabilit de mai mulți 

ani în comună, refuzase să plă- 
i-Atească o sută de lei, contribuția 

anuală a fiecărei familii, pentru 
gospodărirea satului.

— Ce înseamnă 100 de lei, 
fată de cît am realizat noi ? Uite, 
are drum asfaltat ca la oraș, la 
cămin se dau filme în fiecare zi

țiel județene U.T.C. de a parii- 
clpa cu toată însuflețirea la rea
lizarea cifrelor de pian ale aces
tui an oferă cîteva direcții pre- — 
cise spre care comitetul județean 
U.T.C. își va îndrepta activitatea^ 
de viitor, ceea ce constituie o do-19 
vadă elocventă a hotăriril tine
retului bihorean de a-sî spori 
eforturile alături de totl oa-
menii muncii din județ, pentru A ca la oraș; tot ce se construiește 
realizare» obiectivelor propuse ” în comună astăzi, ne face cinste.

★ Dar poate că nu se simte »ove-
Prezent la lucrările conferiri- a jan de-al nostru și dacă a ră- 

ței, tovarășul Gheorghe Stol-Wmas un străin, între noi, să nu 
ra, secretar al C.C. al U.T.C., ^ea 1 
Sicaț^rețroase.^dresat Si"flUf °Se'
demnul ca tinerii județului Bl- ®°z < î1 M1 C91 care au
hor să folosească toată price- o’,o> refuzul acesta s-au șim- 
perea șl puterea lor de muncă A ju jignit, au judecat cu asprime, 
de a înscrie numele organizației™ Soveja e și un început de 
lor la loc de frunte în între- stațiune climaterică. Construc- 
eerea Inițiată în cinstea celor A fiii, cure vor tocope In primă- 
două mari sărbători pe careWvorfl _ mărirea eopocitătii de 

»°n^ A r.nS «V ’ 500 de locuri—în eldest an . o. «xeitoia Eliberării Patriei ei al X-lea ® s,n\ un. o,\ mîndrie
Congres al Partidului Coniu- pentru locunoni ei.
nist Român. Jn cfîiva am, aici se va ri-

Ca prlm-secretar al Comite-^ dica un adevărat orășel de 
tului județean Bihor al U.T.C. munte, In care oamenii vor veni
a fost ales tovarășul Liviu să se odihnească, să facă

A excursii la Cascada Putnei,
In încheierea lucrăr lor. î.n-^spre Lăpușna și Lăcăuț, vor 

tr-JO entuziasm cenr-'d ,m:.- «rpr„ nihrr r>n nn.ilrința a adresat o telegramă C.C.^'rece sPre Pe noul drum
al P.C.R., în care se spune,™ deschis peste munte in vara 
printre altele : „Asigurăm condu- onului trecut — o realizare care 
SSU’-SSSZ' ««»
NICOI.AE CEAUȘESCU. că or- locuri mai puțin cunoscute azi. 
ganizația județeană Bihor |ar cej CQre vor venj atunci,
U.T.C, va desfășura o susținuți® ... ,, .activitate polîtico-educativă în vor trebul SȘ fie că acest sat 
rândurile tineretului, va milita întemeiat aici de Matei Basarab, 
consecvent pentru promovareaAa trecut pr;n focu) j sobia a 
în rmdurile sale a ideologiei și □ » » f • a- tpoliticii partidului, a trăsături- două războaie mondiale ; ca 
lor moralei comuniste, a înal-A acești oameni vrednici, care 
tclor îndatoriri sociale, a hotă-V^ ^,, 
ririi de a-ți dărui întreaga ac
tivitate cauzei socialismului. în
floririi scumpei noastre patrii 
— Republica Socialistă Româ
nia

Șarpele casei Un 
e vorba despre mi
tul popular aht 
de cunoscut) apa- 
pare din neant sub 
prezenta unui domn 
plin 
hune 
ciun, 
til.
snoave 
totul inedite. Altă 
dată stă sub o fustă 
balonată In chipul li
nei cucoane agitate, 
gata să înnoade re
lațiile știrbite pe 
unde apucă, să-ți 
aducă șl 
cer dacă 
voia de 
Șarpele 
te ea un prestidigi
tator din niînecă 
cele mai neaștepta
te lucruri din viața 
altora, are nn calei
doscop verbal ului
tor șl nu-i reziști 
orioit ai dori. Um
blă mult, cercetea
ză, are un nas de 
cioclu șl o curiozi
tate de vampir. Te 
sună la telefon la 
miezul nopții ca să- 
țl dea cea mai 
proaspătă știre ca 
pe o plăcintă fier
binte. Al auzit 7 Cu
tare a căzut din 
tramvai și mi ine la 
unsprezece fix o să 
fie schimbat din 
postul de portar de 
minister. Pînă la ur-

de cuvinte 
ca Moș Cră- 
manierat, duc- 
înțelept, știind 

și istorii cu 
inedite.

știrbite 
apucă, 

luna de pe 
simți ne- 

așa ceva, 
casei scoa

ION MIHIȚ

și-ou ridicat de două ori satul 
din scrum și pulbere, își înte
meiază familiile tn acest an 
1969, mîndri de ceea ce au reușit 
ei sâ păstreze — familie, te
melie, vatfă și drum pentri) 
toate înnoirile contemporane.

VINERI, 17 IANUARIE 1969

*

viciul țațârîel 
te cuprinde ca o apă 
mare și șarpele ea
se» i(i devine Indis
pensabil.

Drumul la inima 
noastră, a celor slabi 
de . înger, începe 
printr-o povestire 
duioasă cn niște co
pii bolnavi cît nu se 
poate Închipui, ca

ea al nel- 
eeea ce mal 

salvat din 
nesfârșite 

ghinionist 
casei ți 
la masă.

ain ee- 
fost fo
nici un 

in mod 
șarpele casei 

certat eu eel 
bun

buzunar 
vezi 
poate fi 
ruinele 
al acestui

Șarpele 
se așează
îți dă sfaturi și ara
tă un devotament 
fără margini, afir
mă că de dimineață 
pînă seara aleargă

ȘARPELE 
CASEI
EUGEN BARBU

11,00 — Limba rusă — 
lecția 37 (reluare).

11.30 — Limba spaniolă — 
lecția.41.

17.30 — Telex T. V.
17,35 — Actualitatea în a- 

gricultură.
17,50 — Actualitatea în in

dustrie.
18,05 — Limba spaniolă — 

’ecția 41 (reluare).
18.30 — Laporțile cunoaș- 

pen-terii, Emisiune 
tru tineret.

19,00 — Telejurnalul 
seară. Buletinul 
teorologlc.

19,40 — Desene animate. 
20,00 — în direct...
20.15 — Teleglob — emi

siune de călătorii geo
grafice. „Etiopia".

20,30 — Studioul muzical. 
Emisiune consacrată 
Instrumentelor c u 
coarde (I).

21,00 — Itinerar folcloric.
21.15 — Filmul artistic 

„Helssppopin"
22,35 — Telejurnalul 

noapte.
22,50 — închiderea emi

siunii.

de

de

UN DELICT APROAPE 
FECT

rulează la Republica ( 
9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; !
21) ; București (orele
11,45: 13,30; 16,30; ‘ ‘

PER-

(orele
18,45 ; 

~J, , x.uvu.cțu țuicjd 9 ; 
11,45: 13,30; 16,30; 18,45; 21); 
Feroviar (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21); Modern (orele ... - 14; 16,15; 18,30;9,30: 11.45;
20,45).

EXPRESUL
VON RYAN 

rulează la
8.30 : 11 ; 13.30 : 16 ; 18,30 ; 21) ; 
Festival (orele 8.30 ; 11 : 13.30 ;
16 : 18 „30 : 21).

ÎMPUȘCATURI SUB SPÎNZU- 
RATOARE

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

PROFESIONIȘTII
rulează la Victoria (orele 8.45 ; 
11,15; 13,43; 16.15): Gisell ta
rele 18,45; 20,45); Flamura ta
rele 8,45—15,30 în continuare; 
18; 10.30).

NOAPTEA
rulează la Central (orele 16;
13.30 ; 21), AVENTURA (orele
8.30 ; 11 ; 13,30).

PLANETA MAIMUȚELOR 
rulează la Lumina (orele 9— 
15,45 în continuare; 18.15;

COLONELULUI

Luceafărul (orele

20.45).
AVENTURILE LUI 
WYER. MOARTEA 
INDIANUL

rulează la Doina

TOM SA- 
LUI JOE

(orele 9 ;

derularea unui film 
de groază al unui 
destin Implacabil. 
Văduv sau văduvă, 
aruncată de nepă
sarea unui parte
ner neînduplecat la 
Iada de gunoi a vie
ții. el. șarpele casei, 
luptă de ani de xile 
tn împotrivirea șl 
nepăsarea omeneas
că. Nu-țî cere ni
mic. 11 dai pentru 
că nn ai o inimă de 
piatră : azi un pan
tof mal purtat, mîi- 
ne o rochie, poimîi- 
ne te scarpini și-n

pentru interesele 
taie personale și ci 
nu m*i  are alt Ideii 
deeît să 
mulțumit, 
cut, gata 
nețtl de bucurie, 
dulcea melodie 
devotamentului 
apucă un 
vigilenței 
trezire, e 
ros deeît 
ceva. Afli 
bonzii săi 
au numai 
genunchi 
fapt 
i-ai Încredințat eă-i

te vadă 
satisfă- 

să plez- 
I'e 

a 
te 
al 
la

somn
care 

mai dure- 
oriee alt
ei mu vi

de plozi 
o bubă Ia 
și că de 

banii pe oara

xltaia. 
moditate. au 
sușijî fără 
scrupul ; 
secret 
te-a 
mai bun prieten 
fi-a dus vorbele «a 
pe un gunoi în ewa 
alinia. Tîrgnl vuieș
te 
uiți 
tru. 
mie 
s-a 
nimic, șarpele easel 
te-a descris ca pe 
o fiară egoistă pli
nă de viciile cele 
mal teribile, pe care 
nnmai el, aproplar- 
tul. confidentul, o- 
mnl de suflet le 
știe și Ie rabdă. Fi
rea, oameuî bunt I 
Să vă spun eu cum 
stă rînra în ăsta, 
apune șl ce crede 
na pahar.

Mărtnriseso c*  
temenea exemplare 
mă fascinează prin 
forța lor de a minți, 
de a denigra și de 
a fî neistovit] pe ba
ricadele ealomnîel, 
erei ce nu mă hn- 
piedleă insă, atunci 
cînd voi avea oca
zia, să lc rup coada. 
Pușcăria e un dulce 
hotel pentru șarpe
le casei. El trebuie 
cotonogit mat întîi. 
Corecția feee bine 
cîteodată—

despre tino »i so 
ca la nn mons- 
nu înțelegi ni- 
$1 întrebi ee 
întimplat T Mal

ce

a-

(Urmare din pag. I)

în sala de lecturii a bibliotecii Institutului Politehnic din laș»

COMPLICI

12,15 ; 16 : 19,30) ; Bucegî (ore
le 9,15 ; 12,45 ; 16 ; 19,30) ; Mio
rița (orele 9 : 12,30 ; 16 : 19,30), 

FRAGII SĂLBĂTICI
rulează Ia
18 ; 20.30).

SIMFONIA 
ACUM 5 
PIPA PĂCII

rulează
9—21 în

BECKET
rulează
9.30 ; 13 : 16,30 : 20) ; Melodia 
(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).

operațiuni: A SAN GENNA- 
RO

rulează la Munca (orele 18 j 
20);DBAMA CIOCÎRLIEI (ore
le 16).

MARIANNA, AGENTUL 0555 
rulează la Moșilor . (orele 
15.30 ; 20.30) : BLESTEMUL

(orele

Union (orele 15,30 ;
PĂDURII. AM 
ANI. ATRACȚIE.
Timpuri Noi (orele 

continuare}.
la

la Excelsior (orele

la
20.30) : 

RUBINULUI NEGRU 
18).

LUSTRAGIUL 
rulează la Ferentari
15.30 : 18 ; 20.30).

TREI COTII MINUNE 
rulează la Pacea (orele 
18 : 20.15).

ORAȘUL MAGIC 
rulează la Crîngașl
15.30 : 18 ; 20,15).

