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Proletari din toate țările, uniți-vă!
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110 ani de la Unirea Principatelor Române

Adunarea jubiliară
din Capitală
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Comitetul municipal București 
al P.C.R. și Comitetul Executiv 
al Consiliului Popular al muni
cipiului București au organizat, 
joi seara, în sala Teatrului Uniu
nii Generale a Sindicatelor, o 
adunare jubiliară cu prilejul ani
versării a 110 ani de la Unirea 
Moldovei cu Muntenia — eveni
ment de profundă rezonanță în 
istoria poporului nostru, care a 
împlinit visul de veacuri al ro
manilor din cele două principate, 
deschizînd drumul spre făurirea 
României moderne.

Ea

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit
pe ministrul afacerilor externe

al Regatului Maroc, dr. Ahmed Laraki

TINERETUL PATRIEI, ALĂTURI DE ÎNTREGUL POPOR, 
ÎNTÎMPINĂ ALEGERILE

INTR-O ATMOSFERA
DE MUNCA CREA TO ARE
Diplomat în științe economi

ce, expert al Ministerului 
de Finanțe, pentru proble

me financiare economice, conta
bil șef la întreprinderea 
I.S.B.C Sinaia, specialist cu mul
tă inițiativă, spirit de organizare, 
întreprinzător și bun gospodar, 
stimat și apreciat de cetățenii o- 
rașului, de colectivul unde mun
cește.

Cu aceste cuvinte a fost carac
terizat, în cadrul adunării cetățe
nești care l-a desemnat drept 
candidat în circumscripția nr. 18 
Sinaia, tov„.Sșul BOGDAN R. 
PETRE.

Emoționat, tînărul Bogdan Pe-

De mulți ani, președinte al 
Consiliului popular comu
nal Teremia Mare, WIL

HELM HEINZ, este de tot atâția 
ani deputat în Consiliul popular 
județean Timiș. Prin munca și 
inițiativele gospodărești, el și-a 
cîștigat prețuirea concetățenilor, 
situîndu-se totodată, între cetățe
nii de frunte ai județului său. 
Izbînzi pe care interlocutorul le 
împarte — ține să precizeze — 
cu obștea pe care o conduce.

O realizare mai recentă i-a o- 
bnsat pe mulți gospodari din îm
prejurimi, ba chiar și din orașe, 
să vină în Teremia și să-i urme-

Prilej de intensă mobilizare
a potențialului organizațiilor U.T.C.
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tie ne împărtășește gîndurile ți 
planurile sale:

— Candidez pentru prima oară 
ca deputat pentru Consiliul popu-

Iar al orașului Sinaia. Desigur 
îmi dau seama că aceasta este 
pentru mine o mare cinste dar și 
o mare răspundere.

Doresc și sînt gata 
toată strădania, elanul 
tințele de care dispun 
prin forțele mele să contribui la 
buna gospodărire și rezolvare a 
problemelor înfrumusețării stațiu
nii și orașului Sinaia, pentru a-și 
merita pe deplin titlul de „Perla 
Carpaților". Astfel, în viitoarea 
legislatură aș dori să inițiez une
le măsuri de folosire eficientă a 
creditelor bancare în vederea a- 
menajării unor baze de agrement 
în orașul și stațiunea noastră; 
pîrtii de schi și săniuțe, trambuli
ne, ștranduri, patinoare, terenuri 
de sport pentru tenis, golf, volei, 
baschet, minigolf — jocuri me
canice, parcuri sportive și distrac
tive și alte asemenea locuri — 
mult solicitate de turiști.

să depun 
și cunoș- 
pentru ca

ze exemplul. Era prin primăvara 
lui 1967. Comuna își procura apa 
necesară, și era nevoie de multă 
apă, de la vreo 50 de fîntîni arte
ziene care de la o vreme au în
ceput să sece, ceea ce amenința 
întreținerea normală a sectorului 
viticol. Cine n-a auzit de vinul 
de Teremia. S-a luat hotărîrea 
forării unei fîntîni pînă la 200 m 
adîncime. Debitul de apă obținut 
— 180 litri pe minut — a ofe
rit ideea introducerii unei conduc
te de apă în comună. Și ideea a 
prins viață. Prima comună din 
județ unde apa curge prin con
ductă în folosul cetățenilor. Și 
asta fără prea mare cheltuială. 
Fără turn de apă, fără lridrofoa- 
re... O stație simplă asigură men
ținerea unei presiuni constante. 
Țevile din material plastic. In 
prezent o treime din sat se a- 
provizionează cu apă de la cei 
3650 de m conductă instalată. 
Pînă în 1970 satul în întregime 
va beneficia de acestă realizare.

Iată un argument care pledea
ză pentru hărnicia gospodarilor 
satului și pentru lauda unui om, 
dar nu e singurul și chiar dacă 
nu le putem trece aici pe cele-

(Continuare în pag. a IH-a)

însuflețitorul bilanț al reali
zărilor dobîndite de întregul 
popor prilejuit de apropiatele 
alegeri de deputațl în Marea 
Adunare Națională, în consiliile 
populare ale județelor, munici
piilor, orașelor și comunelor, o- 
feră si tineretului din județul 
nostru motive de îndreptățită 
satisfacție și mîndrie. In boga
tul tablou al succeselor obținute 
în uzine, pe ogoare, în toate do
meniile de activitate, în contri
buția pe care oamenii muncii — 
români, maghiari, germani, de 
alte naționalități — de pe me
leagurile Aradului și-o aduc la 
înfăptuirea programului elaborat 
de partid, prezența tineretului 
— expresie a dragostei sale de 
muncă, a atașamentului față de 
politica partidului de înflorire 
multilaterală a țării — se face 
remarcată printr-un aport sub
stanțial.

Recunoaștere a acestui merit, 
a responsabilității cu care tine
retul participă la întreaga viață 
politică și socială — în același 
timp o dovadă a largilor drep
turi de care se bucură — este 
faptul că din cei 199 de candi
dați pentru consiliul popular 
județean desemnați pînă acum, 
54 sînt membri ai organizației 
noastre U.T.C., 26 de tineri au 
fost desemnați pînă acum can
didați pentru Consiliul popular 
al municipiului Arad. 104 pentru 
consiliile populare orășenești și 
peste 1 000 din cei 3 200 de can
didați desemnați pentru consilii
le populare comunale.

Această perioadă premergă
toare alegerilor, caracterizată 
printr-o vie activitate politică, 
prin efervescența creatoare în 
toate domeniile, ilustrează hotă- 
rîrea tinerilor din satele și ora
șele județului nostru, de-a par
ticipa cu și mai mult elan la 
realizarea obiectivelor planului 
cincinal, de-a se încadra cu toa
tă forța și priceperea lor în e- 
fortul de punere în valoare a 
noi și noi rezerve, pentru dez
voltarea economiei naționale.

Obiectivul fundamental al pre
ocupărilor noastre — terenul în 
care dorim să ne afirmăm prin 
rezultate cît mai de prestigiu — 
este cel al producției, al mobili
zării tinerilor la îndeplinirea 
sarcinilor sporite care stau în 
fața întreprinderilor industria-

LIVIU DERBAN
prim secretar al Comitetului 

județean Arad al U.T.C,

Ic, a unităților agricole socia
liste. Angajamentul organizației 
județene de partid în întrecerea 
pentru îndeplinirea și depășirea 
prevederilor planului pe 1969, ne 
oferă, în această privință, un 
cîmp vast de afirmare, de cin
stire a alegerilor de la 2 mar
tie cu rezultate deosebite în 
muncă. Partea ce ne-am asu- 
mat-o din aceste angajamente Ia 
recenta Conferință a organiza
ției județene, concretizată, în a- 
ceastă perioadă, la nivelul fie
cărei organizații U.T.C., al fie
cărui tânăr, reprezintă un pro
gram a cărui îndeplinire a înce
put bine. In majoritatea organi
zațiilor U.T.C. din întreprinderi 
au fost luate măsuri pentru ca 
tinerii să-și îndeplinească Ia toți 
indicatorii sarcinile de plan 
chiar din primele zile ale anu
lui. O atenție deosebită acordă 
organizațiile noastre U.T.C. par
ticipării active a tinerilor la a- 
dunările salariaților pentru a-și 
aduce contribuția la stabilirea 
măsurilor de îmbunătățire a ac
tivității din fiecare întreprinde
re. Pe baza recomandărilor Con
ferinței județene, organizațiile 
U.T.C. din întreprinderi au 
ceput să-și concretizeze în 
țiuni mai interesante, mai 
cionte, preocupările pentru

în- 
ac- 
efi-
în-

tărlrea disciplinei în muncă, 
pentru cultivarea la tineri a 
înaltei responsabilități față de 
sarcinile ce le revin în produc
ție. Aș menționa, în acest sens, 
amplele dezbateri inițiate în or
ganizațiile U.T.C. de la Uzina de 
reparații, Fabrica „Libertatea", 
Fabrica de confecții, de mobilă 
etc. care și-au propus să orien
teze opinia colectivului spre li
chidarea absențelor nemotivate, 
a întârzierilor, să sporească 
combativitatea uteciștilor, a tu
turor tinerilor față de abaterile 
de la disciplina muncitorească, 
începută recent, se află în plină 
desfășurare olimpiada tinerilor 
din transporturi, care în unele 
organizații — la „Autobuzul" 
Arad, Lipova și Almaș, de pildă 
— se remarcă printr-un plus de 
Inițiativă, de atractivitate, ceea 
ce duce la un grad sporit de e- 
ficiență.

Cu deosebită satisfacție, înre
gistrăm în această perioadă o 
înviorare a activității organi
zațiilor U.T.C. de la sate. Sti
mulate de atmosfera mobiliza
toare ce domnește în cooperați- ’ 
vele agricole, preocupate de sta
bilirea noilor planuri de pro
ducție, organizațiile U.T.C din 
majoritatea comunelor, pe baza 
măsurilor Plenarei C.C. al 
U.T.C. din decembrie anul tre
cut, a angajamentului organiza
ției județene, au început să 
inițieze activități politico-edu-

(Continuare în pag. a lll-a)

H. LEREA

BUZĂU

NOI CONSTRUCȚII
INDUSTRIALE

La Întreprinderea „Metalurgi
ca" din Buzău a intrat în func
țiune o secție de forjă. Hala — 
impunătoare construcție, este 
dotată printre alte utilaje cu o 
presă de 215 tone, o presă cu 
fricțiune și două ciocane pneu
matice. Noua secție dispune și de 
patru cuptoare pentru încălzire. 
In imediata apropiere a întreprin
derii „Flacăra" a intrat în probe 
tehnologice hala de prefabricate 
din beton armat. Cuprinzînd 
610 m.p., hala va produce anual 
6 000 m.c. prefabricate. Prepara
rea betonului, transportul de la 
locul de turnare, deplasarea pre
fabricatelor din camerele de etu- 
vare în depozit se execută meca
nizat.

ALEXANDRU DEȘLIU 
subredacția Buzău

Din carnetul tinârului scriitor

OAMENI

GENEROȘI
de ION CRÎNGULEANU

Eu nu înțeleg prin generozitate o disponibilita
te totală de dăruire ; oameni-ofertă, oameni- 
avufie inepuizabilă în folosul celor descoperiji 
la acest capitol I Cred, în chip subiectiv, că oa
menii generdși sînt așa cum i-am cunoscut în 
copilărie sau în adolescență : lipsiți de meschi
nărie, curajoși, vibranți și sensibili la adevăr 
si puritate, entuziasmați ae talentul autentic și 
hărnicia neobosită a tinerilor. Ei spun glu
mind : „Capitulez în fața lumii, în fața prospe
țimii și-a adevărului". In momente cheie, am 
avut norocul să cunosc cîțiva generoși la înce
putul descoperirii lumii și s-a petrecut cu mine 
acea fulgerătoare metamorfoză care înseamnă 
transformarea timidității în curaj. La vreme, a- 
cești oameni au știut să se despartă de mine 
(aparent I) lăsîndu-mă să navighez de unul sin
gur. Asta a însemnat de fapt cea mai adevăra
tă generozitate care suna în auzul destinului 
cam așa : „să vedem cum te descurci" ! Deci, 
generozitatea, încrederea și dragostea chiar, nu 
s-au transformat, nu s-au transferat în bălăceli 
sentimentale. Cu alte cuvinte, ei se retrag, ve
ghind crearea personalității tale care trebuie să 
ne sănătoasă, adevărată și solidă., Și numai

(Continuare în pag. a IlI-a)

In aplauzele asistenței, în pre
zidiul adunării au luat loc tova
rășii Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, 
Constantin Drăgan, lanos Faze- 
kas, Ștefan Voitec, Dumitru Popa, 
Dumitru Popescu, precum și 
tovarășii Anton Breitenhofer, 
Ludovic Takacs, membri ai 
Consiliului de Stat, Pompi- 
liu Macovei, președintele Co
mitetului de stat pentru Cul
tură și Artă, Ion Iliescu, pritn- 
secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tinere
tului, Miron Nicolescu, președin
tele Academiei, Zaharia Stancu, 
președintele Uniunii Scriitorilor, 
Jean Livescu, rectorul Univer
sității București, Cicerone Goru- 
nescu, director general al Uzine
lor „23 August", Cornel Brei- 
beanu, maistru la Uzinele „Vul
can", Ioana Soare, muncitoare 
la Fabrica de confecții și trico
taje București, și Elena Batiște, 
studentă.

In sală se aflau membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești, academicieni, oameni de 
știință și cultură, numeroși oa
meni ai muncii din întreprinde
rile ți instituțiile Capitalei, zia
riști.

Adunarea jubiliară a fost des
chisă de tovarășul Dumitru Popa, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., primarul ge
neral al Capitalei.

Despre însemnătatea marelui 
act istoric al Unirii a vorbit Pom- 
piliu Macovei, membru al C.C. 
al P.C.R., președintele Comitetu
lui de Stat pentru Cultură șl Artă.

(Continuare în pag. a Il-a)

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
a primit joi dimineața, la Pa
latul Republicii, pe ministrul 
afacerilor externe al Regatu
lui Maroc, dr. Ahmed Laraki.

La primire a luat parte 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe.

în cadrul convorbirii au 
fost discutate probleme pri
vind relațiile dintre cele două 
țări, precum și unele proble
me actuale ale situației inter
naționale. Constatîndu-se cu

satisfacție evoluția pozitivă a 
legăturilor bilaterale, a fost 
exprimată voința celor două 
țări de a întări legăturile de 
prietenie și cooperare multi
laterală reciproc avantajoase. 
Totodată a fost exprimată do
rința României și Marocului 
de a-și aduce contribuția în 
continuare la cauza menținerii 
păcii și dezvoltării colaborării 
internaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordiali
tate.

președintelui Consiliului de Stat

La 23 ianuarie 1969, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Roniân’a, 
Nicolae Ceaușescu, a primit 
pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Regatului 
Unit al Marii Britanii și Ir
landei de Nord la București, 
Denis Seward Laskey, care 
și-a prezentat scrisorile de 
acreditare.

