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W ciali transmit:
La invitația tovarășului Nicolae 

• Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele 

• Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, sîmbătă a so- 

_ sit în țara noastră, pentru o scur
tă vizită de prietenie, tovarășul 

• Iosip Broz Tito, președintele Re
publicii Socialiste Federative Iu
goslavia, președintele Uniunii Co- 

• muniștilor din Iugoslavia.
Președintele R. S. F. Iugoslavia

este'însoțit de Mialko Todorovici, 
secretar al Comitetului Executiv 
al C.C. al U.C.I., Kiro Gligorov, 
vicepreședinte al Vecei Executive 
Federale, membru al C. C. al 
U.C.I., Vladimir Popovici, secre
tar general al președintelui repu
blicii, membru al Prezidiului C.C. 
al U.C.I., Mișo Pavicevici, secre
tar de stat ad-interim pentru a- 
facerile externe, Djuka Vukolici, 
șeful secției politice în Secreta
riatul de stat pentru afacerile ex
terne, și alte persoane oficiale.

In gara Timișoara, în întîmpi-

narea oaspeților au venit tova- 
rășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Chivu Stoica, 
Manea Mănescu, precum și tova
rășii Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Vasile Vlad, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., și 
Aurel Mălnășan, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Belgrad. Pe peronul gării Timi
șoara se aflau, de asemenea, tov. 
Mihai Telescu, prim-secretar al 
Comitetului județean Timiș al

(Continuare în pag. a V-a)

FR ONTULLII UNITĂȚII

SOCIALIST •

OAMENI
Al MUNCII DE LA
ORAȘE Șl SATE I 

CETĂJENI
Al REPUBLICII

tidului Comunist Român. Elaborarea vastului 
program de înflorire a patriei, intensa activitate 
politică și organizatorică desfășurată in rîndul 
maselor pentru înfăptuirea acestuia au ridicat 
pe o treaptă mai înaltă rolul conducător al 
partidului comunist, unanim recunoscut de între
gul popor ca autoritatea politică supremă, au 
consacrat misiunea sa istorică de purtător al 
celor mai profunde interese și năzuințe ale ma
selor, de făuritor al vieții noi pe pămîntul Ro
mâniei.

MUNCITORI,

SOCIALISTE
ROMÂNIA!

ȚARANI,
INTELECTUALI I

CETĂȚENI
Șl CETAȚENE V

ger- 
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Ne aflăm în pragul unui eveniment de seamă 
în viața politică a țării: alegerea deputaților în 
MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ și în CON
SILIILE POPULARE județene, municipale, oră
șenești și comunale.

Frontul Unității Socialiste se prezintă 
în alegerile de la 2 martie înmănun- 
chind, într-o indestructibilă coeziune, 
Partidul Comunist Român, detașamentul 
de avangardă al clasei muncitoare, con
ducătorul încercat al societății noastre, 
organizațiile de masă, profesionale și 
obștești, consiliile oamenilor muncii a- 
parținînd naționalităților conlocuitoare, 
toate forțele sociale și politice ale țării, 
întregul popor, unit prin aceleași nă
zuințe și interese, este animat de țelul 
suprem al construirii socialismului și 
comunismului, al realizării unei înalte 
civilizații materiale și spirituale în 
România.

Clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, 
toți oamenii muncii — români, maghiari^ 
mani și de alte naționalități — întîmpină 
gerile într-o atmosferă de intensă activitate 
cială și politică, de puternic elan patriotic, 
fășurînd întrecerea pentru noi realizări în
stea celei de-a XXV-a aniversări a eliberării 
patriei și a Congresului al X-lea al Partidului 
Comunist Român.

Sentimentele de încredere care însuflețesc 
națiunea noastră socialistă își au izvorul în bi
lanțul rodnic al înfăptuirilor de pînă acum. In 
perioada care a trecut de la alegerile precedente, 
poporul nostru, urmînd liniile directoare stabi
lite de Congresul al IX-lea al Partidului Comu
nist Român, a înaintat ferm pe calea desăvîr- 
șirii construcției socialiste. A fost îndeplinit cu 
succes programul prezentat poporului în alege
rile trecute. S-au realizat prevederile primilor 
trei ani ai planului cincinal, asigurîndu-se toate 
condițiile pentru îndeplinirea și depășirea obiec
tivelor Congresului al IX-lea. Forțele de pro
ducție au continuat să se dezvolte în ritm sus
ținut, relațiile socialiste s-au consolidat 
și perfecționat. Principiile democrației socialiste 
și-au găsit o tot mai largă și consecventă apli
care în întreaga viață socială ; au fost îmbună
tățite, corespunzător cerințelor etapei în care ne 
aflăm, formele și metodele de conducere și or
ganizare a societății

în această amplă operă constructivă s-a afir
mat cu deosebită putere și s-a întărit rolul cla
sei muncitoare — forța socială conducătoare în 
societatea noastră • s-au cimentat alianța mun- 
citorească-țărănească, unitatea social-politică a 
muncitorilor, țăranilor, intelectualilor ; s-a în
chegat și mai strîns, pe baza aplicării politicii 
naționale marxist-leniniste a partidului, frăția 
dintre oamenii muncii români și ai naționalită
ților conlocuitoare. în cadrul orînduirii noi s-a 
afirmat tot mai viguros națiunea noastră socia
listă, s-a manifestat din ce în ce mai intens ini
țiativa creatoare a poporului, stăpîn al țării, fău
ritor conștient al propriei istorii, al propriului 
său destin.