(orele

15,45;

(orele

Opera română : CARMEN
— 19,30 ; Teatrul National
„I. L. Caragiale" (sala Co
media) : BECKET — ora 
19.30; (sala Studio) : PĂ
RINȚII TERIBILI — oră 
19,30 ; Teatrul Mic : OFIȚE
RUL RECRUTOR — ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
lanslra" (sala din bd. -Schi
tu Măguretmu) : LIVADA 'ctl 
VIȘINI — ora 20 ; (sala Stu
dio) : MELODIE VARSO- 
VI AN A ora 20 ; Teatrul
de Comedie : OPINIA PU
BLICA ora 20 ; Teatrul 
„C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : ECHILIBRU FRA
GIL — ora 19,30 ; (sala Stu
dio) : CÎND LUNA E AL
BASTRA — ora 20 ; Teatrul 
Giulești : VISUL UNEI
NOPȚI DE IARNA — ora 
19,30 ; Studioul I.A.T.C. : 
DON QUIJOTE — o,ra 20 ; 
Teatrul „Țăndărică" (sala 
din Calea Victoriei) : PA- 
PUCIADA — ora 17 : (sală 
din str. Academiei) : VRĂ
JITORUL DIN OZ — ora 17 ; 
Teatrul „O. Tănase" (sala 
Savoy) : CA LA TANASE — 
ora 19,30 ; Ansamblul 
U.G.S.R. : SELECȚIUNI ’68
— ora 20 ; Circul de Stat : 
RAPSODIA ACROBATICA
— ora 19,30.

Adunarea generală a cooperativei agricole
(Urmare din pag. I) 

din C.A.P., întocmirea unor 
grafice comparative, discuții) 
o cunoaștere din timp și în 
amănunt atît a conținutului 
dării de seamă întocmită pe 
baza cifrelor din bilanțul în
cheiat, cît și a prevederilor 
din proiectul planului de pro
ducție și financiar pe anul 
1969. în felul acesta prevede
rile pot fi judecate cu mal 
multă atenție, se creează posi
bilitatea unor calcule cu pu
tere de concluzie, prin discu
țiile purtate și propunerile 
făcute, participarea fiecărui 
tînăr la dezbaterile din1 a- 
dunarea generală devenind 
mult mai activă, mai eficace, 
în cadra! adunărilor generale 
ale cooperativelor, tinerii tre
buie să uzeze de toate drep
turile acordate de prevederile 
statutare manifestînd intransi
gență față de abuzurile să
vârșite de unele consilii de 
conducere, brigadieri, șefi de 
echipă sau alți cooperatori; 
să critice neajunsurile organi
zatorice și economice concre
tizate, în ultimă instanță, în 
producții medii agricole și ve
nituri sub posibilități; să ia- 
poziție față de aceia care nu 
■manifestă grijă pentru dez
voltarea șl apărarea avutului 
obștesc, t& propună, argumen-

tînd cît mai convingător, mă
suri îndrăznețe, eficiente.

Nu puține sînt cazurile cînd 
tinerii din sat rămîn departe 
de problemele Importante alo 
cooperativelor agricole, nu par
ticipă la muncă, ocolesc așa- 
zisele sectoare de producție 
grele, cum sînt zootehnia sau 
legumicultura, 
chemărilor . 
conducere 
puterii 
Si a 
racteristice vîrstei. Pomîndu- 
se de la cazuri concrete, a 

. potrivit ca secretarii de orga
nizație, specialiștii din ca
drul unităților, alți tineri să 
folosească acest cadru pentru 
a demonstra, prin calcule, ce 
valoare reprezintă munca fie
căruia— mai ales atunci cînd 
este depusă în cadrul unor 
sectoare de producție (zooteh
nie, irigații, legumicultură) 
sau la efectuarea unor lucrări 
ce plin mai mult în valoare 
atributele vîrstei. De aseme
nea.' se impun discuții con
vingătoare care să vizeze îm
bunătățirea continuă a muncii 
de promovare e celor mal 
merituoși tineri, de găsirea u- 
nor forme și mijloace adecvate 
pentru calificarea unui mal 
mare număr dintre membrii 
organizației U.T.C. în mese-

nn răspund 
consiliilor

pe 
lor de 
entuziasmului

de 
măsura 
muncă 

co

riile impuse de realitățile sa
tului contemporan, pentru 
consolidarea cunoștințelor pro
fesionale.

Atît prin numărul lor cît, 
mai cu seamă, prin acțiunile 
ce le inițiază, tinerii satelor 
reprezintă o adevărată forță. 
Afirmația găsește o conclu
dentă și convingătoare aco
perire în înseși realizările a- 
nului trecut cînd, mobilizați 
de către organizațiile U.T.C., 
sute de mii de tineri (îndeo
sebi în județele Ilfov, Arad, 
Teleorman, Brăila, Buzău, 
Mehedinți) au participat la a- 
menajările pentru irigații, la 
teraSarea și plantarea a noi 
suprafețe de teren, la salva
rea recoltei pe cîmpil întregi 
prin transportarea apei, cu po
sibilități locale, din râuri, pf- 
raie și ffntîni. Pentru a pune 
și mai mult în .folosul produc
ției agricole capacitatea tine
rilor de mobilizare, puterea 
lor de muncă, dorința de afir
mare, entuziasmul, organiza
țiile U.T.C- vor trebui să se 
prezinte la actualele adunări 
generale ale cooperativelor a- 
gricole cu angajamente con
crete. Numai astfel, tineretul 
satelor va reuși să se înscrie 
cn maximum de contribuție la 
îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de producție pe anul

1969 — anul celtti de-a 25-a 
aniversări a Eliberării patriei 
și al celui de al X-lea Congres 
a! partidului. Așa cum era 
subliniat și în Chemările la 
întrecere lansate de Conferin
țele județene Prahova și Te
leorman ale U.T.C., obiectivele 
cuprinse în angajamente vor 
trebui să aibă la bază preo
cupările majore ale coopera
tivelor : amenajări pentru iri
gații, redări de noi terenuri 
agriculturii, fertilizarea solu
lui, creșterea producțiilor me
dii vegetale și animale, în ge
neral folosirea mai eficientă 
a bazei tehnico-materiale 
creată atît prin eforturile uni
tăților cît și ale statului. In 
acest sens antrenarea nnni nu
măr cît mai mate de tineri 
în sectoarele cheie ale pro
ducției zootehnic, legumicul
tura, irigații, mobilizarea la 

. muncă a tuturor uteciștilor — 
îndeosebi. îh momentele de 
maximă solicitare a campanii
lor — constituie doar o parte 
din direcțiile , către , carre or
ganizațiile U.TiC. nu marea 
datorie sa-șl îndrepte atenția.

Participînd Ia. adunarea ge
nerală a cooperativei sale a- 
gricole, fiecare tînăr trebuie 
să fie convins St aducîndu-și‘ 
cît mai activ contribuția la 
întocmirea unor planuri de

producție mobilizatoare care 
să reflecte posibilitățile mari 
existente în fiecare unitate, 
contribuie direct la satisface
rea pretentiiloi generale, de a 
asigura, prin creșterea continuă 
a producțiilor, un cîștig hun, 
un nivel de viață ridicat. Prin 
activitatea desfășurată ulteri
or adunărilor generale ale co
operativelor agricole — dez
bateri în adunări ale uteciști- 
lor, schimburi de experiență, 
simpozioane, intîlniri. con
cursuri etc. etc. — organiza
țiile și grupele U.T.C. au da
toria să dezvolte mai mult la 
tineri dragostea față de mun
că, convingerea- că munca este 
singurul cadru de afirmare 
plenară a atributelor tinereții. 
Așa cum se sublinia și la re
centa plenară a C.C, al U.T.C., 
îndeosebi în unitățile agricole 
slab dezvoltate, tineretul tre
buie sa dea dovadă de spi
rit de sacrificiu, de curaj pro
fesional, să se sltpeze în pri
mele rinduri ale celor ce s-an 
angajat so schimbe fața lucru
rilor. Și un prim pas solid 
spre mai mult, mai bine, se 
cere făcut încă de acum, din 
momentul cînd, aprobîndu-se 
planul de producție, se jalo
nează munca unui an ce se 
dorește deosebit de roditor în 
toate cooperativele agricole.

Costin — șoferul și, respectiv, 
gazda celor doi hoți. Oameni 
maturi, oameni care cel puțin 
după vîrstă, pot să înțeleagă 
bine faptele judecate, tși oferă 
gravi, pătrunși parcă de im
portanța poziției tor în stabi
lirea adevărului ajutorul jus
tiției :

.„„Cursele efectuate zilnic 
cu cei doi, declară șoferul, se 
ridicau, de fiecare dată, la 
100, 200, 250... lei". După spu
sele inculpaților bacșișul era 
cel puțin jumătate din suma 
indicată de aparatul de tarat. 
Și mai departe, „tinerii chel
tuiau mai mult deeît clienții 
obișnuiți, dar nu am putut să 
deduc că -sînt -persoane sv»r 
pect-e". neputință sau atrat 'ta 
chilipirului 1 Cine sd ■ tftie și 
la urma urmei, tot una e. 
Drept pentru cate martorului 
Nîcolae Anghelov nici nu i-a 
trecut ptin minte- -că ar fi o 
datorie să anunțe miliția șf a 
căutat să profite dc situație. 
Perseverent își caută silnic 
clienții Ia telefon. Ba, nu, An- 
ghelov N., se gîndește la mili
ție. îi pomenește chiar nu
mele, la telefon celor doi, dar 
nu deduce că ar fi vorba de 
persoane suspecte nici dc astă 
dată. în schimb încasează su
me frumoase pentru curse 
imaginare...

Sofia Costin spune ți ea 
„adevărul și numai adevărul": 
„Am observat că au cheltuit 
foarte multi batii mergînd la 
restaurante Cu taximetrul, fă- 
cînd cadouri (n.n. de mii de 
lei) celor două fete". Dar nici 
martorei Sofia Costin nu ,x 
părut nimic sustrect. Cum să 
i se pară asta numai pentru 
că cineva face niște cadouri, 
și cînd acei cineva tratează cu 
aceeași atenție și amabila gaz
dă ! Un ceas „Doxa" tn va
loare de 2 653 lei, un... și al
tele, Si-apoi cum Să i se pară 
suspecți niște indivizi dedați 
Orgiilor cînd pentru asemenea 
sfidări ale moralei pusese la 
dispoziție propria casă și și-a 
adjudecat fără mustrare de 
cuget rolul de pavăză grijulie 
în fața protestelor îndreptă
țite ale vecinilor revoltați ? 
„Ce-aveți cu ei, oamenilor ? 
Au și ei dreptul să se distreze. 
Sînt niște băieți cumsecade".

Impresionează, însă, deopo
trivă, „cumsecădenia" marto
rilor. Cei doi tineri își vor 
primi pedeapsă, dar n-ar tre
bui oare intr-un fel, „răsplă
tiți" și cei doi martori ? N-au 
fost într-0 măsură sau alta 
părtași la împărțirea prăzii, 
nu s-au înfruptat alături, fie
care după partea de contribu
ție. după zelul și devotamen
tul în serviciul celor doi Jio;i, 
din suma furată ? Bani, ca
douri. sume care, și unor co
pii, dar mi-te unor oameni 
maturi, trebuiau să le dea de 
gindit. Celor doi martori însă, 
nu li ș-a părut nimic suspect 
sau nu cu vrut să li se pară...

Reală sau simulată naivi
tatea nu poate șterge delictul 
de complicitate. Nădăjduim că 
justiția va avea fn vedere și 
asemenea amănunte a'e fntirn- 
plărlL Și-apoi, tn ceea ce pri
vește martora — gazdă, ar mai 
trebui făcut apel și la alte 
articole din lege. A crea con
diții optime pentru acte imo
rale, pentru concubinaje de 
scurtă sau lungă durată, pen
tru orgii, a oblădui și a încuc- 
rajă decăderea morală, a uttor 
tineri întrunește, credem noi, 
toate condițiile unei 
țiunl care nu trebuie 
că nesancționată.

Adăugăm., de aceea,

•»
infrac- 

sd trea-

cu toată 
convingerea, această piesă la 
dosarul ce se judecă la Con
stanta.

NICOI.AE
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AGENDA

Plecarea unei delegații 
guvernamentale 

romane la Paris

ÎNTRUNIRI PENTRU PROPUNEREA DE CANDIDAȚI Al FRONTULUI 
UNITĂȚII SOCIALISTE ÎN ALEGERILE DE LA 2 MARTIE

Joi dimineața, a plecat la 
Paris o delegație guvernamen
tală, condusă de Manea Mă- 
nescu, președintele Consiliului 
economic. Din delegație fac 
parte Florea Dumitrescu, vice
președinte al Consiliului eco
nomic, Ștefan Bîrlea, prim- 
i cepreședmte al Consiliului 
Național al Cercetării Științi
fice, Grigore Bârgoanu, vice
președinte al Comisiei guver
namentale de colaborare și 
cooperare economică și tehni
că. Mauriciu Novac, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, Ion Morega, 
adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mași ii, 
precum și reprezentanți ai al
tor organe centrale.