Cu acest prilej, au rostit 
cuvîntări ambasadorul Denis 
Seward Laskey, și președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu.

După ceremonia prezentă
rii scrisorilor de acreditare, 
președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, a 
avut o convorbire cordială cu 
ambasadorul Marii Britanii, 
Denis Seward Laskey.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare și 
la convorbire au participat 
Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat, și 
Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe.

Ambasadorul britanic a 
fost însoțit de membri ai am
basadei.
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CALEA FERATA
„GRAFIC LA SCARA ȚARII

AL DEZVOLTĂRII ECONOMIEI SOCIALISTE
In urmă cu 100 de ani, în 

ziua de 31 octombrie 1869 un a- 
devărat car de foc. cu o viteză 
care părea pentru contemporani 
năprasnică, învăluit în nori 
imenși de aburi, despica în două 
Cîmpia Dunării, semnalizînd în 
istoria Căilor Ferate Române 
darea în exploatare a primei 
linii ferate de pe teritoriul 
Principatelor Unite — linia 
Giurgiu — București Filaret.

Cele trei vagoane rudimenta
re. cu o capacitate de 90 de 
locuri luminate cu lămpi ali
mentate cu ulei de rapiță și 
încălzite cu „chafferettes“-uri 
(vase cu apă caldă), care com
puneau trenul inaugural, erau 
remorcate de o locomotivă cu 
aburi construită Anglia.

• CALEA FERATĂ ROMÂNEASCĂ LA 100 DE ANI 
DE EXISTENȚĂ • ARTERE ÎN CARE PULSEAZĂ RIT
MUL Șl ENERGIA PREFACERILOR ÎN PEISAJUL CON
TEMPORAN

DE
AL ROMÂNIEI SOCIALISTE • ÎNCEPUT 
SECOL II LA C.F.R.: „DRUM BUN!"

LOCOMOTIVEI ELECTRICE

La toate aceste fapte și date 
gîndeam privind vastele expo
nate ale Muzeului Căilor Ferate, 
avînd prezente pe retină imagi
nile celor 8 linii electrice de 
contact din Gara 
vor lucra sub o 
27 000 volți.

Cei 100 de ani __  ______ _
două economii total deosebite. 
Cifrele care se alătură și se 
compară sînt mărturia evoluției 
și a înaltei tehnicități feroviare 
— la nivelul european — la 
care a ajuns țara noastră. Sec
toarele sistemului nostru econo
mic, în interferența lor structu
rală, solicită calea ferată într-o 
impetuoasă și complexă compe
tiție, avînd ca scop dezvoltarea 
și modernizarea întregii eco
nomii.

Ca o adevărată respirație a 
țării, ritmul intens al transpor
turilor feroviare exprimă rit
mul însuși al dezvoltării econo-

de Nord care 
tensiune de

fac hotarul a

ÎNPAG.A2-A;
Conferințe ale 

organizațiilor 

județene U.T.C.

ACTUALITATEA

ÎNPAG.A3-A;
SPORT
Dezbaterea noastră : „SI

TUAȚIA SI CONDIȚIA ECHI
PEI REPREZENTATIVE de 
HANDBAL MASCULIN".

C.F.R., 
dispunea 

ce

cîți însuma întîia linie ferată 
românească, fiind parcurși în- 
tr-o oră șl 45’ — viteză care a 
deschis era circulației rapide în 
țara noastră.

întregul parc 
data aceea, 
numai 5 locomotive 
teau să dezvolte o viteză 
die de 40 km/h — cei 70

STAȚIE

O nouă prezență în peisajul arhitectonic al fermecătorului oraș Piedeal — clădirea garu oaia revent 
in funcțiune Foto : AGERPRES

RESPONSABILI
TATEA JUCĂTO
RULUI DE LOT

GH. ISTRATE

ATENȚIE 
SCHIMBUL 
MIINE

LA 
DE

(Continuare în pag. a ll-a)

țl LA MEDIAȘ, O MODĂ

DE CALE FERATĂ
La Mediaș s-a dat 

în folosință noua sta
ție C.F.R. pentru că
lători. La construcția 
clădirii principale s-au 
folosit mozaicuri ve- 
nețiene, placaj de 
marmură și alte ma
teriale speciale, care 
dau un aspect ele- 
fant întregului imo- 

il. Originalitatea ar-

hitectonică este subli
niată și de acoperișul 
alcătuit din ferme de 
beton cu chesoane 
mozaicate, susținute 
de stîlpi înclinați. Ac
cesul călătorilor spre 
liniile de garare se 
face prin tunele sub
terane. Lingă această 
clădire a fost ridicată 
o alta cu cinci nivele

pentru sectorul de ex
ploatare, unde sînt in
stalate agregatele mo
derne pentru centra
lizare electrodinami- 
că. Alături de gara 
pentru călători s-a 
dat în exploatare o 
stafie de mărfuri, pre

văzută cu linii de. ga
rare.

(Agerpres)
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In încheierea adunării a avut 
loc un spectacol festiv. Ansam
bluri, orchestre ți artiști de frun
te ai scenelor bucurețtene au in
terpretat cîntece ți ^versuri inchi-

nate patriei ți partidului, lucrări 
simfonice de compozitori români, 
locuri populare din diferite părți 
ale țării. In final, corurile ți co
lectivele de dansuri ale ansam
blurilor Armatei, „Perinița" ți 
„Ciocirlia", au prezentat tabloul

„Hora Unirii". Asistența a subli
niat prin aplauze repetate evolu
ția interpreților.

La sfirșitul spectacolului, artiș
tilor le-au fost oferite flori.

(Agerpres)

Cuvîntarea rostită de tovarășul 
POMPILIU MACOVEI

Evoeînd evenimentul istoric de 
Importanță crucială în viața po
porului român, vorbitorul a subli
niat că Unirea, punînd bazele 
Statului național român modem, 
a marcat punctul de plecare ai 
procesului de dezvoltare politică 
Unitară a națiunii noastre. Ea a 
accelerat progresul său economic, 
șocial, cultural și științific, cre- 
tnd premisele cuceririi indepen
denței și suveranității de stat a 
pomâniei.

Istoria a înscris în filele sale 
pn lung șir de lupte grele pe 
Care le-au dus de multe ori îm
preună moldovenii, muntenii și 
cu transilvănenii. Unirea s-a plă- 
(nădit ca un sentiment de frăția 
a oamenilor de pe aceste me
leaguri în care creștea puternică 
și vie conștiința unității de ori
gină, de limbă, de obiceiuri ți 
păzuințe, care își înmulțeau și 
întăreau legăturile economice și 
culturale.

Învingînd împotrivirea forțe
lor reacționare antiunioniste, din 
rîndul moșierimii și burgheziei a- 
utohtone, precum și piedicile ex
terne, poporul a impus unirea 
principatelor la 24 ianuarie 1839 
•— dată adine încrustată în isto
ria României. Prin dubla alegere 
a domnitorului Alexandru loan 
Cuza, Unirea a reprezentat o în
cununare a îndelungatei lupte a 
poporului nostru, în condițiile is
torice de la jumătatea secolului 
al XIX-lea.

Evenimentul a avut un puter
nic ecou în rîndurile populației 
din Transilvania, care a așteptat 
cu și mai multă încredere ivirea 
momentului favorabil pentru „a 
se uni cu Țara**. Patrioții tran- 
«ilvăneni vedeau în Unirea Prin
cipatelor un prim pas pe calea 
unirii poporului român într-un 
Singur stat național.

Stînd la temelia statului nostru 
național, unirea Moldovei și a 
Țării Românești a deschis o nouă 
etapă în dezvoltarea poporului 
nostru.

„Unirea Principatelor — arată 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
a reprezentat actul care a pus 
bazele statului național român 
modem. Unirea, precum și refor
mele cu caracter burghezo-de- 
mocratic care i-au urmat au cre
at condiții pentru accelerarea 
dezvoltării țării pe drumul capi
talismului. Etapa nouă în care 
intrase societatea românească... 
impunea și mai stringent unirea

Transilvaniei cil România ți cu
cerirea independenței de stat a 
întregului popor român*.

La mai puțin de două decenii, 
poporul nostru avea să-și cuce
rească, pe cîmpul de luptă, cu 
grele jertfe de singe, indepen
dența față de Poarta otomană, 
ceea ce a contribuit la consoli
darea statului național.

Lupta pentru apărarea ți afir
marea ființei naționale a poporu
lui român a căpătat însă un pu
ternic și profund sens o dată cu 
dezvoltarea mișcării revoluționare 
a proletariatului.

Peste patru decenii de la do- 
bîndirea independenței, lupta 
multiseculară a poporului român 
pentru făurirea statului național 
unitar a fost încununată prin u- 
nirea Transilvaniei cu România, 
act cu o profundă semnificație 
istorică, de la înfăptuirea căruia 
poporul nostru a sărbătorit recent 
împlinirea unei jumătăți de secol. 
Ea a creat cadrul statal al dezvol
tării moderne a țării, exercitând 
o înriurire pozitivă asupra între
gii sale evoluții ulterioare. Cu 
toate acestea, România a conti
nuat să se mențină la un nivel 
înapoiat din punct de vedere e- 
conomic, rămînind o țară cu un 
caracter preponderent agrar și cu 
un nivel de viață scăzut.

Pe treptele dezvoltării sale, is
toria zbuciumatelor lupte ale po
porului pentru libertate socială ți 
națională — a spus în continuare 
vorbitorul — avea să încredințeze 
clasei muncitoare, Partidului Co
munist Român, rolul de înfăptui
tor consecvent al nobilelor idea
luri de viață, de libertate și de 
dreptate socială ale poporului.

Cei 25 de ani, care au trecut 
de la eliberarea României de sub 
jugul fascist, au schimbat din te
melii înfățișarea țării, ducînd la 
rezolvarea marilor probleme so- 
cial-economice, posibilă numai în 
cadrul societății socialiste. în acest 
sfert de veac, sub conducerea 
partidului comunist, poporul ro
mân a înlăturat pentru totdeauna 
jugul dominației imperialiste, și-a 
cîștigat deplina independență de 
stat, făurindu-și în mod liber 
viața sa nouă. Socialismul a re
purtat victoria deplină și defini
tivă atît la orașe, cît și la sate. 
România numărindu-se astăzi 
printre statele cu cea mai avan
sată orânduire socială si politică. 
Forțele de producție ale țării au 
înregistrat o creștere considerabilă,

iar știința, cultura, arta, învăță- 
mîntul au cunoscut o puternică 
înflorire.

Ilustrând apoi succesele istorice 
ale poporului român în rezolva
rea celor mai arzătoare năzuințe 
ale sale, vorbitorul a spus :

în climatul de efervescență 
creatoare, datorat patricipării în
suflețite a muncitorilor, țăranilor 
și intelectualilor, climat imprimat 
de Congresul al IX-lea și do Con. 
ferința națională a partidului, țara 
noastră a cunoscut un amplu pro
ces de perfecționare multilaterală 
a vieții economice și sociale. Prin 
complexul unitar de măsuri stabi
lite de partid în vederea perfec
ționării conducerii și planificării 
economiei naționale, îmbunătăți
rii organizării producției și a 
muncii, dezvoltării și adîncirii de
mocrației, promovării ferme a 
principiilor de echitate și justiție 
socială, întăririi orînduirii noastre 
socialiste s-a dat un puternic im
puls inițiativei șl energiei crea
toare a oamenilor muncii, partici
pării lor la conducerea treburilor 
de stat și obștești.

în cadrul acestui proces se ma
nifestă tot mai puternic rolul con
ducător al clasei muncitoare, se 
dezvoltă alianța mundtorească- 
țărănească, unitatea muncitorilor, 
țăranilor, intelectualilor, a tuturor 
celor ce muncesc, indiferent de 
naționalitate.

Rezultat ai profundelor trans
formări revoluționare petrecute în 
perioada construcției socialiste, u- 
nitatea social-politică a poporului 
își găsește expresia în crearea 
Frontului Unității Socialiste.

Campania electorală ce se des
fășoară în toată țara pentru alege
rile de deputați în Marea Adu
nare Națională și în consiliile 
populare — manifestare elocventă 
a democrației orînduirii noastre — 
este și prilejul unui bogat bilanț 
de realizări. Viața, practica socială, 
au confirmat justețea politicii 
marxist.leniniste a Partidului Co
munist Român, caracterul științi
fic, realist al programului său de 
făurire a noii societăți în patria 
noastră.

Pe acest fundal se profilează și 
mai clar rolul națiunii și statului 
ca bază a dezvoltării societății so
cialiste. în trecut, națiunea era 
măcinată de contradicții antago
nice, expresie a claselor angajate 
în luptă. Astăzi, desființarea ex
ploatării omului de către om ci
mentează unitatea națiunii noastre

socialiste, a cărei dezvoltare co
respunde intereselor obiective ale 
vieții sociale, independenței și su
veranității statului, ca și interese
lor internaționalismului socialist, 
solidarității internaționale a oame
nilor muncii.

Mobilizînd forțele poporului ro
mân pentru înfăptuirea obiective
lor edificării noii societăți, parti
dul nostru desfășoară în același 
timp o intensă activitate pe arena 
internațională. între politica inter
nă și politica externă a partidului 
și statului nostru există o deplină 
concordanță, o unitate dialectică 
ce reflectă grija și responsabilita
tea cu care își îndeplinește Parti
dul Comunist Român atît îndato
ririle naționale, cît și pe cele 
internaționale.

Poporul nostru pornește de la 
convingerea că relațiile de strin- 
să prietenie și alianță cu toate 
statele socialiste de care Româ
nia este legată prin comunitatea 
orînduirii sociale, prin țelurile 
fundamentale ale construirii so
cialismului și comunismului, prin 
ideologia comună marxist-leni- 
nistă, corespund intereselor sale 
vitale, ca și ale tuturor țărilor 
socialiste, cauzei generale a so
cialismului ți păcii în lume. în 
acest spirit, partidul șl statul 
nostru situează în centrul poli
ticii externe dezvoltarea priete
niei, colaborării și alianței cu 
toate țările socialiste, pe baza 
marxism-leninismului ți Interna
ționalismului socialist, a respec
tării independenței, suveranită
ții, egalității în drepturi, ne
amestecului în treburile Interne, 
întrajutorării tovărășești ți avan
tajului reciproc, militează pen
tru continua întărire a sistemu
lui mondial socialist, a mișcării 
comuniste șl muncitorești inter
naționale.

în același timp, călăuzindu-se 
după interesele supreme ale pă
cii, România acționează pentru 
extinderea colaborării cu toate 
statele, indiferent de orînduirea 
lor social-politică.