Prestigiul și autoritatea internațională a Ro
mâniei au sporit ca urmare a realizărilor sale 
economice și sociale, a politicii externe consec
vente de întărire a prieteniei și alianței cu țările 
socialiste, de dezvoltare a colaborării cu toate 
statele, indiferent de orînduirea lor socială, a 
contribuției active aduse la soluționarea proble
melor cu care este confruntată omenirea contem
porană, la apărarea cauzei socialismului, păcii, 
libertății și independenței popoarelor.

Toate succesele obținute în acești ani sînt re
zultatul eforturilor neobosite, pline de abne
gație ale poporului muncitor, al aplicării neabă
tute a politicii creatoare, marxist-leniniste a Par-

ÎN ULTIMII ANI, OPERA DE INDUSTRIA
LIZARE SOCIALISTĂ — TEMELIA DEZVOL
TĂRII ECONOMICE ȘI CULTURALE A ȚĂRII, 
A PROGRESULUI EI GENERAL — A PAR
CURS O ETAPĂ NOUĂ, CALITATIV SUPERI
OARĂ. Volumul producției industriale este cu 
peste 40 la sută mai mare decît în 1965, ritmul 
mediu anual de creștere a producției a fost de 
peste 12 la sută, față de 10,7 la sută cit prevedea 
planul cincinal. România se situează astfel^prin- 
tre statele cu economia cea mai dinamică. în
treaga producție industrială a anului 1938 se ob
ține astăzi în 24 de zile.

Au crescut cu deosebire ramurile industriale 
hotărîtoare pentru avîntul economiei naționale
— construcțiile de mașini, energetica, metalurgia 
și chimia. Forța, capacitatea industriei româ
nești sînt confirmate de faptul că an de an sînt 
asimilate și fabricate produse tot mai complexe, 
de înaltă tehnicitate și eficiență economică.

Un obiectiv esențial al activității industriale 
din ultimii ani l-a constituit dezvoltarea ramu
rilor bunurilor de consum, intensificarea efor
turilor pentru creșterea producției în acest sec
tor de importanță deosebită. Realizările au de
pășit prevederile primilor trei ani ai cincinalu
lui, asigurîndu-se în același timp diversificarea 
și ridicarea calității produselor. A sporit apor
tul cooperației meșteșugărești la satisfacerea ce
rințelor populației, s-a extins sfera serviciilor 
pentru cetățeni.

La baza puternicului avînt al industriei noastre 
stă faptul că în trei ani ai cincinalului s-au in
vestit în economie din fondurile centralizate ale 
statului peste 155 miliarde lei, sumă care depă
șește totalitatea fondurilor investite în întreaga 
perioadă 1950—1960. Zestrea industrială a țării a 
sporit în acești ani cu circa 700 de uzine, fabrici 
și secții noi, dotate cu tehnică modernă.

O influență pozitivă asupra activității de in
dustrie o exercită măsurile luate de partid și 
guvern pentru perfecționarea conducerii și pla
nificării economiei, adîncirea democrației econo
mice, folosirea mai bună a pîrghiilor economice 
proprii orînduirii socialiste.

Faptele ilustrează justețea politicii de indus
trializare a țării, a orientării stabilite de Con
gresul al IX-lea al partidului pentru dezvolta
rea industriei în pas cu cerințele revoluției teh- 
nico-științifice mondiale. Industria noastră 
aduce astăzi o contribuție hotărîtoare la avîn
tul întregii economii, la valorificarea bogățiilor 
țării, la sporirea avuției naționale și creșterea 
bunăstării poporului.

în vasta operă de industrializare s-a afirmat 
viguros conștiința socialistă a clasei muncitoare
— cea mai înaintată forță socială a țării —, ca
pacitatea creatoare și receptivitatea ei față de 
ceea ce este înaintat în tehnica și știința con
temporană, devotamentul său în munca pentru 
întărirea necontenită a socialismului.