Delegația urmează sfi ducă 
tratative și să încheie acordul 
Intre guvernele român și fran
cez privind înființarea Comi
siei mixte guvernamentale ro- 
mâno-franceze de cooperare 
economică științifică și tehni
că și să participe la lucrările 
primei sesiuni a acestei Co
misii,

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost con
dusă de Emil Drăgănescu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, de conducători ai u- 
nor instituții centrale și de 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Bernard 
Dejean de la Batie, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al 
Franței la București, și 
membri ai ambasadei,

★
PARIS 16, — Corespondentul 

Agerpres, Al, Gheorghiu, transmi
te : Joi după-amiază, a sosit la 
Paris delegația guvernamentală 
română, condusă de tovarășul 
Manea Mănescu, președintele 
Consiliului economic al Republi
cii Socialiste România.

La aeroportul „Bourget", dele
gația guvernamentală română a 
fost salutată de Jean de Lipkow- 
iki, membru al guvernului fran
cez, secretar de stat pentru afa
cerile externe și de alte persoa
ne oficiale, de ziariști și opera
tori de televiziune. In întîmpina- 
rea delegației au venit, de ase
menea. Constantin Flitan, amba
sadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Paris, și membri ai am
basadei.

Jean de Liplcowsld și .Manșa 
Mănescu au rostit scurte alocu
țiuni. Cu acest prilej a fost relie
fat faptul că constituirea Comi
siei guvernamentale mixte roinâ- 
no-franeezb — prevăzut în De
clarația comună roimâno-francez? 
din 1968, semnată la București de 
președintele Consiliului de Stat a) 
Republicii Socialisto România, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Franței, Charles de Gaulle — 
oferă posibilități sporite pentru 
Intensificarea schimburilor co
merciale și dezvoltarea cooperării 
economice dintre cele două țări.

Președiutele delegației guver
namentale franceze este Francois 
Ortoli, ministrul economiei și fi
nanțelor. Lucrările Comisieț mix
te guvernamentale româno-fran- 
ceze se vor desfășura în ședințe 
plenare și în grupe de lucru pe 
domenii de activitate.

Joi seara, o delegație de spe
cialiști din Ministerul Comer
țului Interior, condusă de tov. 
Alexandru Sobaru, prim-ad- 
junct al ministrului, a plecat 
la Moscova în vederea încheie
rii protocolului privind schim
burile directe de bunuri de 
larg consum pe anul 1909 în
tre Ministerul Comerțtiui In
terior al Republicii So. ia liste 
Român’a și Ministerul Comer
țului din Uniunea Sovietică.

In adunările cetățenești care 
au continuat să aibă loc în 
întreaga țară au mal fost de
semnați următorii candidați al 
Frontului Unității Socialiste 
pentru alegerile în Marea A- 
dunare Națională:

JUDEȚUL ALBA: Mihal 
Uborny, vicepreședinte al 
U-N.C.A.P. în circumscripția 
electorală nr, 8 — Ocna Mu
reș ; Berlan Cornel, strungar 
la Uzinele mecanice Cugir, în 
circumscripția electorală nr. 3
— Cugir; Traiari Popa, șef 
de sector Ia I. F. Cîmpcrti, în 
circumscripția electorală nr. 
6 — Baia de Arieș.

JUDEȚUL ARAD: Elisa- 
beta (Miiler) Botjosch, profe
soară în comuna Șagu, în cir
cumscripția electorală ni. 11
— Șiria; Anton Kiîmuyoș, 
președintele C.A.P. „Avîntul" 
Petica,- în circumscripția elec
torală nr. 5 — Peclca ; Petru 
Glăvan, directorul I.A.S. Năd- 
lâc, în circumscripția electo
rală nr. 7 — Chișir.ou-Criș.

JUDEȚUL ARGEȘ : Costa- 
che Sava, directorul Combina
tului petrochimic Pitești, în 
circumscripția electorală nr. 9
— Drăganu ; Oprea Mandă, 
șef de fermă la I.A.S. Izvoru, 
în circumscripția electorală 
nr. 11 —- Buzoești.

JUDEȚUL BACĂU; Silvia 
Irofte, ajutor șef sector la Fa
brica de postav din Buhuși, în 
circumscripția electorală nr. 3
— Euhuși.

JUDEȚUL BIHOR: Pompi- 
liu Macovel, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, în circumscrip
ția electorală nr. 11 —Beiuș.’

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂ- 
SĂUD: Ladislau Banyai, pro
fesor universitar, în circum
scripția electorală nr, 6 — 
Beclean ; Andrei Bartha, pre-
ședințele C.A.P. Uriu, în. cir
cumscripția electoralii nr, 7 — 
Petru Rareș ; Floarea Brișan, 
directoarea școlii generale din 
comuna Prundu Bîrgăului, în 
circumscripția electorală nr. 2
— Prundu Bîrgăului.

JUDEȚUL BOTOȘANI: 
Gheorghe Ghinea, prim-secre
tar al Comitetului județean da 
partid, președintele Consiliu
lui popular județean, în cir
cumscripția electorală nr. 11
— George Enescu ; Vasile I. 
Focșă, președintele C.A.P 
Miprcani, în țircumscripția 
electorală nr. 5' — Avfăfitonî.

JUDEȚUL BRAȘOV: Mihai 
Marinescu, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, 
în circumscripția electorală nr.
10 — Zărnești; Coloman Ke- 
lemen, maistru la Urinele 
„Electropreciriâ'* * Săcele, în 
circumscripția electorală nr.
11 — Săcele ; Elisabeta (Ma- 
zinger) Danilă, inginer la Fa
brica de radiatoare și cabluri 
din Brașov, în circumscripția 
electorală nr. 3 orașul vechi — 
Brașov.

O delegație a Ministerului 
Comerțului Interior al Repu
blicii Populare Ungare, con
dusă de ministrul comerțului 
interior, Istvan Szrndi, a sosit 
Joi dimineața în Capitală, la 
invitația ministrului comerțu
lui interior, Ian Pățan Cu â- 
cest prilej, vor avea loc trata
tive pentru dezvoltarea schim
burilor directe de mărfuri, a 
colaborării și- cooperării eco
nomice și -tehnice între cele 
două ministere pe anul 1969.

între 14 și 16 ianuarie a ft- 
vut loc la București cea de-a 
XVIII-a sesiune a Comisiei ro- 
mano-pplone de colaborare 
tehnico-științlfică. Cu această 
ocazie, s-a examinat îndeplini
rea prevederilor protocolului 
sesiunii precedente a comisiei 
ți s-a convenit asupra progra
mului de colaborare tehnico,- 
științifică pentru perioada ur
mătoare. în baza protocolului 
semnat de cele două părți iși 
vor transmite documentația și 
vor delega specialiști pentru 
cunoașterea reciprocă a rea- 
'I-ăritor tehnico-țtlințifice în 
•oe"’al In riomenii’l industriei
• mstruețiilor de mașini, indus
triei chimice, industriei ușoare 

i altele.

Joi dimineața au început lu
crările sesiunii științifice a A- 
dmiării generale a Academiei, 
cu tema „Metode noi în cerce
tarea științifică*. După reuni
unea din anul trecut, consa
crată dezbaterii problemelor 
matematizării științelor, aceas
ta este a doua sesiune științi
fică cu tematică.

Lucrările continuă.

(Agerpres)

JUDEȚUL BRĂILA: Ion 
Cîrcei, șef de secție la C.C. aJ 
P.C.R., în circumscripția elec
torală nr. 3 — Brăila-Vest; 
Ortansa Țigănuș, medic la Po
liclinica de adulți din Brăila, 
în circumscripția electorală 
nr. 2 — Brăila-Est.

JUDEȚUL BUZĂU: Ion 
Sîrbu, prim-secretar al Comi
tetului județean de partid, 
președintele Consiliului popu
lar județean, în circumscripția 
electorală nr. 12 -— Beceni; 
Stan Cazan, maistru principal 
al U.S.P.S.-Buzău, în circum
scripția electorală nr. 1 — Bu- 
zău-Sud-Vest

JUDEȚUL CLUJ: Augustin 
Alexa, procurorul general al 
Republicii Socialiste România, 
în circumscripția electorală 
nr. 6 — Dej ; Ileana Peter, 
tehnician la Fabrica de pielă
rie și încălțăminte „Clujana-, 
în circumscripția electorală 
nr. 3 — Someșul.

JUDEȚUL CONSTANȚA: 
Petre Ivanov, director al Di
recției navigației maritime 
Constanța, în circumscripția 
electorală nr. 1 — Constența- 
Sud ; Petre Ionescu, prim-se
cretar a! Comitetului județean 
oe partid, președintele Consi
liului popular județean, în cir
cumscripția electorală nr. 11 
Cogealac.

JUDEȚUL DÎMBOVIȚA: 
Constantin Fîrvulescu, pre
ședintele Comisiei centrale de 
revizie a C.C. al P.C.R., în

Din noul poisaj urbanistic al orațului Hunedoara

•ircumscripția electorală nr. 
7 — Titu ; Ion Dincă, adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., în circumscripția elec
torală nr. 9 Găiești.

JUDEȚUL DOLJ: Ion Du
mitrescu, președintele Uniunii 
Compozitorilor, în circum
scripția electorală nr. 14 —
Cetate : Ion Zăvăleanu, prim- 
secretar al Comitetului muni
cipal de partid Craiova, pre
ședintele Consiliului popular 
municipal, în circumscripția 
electorală nr. 5 — Craiova- 
Sud ; Gheorghe Dindere, pre
ședintele Uniunii județene a 
cooperativelor agricole de pro
ducție Dolj, în circumscripția 
electorală nr. 16 — Brabova ; 
Alexandra Ștefănescu, ingi
ner agronom la C.AJ?. Bechet, 
în circumscripția electorala 
nr. 10 — Bechet.

JUDEȚUL GALAȚI: Alecu 
Crăciun, președintele C.A.P. 
Băleni, în Circumscripția elec
torală nr. 7 — Tîrgu Bujor, 
Elena Dima, directoarea școlii 
nr, 17 Galați, în circumscrip
ția electorală nr. 8 — Foltești.

JUDEȚUL HARGHITA : 
Ludovic Fazekas, prim-secre- 
tar al Comitetului județean de 
partid, președintele Consiliu
lui popular județean, în cir
cumscripția electorală ar. 5 
—- Gheorghieni; Alexandru 
Mărcu, șeful punctului de ex
perimentare și cercetare fores
tieră Toplița, în circumscrip
ția electorală nr. 6 — Toplița; 
Ilona Petho, președinta Comi
tetului județean al femeilor 
în circumscripția electorală 
nr . 3 — Tușnad Băi.

JUDEȚUL HUNEDOARA: 
Ioan Bodenloz, prim-maistru 
la Exploatarea minieră Petri- 
la, în circumscripția electorală 
nr. 4 — Petrila; Otilia Teodo-

La adunările cetățenești care 
am continuat să se desfășoare în 
întreaga țară, au participat a- 

- psoape L6*  milioane oameni al 
muncii. Ei au desemnat, plnă 
joi seara un număr de 1512 
candidați pentru alegerile în 
consiliile populare județene, 
1 361 în consiliile populare mu
nicipale. 2 028 în consiliile popu
lare orășenești și 22 821 în con
siliile populare comunale. La 
adunări au luat cuvîintul mai 
mult de 88 400 cetățeni.

★
JUDEȚUL ARGEȘ : în ulti

mele zile, în județul Argeș au 
fost desemnați 33 de candidați 
pentru Consiliul popular jude
țean sl 10 pentru consiliul mu
nicipal, 22 pentru consiliile oră
șenești și 590 pentru cele comu
nale.

Adunările în cadrul cărora au 
fost făcute propunerile au con
stituit prilejuri de reafirmare a 
atașamentului oamenilor muncii 
din județ, față de politica parti
dului șl guvernului nostru de 
dezvoltare armonioasă a între
gii țări. Participanții au subli
niat că județu Argeș a devenit 
un puternic centru industrial 
al țării, care înglobează marea 
hidrocentrală de pe Argeș, uzi
na de autoturisme, combinate 
chimice, de industrializare a 
lemnului, de industrie alimenta
ră, fabrici înzestrate cu utilaje 
de înaltă tehnicitate. Ei și-au 
exprimat aprobarea deplină față 
de candidați! propuși în alege
rile de la 2 martie, printre care 
se numără vechi deputați, cu în
delungată activitate gospodă
rească, ca Ion R. Pîrvu, meca
nic la Depoul C.F.R. Pitești ș! 
ing. Emilian Băcanu. agronom 
la cooperativa agricolă de pro
ducție din Moțățel, Eugen Vlai- 
cu, primar la Bughea de Job, 
Constantin Ianlță, directorul 
Institutului de cercetări pomi
cole Mtești șl alții, cunoscut! și 
apreciați de alegători.

JUDEȚUL ILFOV : Printre 
carțuidațll propuși în cadrul a- 
dunirilor care au avut loc in 
orașele și satele județului Ilfov 
șe află maistrul Constantin Vîl- 
san, de la Șantierul Naval Giur
giu și Marin Argint, 'președinte
le uniunii județene a coopera
tivelor agricole de producție, de 
mai multe ori deputați, Marin 
Arvat, directorul școlii generale 
din comuna Stănești și Ioana 

rescu, brigadieră la C.A.P. 
Simeria, în circumscripția 
electorală nr. 9 — Orăștie.