Ca țară care a dat nenumă
rate jertfe pentru cucerirea ți 
apărarea independenței ei națio
nale, România *se pronunță cu 
fermitate pentru respectarea 
dreptului popoarelor de a se 
dezvolta de sine stătător, de a-și 
alege nestingherit calea evoluție! 
social-politice, de a-și organiza 
viața potrivit năzuințelor lor, 
împotriva politicii agresive a 
cercurilor imperialiste, a politicii 
de dictat, de cotropire și ane
xiune, de amestec de orice fel 
în treburile interne ale altor po
poare. Țara noastră militează 
pentru eliminarea surselor do 
încordare între state, pentru rea
lizarea securității șl a unui cli
mat de încredere în lume, pen
tru întărirea securității euro
pene, pentru stingerea focarelor 
de război din Vietnam, Orientul 
Apropiat și din alte zone

globului, pentru promovarea u- 
nor măsuri care să înlăture pe
ricolul atomic, să asigure pacea 
mondială. Consecvenți principii
lor noastre de politică externă, 
considerăm că rezolvarea pro
blemelor litigioase nu poate a- 
vea loo pe calea zăngănitului de 
arme, a politicii de forță — așa 
cum vor cercurile imperialiste 
— ci prin tratative, promovînd 
înțelegerea și respectarea inte
reselor reciproce. în această or
dine de idei, țara noastră se 
pronunță pentru desființarea 
blocurilor militare, pentru lichi
darea bazelor și retragerea tru
pelor de pe teritoriile altor sta
te. Ca stat socialist și ca mem
bră a Organizației Națiunilor 
Unite, ea își va aduce și în vii
tor contribuția activă la soluțio
narea pozitivă a marilor proble
me cu care este confruntată o- 
menirea în prezent, în interesul 
păcii și securității popoarelor. _ Panizati<

Sărbătorirea împlinirii a 110 9 cina de 
ani de la Unirea Principatelor 
Române, evocarea solemnă a 
trecutului de luptă pentru uni
tatea poporului nostru, pentru 
progresul societății românești, 
constituie pentru întregul nostru 
popor un prilej de adîncă mîn- 
drie patriotică, un imbold pen
tru intensificarea eforturilor în 
vederea ridicării României pe 
noi trepte, mereu mai înalte, de 
progres șl civilizație. Dovezi

Conferința organizației jude
țene Covasna a U.T.C. a oferit 
prilejul unei ample retrospec
tive în. toate domeniile activită
ții desfășurate de miile de ti
neri români și maghiari din tî- 
năra unitate teritorială în care 
oamenii muncii au înscris noi 
succese în viața economică și

• socială.
Analizînd rezultatele obținute 

în domeniul economic, vorbito- 
ril au apreciat munca înfrățită 9 Q tinerilor care, alături de toți 
oamenii muncii, sl-au adus o 
contribuție activă la realizarea 

• sarcinilor de plan în întreprin- 
dertle industriale. In domeniul 
construcțiilor, la sporirea pro- 9 ducției agricole vegetale șl ani
male. Ghcorgho Iuga, secretarul 
Comitetului U.T.C. de la I.F. In- gh torsura Buzăului, s-a referit la 

“educația tineretului prin muncă 
șl pentru muncă, arătînd că or- 

— ganizațlel U.T.C. îl revine sar- 
_ _  âu mare responsabilitate

de a acționa în problemele Je- 
— gate de aceasta, intervenind la 9 timpul oportun pentru înlătura

rea lipsurilor. Evidențiind suc
cesele obținute la Intreprlnde- 9 rea minieră Căpenl. t:nde planul 

w anului trecut a fost îndeplinit 
cu 10 zile înainte de termen, a 

» fost redus prețul de cost șl s-au 
— obținut economii suplimentare 

de 3 milioane lei. Abraham 
• De™ a arătat că în aeeite ci

fre «e reflectă și eforturile cu 
- • care au cinstit tinerii comuniști
pilduitoare ale acestui drum pe numele de miner. „Vom contrl- 
care-1 urmăm neabătut sub con- 9 bul în continuare la realizarea 
ducerea Partidului Comunist Ro
mân sînt întrecerea pentru în
deplinirea ș! depășirea sarcinilor 
planului pe 1969, an hotărttor 
al cincinalului, 1 „ j „ 
însnflețitoare asumate de colec
tivele de oameni ai muncii de 
pe tot cuprinsul țării, în întîm- 
pinarea celei de-a 25-a aniver
sări a eliberării țării și a celui 
de-al X-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român, abnegația 
cu care muncesc pentru tradu
cerea în viață a programului de
săvârșirii construcției socialiste, 
a înfloririi vieții materiale și spi
rituale a patriei noastre. Pentru 
partidul nostru, pentru toți oa
menii muncii din România, pen-

noastre — a
— nu există 
decît aceea

planului ți vom răspunde cu an-

• gajamente proprii, luate de fle
care tînfir, la chemările adre
sate întregi! țări de către orga
nizațiile județene de partid șl angajamentele A U.T.C.".

ato de cnlec- “ Participanții la dezbateri au 
subliniat formele cele mai/

X- J----- ----------- - • •• *

©cionte de acțiune a organizației 
U.T.C. pentru calificarea si ri-

c

tru tineretul zilelor 
încheiat vorbitorul 
datorie mai sfîntă 
de a ține nestinsă flacăra lumi
noasă a progresului, a indepen
denței ți suveranității patriei, de 
n-si consacra toate forțele trium
fului celei mai drepte șl mai 
înaintate orînduiri sociale — o- 
rînduirea comunistă, pentru care 
trebuie să nu precupețim nimic 
din ceea ce brațele, mintea ți 
inima noastră pot să producă, 
căci ele produc pentru fericirea 
noastră și a urmașilor noștri.

VINERI. 24 IANUARIE 1969
11,90 — Limba rusă. Lecția

40.
11.30 — Limba spaniolă. Lec

ția 42.
17.30 — Telex T. V.
17,35 — Actualitatea în agri

cultură.
17,50 — Actualitatea în In

dustrie.
18,05 — Limba spaniolă — 

lecția 42 (reluare).

SPECTACOL LITERAR- 
MUZICAL OMAGIAL

Apreciind astfel aportul tineri
lor în producție, faptul că rezul
tate bune dobîndito în cursul a- 
nului trecut în întreprinderile in
dustriale, în exploatările miniere, 
pe șantierele de construcții, in
corporeal*. și contribuția directă 
a uteciștilor, a întregului tineret 
al județului, Conferința organiza
ției județene Alba a U.T.C. a re
liefat că bilanțul ar fi putut să 
fie și mai bogat dacă împotriva 
unor neajunsuri care mai există 
în activitatea organelor și organi
zațiilor U.T.C. și care au avut ur
mări negative în comportarea ti
nerilor la locul de muncă, s-ar fi 
luat măsuri eficiente și la vreme, 
dacă s-ar fi ținut seama de ex
periența bună acumulată într-o 
serie de organizații, dacă «-ar fi 

w trecut la generalizarea acesteia. 
_ întârzierile, absențele nemotivate, 9 rămînerile sub normă, nerespec- 

tarea de către tineri a disciplinei1 a • * — - -

t

O importantă 
manifestare științifică

Intre 23 șl 25 ianuarie 
desfășoară, In Capitală, lu
crările simpozionului „Orga
nizarea științifică a condu
cerii producției și a mun
cii", organizat sub auspiciile 
Comitetului de Stat pentru 
Probleme de Organizare șl 
Salarizare. Această impor
tantă manifestare științifică 
va prilejui un valoros schimb 
de opinii asupra unor con
cepții moderne ale organiză
rii științifice a conducerii e- 
conomiei și producției. în 
cadrul celor trei secții în 
oare se desfășoară lucrările 
simpozionului — organizarea 
conducerii întreprinderilor, 
organizarea producției, pre
cum șl organizarea și nor
marea muncii — vor fi pre
zentate comunicări privind 
metodele noi folosite în a- 
ceste domenii de activitate șl 
exemple de aplicare concre
tă a acestora în întreprin
derile din tara noastră.

Promovarea schimbului da 
experiență prilejuit de aceas
tă importantă reuniune ști
ințifică va avea, fără îndoia
lă, urmări pozitive în dome
niul creșterii eficienței eco
nomice a întreprinderilor, 
contribuind la promovarea 
celor mai noi șl mai eficien
te metode de conducere șl 
de organizare a producției și 
a muncii.

_____ I. M.
O inițiativă a întreprinde

rii cinematografice Ploiești t 
PROGRAM DE FILME 

PRIVIND 
PROTECȚIA MUNCII

„Festivalul filmului pentru 
elevi**, „Festivalul filmului 
1* Bate* — etapa a Il-a, con
tinuă cu o nouă acțiune lni- 
fiată de întreprinderea ci
nematografică interjudețeană 
Ploiești, legată de procesul 
de producție din întreprin
deri. Este vorba de proiec
tarea unor filme documen
tare privind protecția mun
cii. Colectivele Uzinelor „1 
Mal*. Rafinăriilor Brazi, Te- 
leajen, Ploiești, I.R.I.C., 
I.T.A.U., Fabrica de conser
ve Văleni de Munte etc., au 
posibilitatea, vizionînd fil
mele „Distanta", „Accident 
mortal", „Prețul neglijenței", 
să la măsuri pentru apărarea 
sănătății oamenilor, folosirea 
în bune condiții, a utilaje
lor ți agregatelor.

PETKE DUMITRU 
suhredacția Prahova

FELDMAREȘALA
rulează la Patria (orele 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15),
București (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21).

PANTOFUL CENUȘĂRESEI 
rulează la Republica (orele 10; 
12; 14,30; 17; 19; 21).

EXPRESUL COLONELULUI 
VON RYAN

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

DRUMUL SPRE SATURN • 
SFIRȘITUL SATURNULUI 

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

GISELLE 
rulează Ia 
11,15; 13,45;

NOAPTEA 
wilpayă In
18.30) . AVENTURA (orele 11;
13.30) . STRIGATUL (orele 8,30; 
21).

ANNA KARENINA
rulează la Lumina (orele 9— 
17 în continuare; 20).

HOMBRE 
rulează la Rahova 
18).

AVENTURILE LUI 
WYER, MOARTEA 
INDIANUL

rulează la Doina (orele 9; 
12,15; 16; 19,30), Giulești (orele 
15,30; 19), Arta (orele 9—15,45 
în continuare ; 19,15).

FRAGII SĂLBATICI 
rulează Ia Union (orele 15,30; 
18: 20.30).

ACUZATUL
rulează Ia Floreasca (orele 
18,15; 20,30). FREDY, LOVEȘ
TE TU INTÎI! (orele 9; 11,15; 
13,45; 16).

ALO, JAPONIA î 
rulează 
le 9-21

BECKET 
rulează 
9,30; 13; 16,30; 20).

UN DELICT APROAPE 
FECT

(rulează Ia Excelsior 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
Melodia (orele 9; 11,15; 
16; 18,30; 20,45), Gloria 
9; 11,15; 13,30; 18; 18,15; 20,30), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

PROFESIONIȘTII
rulează la Grivița (orele 9,30; 
12: 15.30; 18; 20,30). Aurora ta

Victoria (orele 9; 
16,15; 18,30; 20,45).

Central (orele 18;

(orele 15,30;

TOM «A- 
LUI JOE

la Timpuri Noi (or«- 
în continuare).

Ia Feroviar (orele

FER'
(orele 
20,30), 
13,30; 
(orele

dicaraa calificării tinerilor, pen
tru întărirea conștiinței lor so
cialiste, pentru dezvoltarea o- 
piniei combative a colectivelor 
față de deficiențele șl lipsurile 
semnalate. De o importanță deo
sebită, s-a arătat în dezbatere, 
este diferențierea muncii pe ca
tegorii de tineri și, în funcție de 
acestea, organizarea olimpiade
lor pe meserii, a schimburilor 
de experiență, popularizarea 
cărții tehnice, consfătuirile pe 
probleme de producție. Printre 
propunerile care au găsit un 
larg ecou în rîndurile delezail- 
lor se numără cea a secretarului 
Comitetului orășenesc Sf. Gheor- 
ghe al U.T.C., Balogh Atila, in 
legătură cu înființarea în fiecare

COVASNA
întreprindere a unor cercuri ale 
tinerilor inovatori, unelte ale 
dezvoltării spiritului de iniția
tivă.

Un apațlu larg l-a ocupat, de 
asemenea, șl analiza activității 
organizațiilor U.T.C. de la sate, 
rolul care le revine pentru a-1 
face pe tineri eă înțeleagă în 
mal mere măsură răspunderea 
socială a muncii în agricultură, 
în perioada care a trecut, în ma
joritatea comunelor, dintre care 
«-au evidențiat mal alea organi
zațiile U.T.C. de la cooperativele 
agricole din Chichlț. Tamașfa- 
lău, Moacsa, Sfnzlenl, Zagon, au 
avut loc dezbateri privind parti
ciparea tinerilor la muncă, a-au 
Inițiat tntllnlrl cu specialiști și 

• cadre de conducere pentru pre
zentarea preocupărilor curente 
șl de perspectivă ale C.A.P., 
s-au organizat concursuri pe 
teme de agricultură, zootehnie

«I mecanizare, I*- acestea au a- 
vut un efect mobilizator pentru 
participarea neîntreruptă și cu 
toată capacitatea la campaniile 
agricole. Nagy Vilhelm, secreta
rul Comitetului comunal U.T.C. 
Zagon, arăta că in cele două 
cooperative agricole din comună 
lucrează 272 de tineri care au 
participat la toate campaniile a- 
gricole și este un merit al or
ganizațiilor U.T.C. că au reușit 
sfi-i antreneze cu continuitate 1* 
realizarea lor.

Un apel deosebit a lansat con
ferința, in ceea ce privește „sec
torul zootehnic : „Este de dato
ria organizațiilor U.T.C. de a 
forma tinerilor o mentalitate 
nouă față de muncă în acest 
sector. Creșterea animalelor de
vine astfel o profesiune pe oara 
numai cel care o stftpînesc bine 
pot s-o exercite. Atît aici cît și 
în alte «ectoare. cercurile agro
zootehnice nu-si pot finaliza me
nirea decît dacă sînt frecventata 
de un număr mare de țărani 
cooperatori oare trebuie antre
nați apoi la întreaga viată eco
nomică a unităților agricole**,

A fost analizată, de asemenea, 
activitatea organizațiilor U.T.C. 
din școli, necesitatea pregătirii cu 
consecventa a tinerilor care ur
mează să fie primiți în U.T.C.

Lucrările conferinței, la des
fășurarea cărora au luat parte 
tovarășii Constantin Stanca, se
cretar al comitetului județean de 
partid, lulin Fare, adjunct de 
set de «ecțîe Ia C.C. al U.T.C. 
reprezentanți od unor inștituții 
și organizații obștești, au con
tinuat cu alegerea noUor organe 
de conducere ale organizației 
Județene U.T.C.