REZULTATE DE SEAMĂ AU FOST OBȚI
NUTE ÎN AGRICULTURA. Cooperativizarea, 
înfăptuită sub conducerea Partidului Comunist 
Român, a deschis drum larg modernizării și 
creșterii producției agricole, a determinat pro
funde schimbări înnoitoare în viața țărănimii, 
a exercitat o înrîurire pozitivă asupra întregii 
economii. Cooperativizarea agriculturii s-a do
vedit a fi condiția esențială pentru generaliza
rea relațiilor socialiste în economia națională, 
pentru lichidarea exploatării omului de către 
om, pentru victoria deplină și definitivă a noii 
orînduiri.

Cooperativele agricole, forma cea mai potri
vită de organizare a muncii unite a țărănimii, 
au obținut succese importante în dezvoltarea 
și consolidarea lor economică și organizatorică, 
în sporirea producției vegetale și animale, în

creșterea veniturilor lor și ridicarea bunăstării " 
cooperatorilor. Unul dintre cei mai de seamă 
indici ai progresului lor este creșterea averii ® 
obștești, care a fost în 1968 cu aproape 30 la 
sută mai mare decît în 1965.

Un rol important îndeplinesc întreprinderile 
și fermele agricole de stat, care contribuie în
tr-o mare măsură la acoperirea nevoilor indus
triei și ale consumului cu produse vegetale și 
animale, sînt un factor de promovare a teh
nicii noi, sprijină dezvoltarea cooperativelor de ® 
producție.

Partidul și guvernul s-au preocupat perma
nent de întărirea bazei tehnice-materiale a agri
culturii, repartizînd în acest scop importante 
mijloace materiale și bănești. Pe ogoarele țării 
lucrează aproape 100 000 de tractoare, peste 
55 000 de semănători mecanice, 50 000 de com
bine pentru cereale și alte mașini agricole, care 
asigură un grad ridicat de mecanizare a lucră
rilor. Au sporit în măsură însemnată cantită
țile de îngrășăminte chimice livrate agricultu
rii ; au fost extinse suprafețele irigate; în ulti
mii trei ani, statul a investit în această ramură 
aproape 20 miliarde lei, sumă egală cu cea din 
cei cinci ani anteriori.

în urma acestor măsuri s-a obținut sporirea 
producției vegetale și animale. Cu toate greu
tățile cauzate de condițiile climatice nefavorabile 
din ultimul an, producția agricolă globală medie a 
perioadei 1966—1968 a fost mai mare cu 
aproape 24 la sută decît media producției obți- 9 
nute în cei cinci ani anteriori. între 1966—1968 
s-a recol tat anual în medie cu 2,4 milioane tone a 
de cereale mai mult față de perioada 1961—1965, 
depășindu-se astfel prevederile înscrise în 
planul cincinal. Agricultura a asigurat aprovi- £ 
zionarea populației, materiile prime necesare 
industriei, precum și disponibilități pentru 
export. "

Măsurile de perfecționare a organizării și 
conducerii agriculturii, constituirea uniunilor £ 
cooperatiste, reorganizarea întreprinderilor 
agricole de stat și a celor pentru mecanizarea _ 
lucrărilor au creat un cadru mai prielnic spo- W 
ririi producției și productivității muncii în 
această importantă ramură a economiei națio- ® 
nale. *

Rezultatele obținute în agricultură sînt rodul 
hărniciei și priceperii țărănimii, al tuturor ce- 0 
lor ce muncesc Ia sate. Țărănimea, aliată de 
nădejde a muncitorimii, aduce o contribuție tot 
mai mare la creșterea bogăției naționale, parti
cipă tot mai activ la întreaga viață socială și 
de stat.

în ultimii ani PARTIDUL ȘI GUVERNUL 
AU ACORDAT O ATENȚIE DEOSEBITĂ 
DEZVOLTĂRII ȘI MODERNIZĂRII ÎNVĂȚĂ- 
MÎNTULUI. Toți fiii patriei, fără deosebire de 
naționalitate, dispun de posibilități largi de a 
se instrui potrivit aptitudinilor și capacităților 
lor. Numeroasele școli construite la orașe și 
sate, bursele acordate de stat, gratuitatea învă- 
țămîntului, a manualelor în școlile generale și 
licee garantează din punct de vedere material 
exercitarea dreptului la învățătură. Peste patru 
milioane de copii și tineri invață în școlile de 
toate gradele.

S-a extins și perfecționat învățămîntul supe
rior. în cele 16 centre universitare ale țării stu
diază aproape 150 000 de studenți, de cinci ori 
și jumătate mai mulți decît în anul 1938. Nu
mărul locurilor în căminele studențești a 
crescut în perioada 1966—1968 cu 7 500, iar în 
cantine cu 5 000. Aproape două treimi din nu
mărul studenților beneficiază de burse, care în 
ultimii ani au fost mărite.