JUDEȚUL IALOMIȚA : Va- 
sile Marin, prim-secretar al 
Comitetului județean de par
tid. președintele Consiliului 
popular județean în circum
scripția electorală nr. 1 — 
Slobozia; Dumitru Dumitru, 
directorul I.A.S. Pietroiu, în 
circumscripția electorală nr. 
5 — Jegălia ; Anghel Mircea 
Dan, președintele C.A.P. Grin- 
du, în circumscripția electo
rală nr. 7 — Căzănești.

JUDEȚUL IAȘI: Cornel 
Onescu, ministrul afacerilor 
interne, în circumscripția 
electorală nr. 12 — Ciurea; 
general de armată Iacob Te
clu, membru al Consiliului de 
Stat, în circumscripția, elec
torală nr. 11 — Răducăneni.

JUDEȚUL ILFOV: Ion Ili
escu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, în circum
scripția electorală nr. 3 — 
Oltenița; Barbu Popescu, 

' prim-vicepreședinte al Consi
liului Superior al Agriculturii, 
în circumscripția electorală 
nr. 11 — Fundulea ; Gheorghe 
Mihoc, consilier în Ministerul 
învățămintului, în circum
scripția electorală nr. 10 — 
Frumușani; Marcel Dobra, 
președintele C.A.P. Gîrbovi, 
în circumscripția electorală 
nr. 12 — Gîrbovi.

JUDEȚUL MARAMUREȘ: 
Gheorghe Blaj, prim secretar 
al Comitetului județean de 
partid, președintele Consiliu
lui popular județean, în cir
cumscripția electorală nr. 7 
— Borșa.

JUDEȚUL MEHEDINȚI: 
Constantin Bădiță, președin
tele C.A.P. Salcia, în circum

Desemnarea candidaților pentru alegerile de deputați in Consiliile 
populare județene, municipale, orășenești și comunale

Bărăscu, șefă de echipă la coo
perativa agricolă de producție 
din Găujanl. Aceștia, precum și 
cei 94 de candidați pențru. con
siliul popular județean, 4 pen
tru cel municipal, 4 pentru con
siliile orășenești si 682 pentru 
cele comunale, propuși pînă a- 
cum, s-au evidențiat atît la lo
cul lor de producție, cit și în 
activitatea gospodărească. Sus- 
ținînd propunerile făcute, parti
cipanții la adunări au vorbit 
despre marile realizări dobîndi- 
te în acest vechi județ al țării, 
in ale cărui orașe au fost crea
te sau dezvoltate mari între
prinderi, statul alocind în acest 
scop, numai în perioada 1966 — 
1967, peste 2,5 miliarde lei. S-a 
subliniat, de asemenea, faptul 
că, acest județ, odinioară cu o 
economie prin excelență agrico
lă, cunoaște azi o dezvoltare 
armonioasă, echilibrată, ca ur
mare a măsurilor partidului si 
guvernului de înflorire a tutu
ror zonelor geografice ale țării.

JUDEȚUL BOTOȘANI : în ca
drul celor 450 de adunări cetă
țenești, care au avut loc în ju
dețul Botoșani, de la începutul 
campaniei electorale, au fost 
propuși 24 candidați pentru con
siliul popular județean, 9 pen
tru consiliul popular municipal, 
9 pentru consiliile populare o- 
rfisenești și 451 pentru cele co
munale. Susținând candidaturile 
propuse, cei aproape 1600 de 
cetățeni care au luat cuvintul în 
adunări au prezentat, sub dife
rite aspecte, tabloul înnoit al 
județului lor. Ei au arătat că pe 
baza investițiilor afectate indus
triei si agriculturii în perioada 
1966—1968, care însumează 777 
milioane lei. au fost moderniza
te uzinele textile din Botoșani, 
fabricile de confecții din Boto
șani și Dorohoi și s-au creat noi 
unități ale industriei alimentare, 
au fost irigate peste 9 000 ha. 
etc. Multi dintre vorbitori au e- 
vidențiat, de asemenea, activita
tea edilltar-gospodărească și ur
banistică a consiliilor locale, 
subliniind că numai în ultimii 3 
ani în orașele județului s-au dat 
în folosință aproape 800 de a- 
partamente, s-au construit și re
făcut mai multe șosele și s-au 
construit diferite obiective de 
interes social-cultural. Vorbito
rii, reprezentînd cele mai largi 
categorii de cetățeni, au subli
niat că toate aceste realizări

scripția electorală nF. 6 — 
Cujmîr ; Mitrana Predescu, in
giner la C.A.P. Gogoșu, în cir
cumscripția electorală nr. 7
— Jiana.

JUDEȚUL MUREȘ: Ludo
vic Takacs, membru al Con
siliului de Stat, în circum
scripția electorală nr. 6 Sova- 
ta; general de armată Ion 
Tutoveanu, comandantul A- 
cademiei Militare, în cir
cumscripția electorală nr. 10- 
Reghin ; Ludovic Csogor, șef 
de catedră la I.M.F. Tg. Mu
reș, în circumscripția electo
rală nr. 3 Tg. Mureș-Sud ; Mi
hail Hantz Welman, directorul 
Liceului nr. 2 din Sighișoara, 
în circumscripția electorala 
nr. 5 — Sighișoara.

JUDEȚUL NEAMȚ: Gheor
ghe Roșu, prim-vicepreședinte 
al U.N.C.A.P., în circumscrip
ția electorală nr. 4 — Tîrgu 
Neamț ; Ion Dănceanu, pre
ședintele C.A.P. Moldoveni, în 
circumscripția electorală nr. 7
— Podoleni; Gheorghe Ibă- 
nescu, prim-vlcepreședinte al 
consiliului popular județean, 
în circumscripția electorală 
nr. 11 — Sagna.

JUDEȚUL OLT: Tudor Io- 
nescu, directorul Institutului 
de cercetări al Ministerului 
Industriei Ușoare, în circum
scripția electorală nr. 8 — Co
rabia ; Gheorghe Zarcu, pre
ședintele C.A.P. Izbiceni, In 
circumscripția electorală nr. 9
— Rusănești.

JUDEȚUL PRAHOVAr 
Gheorghe VasîHchi, președin
tele UCECOM, în circumscrip
ția electorală nr. 16 — Sinaia ; 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, în circum

deschid noi și importante pers
pective județului Botoșani.

JUDEȚUL OLT : în toate așe
zările județului Olt, entuzias
mul sub semnul căruia se înfăp- 
tuieș.q sar.țjnile celui de-cl pa
trulea am al cincinalului se îm
pletește In aceste zile de în
ceput ale campaniei electorale 
cu 0 largă activitate politică de 
masă. Relevînd că pe harta eco
nomică a județului a apărut în 
ultimii ani puternica uzină de 
aluminiu, că în curînd noi uni
tăți, intre care izina de prelu
crare a aluminiului și întreprin
derea de produse carbonoase de 
la Slatina, fabrica de roți și 
boghiuri de la Băl? și altele, vot 
spori și mai mult potențialul 
industrial al județului. Mulți 
dintre cei ce au luat cuvintul la 
adunările cetățenești au subli
niat, totodată, eforturile și bu
nele rezultate obținute pe tărim 
edllit.ar-gospodăresc, în dome
niul îmbunătățirii condițiilor de 
locuit, al dezvoltării învăță- 
mîntului.

în primele patru zile au fost 
propus! 391 de candidați în 
consiliile popular județean, 
în cele orășenești și comu
nale. Printre cei propuși se 
află Nicolae Crăciun, prim-se
cretar al Comitetului orășenesc 
de partid Slarina, Gheorghița 
Tudor, laborantă, Hie Ivan și 
Marin Matache, președinți ai 
cooperativelor agricole de pro
ducție din comunele Găneasa și 
Dranovăț, oameni care prin în
treaga lor activitate se bucură 
de încrederea șl stima cetățe
nilor.

JUDEȚUL PRAHOVA. — 
Participanții la adunările care 
au avut loc plnă acum în ju
dețul Prahova au desemnat 18 
candidați ai Frontului Unității 
Socialiste pentru Consiliul popu
lar județean. 25 pentru cel mu
nicipal, 44 pentru consiliile oră
șenești șl 400 pentru cele comu
nale.

Numeroși vorbitori au subli
niat că județul Prahova 6-a 
dezvoltat puternic în ultimii 4 
ani, din punct de vedere in
dustrial, datorită construirii și 
dezvoltării unor întreprinderi 
care utilizează o bogată bază de 
materii primi. A fost arătat, de 
asemenea, faptul că, în județ, au 
fost construite tot atâtea locuințe 
și edificii soeial-culturale cît 
în ultimii 50 de ani, dina
inte de eliberarea 'țării. Prin
tre candidaturile depuse se 
află acelea ale profesoarei eme
rite Aspasla Vasiliu și Nicolae 
Petru, muncitor la întreprinde
rea de mecanizarea agriculturii 
Bărcăneștl, deputați în trei le
gislaturi, ofițerului Nicolae 
Istrătescu, Maria Dobre, coope
ratoare din Tîrgușorul Vechi.

JUDEȚUL VÎLCEA. — Pînă 
joi, în cele 113 adunări electora
le care au avut loc in județul 
Vîlcea au fost propuși 6 candi
dați pentru Consiliul popular 
județean, 47 pentru consiliile 
populare orășenești și 164 pentru 
cele comunale. în numele miilor 
de participant! la adunări, cei 
756 de muncitori, țărani, intelec
tuali caTe au luat cuvintul au 
reafirmat hotărîrea de a partici
pa cu toate forțele și capacitatea 
lor Ia înfăptuirea mărețului 
program trasat de Congresul al 
IX-lea al P.C.R. Susținînd can
didaturile propuse, vorbitorii 
e-au angajat totodată să sprijine 
și pe viitor organele locale în 
rezolvarea sarcinilor ce le ;ev!n. 
contribuind tot mai activ la ri
dicarea economică, culturală si 
socială a județului. Numai în 
•cest an, volumul producției In
dustriale din județ este prevăzut 
că crească cu 40 Ia sută.

Printre candidaturile propuse

scripția electorală nr. 14 — 
Vălenii de Munte, Costică 
Mișcă, președintele C.A.P. Bu- 
cov, în circumscripția electo
rală nr. 3 — Ploiești Nord- 
Est.

JUDEȚUL SATU-MARE! 
Andrei Cervencovici, șef sec
ție la C.C. al P.C.R., In cir
cumscripția electorală nr. 2 — 
Satu Mare-Sud ; Vasile Căda- 
rlu, directorul uzinelor „Unio", 
în circumscripția electorală 
nr. 5 — Ardud ; Dumitru Mu- 
reșan, profesor la Liceul din 
Negrești, în circumscripția e- 
lectorală nr. 7 •— Negrești- 
Oaș.

JUDEȚUL SÂLAJ: Ruvin 
Mastan, președintele C.A.P. 
Romanașl, în circumscripția e- 
lectorală nr. 5 — Sînmihaiu 
Almașului; Andrei Henchel, 
maistru la Exploatarea minie
ră Sărmășag, în circumscrip
ția electorală nr. 4 — Săr- 
mășag.

JUDEȚUL SIBIU: Johan 
Schuster, președintele C.A.P. 
Aței, în circumscripția electo
rală nr. 9 Dumbrăveni; Eleo
nora Nilca, director adjunct la 
Fabrica „Libertatea-, în cir- 
cumscripția electorală nr. 10 A- 
vrig : Aurel Gorun, directorul 
întreprinderii de mezeluri șl 
conserve de carne, în circum
scripția electorală nr. 3 Cisnă- 
die.

JUDEȚUL SUCEAVA: Do
rian Popescu, inginer șef la 
Combinatul de celuloză și hîr- 
tie Suceava, în circumscripția 
electorală nr. 10 — Dărmă-
nești, Irimia Giosan, șef de e- 
chipă la întreprinderea minie
ră Suceava, în circumscripția 
electorală nr. 4 — Gura Hu
morului ; Petre Urdăreanu, di
rectorul întreprinderii de me

în ultimele zile figurează mine
rul Gheorghe Căldarea, prima
rul orașului Brezoiu. care și-a 
dovedit capacitatea și pricepe
rea în conducerea treburilor ob
ștești și președintele Consiliului 
județean al Sindicatelor. Gheor
ghe Turcu care este propus pen
tru a patra oară în organele le
gislative locale.