Ca prim secretar al Comitetu
lui județean Covasna el U.T.C. 
■ fost alea tovarășul FflstSi 
Emerlk.

CORNEL POGACEANU

pentru muncă. Sugerând forme șl 
metode adecvate unui asemenea 
scop conferința a relevat, printre 
altele, ca fiind de o incontestabi
lă eficiență mobilizatoare, acele 
procedee prin care spiritul de ini
țiativă al tinerilor este conjugat 
eu experiența, maturitatea și pri
ceperea celor mai In vîrstă, ast
fel îneît transmiterea cunoștințe
lor teoretice să țină seama în
deaproape de necesitățile de pro
ducție concrete. Concentrîndu-și 
atenția asupra formelor care pot 
să stimuleze tinerii, participanții 
la discuții au subliniat necesita
tea ca intervențiile organizațiilor 
U.T.C. în problemele ridicării

ALBA

rele 8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 
20,30).

LUSTRAGIUL 
rulează la înfrățirea tarele 
15 15 ; 17,45 ; 20). Cosmos (orele
15.30 ; 18 : 20,15).

COLUMNA (ambele serii) 
rulează la Buzești tarele 
15,30; 19). Drumul Sării (ore
le 15,30; 19), Cotroceni tarele 
15,30; 19).

VERA CRUZ 
rulează la Dacia (orele 8,30;
16.30 In continuare; 18,30; 
20,45).

URLETUL LUPILOR 
rulează Ia Bucegi tarele 9—
13.30 în continuare; 15,45; 
18,15; 20,45).

O LUME NEBUNĂ, NEBUNA. 
NEBUNĂ

rulează Ia Unirea tarele 
MARIANA. AGENTUL 
(ora 15,30).

O FATA FERICITA 
rulează la Lira (orele 
20,15), HEIDI (orele 15,30).

JUDOKA, AGENT SECRET 
rulează la Volga (orele 15,30; 
17,45; 20,15).

ASTA SEARĂ MA DISTREZ 
rulează la Miorița (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Torni» (orele 9—15,45 în con
tinuare; 18,15; 20,30).

18). 
0555

i«;

18,30 — La porțile cunoaște
rii — emisiune pen
tru tineret. „Origi
nea și evoluția vieții 
pe pămînt".

19,00 — Telejurnalul de sea
ră.

19.45 — 2 Martie 1969 — Din
carnetul scriitorului 
Tlberlu Utan.

20,00 — Tribuna săptămînii.
20,15 — „Hal să dăm mînă 

cu mînă* — montaj 
muzical-literar.

20.45 — Film documentar.
21,00 — Filmul artistic : 

„Răscoala* — pro
ducție a atudioulul 
„București*.

22,35 — Telejurnalul 
de noapte.

• de producție, semnalate la I. M. 
Baia de Arieș, Fabrica „Refrac
tara" din Alba Iulia, I. M. Aiud, 
U.P.S. Ocna-Mureș, ar fi trebuit 
să determine din partea organi
zațiilor U.T.C. analize profunde 

răspunzătoa
re «roș că ducă la mobilizarea ti
neretului. S-a acționat însă «po- 
rădic, fără eficiență față de astfel 9 abateri destul de des întîlnite 
în rîndul tinerilor.

— Referindu-se la consecințele a- 
® cestei activități lipsite de eficien

ță, numeroși participant! la dis
cuții au subliniat că formarea a- 
titudinii comuniste față de mun
că, obiectiv asupra căruia va tre
bui ca pe viitor să fie îndreptată 
întreaga atenție cere să fie în
țeleasă ca un proces continuu și 
realizată prin metode științifice 
de către organizațiile U.T.C. în 
colaborare cu toți factorii și în 
toate etapele formării tînărului

Comitetul municipal București 
al U.T.C., in colaborare cu Uni- A 
versitatea populară au organizat, W 
foi seara, la Ateneul Român, un __ 
spectacol literar-muzical omagial A urmate de "măsuri” con 
prileMt de împlinirea a 110 ani re ducă la mol
de la Unirea Principatelor Ro
mâne.

In interpretarea corului Filar 
monicii de stat „George Enescu" 
ți a actorilor Teatrului Național 
„Ion Luca Caragiale" au răsunat, 
sub cupola Ateneului, cîntecele 
și versurile patriotice inspirate de 
lupta poporului nostru pentru u- 
nitate națională, bucuria și avtn- 
tul cu care își construiește astăzi 
o viață liberă și fericită.

Spectacolul a fost precedat de 
cuvîntul acad. Andrei Oțetea, ca- — 
re a evocat tn cuvinte calde în- 9 
semnătatea actului Unirii, înscris 
ca o pagină luminoasă tn istoria 
poporului român. 9

gradului de calificare, al perfec
ționării continue în meserie, 
aibă un caracter permanent, 
nu-și stabilească drept punct 
nai concursurile pe meserii, 
rezultatele directe dobîndito 
tineri în producție.

în aceeași direcție și din ace
leași motive rețin atenția, și se 
dovedesc inspirate, multe din o- 
biectivele în domeniul educării 
tineretului prin muncă și al pro
blemelor profesionale și sociale 
din programul de activitate, ca 
și din angajamentul adoptat de 
conferință. S-a stabilit astfel ca 
în scopul dezvoltării răspunderii 
pentru cunoașterea și îndeplinirea 
sarcinilor de producție, a intere
sului față de pregătirea profesio
nală și întărirea disciplinei mun
citorești, comitetul județean să 
sprijine organizațiile U.T.C, din 
marile întreprinderi, în organiza-

să 
să 
fi- 
ci 
de

rea unor cicluri de expuneri pri
vind activitatea și perspectivele 
de dezvoltare ale acestor unități, 
șolicitînd sprijinul cadrelor de 
bază din conducerile tehnico-ad- 
ministrative, să aibă ca preocu
pare permanentă organizarea 
unor sesiuni tehnico-științifice ale 
tinerilor ingineri și tehnicieni în 
interesul îmbogățirii cunoștințelor 
profesionale ale acestora, să mij
locească generalizarea oricăror 
inițiative valoroase în acest do
meniu. Organizațiile U.T.C. din 
construcții vor fi ajutate în iniți
erea de discuții, dezbateri, son
daje do opinie care să ducă la 
aplicarea unor soluții pentru îm
bunătățirea condițiilor de muncă 
și viață ale tinerilor. Se vor ini
ția, de asemenea, înlîlniri pe spe
cialități și profesii, concursuri pe 
teme profesionale, naivități cul
tural-educative la dormitoarele 
comune, alte acțiun proprii, me
nite să contribuie la calificarea 
și ridicarea calificării profesiona
le, să ducă la îndrăgirea meseriei 
și la permanentizarea tinerilor 
constructori pe șantiere.

Măsurile adoptate do conferin
ță, la lucrările căreia au partici
pat tovarășul George Ilomoștea- 
nu, prim secretar al comitetului 
județean de partid, Septimiu To- 
dea — membru al Biroului C.C. 
al U.T.C., numeroși invitați, con
cretizează hotărârea organizații
lor U.T.C. de a-și spori partici
parea la întreaga viață economică 
și socială a județului, de a-și a- 
firma prezența printr-o mai pu
ternică ancorare în problemele 
care frămîntă întreaga masă de 
tineret.

în funcția de prim secretar al 
noului comitet județean U.T.C. 
a fost ales tovarășul Ioan LoslAu.

GRIGORF. TRAIAN

(Urmare din pag. I)

Opera română : TRAVIATA — ora 19,30 ; Teatrul de O- 
peretă : SINGE VIENEZ — ora 19,30 ; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale** (sala Comedia) : APUS DE SOARE — ora 19,30 ; 
(«ala Studio) : PATIMA ROȘIE — ora 19,30 ; Teatrul Mic : 
BALTAGUL — ora 20 : Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : LUCEAFĂRUL — ora 20 ; (sala Studio): 
COMEDIE PE ÎNTUNERIC — ora 20 ; (în sala Teatrului de 
Comedie) : D-ALE CARNAVALULUI — ora 20,30 ; Teatrul 
„C. I. Nottara* (Bd. Magheru) : O CASA ONORABILĂ — 
ora 19,30 ; (sala Studio) : FOTOGRAFII MIȘCATE — ora 
20 ; Teatrul Giulești : VISUL UNEI NOPȚI DE IARNĂ — 
ora 19,30 ; I.A.T.C. : DON QUIJOTE — ora 19,30 ; Teatrul 
„Ion Creangă** : NĂZDRĂVĂNIILE LUI PĂCALĂ — ora 
15,30; Teatrul „Țăndărică** (Calea Victoriei nr. 50) : PA- 
PUCIADA — ora 17 ; SPECTACOL NOCTURN „9 1/2“ — ora 
21,30 ; (sala din str. Academiei nr. 28—30) : A FUGIT UN 
TREN — ora 17 ; Teatrul satlric-muzical „C. Tănase** (sala 
Savoy) : CA LA TĂNASE — ora 19,30 ; (sala din Calea Vic
toriei 174) : VARIETĂȚI PE PORTATIV — ora 19,30 ; An
samblul artistic al U.G.S.R. : PROMETEIADA — ora 20 ; 
Circul de Stat : RAPSODIA ACROBATICA — ora 19,30.

mlei naționale. Privind hart* 
rețelei căilor ferate ți se des
fășoară dintr-o dată în față 
imaginea unul vast grafic pe 
care trenurile țării suie indicii, 
cifrele șl procentele planurilor 
mari ale producției noastre e- 
conomice.

în acest sens investițiile sub
stanțiale alocate de statul noe- 
tru în această ramură, ilustrea
ză rolul căilor ferate și înalta 
lor eficiență economică.

In acest plan cincinal, pentru 
Înzestrarea tehnică a unităților 
C.F.K. s-a repartizat un volum 
de investiții de peste 2 ori mal 
mare față de cincinalul anterior. 
Aest fapt a permis darea în ex
ploatare a unui material rulant 
modern, locomotive șl vagoane 
de mare viteză șl capacitate, 
extlnzîndu-se pe Întreaga rețea 
a căilor ferate lucrări de dez
voltare a capacităților existen
te de exploatare. Numai în a- 
nul trecut nivelul volumului de 
transport la mărfuri și călători 
a depășit cu aproape 30 Ia sută 
pe cel realizat în 1965, atingînd 
aproape pe cel prevăzut pentru 
anul acesta.

O rapidă trecere în revistă 
ilustrează efortul colectiv al fe
roviarilor de a fi Ia înălțimea 
sarcinilor încredințate. In cel 
trei ani ai cincinalului, în do
tarea căilor ferate au intrat cu 
204 vagoane de călători 
locomotive Diesel șl 
trice mal mult decît în 
cincinalul trecut, astfel 
prezent, 68 la sută din 
total de transport se 
cu locomotive Diesel 
trice, urmărindu-se _
în curs procentul să 
la 73 la sută.

Mai devreme cu . _ .
de termenul planificat s-a dat 
în exploatare linia de cale fe
rată deviată în zona lacului de 
acumulare de la Porțile de 
Fler, pe distanța Turnu Seve
rin — Topleț. Dar poate cea 
mal remarcabilă realizare o 
constituia totuși terminarea în

ultimele zile a primei magis
trale electrice București — Bra
șov pentru care au fost ne
cesare centralizarea electro-di- 
namică a tuturor stațiilor de pa 
acest parcurs, plantarea a pes
te 8 000 de stîlpl de susținere 
a Imensei rețele de contact, 
centralizarea a peste 1 000 de 
macazuri. In același ritm Intens 
se desfășoară și punerea în prac
tică a altor importante obiecti
ve ale cincinalului, continuarea 
lucrărilor de electrificare a li
niei Craiova — Caransebeș cu 
darea în circulație a unei prime 
porțiuni pe distanța Craio
va — Flliașl — Orșova. Pentru 
a preîntlmipina eventualita-

la sută din aceste Investiții sînt 
destinate cheltuielilor pentru 
dotarea cu material rulant care 
să permită atît satisfacerea ne
voilor sporite de transport cît 
și modernizarea parcului C.F.R.

Toate aceste îmbunătățiri con
verg către o nouă etapă a trans
porturilor feroviare și anume : 
trecerea la viteze mari (120-140 
km/h) șl cu tonaje sporite. In 
acest scop s-au adus o serie 
de îmbunătățiri parcului de va
goane de marfă și călători. Ast
fel s-a ajuns la o sporire con
siderabilă a traficului pe km de 
linie a rețelei de cale ferată, in
dice care a depășit realizările 
obținute In majoritatea țărilor

CALEA FERATA
în 1968 s-a 
o vastă ac- 
instalatillor 
pe locomo-

ca

și 45 
elec- 

întreg 
că în 

volumul 
remorcă 
șl elec- 
în anul 
crească

6 luni fat&

tea unor accidente, 
început și continuă 
țiune de montare a 
autostop la cale șl . 
tive, pentru îmbunătățirea si
guranței circulației.

In vederea rapidității și a mă
ririi capacității transporturilor 
de mărfuri șl călători, au fost 
dublate liniile de cale ferată 
pe anumita distante mal aglo
merate ca : București — Craio
va, București — Pitești, Fău- 
rei — Brăila, București — Fe
tești etc., ritmul acestor lucrări 
lntensificîndu-se șl aplicîndu-se 
și pe alte magistrale impor
tante.

Pentru anul în cur», statul a 
alocat fonduri de investiții mari 
pentru dezvoltarea și moderni
zarea bazei tehnico-materiale a 
căilor ferate. Aproape șaptezeci

din Europa, care au însă o re
țea de cale ferată mult mal bine 
dotată în ceea ce privește nu
mărul de km de linie dublă șt 
electrificată.

Unul din obiectivele trasate 
de Congresul al IX-lea al P.C.R. 
și care va Intra în funcțiune 
în primul trimestru al anului 
1969 este și înființarea Centru
lui de calcul electronic al Mi
nisterului Căilor Ferate, inau- 
gurîndu-se astfel o nouă etapă 
în procesul de modernizare a 
transportului feroviar. Pentru 
prima dată se introduce în tara 
noastră cibernetica în exploa
tarea feroviară în scopul opti
mizării proceselor de exploata
re, al utilizării raționale a par
cului de locomotive si vagoane 
precum si al repartizării ratio
nale ■ transporturilor în coa

cordanță eu dezvoltarea celor
lalte ramuri ale economiei na
ționale.

In zona centrală feroviară a 
Capitalei, pe eroica și mult so
licitata de evenimente Calea 
G riviței se află „Institutul da 
Cercetări C.F.“. Aici se studia
ză cele mai acute probleme ivi
te în producție și care necesită 
o rezolvare cît mai judicioasă. 
Inginerul Emil BUc. șef de sec
ție Ia „Organizarea științifică, 
cercetare 
comunică 
cele mai 
ale celor __ ... ___ ___
ale institutului privind trans
porturile, materialul rulant, di
versele tehnologii, suprastructu
ră, infrastructură, defectoscopie, 
semnalizări, automatizări, lubre- 
fianți etc.