JUDEȚUL SĂLAJ — Manlfes- 
tind deplin interes pentru înflo
rirea așezărilor acestui tînăr ju
deț, mii de oameni ai muncii 
din Sălaj participă activ la în
făptuirea sarcinilor economico 
complexe, care decurg din pre
vederile cincinalului ca și la re
zolvarea treburilor obștești me
nite să contribuie la dezvoltarea 
urbanisticii localităților din ju
deț. Sub semnul unor asemenea 
preocupări, mase largi de cetă
țeni. români, maghiari și de alte 
naționalități s-au întrunit in ul
timele zile în însuflețite adu
nări electorale în cadrul cărora 
au fost desemnați 328 de candi
dați pentru alegerile de deputati 
în consiliile populare județene, 
orășenești și comunale.

Printre cei propuși se află 
muncitoarea Iuliana Culic. de la 
întreprinderea „Steaua roșie- 
din Zalău care, în calitate de 
deputat a organizat în cele două 
legislaturi anterioare numeroasa 
acțiuni de înfrumusețare a car
tierului și a rezolvat o seamă de 
probleme cetățenești. Pentru a 
doua oară candidează și Lucretia 
Lungu, administratoare la cămi
nul de copii nr. 2 din Șimleui 
Sllvaniei.

JUDEȚUL TELEORMAN — 
Adunările care au avut loc în 
județul Teleorman au reunit 
citeva mii de alegători de la 
orașe și sate. Susținînd propune
rile de candidați al Frontului 
Unității Socialiste în alegerile 
pentru consiliile populare, un 
mare număr de particlpanti 
și-au manifestat satisfacția față 
de noua împărțire administrativ 
teritorială a țării, care a creat 
premisele îmbunătățirii muncii 
în toate domeniile de activitate. 
Largile posibilități de dezvoltare 
a agriculturii si creșterii ani
malelor. valorificarea rezervelor 
județului, condițiile optime cre
ate pentru învătămînt și cultură, 
activitatea consiliilor populare 
pentru înfrumusețarea sl buna 
gospodărire a localităților și alte 
probleme de actualitate, care 
preocupă pe locuitorii județului 
au fost relevate de numeroși a- 
legători care au luat cuvintul. 
în total, pînă acum au fost pro
puși 11 candidați pentru coxisi- 
liul Județean și 14 pentru cel 
municipal. 22 pentru consiliile 
orășenești si 13 în cele comu
nale.JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN : 
în ultimele zile în județul Caraș- 
Severin, un mare număr de oa
meni ai muncii — români, ger
mani, maghiari, sîrbi și de alte 
naționalități, care muncesc cot 
la cot pentru înflorirea patriei, 
«u participat la adunările în 
care au fost propuși candidați 
al Frontului Uritățil Socialiste 
în alegerile de deputati pentru 
consiliile populare. Pină acum 
au fost desemnați 47 candidați 
pentru consiliul popular jude
țean, 23 pentru cel n unlcipal. 63 
pentru consiliile orășenești si 
118 pentru cele comunale. Subli
niind succesele dobîndlte în dez
voltarea județului, mulți dintre 
cei care au luat cuvintul în a- 
dunări au făcut propuneri pri
vind mobilizarea unor noi re
zerve si posibilități locale, me
nite să contribuie la obținerea 
unor succese și mal mari în dez
voltarea economică și social- 
culturală a județului. în rîndul 
candidaților pentru alegerile d«

canizare a agriculturii din 
Spătărești, în circumscripția e- 
lectorală nr. 12 — Dolhasca ; 
Victor Procopet, președintele 
C.A.P. Bălcăuți, în circumscrip
ția electorală r,r. 7 — Șiret.

JUDEȚUL TELEORMAN : 
general-locotenent Ion Șerb 
în circumscripția electorală 
nr. 5 — Olteni ; Gheorghe An- 
ghelescu, șef de depou C.F.R.
— la Roșiori de Vede, în cir
cumscripția electorală nr. 6 — 
Dr.toșenei : Dumitru Tîrcolea, 
președintele C.A.P. Buzescu, în 
circumscripția electorală nr. 8
— Plosca ; Dumitru Matache, 
muncitor la Combinatul de în
grășăminte chimice Turnu Mă
gurele, în circumscripția elec
torală nr. 9 — Slobozia Mân
dra.

JUDEȚUL TIMIȘ: Ion An
ton, șef de catedră la Institu
tul Politehnic Timișoara în 
circumscripția electorală nr. 3
— Timișoara-Sud, Iuiia I’așca, 
directorul întreprinderii „1 Iu
nie-, în circumscripția electo
rală nr. 2 — Timișoara-Est; 
Viorel Uibaru, Erou al Muncii 
Socialiste, președintele C.A.P. 
I.enauheim, în circumscripția 
electorală nr. 8 — Jimbolia; 
Iosif Roth, șef de secție la Co
mitetul județean de partid, în 
circumscripția electorală nr. 
10 — Deta ; Dan Papuc, deca
nul Facultății de matematică 
din Timișoara, în circumscrip
ția electorală nr. 13 — Recaș.

JUDEȚUL TUI.CIIA : gene- 
neral-locotenent Stelian Stai- 
cu, adjunct al ministrului afa
cerilor interne, în circumscrip
ția electorală nr. 6 — Topolog.

JUDEȚUL VASLUI: acad. 
Petre Constantinescu-Iași, vi
cepreședinte al Consiliului ge
neral A.R.L.U.S., în circum

deputați în consiliile populare 
se află Rusalln Humă, preșe
dintele cooperativei agricole de 
producție din Iaz. Francisc Kro- 
naweter, maistru la Uzina cons
tructoare de mașini din Reșița 
și Mihai Fiica, primarul comunei 
Carasova, vechi și activi depu
tati, de a căror activitate se 
leagă numeroase realizări ob
ștești.

JUDEȚUL IALOMIȚA: Bă
răganul, grrnanil tării este 
străbătut în aceste zile de iar
nă de un puternic entuziasm. 
La Slobozia, Călărași si Fetești, 
acolo unde în vecinătatea mă
noaselor ogoare au fost ridicate 
în ultimii anii moderne între
prinderi chimice, textile și ali
mentare ca și la sate unde 
lumina electrica, școala, că
minul cultural, biblioteca au 
devenit realitate, oamenii mun
cii participă la adunările pentru 
propunerea candidaților în 
alegerile de deputati cu inte
resul legitim pe Care întregul 
nostru popor îl manifestă as
tăzi fată de dezvoltarea econo
miei și culturii pe plan local și 
national.

După ultimele date, comisiile 
electorale din județul Ialomița 
au înregistrat p‘nă în seara 
zilei de joi, 8 propuneri de can
didați pentru consiliul județean, 
25 pentru consiliile municipal 
și orășenești și 133 pentru cele 
comunale

JUDEȚUL NEAMȚ : Campa
nia electorală se desfășoară cu 
intensitate și în județul 
Neamț. La adunările pentru 
propuneri c>î candidați care au 
avut loc pină acum au luat 
cuvintul peste 2 000 de cetățeni. 
Ei au subliniat că dezvoltarea 
economică a județului — aici se 
află giganții chimiei de la Să- 
vineștl și Roznov, laminorul de 
la Roman, care fabrică circa 40 
ia sută din totalul de țevi pro
duse în, tară, salba de 13 hi
drocentrale pe Bistrița — a 
tras și o tumultoasă viață so- 

cial-culturală. Referindu-se la 
perspectivele luminoase ale 
județului vorbitorii au făcut 
numeroase propuneri pentru 
dezvoltarea edilitar-gospodă- 
rească a localităților, moderni
zarea drumurilor, îmbunătăți
rea rețelei comerciale, a de
servirii populației. Gospodari 
priceput:, cunoscuți de cetățeni 
prin activitatea neobosită pe 
tăr'm obștesc ca : Ana Zămoș- 
teanu, președinta Comisiei ju
dețene de femei, prof. Ion Cră
ciun și medicul Constantin 
Coneac, figurează pentru a doua 
cară ne lista de candidați în 
alegerile pentru organele loca
le ale puterii de stat.

Pînă joi seara pentru consi
liul popular județean au fost 
propuși 25 candidați, pentru con
siliile municipale 37 candidați, 
pentru cele orășenești 18, iar 
pentru cele comunale 640 can
didați.

JUDEȚUL MARAMUREȘ: Ma
ramureșul participă astăzi in
tens la înfăptuirea marilor sar
cini ale construcției socialiste. 
Prezenta activă a celor mai largi 
categorii de cetățeni în viața po
litică a tării, statornicită ca o 
realitate a orînduirii socialiste, 
se face și mal puternic initită 
In aceste zile ale campaniei elec
torale.

în adunările cetățenești, na- 
ramuresenii vorbesc cu legitimă 
mlndrie despre dezvoltarea in
dustriei miniere, chimicO-meta- 
lurglee si forestiere, ca si des
pre progresele grăitoare ale a- 
griculturii — ramuri care se a- 
firmă tot mai mult în economia 
județului lor. In același timp, ca 
buni gospodari ei acordă multă 
atentie cerințelor vieții spiritua
le, făeînd propuneri judicioase 
pentru lărgirea rețelei de școli.

scripția electorală nr. 4 —
Huși; Gheorghe Chiriac, mai
stru la Fabrica de mobilă, în 
cireumscriDția electorală nr. 7
— Vutcani; Nicolae Mu.itea- 
nu, președintele C.A.P. Tana- 
eu, în circumscripția electorală 
tir. 6 — Codăești.

JUDEȚUL VILCEA: Gheor
ghe Petrescu, inginer șef la 
I.F. Băbeni, în circumscripția 
electorală nr, 3 — Govora ; 
Gheorghe Panait, președintele 
C A.P. Ștefănești, în circum
scripția electorală nr. 7 — 
Drăgășani ; Dumitru Arfonie, 
maistru la Uzinele de sodă 
Govora, în circumscripția e- 
lectoralâ nr. 9 — Budețti.

JUDEȚUL VRANCEA: Du
mitru Slmulescu, prim-vice*  
președinte al U.C.E.C.O.M., în 
circumscripția electorală nr. 4
— Adjud ; Petre Costache, di
rectorul I. F, Vidra, în circum
scripția electorală nr. t — Vi
dra.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI: 
Athanase Joja, vicepreședinte 
al Academiei, în circumscrip
ția electorală nr. 34 — Stefan 
cel Mare; Marin Enache, 
secretarul Comitetului de 
partid la Uzinele „23 August-, 
în circumscripția electorală 
nr. 3 — Foișor; Ion Cosnta, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului popular municipal, în 
circumscripția electorală nr. 23
— Dîmbovița J Ion Ursu, di
rectorul Institutului de Fizică 
Atomică, în circumscripția e- 
lectorală nr. 18 — Măgurele ; 
Gheorghe Stancu, maistru la 
I.C.M., în circumscripția elec
torală nr. 14 — Progresul; Du
mitru Stan, reglor la Uzinele 
„Grivița Roșie-, în circum
scripția electorală nr. 25 —
Banu Manta.

• instituțiilor de arii șl culturi 
pentru înfrumusețarea otaselor 
și a satelor. Asemenea preocu
pări s-au vădit in adunările e- 
lectorale care au avut Ioc pini 
în seara zilei de joi. în cadrul 
Cărora au fost propuși 382 can
didați în consiliile populare ju
dețene. municipale, orășenești sl 
comunale.

JUDEȚUL MEHEDINȚI: în 
adunările electorale care au avut 
loc pînă acum în județul Mehe
dinți pentru consiliile populare 
județean, municipal, orășenești 
și comunale «u fost propuși 301 
candidați ai Frontului Unității 
Socialiste.

Cei aproape 28 000 de cetățeni 
care au participat la aceste en
tuziaste adunări, au trecut în 
revistă realizările obținute în 
județ în ultimii patru ani, sar
cinile ce le revin pentru perma
nenta prosperitate a satelor șl 
orașelor din această parte a ta
rii. Ei și-au exprimat totodată 
satisfacția că cei propuși candi
dați sînt oameni care se bucură 
de aprecierea tuturor. Astfel 
în adunarea din satul Halînga 
a fost propusă drept candidat 
pentru Consiliul popular jude
țean, inginera zootehniste Ele
onora Covrig, iar în municlpiuî 
Tr, Severin, medicul Dumitru 
Paraschiv, director al Spitalu
lui din localitate. Alegătorii din 
Izvorul Birzel au propus candi
dat In circumscripția județeană 
pe Constantin Fuțuianu. pensi
onar. care l-a reprezentat cu 
cinste șl în alte legislatori.

JUDEȚUL SUCEAVA: Su
ceava, ținut cu vechi rezonanțe 
în istoria poporului nostru, cu
noaște astăzi freamătul rapicei 
dezvoltări economice, culturale 
șl sociale. în ultimii ani o mare 
dezvoltare a luat aci industria 
prelucrării lemnului : industria 
mineritului, îndeosebi pentru 
extracția minereurilor cupri
fere ; industria ușoară și cea 
alimentară. Agricultura jude
țului a cunoscut șl ea bineface
rile cooperativizării șa a înzes
trării el cu tehnica modernă. 
Despre toate aceste realizări, 
prenum șl despre preocupările 
oamenilor muncii de pe aeejde 
meleaguri de a da viață noi
lor sarcini privLnd dezvoltarea 
localităților lor au vorbit la 
adunările pentru propunerile 
de candidați aproape 1700 de 
cetățeni.

Fină joi seara, în cede 438 
șdtmări care au avut loc în 
județ, au fost propuț 26 ae 
candidați pentru consiliul jude
țean, 46 pentru consiliul munici
pal și cele orășenești și 437 pen
tru consiliile populare comu
nale.
JUDEȚUL SATC-MARE : în
frățiți în muncă locuitorii ju
dețului Satu-Mare — români, 
maghiari și de alte naționalități 
— se dovedesc animați de senti
mente comune șl în acțiunile 
de Interes politic șl obștesc. în 
aceste zile ei participă cu de
plin interes, la adunările care 
au loc pentru desemnarea can- 
didațîlor Frontului Unității 
Socialiste. Multi dintre cetă
țenii care au luat auvintal, au 
înfățișat, prin limbajul comun 
al cifrelor și faptelor, tabloul 
înnoit al acestor locuri. E4 au 

"•idențiat astfel ascensiunea 
pe care Țara Oașului a cunos
cut-o «ib toate aspectele, în 
anii construcției socialiste, dez
voltarea industriei in orașul 
Satu-Mare și alte centre, pre
cum șl realizările de ordin edl- 
litar-goepodăresc.

Angejîndu-se rt contribuie 
Si pe viitor cu puteri stparite ia 
ridicarea județului lor, cetățenii 
prezent! la adunări au sprijinit 
cu căldură candidaturile pro
puse în consiliile populare ds 
Frontul Unității Socialiste.

(Agespres).
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experimentala din lume

Șl „SOIUZ-5H

AU RFALiZAT JONCȚIUNEA
%

• Cosmonauții Eliseev și Hrunov au ieșit din nava „Soiuz-5"
in spațiul cosmic • După o oră ei au trecut in năva „Soiuz-4"

• Navele continuă zborul in grup

,ț>t
Vietnamului

Purtătorii de cuvînt ai delegațiilor R. D. Vietnam

i ■.-•/A vzjl

La 16 ianuarie, ora 11,20, ora Moscovei, deasupra teritoriu
lui U.R.S.S., pe o orbita circumterestră, a fost realizată eu suc
ces joncțiunea navelor cosmice sovietice „Soiuz-4" și „Soiuz-5*  
prin manevre efectuate de piloții cosmonauți.

La ora 10,37, în timp ce nava „Soiuz-4" efectua cea de-a 
34-a lotatie, iar nava'„Soiuz-5" — cea de-a 18-a rotație în ju
rul Pămîntului — a început apropierea automată a navelor, ele 
ajungînd la distanța de 100 metri una de cealaltă.

și 
Statelor Unite la Conferința de la Paris în problema Viet
namului', respectiv Nguyen Thanh Le și William Jordan,au dat 
publicității, în mod separat, un comunicat în care anunță că 
în urma întrevederilor care au avut loc intre adjuncții celoi 
două delegații, Ha Van Lau și Cyrus Vance, s-a ajuns la un 
acord pricind deschiderea conferinței plenare a celor patru 
delegații in problema Vietnamului..

Apoi, Vladimir Șabilov . a pre 
luat comanda manuală a navei și 
s-a alăturat de nava ,.Soiuit-5“. 
După ce nava ..Soiuz-4" s-a lipit 
de nava „Soiuz-5“, .' s-a prodps 
prinderea mecanică reciprocă și 
fixarea lor, una de 'cealaltă, unirr- 
du-se și rețelele electrice ale ce
lor două nave. In acest fel, pe o 
orbită de satelit artificial al Pă- 
rnîntului, a fost montată și a în
ceput să funcționeze prima stație 
cosmică experimentală. în timpul 
apropierii, alăturării și joncțiunii 
navelor cosmice „Soiuz-4“ și 
„Soiuz-5", toate sistemele Celor 
două nave au funcționat normal. 
Manevrele; de apropiefe și jonc
țiunea art fost transmise pe I’ă- 
mnit cu ajutorul unor camere de 
televiziune iixale în afara navelor 
cosmice. între compartimentele 
stației a fost stabililă legătură te
lefonică interioară.

permanenta între ei.- Comandanții 
pcloi două nave cosmice au ra
portat pe Pămînt că starea tu
turor cosmonauților este btmâ.

Eliseev și Hrunov au efectuat 
în Spațiid cosmic experiențe ști
ințifice și observații. Activitatea 
în afara navelor și trecerea de 
pe o navă pe alta a fost realiza
tă în costume de scafandru de 
tip autonom înzestrate Cu un sis
tem autonom de asigurare prin 
regenerare a condițiilor de viață.

Cosmonauții Evglreni Hrunov 
și Alexei Eliseev au îmbrăcat 
cosluinele de scafandru și au ieșit 
în spațiul qpsmic prin chepengul 
cabinei orbitale a navei „Soiuz- 
După o plimbare de o oră, ei au 
ticeut îu nava „Soiuz-4" și au 
luat loc alături de Vladimir Șa- 
talov, care s-a aflat două zile 
singiîr in Cosmos.

Eliseev și Ilrunox’ s-au aflat 
simultan liberi în spațiul cosmic 
timp de o oră. Această experien^ 
ță, subliniază agenția • T.A.S.S.,' ■ 
creează premisele penfrit efectua
rea schimbului de echipaje > .în 
Cosmos la stațiile orbitale de lun
gă durată și pentru salvarea' echi
pajelor navelor cosmice în caz de 
accident.

Pentru prima oară în lume, pe*  
o orbită de satelit artificial al 
Pămîntului a fost înfăptuită tre
cerea a doi cosmonauți 
navă în alta. în timpul 
aflat în Cosmos șî au 
trecerea de pe o navă, 
cosmonauții art menținut

Prin cuplarea navelo? cosmice 
realizata, pentru uriqja oară in

<lintr-o 
cît s-au 
efectuat 
în alta, 
legătura

După ce -au fost din nou des
părțite, cele două nave cosmice, 
„Soiuz-4“ și „Soiuz-5“ își conti
nuă zborul in țțrup. Cele două 
echipaje își îndeplinesc cu suc
ces programul de lucru, relatea
ză agenția T.A.S.S. 1’olrii it co
municărilor făcute de cosmonauți 
și datelor telemetrice, sistemele 
de bord funcționează normal,, iar 
starea cosmonautildr este exce
lenta. E. Hrunov' și A*  Eliseev, 
noii locatari ai navei cosmice 
„Soiuz-4“, s-au familiarizat deja 
cu noile locuri de munca, au e- 
fectuat controlul sistemelor de 
bord ale navei și au făcut obser
vații și experimente, conform pro
gramului de zbor. Cosmonauții 
au relatat că după trecerea din- 
tr-o navă cosmică în alta se simt 
bine și nu au întîmpinat dificul
tăți însemnate,

Lâ orele 1.8,30 (ora Moscovei) 
E.‘ tlrunov și A. Efeeee au trecut , 
în, compartimentul.-orluta1 pf’lfru. . . 
a se odilnd. V, 8atalop urmează 
să se odihnească in cabina navei.

Comandantid navei cosmice 
,.Soiuz-5", II. Volînov, după ce 
și-a îndeplinit programul de lu
cru. a trecut, de asemenea, 
compartimentul orbital pentru 
dormi.

La orele 17,32 (ora Moscovei) 
asie două nave au ieșit din zona 
de radiovizibilifate de pe terito
riul I .U.S s.
„Soiuz-4 și „Soiuz-5" a fost 

. .......- istoria cosmonauticii, n stație 
orbitală ..xperinicata'lă cu un echipaj alcătuit din patru eosmo- 
nauți. După cum s-a mai anunțat, circuitele electrice și tele
fonice ale celor doua, nave au fost conectate. transiormrnd 
stația îutr-un complex experimental unic de cercetări — un 
prototip ai viitoarelor stații orbitale. Cele trei faze ale acestei 
experiențe — apropierea și cuplarea navelor, ieșirea cosnionau- 
ților in Cosmos și trecerea lor dintr-o navă in cealaltă — au 
înseninat încercarea unui întreg complex de operațiuni pentru 
crearea și exploatarea stațiilor orbitale.

APROPIEREA ȘI CUPLAREA NAVELOR — au reprezentat 
rezolvarea practică a sarcinii asamblării stațiilor orbitale din 
diferite blocuri, lansate treptat pe orbite, precum și â problemei 
acostării navelor de transport lă aceste stații.

IEȘIREA COSMONAUȚILOR IN COSMOS și experiențele 
efectuate de ei aii insepinat încercarea sistemelor autonome de 
asigurare a vieții', verificarea posibilităților psihofiziologice și a 
capacității de muncă a cosmonauților. Toat*  acestea sînt nece
sare pentru a asigură în viilor cosmonauților posibilitatea de a 
asambla stațiile și de a efectua cercetări științifice. Multe din 
aceste lucrări șl cercetări impun prezența bmuiui de știință sau 
a cosmonautului îu afara navei aliată îu Cosmos.

TRECEREA COSMONAUȚILOR DINTR-O NAVA 1N ALTA, 
poate fi considerată ca o repetiție a schimbării echipajelor sta
țiilor și transportării îiicârcălurilor necesare.

Stațiile pilotate orbitale ale viitorului ne apar acum ca un iei 
de „case cosmice" asamblate, de mai multe tone, în care vor 
exista laboratoare. încăperi de locuit, nenumărate sisteme 
anexe. Personalul acestor stații va lucra acolo ani de-a rîndul. 
Cu ajutorul navelor de transport carfe vor Bfectua curse regulate 
intre stație și Pămînt vor putea fi schimbate echipajele știin
țifice și vor putea fi transportate instalațiile de pe Păinînt la 
stație și invers.

Televiziunea sovietică a 
transmis imagini care au în
fățișat manevrele de cupla
re în spațiu a celor două 
nave cosmice sovietice.

Pe ecranele televizoarelor 
a apărut la început imaginea 
dublă 
dublare 
ționarea 
camere 
timp ce 
mărea 
cum unul din cosmonauții de 
pe nava „Soiuz-5“ a anunțat 
că distanța dintre nave a 
ajuns la 40 metri.

„Aprobăm cuplarea", s-a 
anunțat de Ia punctul de 
comandă terestru.

Apoi a început apropierea. 
Pe măsură ce imaginea na
vei ,,Soiuz-5" se mărea, se 
puteau observa clar pe ecran 
instalațiile acesteia. Viteza 
în acest timp era constantă, 
iar distanța s-a redus treptat 
Ia 30, apoi la 25, la 20 și la 
10 metri.

înainte de alăturarea ce
lor două nave au fost conec
tate obiectivele panoramice 
și a început să se distingă 
o parte a navei ,,Soiuz-4".

In difuzoare s-a auzit vo
cea lui Șatalov de la bordul 
navei „Soiuz-4". „Am nime
rit lâ țintă, drept in cuib". 
De pe Pămînt se decepțio
nează raportul cosmonauți- 
lor că navele se află în ace
lași plan și sînt nemișcate 
una față de cealaltă, conti- 
nuindu-se procesul de cu
plare.

De la centrul de comandă, 
cosmonauților li se răspun
de să continue zborul după 
programul stabilit.

a navei „Soi.uz-5“, 
provocată de func- 
simultană a două 

de televiziune. In 
profilul navei se 
treptat, s-a auzit

In comunicatul publicat de de
legația R. D. Vietnam se arata : 
La 16 ianuarie 1969, delegația 
R. D. Vietnam cu consimțămîntul 
delegației Frontului' Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, a 
căzut de. acord cu delegația gu
vernului Statelor Unite asupra 
problemelor de procedură privind 
prima ședință a Conferinței de 
la Paris asupra Vietnamului. A- 
cord'ul precede că delegațiile 
R.D. Vietnam, Frontului Națio
nal de Eliberare din Vietnamul 
de sud. Statelor Unite și adminis
trației de la Saigon vor lua loc 
în jurul mesei rotunde', avînd de 
o parte și de alta a acesteia două 
alte mese mici pentru secretaria
tul. conferinței. Delegațiile R. D. 
Vietnam și Statelor Unite au că
zut, de asemenea, de acord ca 
prima ședință a Conferinței de 
la Paris în problema Vietnamu
lui, caic să reunească, delegațiile 
R.D. Vietnam, F.N.E. din Viet
namul de sud, S.U.A. și adminis
trației de la Saigon, să aibă loc 
la 18 ianuarie 1969 la ora 10,30 
or.a • locală,

In comunicatul părții ameri- 
caițq se menționează că delega
țiile S.U A. și R. D Vietnam au 
căzut de ' acord ca locurile ocu
pate la1 masa conferinței să nu fie 
marcate de nici un drapel al 
participanților.