Numeroasele planuri de cola
borări cu institutele de cerce
tări de căi ferate ale țărilor 
străine au ca scop studierea con
dițiilor de exploatare și înzes
trare tehnică, precum și carac
teristicile constructive de cen
tralizare electrică, de asigurare 
a sarcinilor sporite de tonaj etc. 
Se preconizează astfel un plan de 
colaborare cu „Institutul de C.F. 
Japoneze'*, la care lucrează doc
torul Masudaira Tadashl. unul 
dintre cel mai de seamă spe
cialiști în dinamică materialului 
rulant; se inițiază un studiu 
tehnic superior al realizărilor 
de la triajul Kokyama — sin
gurul triaj complet automatizat 
pe plan mondial, precum și per
formanțele aut^natlzării circu
lației pe linia Tokaido.

Si pentru C.F.R. anul 1969 
este anul hotărttor al actualu
lui plan cincinal. Luna octom
brie — o dată cu aniversarea 
centenarului — va fi o lună de 
bilanțuri rodnice consemn’nd 
strălucita tradiție a C.F.R., 
principalul cărăuș — precum 
cu modestie își zic lucrătorii fe
roviari — care contribuie la o 
și mal Intensivă ridicare econo
mică a țării.

si documentare**. îmi 
numai cîteva dintre 

importante contribu ii 
12 secții de cercetare
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Dezbaterea noastră:

lalte, vom spune că sînt încă 
foarte multe. Cei care l-au cu
noscut și îl cunosc l-au propus 
pe Wilhelm Heinz candidat în 
alegerile de la 2 martie.

ION D. DANCEA

★

Pe certificatul de naștere al 
ECATERINEI CIOBANU, 
întocmit cu 23 de ani în 

urmă, scrie — comuna Bucovăț, 
județul Dolj. Consătenii o cunosc 
ca pe copiii lor. Ii cunosc și-i res
pectă familia — țărani vrednici. 
Ecaierina a învățat să țeasă co
voare, apoi s-a calificat și a intrat 
în colectivul Fabricii de pielărie 
din comuna Bucovăț. „Fruntașă 
în producție" este titlul care vine 
să răsplătească seriozitatea cu care 
muncește, dragostea pentru pro
fesie. La adunarea populară a 
fost propusă candidată pentru 
circumscripția județeană nr. 53. 
Locuitorii, colegii de muncă, au 
avut numai cuvinte de laudă la 
adresa ei. Secția în care lucrează 
execută articole de protecție a 
muncii, iar calitatea acestora este 
una din condițiile esențiale căreia 
tînăra candidată îi acordă o aten
ție deosebită. Rezultatele sale se 
adaugă celor obținute de colec-

tio. O fabrică in plină dezvoltare, 
ea cunoaște o dublare a capaci
tății de producție aproape în a- 
celeași clădiri în care a funcțio
nat de la înființare. Amenajările 
făcute se datorează folosirii ju
dicioase a fondurilor de mică me
canizare. Anul 1969 este un an 
care solicită eforturi: producția

globald crește față de prevede
rile cincinalului cu peste 20 de 
milioane de lei, iar numărul sor
timentelor cu 50 la sută. Prezen
tă la realizarea lor, Ecater ina 
Ciobanu va dovedi încă o dată 
că merită încrederea ce i-a fost 
acordată.

LIANA ( RÎNGUȚ

In casa locuitorului Ion So
lomon din „Mlaca" Cloco
ticiului, comuna Racoviță 

— județui Vîlcea — s-au adunat 
veteranii satului — Stan Solo
mon, Nicolae Eremia. Au venit 
să se sfătuiască cu Constantin 
Matei, Maria, Solomon, Ion Radu 
și ceilalți vecini și cunoștințe pe 
cine să propună candidat în cir- 
cimscripția electorală comunală 
nr. 18 din satul Clocotici.

IOANA RADU, e tînără dar 
cunoscută și apreciată. Și cei mai 
respectați oameni ai satului au 
început să-și amintească cum au 
întîlnit-o muncind la construcția 
școlii, la amenajarea terenului de 
wort. „N-a fost acțiune — spun 
cunșU — la care Ioana să lipseas
că". „E sufletul șezătorilor — 
au completat alții". „Harnioă și 
talentată fată !“ Și au propus-o 
candidată în unanimitate. Vorbi
torii au adus în discuțiile lor tre
burile satului, făcînd propuneri : 
să se lărgească și să se pietruias- 
că ulița „Mlăcii“, să se construias
că un pod peste Valea Mare. 
Ioana, emoționată, nota : „așa 
cum am durat școala cu forțele 
noastre, putem înălța și o coope
rativă".

Totul este să avem inițiativă și 
vrednicie și dragoste de sat, iar 
Ioana este unul dintre gospodarii 
cărora lîncezeala fn treburi nu le 
place.

Prof. COSTEA MARINOIU 
subredacția Vîlcea

CARNET
ELECTORAL

Prilej de intensa mobilizare

SITUAȚIA Șl CONDIȚIA ECHIPEI REPRE
ZENTATIVE DE HANDBAL MASCULIN

RESPONSABILITATEA
JUCĂTORULUI DE LOT

Campania electorală prileju
iește in întreaga țară un mare 
număr de manifestări, lată ci- 
teva dintre corespondențele so
site în cursul zilei de joi, care 
relatează diverse asemenea eve
nimente.

.N CAPITALĂ, un mare 
număr de cetățeni au luat parte 
la expuneri ținute de specialiști 
In industrie și economie, oameni 
de cultură și ziariști. ‘

Tot joi, la Casa de cultură a 
sectorului I a fost organizată o 
seară cultural-distractivă pentru 
tineret, intitulată „Votăm pentru 
prima dată".

★
in orașul Tg. Cărbunești, ju

dețul CORJ, în fața a numeroși 
cetățeni, a fost ținută expunerea 
„Alegerile în trecut și în pre
zent". In același județ, la No
vaci și Scoarța, a avut loc o șe
zătoare literară, av'md ca temă 
„Frumusețile patriei noastre o- 
glindite în literatură", iar la Ți- 
cleni s-a organizat un colocviu 
intitulat „Locul Corjului în pro
ducția de țiței și cărbune a ță
rii". Manifestări asemănătoare au 
fost organizate în peste 20 de 
local îți din județ, ele consti
tuind un nou prilej de cunoaște
re a bogățiilor și frumuseților 
patriei, a noii vieți a poporului 
nostru.

a potențialului organizațiilor U.T.C
7
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•k
La căminele culturale din co

munele Mihai Bravu, Frecăței și 
altele din județul TULCEA, un 
mare număr de cetățeni au vizio
nat programe artistice închinate 
alegerilor de deputați, prezenta
te de formațiile locale. La cămi
nele culturale și casele de cul
tură din județ au loc, de aseme
nea, conferințe și simpozioane, 
seri culturale, seri de întrebări 
fi răspunsuri, întîlniri cu tineri 
care votează pentru prima dată

cative orientate mai ferm spre 
cultivarea la tineri a răspunde
rii față de mur^că, a dorinței de 
a participa mai intens la dez
voltarea și consolidarea unită
ții în care lucrează, a comunei 
în care trăiesc, la creșterea pro
ducției agricole. In cooperati
vele agricole din comunele Olari, 
Mișca, Socodar șl altele 6-au 
desfășurat zilele acestea intere
sante seri de întrebări șl răs
punsuri, pe tema îngrijirii șl 
furajării raționale a animale
lor, cu tinerii recomandați de 
organizația U.T.C. să lucreze în 
zootehnie ; în întreprinderile de 
mașini agricole au loc în pre
zent faze ale „Olimpiadei trac
toristului", iar spre sfîrșitul lunii 
tinerii din sectoarele legumicole 
ale cooperativelor agricole de 
producție din comunele Pecica, 
Grăniceri, Sepreuș, Țintea Mare 
și altele vor lua par-te la un 
concurs „Cine știe, răspunde" pe 
tema cultivării tomatelor în 
sere și solarii. Pentru toți tine
rii cooperatori din județ am ini
țiat un concurs similar: ,Cum 
va arăta cooperativa noastră a- 
gricolă de producție în 1970“. 
Obiectivul acestor activități nu 
se rezumă, precum se vede, 
doar la aspectul profesional, el 
urmărind, deopotrivă, educarea 
politico-cetățenească prin sub
linierea perspectivelor de dez
voltare a comunelor și satelor, 
a contribuției pe care tinerii pot 
șl trebuie să șl-o aducă la apro
pierea acestor perspective.

Ilustrativ pentru elanul care 
caracterizează activitatea orga
nizațiilor noastre U.T.C. în a- 
ceastă perioadă, al ecoului larg

pe care-1 au acțiunile inițiate, 
aș putea menționa și primele 
succese în realizarea 
mentului

angaja- 
nostru pe tărîmul 

muncii voluntar-patriotice. Cele 
aproape 200 de tone de metale 
vechi pe care le-am expediat 
oțelărlilor in zilele campaniei 
electorale — ca aă mă ppresc 
doar la un exemplu — pot con
stitui un indiciu că, deși ne-am 
propus obiective sporite, ne vom 
respecta cuvîntul dat. asigurînd 
— printr-o contribuție șl mai 
prestigioasă la acțiunile de în
frumusețare a satelor șl orașe
lor județului, la ample lucrări 
edilitare sau în domeniile agri
col și forestier — noi străluciri 
acestei frumoase tradiții a or
ganizației noastre.

Domeniul care conoentrează în 
aceste zile preocupări deosebite 
din paTtea organizațiilor U.T.C. 
este cel al muncii de educație 
politico-ideologică. Campania e- 
lectorală, prin via activitate po
litică ce-o desfășoară organiza
țiile de partid, celelalte orga
nizații reprezentate în Frontul 
Unității Socialiste, se constituie 
într-un adevărat curs de educa
ție patriotică — cetățenească 
de-o valoare inestimabilă. Parti
ciparea tinerilor la adunările 
cetățenești, la întîlnirile cu can
didate Frontului Unității Socia
liste, la ample dezbateri privind 
viitorul satelor și orașelor jude-

țului — prilej de a aprofunda șl 
mal mult politica partidului, 
de-a lua cunoștință de perspecti
vele de dezvoltare a economiei, 
științei șl culturii, de datoriile 
ce le revin ca tineri în înfăp
tuirea programului de înflorire 
multilaterală a patriei — sînt 
principalele obiective pe care 
ți le-au înscris pe agenda de 
lucru organizațiile noastre în 
această perioadă. Aducîndu-și 
propria contribuție la această 
activitate educativă multiplă ce 
premerge alegerilor, organiza
țiile U.T.C. din județul nostru 
inițiază întîlniri ale tinerilor cu 
activiști de partid șl de stat, cu 
candidați în alegerile de la 2 
martie, cu personalități ale vieții 
obștești, simpozioane, expuneri 
privind perspectivele de dezvol
tare ale județului,, popularizează 
prin acțiuni diverse — între care 
bogate spectacole cultural-artls- 
tlce pregătite în fiecare organi
zație — programul mobilizator 
pe care Frontul Unității Socia
liste, forța sa conducătoare — 
Partidul Comunist Român — îl 
pune în fața poporului. Un pro
gram la care tineretul județului, 
asemenea întregului tineret al 
țării, prin votul de la 2 mar
tie, își va declara totala ade
ziune, ca o dovadă a încrede
rii depline, nestrămutate în po
litica partidului, în viitorul său 
luminos.

După C. M. din Suedia, 
terminat cu ocuparea locu
lui trei, s-a plecat la un 
drum lung șl dificil de reîn
tinerire a echipei. Noi, cel 
ce am fost introduși în echi
pă, aduceam tinerețea și în
crederea publicului. într-un 
nou viitor „de aur“ al hand
balului nostru. O Încredere 
prea mare ? Poate I O pregă
tire bună, tehnică șl fizică, 
aveam ; urma să ne înca
drăm în dispozitivul tactic 
al echipei naționale. Dar 
lată că timpul a trecut, vii
torul de care vorbeam mai 
sus se apropie vertiginos șl 
experiența nu dă pe deplin 
roadele așteptate.

De ce oare ? Părerea mea, 
ca jucător, este că noi, se- 
lecțlonabllli, nu avem toate 
calitățile (fizice, tactice, teh
nice) pentru a alcătui o e- 
chipă mare. O formație va
loroasă poate aă existe nu
mai atunci cînd e alcătuită 
din jucători valoroși. §1 aici 
îmi permit să fac o parante
ză. fn privința posibilități
lor tehnice am rămas mult 
In urma altor echipe care-șl 
pun candidatura pentru titlul 
suprem. Procedeele de arun
care la poartă eînt reduse 
ca număr șl tot atît de redus 
eete și numărul jucătorilor 
care le execută. Avem mari 
lacune în prinderea și pasa
rea mingii. Dar n-aș vrea să 
înșir aici toate deficiențele 
pe care le avem; ar fi, poate, 
o listă lungă și nu 
trivi la toți. Mă 
însă la ceea ce tine 
de jucător : adică 
ce investește In 
pregătire. Din acest punct 
de vedere sîntem tributari 
multor greșeli. Noi, actualii 
componențl ai echipei, nu 
demonstrăm, cu ardoare șl 
tenacitate, dorința de îmbo
gățire a arsenalului de mij
loace și procedee tehnlco- 
tactice. nu transpirăm sufi
cient pentru a le învăța bine, 
nu le repetăm pină la intra
rea în reflex — cum auzim 
că fac alti sportivi. Pentru 
așa ceva nici n-ar fi nevoie 
să fim tot timpul dădăciți 
de antrenori : am cunoscut 
și Intîlnlt atîtla jucători cu 
stiluri și cunoștințe diferite, 
am fi putut prelua ceea ce 
e bun, nou, avansat de la 
el. Dar ne place, se pare, 
prea mult, rutina, repetarea 
a ceea ce știm și am învă
țat mal demult, fără să fa
cem efortul de a ne îmbogă
ți experinta.

J1

Desemnare de candidați

OAMENI
QENEROȘI
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astfel te despovărezi de in
certitudine, ae teama exteri
orului pe care nu-l cunoști. 
Hegel spunea că omul se 
poate teme, pe de o parte, 
de puterea realității exteri
oare și finite, iar pe de altă 
parte de puterea a ceea ce 
există în sine și pentru sine*). 
In procesul de formare a 
personalității noastre, noi în
vingem lumea exterioară 
prin cunoașterea ei, deci prin 
cucerirea realului. Acum în
cepe să se dea cea mai fru
moasă luptă : lupta cu tine 
însuți, cu „propria putere 
morală care este o determi- 
nație a propriei rațiuni libe
re", cum spune tot Hegel. 
Realitatea, inclusiv lumea și 
oamenii pe care-i cunoști, 
devin solul generozității uni
versale care te acceptă în 
evoluție umană, îndreptată 
spre finalități pozitive, care 
ae fapt înseamnă formarea 
ta ca om adevărat. în acest 
caz te deosebești și te des
parți de omul fals, de impos
tor, de individul slab și a- 
gresiv, de omul-limită, de 
conservatorism și subiectivis
mul incisiv al neevoluției. 
Așa se face că Începi să 
iubeșji fără scepticism, te a- 
liezi luminii și vitalității ; așa 
se face că te îndrăgostești 
de elemente și fenomene, 
vrei să le cucerești, să le de
vorezi dintr-o imensă curio
zitate și-o pasiune teribilă 
de scufundare în tărîmurile 
lumii reale. Atunci, abia, spi
cul, vrabia, steaua, nisipul.

viteza, pâmîntul sau locul de 
naștere încep sâ-Jj aparțină 
cu adevărat, încep să fie fi
ințe din ființa ta și invers ; 
atunci, abia, îți place mersul 
tău ferm și începi să ți-l su- 
praveghezi din punctul de 
vedere al omului realizat. 
Și nu-ți mai pasă dacă unii 
se prefac a nu ști nimic des
pre tine sau te „trec cu ve
derea" ori te țin sub o anu
mită tăcere. De fapt, aceștia 
sînt cei care au o viață in
terioară mediocră, de fapt, 
aceștia nu cred nici în ei în
șiși și s-ar putea... parado
xal, să creadă în tine și a- 
tunci se fac ghem și tac. 
Bineînțeles că echerul tău, 
strungul, lopata, secera, 
pana sau versul nu se 
încurcă de ei pentru că tu 
ești o personalitate, ești o 
demnitate, un adevăr. Pen
tru că tu însuți devii un ge
neros și atunci îi înțelegi 
mai ușor și pe ei, iar pămîn- 
tul începe să rodească sub 
mîinile tale, sau crește ora
șul, sau se netezește drumul, 
sau arde vioara, ori urcă 
poemul. Lucrurile și ochii oa
menilor reflectă în ei sănă
tatea ființei tale, traiectoria 
verticală, în sus, a destinu
lui tău. Altfel, sensurile vie
ții sînt minore; nu mai a- 
parții celor mulți, iar gene
rozitatea lumii suferă.

în întreaga țară au conti
nuat adunările cetățenești în 
cadrul cărora oamenii muncii 
desemnează candidații Fron
tului Unității Socialiste pentru 
alegerile de deputați, care vor 
avea loc la 2 martie.

în ultimele zile, pentru Ma
rea Adunare Națională, forul 
suprem al puterii de stat, au 
fost desemnați drept candi
dați :

In județul Bihor: Elisabeta 
Moszorjak, muncitoare la Fa
brica de încălțăminte „Crișul" 
din Oradea, în circumscripția 
electorală nr. 3 — Oradea-est.

In județul Constanța : vice
amiralul Grigore Marteș, în 
circumscripția electorală nr. 5 
— Mangalia.

In județul Neamț : Grigore 
Lupeș, laminorist 
țevi din Roman, 
scripția electorală 
Sagna.

In municipiul 
Academicianul Horia Hulubei, 
președintele Comitetului pen
tru energie nucleară, în cir
cumscripția electorală nr. 31

la Uzina de 
în circum-
nr. 11 —

București:

— Ana Ipătescu; Nicolae 
Murguleț, președintele Consi
liului Național al Cercetării 
Științifice, în circumscripția 
electorală nr. 22 — Giulești.

★
Pe întreg cuprinsul țării 

continuă să aibă loc entuziaste 
adunări cetățenești in cadrul 
cărora oamenii muncii de Ia 
orașe și sate desemnează can- 
didații Frontului Unității So
cialiste pentru 
2 martie.

In adunările 
Ioc pină acum 
nați 6 552 
consiliile populare județene, 
5 687 candidați pentru consi
liile populare municipale, 9 510 
candidați 
populare 
candidați 
populare

Paralel 
cetățenilor cu drept 
listele electorale. Au fost pină 
acum înscriși mai mult de 
8 milioane de cetățeni.

alegerile de Ia

care au avut 
au fost desem- 

candidațl pentru

pentru 
orășenești, 
pentru 

comunale, 
continuă

consiliile 
104 939 

consiliile

înscrierile 
de vot în

*) HEGEL — Prelegeri 
de estetică, vol. II, sec
țiunea III — Poezia — 
pag. 597. I

s-ar po- 
vol opri 
exclusiv 
la ceea 
propria

In sfera preocupărilor da 
alcătuire a unei echipe re
prezentative, de formare a 
caracterului jucătorilor, se 
înscrie șl pregătirea morii- 
volitivă. Emoțiile, deeon- 
centrarea în momente chele 
și concentrarea prea mare 
în momente de relaxare sînt 
stări sufletești care ne-au 
încercat. In ultima vreme, 
și asta nu este bine. Toate 
aceste deficiente cred că 
a-ar putea îndepărta prin 
realizarea relației jucător- 
antrenor In 
antrenamente 
alizare. Un 
ar trebui 
este armonia, 
dintre jucători. Noi. jucăto
rii, trebuie să uităm rivali
tatea sportivă dintre e- 
chipele pe care le re
prezentăm în campionatul 
tul Intern o dată ajuns în lot.

Aș îndrăzni să abordez un 
alt capitol : calitățile și ce
rințele jucătorului de per. 
formanță. Cred că er fi bina 
ca antrenorii să insiste mal 
mult pe specializarea jucăto
rilor pe posturi. Personal, 
am suferit și sufăr mult că 
nu am nici în echipa națio
nală și nici în echipa de 
club un post bine determi
nat. Apoi, antrenamentele 
colective de ordin tactic și . 
fizic ar trebui combinate cu 
multe, cît mal multe antre
namente de individualizare. 
Acestea toate concură la 
realizarea jocurilor-specta- 
col.

Cred, de asemenea, că pro
gramul zilnic, în lot, ar tre
bui modificat, în sensul că 
în afara timpului afectat an
trenamentelor ar trebui acor
dat mai mult credit jucăto
rilor în alegerea posibilități
lor de recreare, de distracția

timpul unor 
de indlvidu- 

alt factor c« 
îmbunătățit 

prietenia

sau de odihnă, (cantonamen
te lungi, plicticoase, viziona, 
rea în grup a filmelor sau 
efectuarea de vizite alese 
la tntîmplare — nu au efec
tul psihologic scontat.

Dar, aici fac o mențiune, 
care vizează responsabilita
tea morală a jucătorului s 
dispunerea în voie de cele 
2-3 ore libere trebuie să fie 
neapărat dublată de o înaltă 
conștiință șl răspundere. Și 
aita ar trebui să înțelegem 
toți, cel ce alujlm handbalul. 
Viața sportivă reprezintă, 
după părerea mea. totalita
tea activităților din toate 
domeniile pe care ie pres
tează un sportiv. El trebuie 
să respecte principiile etice 
șl sportive nu ca norme im
puse. ci din proprie convin
gere. Performanta cere să 
eviți consumarea băuturilor 
alcoolice, fumatul, petreceri
le de noaptea în ambianțe 
de tot felul : performanța 
îți cere să-ți dozezi efortul 
prin alternarea cu odihnă și 
ore de reconfortare, relaxare.

Prin eforturi permanenta 
de perfecționare individuală 
și colectivă, handabalul nos
tru poate urca pe culmile 
Înalte pe care s-a aflat o 
dată cu consacrarea sa pe 
plan mondial.

CRISTIAN GAȚU 
component 

al lotului național

Competiții de fotbal
La Glasgow, In prezenta ■ 

peste 60 000 de spectatori, s-a 
desfășurat returul meciului 
dintre echipele Glasgow Ran
gers și Dws Amsterdam, con
tend pentru turul III al „Cupei 
orașelor tîrguri" la fotbal. Vic
toria a revenit gazdelor ou sco
rul de 2—1 (2—1). învingători 
și în primul joc (scor 2—0), fot
baliștii scoțieni s-au calificat 
pentru turul următor al compe
tiției.

• în ziua a treia e turneului 
internațional hexagonal de 
fotbal de la Santiago de Chile, 
echipa ergentiniană San Loren
zo a terminat la egalitate 1—1 
cu formația chiliană Colo Colo.

In clasament conduce Corin- 
thias (Brazilia^ cu 3 puncte, 
urmată de Steaua Roșie Bel
grad, Dinamo Moscova, San 
Lorenzo, Colo Codo — 2 puncte 
șt Unlversldad (Chile) 1 punct.
• In turneul internațional de 

fotbal de ila Mar del Plata con
duce neînvinsă echipa Boca Ju
niors cu 6 puncte, urmată de 
M.T.K. Budapesta, Estudiantes, 
Slovan Bratislava — 3 puncte, 
Rapid Viena, Palmelras — 3 
puncte ți Mar del Plata—1 punct. 
In ultimele două partide dis
putate, Estudiantes a învins cu 
soorul de 4—0 o selecționată a 
orașului Mar del Plata, iar Slo
van Bratislava a terminat la 
egalitate 0—0 cu Palmelras.

• Intîlnlrea internațională 
amicală de handbal, disputată 
la Viena între selecționatele 
masculine ale Austriei șl Elve
ției, s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 10—10 (6—5).

ATENTLE LA SCHIM
BUL DE MÎINE

O fază dinamică

Formațiilo celor trei școli 
șportive bucureșteno și ale pu
ternicelor cluburi Steaua și 
Dinamo, »-au întrecut recent 
Intr-un turneu fulger de hand
bal. Cele 10 partide au an
grenat circa 60 de handba- 
fiști juniori. Mi-a răsărit, a- 
tunci, în minte întrebarea : 
asistăm, oare la parada unor 
viitoare vedete ? Cu ce ochi 
privesc specialiștii viitorul 
handbalului nostru ?

Cei mai în măsură ză răs
pundă acestei întrebări sînt 
antrenorii. De aceea să le 
dăm cuvîntul.

NICOLAE NEDEF, antre
nor federal:

„Forma de desfășurare ■ 
competiției, tumeul-fulger, a- 
tît de frecvent peste hotare, 
a fost inedit pentru tineri : i-a 
obligat să susțină partide în 
aceeași zi, cu adversari cu 
Stiluri diferite ; i-a obligat să 
fie atenți la dozarea efortului, 
la probleme de tactică. Aș re
marca cîțiva juniori : Cosms 
Feher (Dinamo), Traian Ga
briel- și Bera (S.S.E. 2), Beny 
(S.S.E. 1), Diaconu, Lincă 
(S.S.E. 3), Chiripici, Ștefănes- 
cu și Nică (Steaua)."

EUGEN TROFIN, antre
nor la lotul național: „O ini
țiativă care trebuie aplauda
tă. De ce ? Cel mai mare ne
ajuns îl constituie faptul că 
iama, din lipsa sălilor, juni
orii nu au posibilitatea să 
joace multe meciuri. Dacă la 
nivelul juniorilor instruirea a- 
tentă este imperios necesară, 
ca o condiție a formării și 
dezvoltării lor, a echipelor 
chiar, atunci competiția este,

în egală măsură, o cerință 
fără de care handbalul nu 
poate fi conceput. Aici li se 
oferă posibilități multiple de 
perfecționare a cunoștințelor 
și deprinderilor cîștigate la 
antrenamente. Handbalul este 
jocul tinereții, al vigorii. Cine 
știe să crească acest tineret, 
știe să-ți făurească viitorul. 
Tocmai de aceea nu mă feresc 
să observ că e necesar ca în 
procesul selecției să primeze, 
printre alte criterii, și cel al 
calităților fizice, al gabaritu
lui, iar în instruire să se in
siste pe pregătirea atletică 
care asigură viteza în depla- 
zare și circulația mingii".

OPREA VLASE, antrenor 
la echipa Dinamo București: 
„Nivelul partidelor — mulțu
mitor. Ceea ce nu mă mulțu
mește — este selecția. Prea 
puțini sînt jucătorii cu cali
tăți fizice remarcabile, înalți, 
bine clădiți — pe care să se 
poată conta într-un viitor pen
tru loturile reprezentative. în 
privința tehnicității — proce
dee prea simple și prea puțin 
variate. Predomină aruncarea 
din săritură. Or, aceasta e 
prea puțin știind că procedee
le noi, multiple la vîrsta lor 
se prind, se învață mai bine. 
De ce nu vedem decît rareori 
jucători de 16—18 ani care să 
arunce prin plonjon ? Porta
rii mi s-au părut cei mai 
slabi; și apărările-s debile. 
N-au preocupări tehnice. A- 
tacurile sînt mai bune".

Subscriem, la opiniile,
aprecierile și observațiile in
terlocutorilor noștri.

V. CABULEA

la
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TELEGRAMĂ

(Agerprea)
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
transmis primului ministru al 
Belgiei, Gaston Eyskens, și fami
liei îndoliate o telegramă de con
doleanțe, în legătură cu înceta
rea din viață a lui Joseph Mer- 
lot, vice-prim-ministru și minis
tru al afacerilor economice al 
Belgiei.

Vizitele ministrului afacerilor
externe al Regatului Maroc
In cursul zilei do joi, minis

trul afaoerilor externe al Regatu
lui Maroc, dr. Ahmed Laraki, și 
celelalte persoane oficiale maro
cane care se află în țara noastră, 
au plecat într-o călătorie pe Va
lea Prahovei.

După un scurt popas la Sinaia, 
unde au vizitat Castelul Peleș, 
oaspeții și-au continuat drumul 
spre orașul Brașov, unde au fost 
întîmpinați de Marin Decu, 
itrim vicepreședinte al Consiliu- 
ui popular municipal.

Oaspeții marocani sînt însoțiți 
de Petru Burlacu, adjunct al rni- 
nistrului afacerilor externe, de 
funcționari superiori din acest 
minister și alte persoane oficiala.

Adunarea consacrată Zilei 
internaționale de solidaritate 

cu popoarele arabe

Sub egida Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa și a Comitetului Națio
nal pentru Apărarea Păcii, la 
Casa de cultură a I.R.R.C.S. a a- 
vut loc, joi după-amiază, o adu
nare consacrată Zilei internațio
nale de solidaritate cu popoarele 
arabe.

Printre participant se aflau 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, repre
zentanți ai unor instituții de stat 
și organizații obștești, oameni ai 
muncii din întreprinderile bucu- 
reștene.

Au fost de față Moustapha 
Moukhtar, ambasadorul Republi
cii Arabe Unite la București, și 
membfi ai ambasadei.