Intr-o conferință de presă, pur
tătorul de cuvînt al R. D. Viet
nam, Nguyen Thanh Le, a pre
cizat că ordinea 
prima ședință va

fi

Administrația de la Saigon, S.U.A., 
Frontul Național de Eliberare din 
Vietnamul de Sud și R. D. Viet
nam. El a arătat că delegațiile 
vor ocupa locurile pe care le voi 
dor la masa tratativelor.

Cele patru delegații vpr
conduse în cursul primei ședințe 
de procedură de adjuncții șefilor 
delegațiilor : Ha Van Lau (R.D. 
Vietnam), Nguyen Tin Binh 
(F.N.E.), Cyrus Vance (S U.A.), 
Nguyen Xuan Pbang ("dm.j'stia- 
ția de la Saigon). în prima șe
dință, ca limbi oficiale vor fi fo
losite engleza și vietnameza, iar 
ca limbă de lucru franceza.

vorbitorilor la 
fi următoarea :

apreciază că 
. s-au consumat', cu aproximativ 

Un miliard de țigări mai puțin.
• I.A PARIS a fost dat pu- ..cut 33 de explozii nucleare,?ub- . . fumătorilor. Se 

blicității comunicatul eu privire 
Ia vizita în Franța a lui Mika „ 
Șpiliăk, președintele 'Vecei Exe
cutive Federale a R.S.F. iugo
slavia. In cursul vizitei. Mika 
Șpiliak a fost primit de preșe
dintele Republicii Fyanceze, ge
neralul Charles de Gaulle, și 
a .avut convorbiri cu prim’d 
ministru francez, Maurice.Couye 
de Murville, și cu alte persoane 
oficiale. Franța șî Iugoslavia, ' 
se spune in comunicat, consi
deră că pacea și securitatea in
ternațională pot fi consolidate 
dacă toate statele, mici și mari, 
respectă suveranitatea, indepen
dența și egalitatea in drepturi a 
statelor și se abțin de la inter
venția în treburile interne ale 
celorlalte state.

terane, dintre care 28 în scopuri 
militare.

La Universitatea din Cali
fornia a fost, creată o comisie 
de anchetă în cadrul căreia 
— 'după cum au anunțat or
ganizatorii ei — vor avea loc 
audieri asupra caracterului 
ilegal al războiului purtat de 
S.U.A. în Vietnam și asupra 
represiunilor politice împo
triva persoanelor care refuză 
să lupte în Vietnam.

Crearea comisiei coincide 
ci oroCesul intentat undi nu
măr de 7 tineri acuzați de a 
fi- condus marea demonstra
ție, desfășurată cu 15 luni 
în urmă, în fața centrului de 
recrutare din Oakland.

DECLARAȚIA
GUVERNULUI PERUVIAN

M.T.I. anunță 
prim-secretar 

al P.M.S.U., l-a primit 
Greciko, 
U.R.S.S.,

• AGENȚIA 
că Jănos Kâdăr, 
al C.C. 
joi pe mareșalul Andrei 
ministrul apărării al 
care a făcut o vizită trupelor 
sovietice staționate în Ungaria. 
Intilnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

• DOUA explozii ' nucleare 
subterane au fost efectuate la 
poligonul din Nevada, a anunțat 
oficial Comisia pentru energia 
nucleară a S.U.A. Experiențele 
nucleare au fost făcute în sco
puri militare.

Cu acest prilej s-a pomunicat 
că S.U.A. au efectuat anul tț£-

• WALTER ULBRIUHT, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Ger
mane, a sosit joi in Uniunea 
Sovietică, unde, la invitația Co
mitetului Central al P.C.U.S., 
își va petrece cîteva zile de con
cediu.

La sosire, pe aeroportul Vnu
kovo din Moscova, W. Ulbricht 
a fost întîmpinat de Mihail 
Suslov, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
și de alte persoane oficiale.

• INTR-O DECLARAȚIE * 
guvernului Peruvian, transmisă 
de corespondentul din Lima al 
agenției Prensa Latina, se a- 
rată că firma americană- „Inter
national Petroleum Company" 
a exploatat ilegal timp de 
ani bogățiile petrolifere 
țării. Compania, se spune în 
continuare, refuză și în prezent 
să se supună decretului guver
namental privind naționalizarea 
instalațiilor sale de la Brea $1 
Parinillas; Guvernul Peruvian 
subliniază că, „indifereait de po
ziția pe care o va. adopta" In
ternational Petroleum, „hotă- 
rîrea de naționalizare rămîne 
neschimbată".

50 
ale

• MIERCURI a fost- inaugu
rat' trenul. rapid- care ciroulind 
între orașele Î^ashington-New 
York, Țgalizegză o’viteză 'de 256 
km pe oră. La prima cursă au 
fost invitate âfiti'ălități, ziariști 
și diferite alte persoane, urmînd 
ca. începirid 'dB joi să înceapă 
circulația normală, efectuată: cu 
ajutorul a’22'de garnituri pe'zi.

PRIMEJDIA UNEI LOVITURI
DE STAT ÎN GUINEEA

Mesajul președintelui Johnson
Președintele S.U.A., Lyndon 

Johnson, a prezentat marți sea
ra Congresului 'american tradi
ționalul mesaj asupra 
Uniunii, ultimul înainte de a 
părăsi Casa Albă, la 20 ianua- 

In partea consacrată 
externe, ■ președintele, 

unor acțiuni

Stării

rie 'a.c. 
politicii 
ocolind eșecurile 
internaționale ale Statelor Uni
te. a arătat că ele au participat 
la elaborarea unor documente 

■ destinate limitării cursei înar
mărilor. Vorbitorul a spus că 
în viitor eforturile pentru pace 
cer menținerea unei politici co
merciale liberale. întărirea sis
temului monetar international 
și ..căutarea de noi domenii de 
înțelegere cu Uniunea Sovietică, 
acolo unde aceasta este în in
teresul ambelor națiuni și al 
păcii mondiale".

R. P. POLONA. Vedere generală a fabricii de zahăr din Werbkowice, voievodatul Rzeszow

Referindu-se la probleme in
terne, Johnson a trecut în re
vistă unele din realizările ad
ministrației sale în domeniile 
asistenței medicale, încercărilor 
de lichidare a segregației rasia
le, dezvoltării sistemului educa
ției. El a arătat că în majorita
tea cazurilor acțiunea nu â fost 
încheiată și a subliniat că ple
carea unei administrații nu în
seamnă și epuizarea probleme
lor pe care era chemată să le 
rezolve. Johnson a vorbit des
pre necesitatea construirii a 
peste 500 000 locuințe pentru fa
miliile nevoiașe.

Președintele a declarat că 
principala problemă economică 
a S.U.A este în prezent infla
ția. arătînd că bugetul pentru 
anul fiscal viitor prevede men
ținerea suprataxei fiscale de 
10 la sută, aprobată anul trecut 
de Congres. Vorbitorul a snuș 
că a discutat această problemă 
cu președintele ales Nixon, care, 

.'a ajuns „la concluzia că ■ „pînă 
cind administrația sa și Con
gresul vor aprecia că faptele 
justifică desființarea sap. rBdu 
cer.ea suprataxei, va sprijini 
recomandarea ca suprștaxa fis
cală să fie menținută".

Președintele L. Johnson a 
mulțumit congresmenilor si co
laboratorilor săi pentru spriji

ne care i l-au acordat.
SENATUL american a apro- 
propunerea privind majora- 
la 200 000 dolari anual a sa

lariului președintelui S.U.A. 
Președintele Johnson, care a fă
cut această propunere, urmează 
să semneze documentul pînă 
marți, 21 ianuarie, la ora 17,00 
GMT. cînd noul președinte, 
Richard Nixon, își va prelua 
funcțiile. Potrivit constituției a- 
mericane, este interzisă majora
rea salariului unul președinte în 
timpul exercitării mandatului.

a
re-

• RELU1ND o emisiune 
postului de radio Conakry 
ceptionată in capitala senegaleză. 
agenția France Frcsse anunță că 
Ahmed Seku Ture, șeful statului 
guinccz, a făcut cunoscut mem
brilor Consiliului Revoluției po
sibilitatea unei lovituri de stat. 
Seku Ture a menționat că de
ține aceste informații de la o 
autoritate â Organizației pentru 
cooperarea africană și malgașă. 
AveTtizînd populația în legătu
ră cu această intenție a unor 
cercuri dV. a organiza o lovitură 
de stat, președintele Guineei a 
chemat pe compatrioții săi la cea 
mai mare vigilență.

• AUTORITĂȚILE judiciara 
au anunțat că 12'..'irakieni, acu
zați de spionaj și complot împo
trivă regimului, ' vor apare în 

.fata tribunalului revoluționar, 
speciăl efeat îh acest scop și 
care își va desfășura lucrările 
în ședințe secrete. Procurorul 
general a cerut pedeapsa cu 
moartea pentru 8 inculpați. Ver
dictul va, fi, Pronunțat in cursul 
acestei saptămîni. sentințele 
fiind fără drept de apel. Alte 8 
grupe de acuzați urmează Să mal 
fie judecați de același tribunal 
— menționează agenția irakiană 
de informații.

Bilanțul tragic
de pe „Enterprise"

Orientul Apropiat
• Incident israeliano- iordanian

AMMAN 16 (Agerpres). — 
Surse oficiale din capitala ior
daniană au anunțat că două e- 
licoptere israeliene și un avion de 
vînătoare care le proteja au pă
truns miercuri jn. spațiul aerian 
al țării. î 
situate în sudul Iordaniei, 
rarea antiaeriană, iordaniană 
intrat imediat m acțiune.

în dreptul unei localități
Apă- 

a

TEL AVIV 16 (Agerprts). — 
Un purtător de cuvînt militar â 
informat că două avioape iștae- 
liene au bombardat in dimineața 
zilei de joi poziții ale mișcării 
„El Fatah", in interiorul terito
riului iordanian. Ca o justificare 
oficială pentru acest atac este re
latat faptul că de pe aceste po
ziții s-a deschis foc de arme 
automate împotru,a unei patrule 

, israeliene aflate în apropierea lo
calității Maoz llayiii, in valea 
Iordanului.

din Orientul' Aprdpiat. El a de
clarat că S U.A. s-au adresat în 
scris guvernului . .sovietic' pentru 
a .cere anumite, clarjfmari cu pri
vire la poziția U.R.S.S. față de co
operarea celor patru mari puteri 
în vederea reglementării situa
ției -lin Orientul Apropiat. ' In 
cercurile oficiale din Washington 
se. subliipgză că docuftwiftiil'ame
rican este „up.. document de aș
teptare" care, nu angajează Ad
ministrația Johnson, ci are ca 
scop esențial să mențină ■ deschis 
dialogul in aceasta problemă și să 
permită noii administrații Nixon, 
cațc. va fi instalată la 20 ianua
rie, să decidă linia de„ conduită a 
noului guvern amyiicgn.

WASHINGTON 16 (Agerpres). 
— Purtătorul de cuvîut al Depar
tamentului de Stat, Robert Mc 
Closkey, a anunțat că între 
S.l'.A. și celelalte mari puten aU 
loc consultări' în vederea găsirii 
unei soluții pentru actuala 'criză . ,

Comisia pentru afaceri ex
terne a Senatului francez a a- 
doptat, x>u 19 voturi pentru, pa
tru voturi contra și trei abți
neri, o rezoluție prin care se 
cere guvernului să revină asu- 
prâ holarîrii privind embargoul 
gsupra materialelor militare 
destinau Israelului. Intr-o rrxo- 
lnțl> similară, adoptată de Co
misia pentru apărare*  națională 
a Adunării Naționale, Se cere, 
de asemenea, revenirea asupra 
măsurii respective.

Intilnirea de la Garrhisch-Par- 
tenkirchen a miniștrilor de fi
nanțe ai țărilor Pieței comune a 
constituit un examen pe calea 
creării „Europei monetare". In
tenția promotorilor integrării 
vest-europdne de a conferi un 
suport financiar planurilor lor 
a întîmpinat însă opoziția ma
jorității partenerilor din C.E.E., 
conșfienți de pericolele pe care 
le presupune aplicarea unei po
litici. supranaționale în dome- 
.niul financiar. Dacă intilnirea 
de la Bonn, din noiembrie 
1968, a avut ca efect doar arțu- 
mite concesii de circumstanță 
pentru evitarea unei prăbușiri 
a eșafodajului actualului sistem 
monetar occidental, acum s-au 
luat în considerație proiecte 
mai vaste. Refuzul de a devalo
riza francul francez și de a re
valoriza marca vest-germană a 
dovedit că fiecare dintre parte
neri nu poate renunța la pro
priile interese de dragul unei 
vagi și neprecise colaborări sub 
egida supranațională. La Gar- 
misch-Partenkirchen a reieșit 
din nou că fiecare propunere 
ore în vedere în ultimă instanță 
dobîndirea unui folos în detri
mentul partenerilor.