Ambasada Franței la Bucu
rești, a oferit Centrului do 
perfecționare a jS-egătirii ca
drelor de conducere din între
prinderi de Ia Otopenl, o co
lecție de cărți și lucrări de 
specialitate. Colecția cuprinde 
94 de volume

(Age/presJ
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Orientul Apropiat

• Scrisoare siriană difuzată la O.N.U. • Permise noi pentru
2 000 refugiați arabi • O declarație a oficialităților din R.A.U.

• într-o scrisoare adresată 
secretarului general al O.N.U. 
și difuzată în rândurile state
lor membre, anunță agenția 
Reuter, Siria s-a plâns că Is
raelul intensifică colonizarea 
colinelor Golan, teritoriu ocu
pat în urma conflictului din 
vara anului 1967, intenționînd 
să înființeze noi așezări.

al 
se 
ca 
în

• Ministrul de Interne 
Israelului a anunțat că 
oferă o nouă posibilitate 
2 000 de refugiați arabi 

din iunie 
teritoriile 

similare

urma conflictului 
1967 să revină pe 
ocupate. Permise 
fuseseră acordate anul trecut 
unui număr de 21 000 de refu
giați, dintre care majoritatea 
au revenit în ținuturile natale.

rim să avem pacea pentru 
construirea, națiunii noastre 
și acesta este motivul pentru 
care sîntem dispuși să uităm 
trecutul și să punem în apli
care rezoluția din 22 noiem
brie 1967“. R.A.U. a sprijinit 
misiunea lui Gunnar Jarring, 
deși a fost convinsă că nu 
este cu putință o reglementare 
pașnică atît timp cît Israelul 
continuă să ocupe teritoriile 
arabe. R.A.U. este dispusă „să 
facă concesii 
din slăbiciune, ci din calcul" 
— a precizat purtătorul de 
cuvînt oficial.

Israelului nu

• „S-ar putea ca R.A.U. să 
nu mai sprijine rezoluția Con
siliului de Securitate din no
iembrie 1967, dacă aceasta în- 
tîrzie să fie pusă în aplicare" 
— a declarat purtătorul de 

oficial al guvernului 
cum anunță

• După cum anunță agenția 
France Presse, surse informa
te ale O.N.U. au comunicat că 
Gunnar Jarring, reprezentan
tul secretarului general, U 
Thant, in Orientul Apropiat, 
va sosi săptămina viitoare la 
New York. Cu acest prilej, el 
va stabili contacte cu cei patru 
membrii permanenți ai Consi
liului de Securitate.

BEJ l£]
LA HAVANA

CIOCÎRLIA"

LAOS. — Copii deseifrînd tainele scrisului într-una din școlile provinciei Sam Neua, aflată 
sub controlul forjelor patriotice

o t
u

ANSAMBLUL

HAVANA 23. — Cores
pondentul Agerpres, V. Sta- 
mate, transmite: La invi
tația Consiliului Național al 
culturii din Cuba, miercuri 
a sosit la Havana, venind 
de la New York, Ansamblul 
folcloric Ciocîrlia. Ansam
blul va oferi patru specta
cole în capitala Cubei.

Spectacolele artiștilor ro
mâni sînt așteptate cu deo
sebit interes. Ziarele cen
trale și radioteleviziunea 
cubană au prezentat pe larg 
materiale consacrate activi
tății ansamblului. Miercuri 
seara, la hotelul Riviera a 
avut loc o conferință de 
presă în cadrul căreia Pe
tre Nastovici, conducătorul 
Ansamblului Ciocîrlia, a
răspuns la întrebările puse 
de ziariștii cubanezi.

la reuniunea experlilor pentru cooperarea

GENEVA 23. — Coresponden
tul Agerpres, H. Liman, trans
mite : La reuniunea experți- 
lor guvernamentali pentru 
cooperarea științifică și teh
nică organizată de Comisia 
Economică a O.N.U. pentru 
Europa, acad. Aurel Avrames- 
cu, șeful delegației române a 
propus să se acorde o atenție 
deosebită unui domeniu da 
mare actualitate : cercetarea 
operațională.

Considerăm că cercetarea 
operațională trebuie să fie 
promovată de Comisia Econo
mică pentru Europa, care ar 
putea totodată difuza rezulta
tele cercetărilor efectuate, ca 
și cele mai bune metode de 
tratare a diferitelor probleme 
economice și științifice. In 
vederea organizării acestei ac-

țiuni, șeful delegației române 
a propus un program flexibil 
și evolutiv. Este vorba, în pri
ma fază, de organizarea unui 
seminar, cu scopul de a defi
ni și de a delimita problemele 
ce se pun, urmînd ca în faza 
următoare să se constituie un 
grup de experți care ar fi în
sărcinați cu stabilirea cadru
lui potrivit acestei activități 
și ar propune crearea unui 
centru pentru cercetarea și 
difuzarea metodelor operațio
nale.

Sugestia șefului delegației 
române a fost primită cu mult 
interes de majoritatea partaci- 
panților la reuniune, ca și de 
secretarul executiv al Comi
siei Economice O.N.U. pentru 
Europa.

cuvînt
egiptean, după 
agenția France Presse. „Ceea 
ce acceptăm astăzi, nu este 
necesar să acceptăm mai tîr- 
ziu“, a afirmat purtătorul de 
cuvînt în acest context, făcînd 
următoarea precizare:

Criza politică

• o • • • o
INUNDAȚII IN SIRIA PROBELE PROCURORULUI J. GARRISON

din Bolivia
Regimul militar din 

Bolivia cunoaște o nouă 
criză guvernamentală în 
urma demisiei ministru
lui de 
David

• LA Berlin au luat sfirșit 
joi lucrările celei de-a 22-a se
siuni a Consiliului pentru ajutor 
economie reciproc. A fost sem
nat un comunicat comun.

In aceeași zi a început cea 
de-a 38-a ședință a Comitetului 
Executiv al C.A.E.R.

Drama nigeriana

interne, căpitannl 
Fernandez.

EXTINDEREA COLABORĂRII 
ȘTIINȚIFICE ROMÂNO- 

SOVIETICE
sa este atribuităHotărîrea 

divergențelor pe care le are cu 
președintele țării, Rene Bar
rientos, în legătură cu noul 
val de arestări declanșat in 
întreaga țară. Imediat după 
ce și-a prezentat demisia, Fer
nandez a dispărut și nu se 
știe unde se găsește în pre
zent. Trebuie amintit că Da
vid Fernandez l-a înlocuit în 
postul de ministru de interne 
pe Antonio Arguedas, care a 
fugit din Bolivia după ce a 
remis guvernului cuban o 
fotocopie a jurnalului lideru
lui revoluționar Ernesto Gue
vara.

După cum s-a anunțat în ca
pitala Boliviei, președintele 
Barrientos a fost nevoit să 
elibereze șase ziariști arestați 
sîmbăta trecută, după ce sin
dicatul salariaților din presă 
și alte sindicate au avertizat 
guvernul că vor declara gre
vă dacă ziariștii nu vor fi 
puși în libertate.

După cum s-a anunțat, pre
ședintele Boliviei a instituit 
starea de urgență sub pretext 
că s-ar organiza un complot 
împotriva regimului, 
tunci, autoritățile au 
numeroase arestări.

MOSCOVA 23. — Corespon
dentul Agerpres, N. Cristolovea- 
nu, transmite: La 23 ianuarie 
a fost semnat la Moscova planul 
de colaborare între 
Republicii Socialiste România 
și Academia de Științe 
U.R.S.S. pe anii 1969—1970. Pla
nul prevede extinderea în con
tinuare a colaborării științifice 
dintre academiile din cele două 
țări.

Din partea română planul a 
fost semnat de acad. Șerban Ți- 
țeica, vicepreședinte al Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia, iar din partea sovietică de 
acad. A. P. Vinogradov, vicepre
ședinte al Academiei de Științe 
a U.R.S.S.

Cu prilejul semnării, Ion Cio- 
botaru, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al României la Mos
cova, a oferit un cocteil în saloa
nele ambasadei.

Fondul Națiunilor 
Unite pentru copii 
(U.N.I.C.E.F.) a anun
țat că din cauza răz
boiului civil, un nu
măr de 1,5 milioane 
persoane 
din viață 
urmare a 
Nigeria, 
acestora 
copii. Publicația 
„U. N. I. C. E. F.

au încetat 
în 1968 ca 
foametei în 
Majoritatea 
au fost

News" a subliniat că 
eforturile de ajutorare 
a populației nigerie- 
ne, începute în. 1968, 
constituie o luptă îm
potriva „uneia din 
cele mai cumplite 
tragedii ale timpurilor 
noastre". U.N.I.C.E.F. 
a cheltuit 2,4 milioane 
dolari pentru ajutora
rea copiilor nigerieni 
în anul 1968, ceea ce

ridică totalul asisten
ței internaționale pen
tru Nigeria la peste 
10 milioane dolari. 
Cu
„U. N. I. C. E. F. 
News" consideră că 
„în 1969 se poate aș
tepta ca peste 2 mi
lioane de persoane, 
în majoritate copii, 
moară de foame 
Nigeria".

toate acestea,

să 
în

Academia

a UN ACT DE PROVOCARE al

La Lima spiritele 
tint încărcate. Conflic
tul dintre puternicul 
consorțiu nord-aineri- 
can „Standard Oii of 
New Jersey" șl guver
nul militar Peruvian a 
căpătat noi dimensi
uni. Ultimul episod al 
disputei îl constituie 
reiuzul societății din 
S.U.A. de a plăti statu
lui Peruvian suma de 
aproximativ 10 mi
lioane dolari, care re
prezintă contravaloa
rea rafinării petro
lului brut exploatat 
din această (ară, la 
rafinăria din Talara, 
naționalizată în toam
na anului 
mult încă, 
ruviană a 
dard Oii", 
„International 
leum Company", refu
ză să recunoască vali
ditatea instituirii pro
prietății statului Peru
vian asupra acestei 
mari și moderne rafi
nării. Ziarul EL CO- 
MERCIO care apare 
ia Lima, a calificat 
poziția societății I.P.C. 
ca fiind „deosebit de 
gravă". In fapt, după 
cum subliniază ziarul, 
prin aceasta „se nea
gă dreptul statului Pe
ruvian de a-și apăra 
bogățiile de pe terito
riul său".

La fel ca și in alte 
citeva țări 
americane, in 
se asistă in 
vreme Ia un fenomen 
relativ nou : opoziția 
unor guverne față de 
menținerea dominației 
marilor monopoluri 
nord-americane și do
rința de a aduce a- 
ceste state pe calea 
industrializării și in
dependenței politice. 
Practica a demonstrat 
că acesta este singurul 
mijloc prin care regi
murile din America 
Latină pot spera să se 
bucure de sprijinul 
maselor populare. A- 
ceastă poziție a fost

trecut. Mai 
Filiala pe- 
lui ,,Stan- 
societatea 

Petro-

latino- 
Peru 

ultima

De a- 
operat

• VICEPREȘEDINTELE Con
siliului de Miniștri al Italici, 
Francesco de Martino, l-a primit 
pe ambasadorul Republicii So
cialiste România la Roma, ing. 
Cornel Burtică. Cu acest pri
lej, au fost discutate, într-o 
atmosferă cordială, probleme de 
interes comun.

MOSCOVA 23 (Agerpres). 
— Agenția TASS anunță că 
miercuri în timpul primirii 
festive făcute piloților cosmo- 
nauți a fost comis un act de 
provocare — au fost trase 
cîteva focuri în automobilul 
în care se aflau cosmonauții 
Beregovoi, Nikolaeva-Tereș- 
kova, Nikolaev, Leonov.

Au fost răniți șoferul auto
mobilului și un 
din escorta 
meni dintre 
avut de suferit. Persoana care 
a tras focurile a fost reținută 
la locul infracțiunii. Se efec
tuează cercetări.

Osasha, ministrul egiptean 
culturii, și de ministrul orien
tării naționale, Mohamed Fayek.

• JOI a fost 
Uniunea Sovietică 
artificial 
„Cosmos-264" în scopul con
tinuării cercetării spațiului 
cosmic, în conformitate cu 
programul anunțat anterior. 
Orbita noului satelit are ur
mătorii parametri : perioada 
inițială de rotație 89,7 mi
nute, apogeul la 330 km, pe- 
rigeul de 219 km. La bordul 
satelitului există un radio 
emițător, un sistem radio 
pentru măsurarea cu preci
zie a elementelor orbitei, 
un sistem radiotelemetric 
pentru transmiterea pe Pă- 
mînt a datelor cu privire Ia 
funcționarea instalațiilor 
aparr'elor științifice.

Centrul de coordonare 
calcul prelucrează informa
țiile parvenite pe Pămînt.

lansat în 
satelitul 

al Pămîntului

»>
îi

motociclist 
cortegiului. Ni- 
cosmonauți n-a

• LA Cairo a fost inaugurat 
Tîrgul internațional al cărții. 
Sînt prezente 400 case de edi
turi reprezentînd 32 de țări. 
Standul român prezintă un nu
măr de circa 500 de exponate. 
El a fost vizitat de Sarwat

• JOI seara, Societatea pentru 
răspîndirea științei și culturii din 
Budapesta a organizat la clubul 
Kosuth o seară închinată Româ
niei, în cadrul ciclului „Călătorii 
în lumea largă". Cercetătorul 
științific, dr. Vasvary Artur, a fă
cut o expunere despre țara noa
stră.

Au fost prezentate apoi filmele 
documentare românești „Excursie 
pe litoral" și „Excursie la mănă
stirile din nordul Moldovei". Ma
nifestarea s-a bucurat de un fru
mos succes.

afirmată deschis de 
șeful juntei militare 
peruviene, generalul 
Juan Velasco Alvara
do, care intr-un inter
viu acordat revistei 
CUARTO PODER, a 
declarat: „Dacă as
tăzi America Latină 
este subdezvoltată, a- 
ceasta se datorețte im
periilor banului ți bo
găției". Monopolurile 
internaționale au fost 
caracterizate de el 
drept „forțe agresive 
care doresc să acapa
reze cit mai mult", iar 
activitatea lor a dus 
la „ruină, dezordine, 
corupție și imorali
tate".

După cum se știe,

in unele din dosarele 
relațiilor dintre I.P.C. 
și statul Peruvian. In 
diferite documente, 
prezentate tribunale
lor care au judecat 
acest litigiu, s-a dove
dit că „International 
Petroleum Company" 
datorează statului Pe
ruvian 974 milioane 
dolari sub formă de 
redevențe, 830 milioa
ne dolari pentru ex
tracția ilegală a unor 
imense cantități de pe
trol și 144 milioane 
dolari sub formă de 
impozite ce nu au fost 
plătite.

Dar în ciuda națio
nalizărilor, I.P.C. a 
continuat să rămină

I.P.C. SE OPUNE-
Peru afirmă dreptul 

de a-și apăra bogățiile 
de pe teritoriul său

prima măsură luată dc 
noul guvern Peruvian 
a fost naționalizarea 
zăcămintelor petrolie
re, aparținind socie
tății „International Pe
troleum Company" din 
zonele La Brea $1 Pa- 
rinas precum și a ra
finăriei de Ia Talara. 
I.P.C. a reacționat 
imediat, intentind un 
proces civil guvernului 
de Ia Linia. Acțiunea 
judiciară fiind pierdu
tă, consorțiul nord- 
amerlcan a făcut apel 
la r'urtea Supremă a 
Republicii Peru, dar 
și acesta a fost respins 
pe motivul că violează 
constituția ți legile re
publicii. În fond, mă
sura luată de autori
tățile de la Lima a ur
mărit să facă ordine

principalul concern 
străin din industria 
petrolieră care acti
vează in Peru. Zăcă
mintele aflate încă la 
dispoziția sa, ața nu
mitele „Concesiuni Li
ma", produc 40 la sută 
din intreaga cantitate 
de petrol extrasă în 
această țară. Petrolul 
brut a fost rafinat de 
I.P.C. la Talara și dis
tribuit atît în Peru 
cit ți în alte țări, dar, 
după cum se vede, so
cietatea nord-america- 
nă refuză să plătească 
costul rafinării. în 
cercurile economice 
din Lima, se sublinia
ză că „totul pare să 
indice că în ciuda 
ețccurilor suferite In 
fața tribunalelor pe- 
ruviene, I.P.C. mane

vrează iu legătură cu 
plata costului rafină
rii produselor sale de 
către întreprinderi a- 
parținind statului Pe
ruvian, in scopul de 
a menține un focar de 
încordare". Aceasta, 
in speranța unor even
tuale presiuni finan
ciare externe asupra 
guvernului Peruvian 
sau chiar din partea 
Washingtonului. Zia
rul O COMERCIO con
sideră că prin acest 
refuz, I.P.C. urmăreș
te, de asemenea, „să 
provoace dificultăți fi
nanciare societății pe
troliere de stat „Em- 
prer.sa Petrolera Fis
cal", care a preluat 
controlul asupra zăcă
mintelor ce au aparți
nut în trecut societății 
nord-americane.

în ciuda acestei si
tuații, șeful juntei pe- 
ruviene, generalul Al
varado, a declarat că 
guvernul său intențio
nează să continue po
litica dc naționalizări. 
„Presiunilor economi
ce — a spus el — noi 
le vom răspunde cu 
deschiderea de noi 
piețe de desfacere pen
tru produsele noastre, 
vom promova dezvolta
rea comerțului cu toate 
țările lumii, indiferent 
dacă sint socialiste sau 
capitaliste". în ce pri
vește litigiul cu con
sorțiul „International 
Petroleum Company", 
Alvarado a subliniat : 
„Nu vom da nici un 
centimetru inapoi. Na
ționalizarea bogățiilor 
țării noastre s-a impus 
ca o necesitate. Vom 
ști să facem față pre
siunilor ce 
cită asupra noastră".

Iată un 
care reflectă profun
dele transformări ce 
se petrec în prezent 
in acest uriaș conti
nent.

• VORBIND în fața Riks- 
dagului ministrul suedez de 
externe. Torsten Nilsson, și-a 
exprimat părerea că recu
noașterea R. D. Vietnam de 
către Suedia va influenta fa
vorabil conferința de la Pa
ris în problema vietnameză. 
Notînd că Suedia este pri
mul stat occidental care re
cunoaște R. D. Vietnam, mi
nistrul a reamintit că tara 
sa a fost printre primele și 
în cazul recunoașterii R. P. 
Chineze, Algeriei. Uniunii 
Sovietice și chiar a State
lor Unite ale Americii. „în 
toate aceste cazuri, hotărî
rea luată a fost realistă, a 
spus Torsten Nilsson. Sînt 
convins că același lucru se 
poate spune și despre ultima 
noastră hotărîre".

ÎNTREBĂRI
LA „PLANUL MANSHOLT"
AGENȚIA France Presse re

levă că nici unul din cei șase 
membri ai Pieței comune nu 
și-a precizat încă poziția față 
de planul Mansholt de reformă 
a agriculturii comunitare. Se 
crede că ei își vor preciza a- 
titudinea cu prilejul convocă
rii la 27 și 28 ianuarie la Bru
xelles a Consiliului Ministe
rial al C.E.E. La lucrările a- 
cestuia vor participa, pe lîngă 
miniștrii afacerilor externe și 
miniștrii agriculturii și, pro
babil, miniștrii de finanțe.

în legătură cu consecințele 
aplicării planului Mansholt au 
fost deja formulate o serie de 
întrebări, cărora Consiliul Mi
nisterial va trebui să le dea 
un răspuns.

Forțele federale nigeriene 
nu vor înceta lupta pînă cînd 
autoritățile biafreze nu vor re
nunța la secesiune — a declarat 
șeful statului major al armatei 
nigeriene, generalul Hassan 
Katsina.

In același timp, la Lagos s-a 
anunțat că în urma unor lupte 
îndirjite cu trupele biafreze, 
forțele federale au capturat 
orașul Afaha Ise din sectorul 
Itu. Ciocniri violente între for
țele federale nigeriene și cele 
biafreze au avut loc și în apro
pierea orașului Owerri, ocupat 
de trupele federale cu șapte 
luni în urmă — relatează agen
ția United Press International.
CONGRESUL SINDICATELOR

CEHE
• LA Praga se desfășoară 

primul Congres al sindicatelor 
cehe, la care participă delegați 
reprezentînd peste 4 milioane 
de oameni al muncii din regiu
nile cehe. în cadrul lucrărilor 
au luat cuvîntul Ludvik Svo
boda. președintele R. S. Ceho
slovace. 1 
ședințele 
al R.S.C.. 
președintele 
nale. Karel 
dintele Consiliului 
Sindicatelor, și alți reprezen
tanți ai organizațiilor sindicale 
din Cehia.

• POLIȚIA din New York a 
fost sesizată de descoperirea a 
15 lăzi și valize conținînd arme, 
în majoritate de producție ger
mană. muniții, uniforme, em
bleme și cărți naziste într-un 
depozit unde aceste colete au 
fost depuse în anul 1963. Con
ținutul coletelor rămăsese ne
cunoscut pînă în ultimele zile 
cînd datorită neachitării taxelor 
de magazie a fost întreprins un 
inventar în scopul vinzării lor 
la licitație.

Coletele fuseseră încredințate 
depozitului de un oarecare dr. 
Jose Galvez, din orașul colum
bian Caii. a cărui adresă ac
tuală nu este cunoscută. Biroul 
federal de Investigații al S.U.A. 
a ordonat deschiderea unei an
chete.

• ÎN Parlamentul Turciei au 
început miercuri dezbateri asu
pra problemei cipriote. În ca
drul discuțiilor, conducătorii 
tuturor partidelor politice re
prezentate în parlament, cu ex
cepția Partidului Justiției, au 
cerut guvernului să definească 
de urgentă „o politică naționa
lă pe termen lung" cu privire 
la problema cipriotă.

PLOILE torențiale care s-au 
abătut asupra Siriei au provocat 
mari inundații în diverse regiuni 
ale țării. In capitala siriană apele 
revărsate ale rîului Barada au a- 
coperit mai multe străzi ale ora
șului. Numeroase clădiri au fost 
avariate, iar circulația dintre car
tierele din sudul și nordul Da
mascului a fost perturbată. In a- 
celași timp, șoseaua ce leagă Da
mascul de capitala districtului 
Hauran din sudul Siriei a fost 
blocată ca urmare a revărsării 
fluviului Al Ahwaf.

Populația din regiunea de nord 
a țării a fost avertizată prin ra
dio să ia toate măsurile de pre
cauție deoarece nivelul apelor 
Fluviului Eufrat este in continuă 
creștere. Localitatea Al Hasaka 
din nordul Siriei este complet 
izolată de restul țării din cauza 
inundațiilor.

Comunicațiile între Damasc 
și capitalele Iordaniei și Libanu
lui sînt, de asemenea, blocate.

Raportul comisiei Warren
discreditat ?

Intr-o declarație făcută unor 
ziariști americani și reprodusă de 
revista „Win", procurorul distric
tual din New Orleans, Jim Gar
rison, a afirmat că, prin probele 
pe care le deține privind partici
parea lui Clay Shaw la complo
tul care a dus la asasinarea fos
tului președinte Kennedy, „Shaw 
va fi declarat vinovat chiar dacă 
cei 12 jurați ar fi membri ai fa
miliei sale". Garrison a subliniat 
din nou că este hotărît să meargă 
pînă la capătul anchetei pe care 
a inițiat-o acum mai bine de doi 
ani. El a precizat că în acest caz 
n-a reținut nici o informație pro
venită dintr-o singură sursă „fără 
s-o fi verificat prin diferite mij
loace".

Revista „Win" apreciază că, ve 
măsură ce procesul intentat lui 
Shaw avansează, „raportul co
misiei Warren va fi discreditat 
de presă, iar insuficiența anche-

se excr-
Iimbaj

P. NICOARA

va fi

F.B.I. on de- 
amintește, de

tei întreprinse de 
veni vizibilă". Se 
asemenea, că Jim Garrison np a 
dezvăluit încă toate datele p 
re le deține pentru a dovedi le
găturile existente între Lee Har
vey Oswald, pe de o parte, și 
Clay Shaw, David Ferrie și Jack 
Ruby, pe de altă parte, în com
plotul împotriva lui John Ken
nedy, O importanță deosebită în 
cursul procesului o va avea mar
torul Alvin Beauboeuf care a 
împărțit o anumită perioadă de 
timp apartamentul de la New 
Orleans cu David Ferrie, mort în 
februarie 1967 în circumstanțe 
suspecte. Revista citată arată că 
Alvin Beauboeuf ar putea face o 
depoziție capitală asupra călăto
riei întreprinse, în noiembrie 
1963, de Ferrie la Houston (Te
xas), imediat după asasinarea pre
ședintelui Kennedy la Dallas.

Oldrich Cernik. nre- 
guvernului federal 

. Josef Smrkovsky, 
Adunării Națio- 

Polacek, preșe- 
Central al

E. Gerstenmaier

și-a anunfat demisia
Eugen Gerstenmaier, pre

ședintele Bundestagului vest- 
german, a anunțat joi după- 
arniază, în fața grupului parla
mentar al Partidului creștin- 
democrat, că va demisiona. El 
a luat această hotărîre în urma 
reacțiilor puternice provocate 
în cercurile politice din R. F. 
a Germaniei de 
că a încasat 
exagerat de

dezvăluirea 
o indemnizație 
mare (281 000

mărci), drept despăgubiri pen
tru faptul că, în timpul regi
mului nazist, a fost împiedicat 
să ocupe o catedră universi
tară.

Grupul parlamentar al Par
tidului creștin-democrat a a- 
doptat o declarație, în care ia 
poziție împotriva acuzațiilor 
ce i-au fost aduse lui Eugen 
Gerstenmaier.

2.500 k

CEHOSLOVACA. — Imagine de la fabrica de panouri din Vinlirov (Boemia de vest)

Criza politică din Liban a 
fost soluționată: după o 
săptămina de întrevederi 
și convorbiri asidui, Rashid 
Karame, însărcinat cu for
marea noului guvern, a pu
tut să anunțe joi dimi
neața componența cabine
tului său.

Criza a reizbucnit la 15 
ianuarie a.c. cînd doi din 
cei 16 miniștri ai guvernu
lui au anunțat că demisio
nează la numai 24 de ore 
după primirea portofoliilor.

In următoarele zile, celor 
doi miniștri demisionari li 
s-au adăugat alți patru

Reglementarea crizei, in
tervenită intr-un moment 
cînd instabilitatea politică 
părea mai gravă ca aricind, 
a constituit o adevărată sur
priză.

Președintele Charles He- 
lou a acceptat demisiile 
primilor patru miniștri, iar 
ultimii doi, Nassim Majda- 
lani și Abdel Latif Sein au 
fost convinși să-și retragă 
cererile de demisie. Totoda
tă, primul ministru, Rashid 
Karame, a desemnat alți 
patru miniștri în locul ce
lor demisionari : Khalib 
Khouri, ministru al muncii 
și al problemelor sociale, 
Youssef Salem, ministru de 
externe, Habib Kayrouz, 
ministru al turismului, și 
Mohammed Safieddin, mi
nistrul planului.

Revendicări în Okinawa
PROTEST ÎMPOTRIVA „CIRCULAREI NUMĂRUL 68"

Adunarea legislativă a insulelor Ryukyu care se află sub 
administrația americană, a cerut guvernului S.U.A. să anu
leze hotărîrea referitoare la aplicarea „circularei numărul 
68“ cu privire la relațiile de muncă.

Prin această circulară se inter
zice muncitorilor și funcționarilor 
care deservesc bazele americane 
de pe insulă, să declare greve și 
să organizeze acțiuni de protest 
în fața bazelor militare.

Autoritățile militare americane 
din Okinawa au hotărît să pună 
în aplicare această circulară la 
25 ianuarie pentru a împiedica 
greva generală care urmează să 
aibă loc la 4 februarie în spriji
nul retragerii de la baza Kadena 
a bombardierelor B-52 și renun
țarea la folosirea porturilor din 
Okinawa de către navele militare 
ale celei de-a 7-a flote ameri
cane.

în favoarea anulării acestei cir
culare s-au pronunțat toate orga
nizațiile democratice din insulele 
Ryukyu.

Sesiunea extraordinară a Adu
nării legislative convocată pentru 
examinarea repercujiunilor mă
surilor adoptate de autoritățile 
militare americane a odoptat o 
rezoluție specială în care se cere 
anularea circularei amintite. Ea a 
fost adresată președintelui S.U.A.,

precum și înaltului comisar al 
Statelor Unite din insulele Ryu
kyu. Adunarea a adoptat, de ase
menea, o proclamație adresată 
guvernului japonez în care soli
cită ajutonil acestuia pentru a- 
nularea măsurilor adoptate de au
toritățile S.U.A. împotriva mișcă
rilor sindicale din insulă.

în capitala niponă au avut 
loc joi lucrările celei de-a 
22-a Convenții naționale a 
Partidului Liberal-Democrat 
de guvernămînt. în cuvântarea 
sa, premierul Eisaku Sato a 
reafirmat hotărîrea guvernu
lui nipon de a menține actua
lul tratat de securitate japo- 
no-american și după 1970. 
cînd expiră termenul Iul de 
valabilitate.

Convenția Partidului Libe- 
ral-Democrat a fost convoca
tă pentru a adopta 
politic, precum și 
mente printre care 
ție în care este 
hotărîrea de a se rezolva pro
blemele naționale, inclusiv 
retrocedarea Okinawei. ț

programul 
alte docu' 
o declara* 
exprimată
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