Dacă în împrejurarea — la . 
fel de dramatică — de la Stock
holm, din martie 1968, țările 
Pieței comune nu au căzut de 
acord asupra stabilirii „dreptu
lui de tiraj" al Fondului Mo
netar Internațional, nici ulte
rior pozițiile n-au putut fi și 
mau fost reconciliate. Filiația 
divergentelor pe tarîm financiar 
trece deci pe diferite planuri 
prin întrunirile de la Stockholm, 
de la Born, la Garmisch-Parten- 
kirchen și, inevitabil, la viitoa- 
rec conferință privitoare la dis-, 
cutarea virtuților și păcatelor 
sistemului monetar occidental. 
Argumentul adepților „integră
rii" . financiare a răsunat ulti
mativ : dacă nu se ajunge la a- 
d.opfarea unei poziții comune, 
atunci fiecare va avea de în
fruntat pe cont propriu apro-

piața bătălie pentru reașezarea 
sistemului monetar pe baze noi, 
corespunzătoare actualei dez
voltări a economiei capitaliste 
pe plan mondial. Punînd în 
cumpănă aceasta .veritabilă a- 
menințare cu „nota de plată", 
mai multe state ău ajuns totuși 
la concluzia că „armonizarea" 
nu este deloc rentabilă. Dincolo 
de „alergia franceză față de 
instituțiile de la Bruxelles", cum 
denumește? economistul . Pierre 
Dronin refuzul de a accepta

ce ar echivala cu dumirea unui 
super-ministru de finanțe Care 
ar influenta bugetele și ansamb
lul orientării financiare q fiecă
rui stat. Ideea de a armoniza 
regimul fiscal în 1970, cind ur
mează să fie desăvîrșită Piața 
comună, s-a dovedit impractica
bilă. S-a recunoscut că negocie
rea pentru tutun, alcool, tarife 
etc. va dura ani și ani de zile.

Adepții „integrării financiare" 
au folosit două „proiectile cu 
bătaie lungă" : Pianul Barre și

DIFICULTĂȚILE
yy INTEGRĂRII"

MONETARE
formulele supeanafionale, au 
ieșit la iveală inconveniente 
Concrete. Consecințele „măsuri
lor comunitare" (cum era intitu
lat unul din rapoarte) asupra 
bugetelor statelor s-au dovedit 
stînjenitoare pentru unii, .după , 
cum raportul anual pentru chel
tuielile agricole a reliefat dau
nele pricinuite altora.

Simptomul ' semnificativ al 
greutăților suplimentare impuse 
de .politica de integrare îl con
stituie refuzul întrunirii de a da 
curs propunerii vest-germane — 
formulată încă în septembrie 
1968 — de a desemna un res
ponsabil financiar al Comisiei 
executive a Pieței comune, ceea

proiectul rezervelor. Vicepreșe
dintele Comisiei executive, Ray
mond Barre, se bucură de o au
diență deosebită pe lingă guver- 

1 nul francez pentru că a respins
— împreună cu ministrul Jean- 
neney — devalorizarea francu
lui și a susținut că aplicarea mă
surilor de austeritate va fi su
ficientă pentru obținerea unei 
redresări. Dar planul prezentat 
miniștrilor de finanțe s-a dove
dit pentru moment impropriu : 
instaurarea unui.sistem da asis
tentă financiaro automată pen
tru „vecinul la strimtoare" are 
o rezonanță ispititoare, dar 
poate da loc la speculații care 
să se transforme în adevărate 
lovituri date partenerilor. ' Tn

T

S.U.A. : scade numărul fumăto
rilor

• LA CINCI ANI după aver
tismentul Comitetului consul
tativ al medicilor privitor la 
efectele negative ale fumatului 
asupra sănătății oamenilor, 
participanții la campania îm
potriva fumatului ’ au înregis
trat semne de progres evident, ■ 
scrie ziarul „Internațional He
rald Tribune". Specialiștii apre
ciază că în. fiecare an aproxi
mativ un milion de americani 

. adulți se lasă de fufn?*.
Societatea americană âe lup

tă împotriva 'cancerului apre- ' 
ciază că în. S.U.A. sînt acum 21 
de milioane de foști fumători, 
printre care se numără 100 000 
de medici. Tntr-o declarație 
dată publicității de societatea 
respectivă se arată că anul 1968 
„ar putea fi un an de cotitură" 

privința scăderii numărului

• UN PURTĂTOR DE CU- 
VINT al marinei militare a co
municat că. în urma cercetărilor 
pentru salvarea victimelor cata
strofei produse marți la bordul 
portavionului „Enterprise", s-a 
stabilit că dn număr de 25 de 
marinari și-au pierdut viata. El 
a preciiaf 'că rhtilți dintre a- 
ceștia. erau membri ai echipaje
lor-avioanelor’’ce urinau să de
coleze în cadruU^xarcitiilor .mi
litare. Gei ,}7,. marinari,„ția,u a’°*  
păruți fost gagițj .a boitul 
navei iar peste'90 au,fost trans- 
tiott^ți Ia., spital în stare' gravă. 
' Potrivit ultimelor 'ihforrriâ'tii 
furnizate de' marina militară â? 
mericană. una, din cauzele cata
strofei ar fi fost o explozie, 
produsă la aterizarea unui avion 
,,F-4 Phantom", încărcat cu 
bombe și rachete.

consecință, „Plasa protectoare" 
n-a fost întinsă, deoarece pre
supunea un fel de credite auto
mate pe termene scurte și, în 
consecință, instaurarea dreptului 
unui orgbnism de control șupra-. ® 
național de a urmări folosirea 
creditelor. Nici ideea ca băncile 
centrale să constituie „un fond 
de rezervă" echivalent cu 20 la 
sută din disponibilul 
fost reținută, f 
fond ar fi revenit spre adminis
trare unui institut de tip „fede
ral" care și-ar fi arogat inevi
tabil, rolul de superministru de 
finanțe. Inițiativele și presiunile 
ministrului vest-german Franz 
Josef Strauss în direcția 
integrării financiare 
clintit pe negociatorii 
cezi, ai căror punct ,de 
dere a fost apreciat ca în
dreptățit și de alți parteneri. 
Deceniul de cînd funcționează 
Piața comună a adus nu numai 
experiența înlăturării treptate a 
barierelor vamale, ci, într-o mult 
mai largă măsură, a confirmat 
neajunsurile integrării. Perspec
tiva lărgirii pieței de desfacere 
s-a dovedit avantajoasă exclu
siv pentru cei puternici și dău
nătoare pentru cei slabi. Cau
zele reticențelor față de „inte
grarea monetară" trebuie cău
tate deci în primul rînd în con
secințele resimțite pînă acum în 
urma aplicării politicii suprana
ționale de la libera circulație a 
capitalurilor și mărfurilor pînă 
la cea a forței de muncă. S-a 
dovedit că integrarea, departe 
de a aduce „raiul" scontat, pre
zintă dificultăți care lovesc în 
cei ce nu pot face față concu
renței si instaurează din ce în 
ce mai deschis voința celor pu
ternici,. „Integrarea" economică 
creează, deopotrivă, frămîhiări 
sociale din pricina inegalității 
condițiilor de muncă din diferita 
țări. Iar fiecare pas pe calea 
„integrării" apare.ca o nouă în
grădire a drepturilor suverane 
ale statelor.

lof n-a
pentru că acest

n-au 
fran- 

ve-

Z. FLOREA
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DUPĂ MECIUL DE FOTBAL ANGLIA—'ROMÂNIA

DE PE „WEMBLEY"

■■■■■■■■■■

pentru fotbaliștii români"
■

■

Amărăciunea și de
cepția predomină co
mentariile in rubri
cile sportive din pre
sa - britanică după 
intilnirea de . fot
bal în care, echi
pa Angliei, pe te
ren ■ propriu. nu a 
reușit sa obțină decît 
un rezultat de ega
litate 1—1 cu forma
ția României. ..Asea
ră — scrie ziarul 
„G.U A R D 1 aN“ — 
Anglia trebuia să fi■
cîștigat în mod con- 

■ fortabil încă din pri
ma repriză. Au e- 
xislat trei bune oca
zii, care, însă, așa 
cum s-a putut vedea 
frecvent în ultimul 
timp, au fost irosite 
din cauza lipsei de 
finalizare. De fapt, 
echipa Angliei nu a 
fost suficient de in
cisivă". Despre jo
cul echipei Româ
niei, același ziar 
scrie, printre altele : 
„Apărarea României 
a jucat bine, cu deo
sebire Boc: la 
locul terenului, 
a fost un bun 
tor“.

Comentatorul 
tiv al 
„DAILY 
GRAPH" 
rîndul său : 
doiesc ță Anglia ar 
fi meritat să ciștige 
după ce a oferit una 
din cele mai slabe 
evoluții ale sale pe 
Wembley. Englezii 
au jucat fără inspi
rație, fără imaginație 
și fără înțelegere 
între ei“.

„DAILY EX
PRESS" s d r i e , 
printre altele : „Cei 
care argumentează 
Că echipa României 
a supraviețuit dato
rită unui penalti în
doielnic, ar trebui 
șă-și amintească 
românilor li s-a 
fuzat o evidentă 
vitură de la II 
atunci cînd Dumitra-

ri
■
■I

■

■
■

■
■

mij- 
Dinu 
crea-

__ spor- 
ziarului 

T E L E- 
scrie, la 
„Mă în-

că 
re- 
10r
m

che a fost trîntit pe 
la spate de Hunter".

Comentatorul .zia
rului „TIMES" ex
prima paTeri . bune 
despre jocul echipei 
român e, arătînd, 
printre gltele : „Estg 
cert că românii? au 
fost tehnicieni sub
tili în jucarca balo
nului pe jos. Jocul 
lor s-a bazat, de ă- ' 
seinenca, pe metode
le moderne ale apă
rării în adingjme 
combinate cu Con
traatacuri rapide. In 
această privință, jo
cul inteligent făcut 
la mijlocul terenului 
de Anca, Dinu și 
Nunweiller este in
discutabil. La înain
tare, Dembrovschi și 
Dumitrache, care l-a 
derutat frecvent pe 
Jackie Charlton cu

Intr-o convor
bire telefonică 
avută în cursul 
zilei de ieri cu 
tabăra fotbaliști
lor noștri din 
Londra, am aflat 
că meciul Româ
nia —- Anglia a 
fost filmat în în
tregime pe „Te- 
lerecording”.

Odată cu so
sirea echipei 
noastre—‘ATfUN- 
ȚA*TA  PENTRU 
A7A EV TURUL 
OREI 15. — va 
ajungi și pelicu
la. Sugerăm te- ' 
leviziunii — la 
cererea a nu
meroși cititori ai 
ziarului, nostru 
— profj miarea 
acestui film în
tr-o zi și la o oră 
care să permită 
vizionarea lui de 
către cit ■ mții 
multi pasionați 
ai fotbalului din 
țara noastră.

jocul aău de picioa
re) și-au arătat a- 
rriîndoi trăsăturile 
lor Strălucite". Refe- 
riudu-se ■ la cîteva 
fa?p din .meci, .ace
la?; comentator 
șefia - . „Dacă româ
nii au fost mai mult 
decît norocoși în 
stăvilirea atacului 
englez, in special 
la' începutul jocu
lui cind Deleanu 
a respins de pe linia 
porții un șut ai lui 
Ball, oaspeții puteau 
jotușir toț ațit de 
bine, șă concretizeze 
șutul superb al lui 
Dinu, care â fulge
rat bara dreaptă a 
porții iul Banks nu
mai. cu cîteva clipe 
înainte de acel aspru 
penalti".

De ța masa presei 
stadionului din Wem
bley, comentatorul 
agenției FRANCE 

. PRESSE și-a trans
mis cronica sa scri
ind • ,;Ținută în șah • 
acum o lună pe te
ren propriu de către 
echipa Bulgariei, se
lecționata Angliei nu 
a putut obține decît 
meci nul în compa
nia echipei Româ
niei".

In comentariul co
respondentului agen
ției ;,,U.P.L“ se scrie 
la început că, în po- 

■. fțda faptului că a 
doipinat majoritatea 
timpului, .. echipa 
campioană a lumii a 
terrhinat la egalita
te cti România. „Re
zultatul este excep
tional pentru fotba
liștii români, care au 
susținut primul lor 
meci pe Wembley îm 

, copinanri Angliei",, 
se scrie în continua' 

pe. .ReleVih'd 
multi jucători, 
comentariu este 
marcat' îiuc'esctț. 
„Căpitanul unei e- 
chipe în care el și-a 
adus*  o mare, contri
buție, muncind ca 
mult folos".

malt 
în. 

re'
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