CONVORBIRI ROMANO-IUGOSLAVE

La 1 februarie, la sediul Comi
tetului județean Timiș al P.C.R. 
au început convorbirile între to
varășii Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, și Iosip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, președintele 
Untnnii Comuniștilor din Iugo
slavia.

Din partea română la convor
biri participă tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Emil Bodnaraș, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Stat, Chivu Stoica, membru al

Comitetului Executiv al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului Economic, Corneliu 
Mănescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, Vasile Vlad, șef de secție 
Ia C.C. al P.C.R., Aurel Mălnă
șan, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Belgrad.

Din partea iugoslavă participă 
tovarășii Mialko Todorovici, se
cretar al Comitetului executiv al 
C.C. al U.C.I., Kiro Gligorov, vi
cepreședinte al Vecei Executive 
federale și membru al C. C. al 
U.C.I., Viadimir Popovici, secre
tar general al președintelui repu
blicii, membru al Prezidiului C.C. 
al U.C.I., Mișo Pavicevici, secre
tar de stat ad-interim pentru a- 
facerile externe, Iakșa Petrici, am-

basadorul R. S. F. Iugoslavia Ia 
București.

După amiază, convorbirile au 
continuat.

In cadrul convorbirilor, desfășu
rate într-o atmosferă cordială, 
prietenească, de înțelegere reci
procă, a avut loc un schimb de 
păreri privind probleme ale re
lațiilor bilaterale dintre cele două 
partide și state, precum și asupra 
unor aspecte ale situației interna
ționale actuale.

★
Sîmbătă la amiază a avut loc 

un dejun, în cadrul căruia tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Iosip 
Broz Tito au toastat pentru dezvol
tarea continuă a prieteniei și co
laborării dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia, dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Socialistă Federativă Iugoslavia.

greu, rezistînd tentației

îsumar]
Cu greu, rezistînd tentației 

de a ne opri în această feerie 
citadină, care este Galațiul 
însuși, am tăiat în goana ma- 

© finii strada Coșbuc și Bd.
Brăila, pătrunzînd mai întîi 
în ceea ce cu toții numim 

• „Țiglinele Galațiului", ade
vărate perle arhitecturale ale 
acestor locuri.

® Țiglinele, toate la un loc, 
sînt o mare parte dantelărie 
de piatră care îngăduie, de-a 

£ lungul noului viaduct, accesul 
către uriașul combinat side
rurgic. Aici, în aceste trei mari 
cartiere ale Galațiului, care 
ele însele sînt un nou oraș, 
cu o populație de aproape 

0 10 000 locuitori, evenimentul 
cel mai prezent în viața oa- 
menilor, după cum avem să ne 

9 tldm imediat seama, îl consti
tuie apropiatele alegeri. La

•
 decorațiile în mozaic, la pic. 
turile murale și inscripțiile de

arhitectului, ci însăși năzu
ința acestor oameni de pe 
malurile Dunării, care, într-o 
perioadă de numai cîțiva ani, 
au adăugat^ destinului lor și 
destinului țării marea creație a 
Combinatului siderurgic, mat
ca industrială în jurul căreia 
gravitează de-acum cu în
treaga lor viață, mii de fa
milii, fapt care a impulsionat 
un șir întreg de alte eveni
mente.

In anul 1965, în zona a- 
ceasta erau ridicate numai Ți
glina 1 Și jumătate din Ți
glina II, astfel că pentru pre
cedentele alegeri, aici au fost 
înființate 7 secții de votare. 
Astăzi, sînt trei Țigline cu 17
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• Un domeniu în care inter-j 
venția organizației U.T.C. 
este așteptată : FOLOSI
REA INTEGRALĂ A 
TIMPULUI DE MUNCA
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EDUCAREA POLITICA 
ELEVILOR — UN OBIEC-i 
TIV MAJOR. (însemnări pe| 
marginea adunărilor ac
tivelor U.T.C. din școlilej 
orașelor Timișoara și! 
Arad).

ACTUALITATEA PE SCURTIIN PAG. A 5-A :

Ie EXPRESIE CONCRETA A> 
GRIJII PE CARE PARTI-I 
DUL O POARTA OAME-1 

INILOR MUNCII — gene-_ 
ralizarea experimentării! 
noului sistem de salariza-" 
re și majorarea salariilor 
în industria ușoară.

SPORT.
Statul asigură fiecărui absolvent al învăță- - ^^f™$ ele
m ului protestona. ehntc și^ superior un loc ™ însele mozaicuri mobilizatoare,mîntului profesional, tehnic și superior un loc 

de muncă corespunzător calificării, vocației sale 
și nevoilor societății.

DEZVOLTAREA ȘTIINȚEI SE ÎNSCRIE CA 
O PREOCUPARE DE FRUNTE A PARTIDU
LUI ȘI STATULUI NOSTRU. în această pe
rioadă au fost luate măsuri pentru îmbunătăți
rea coordonării activității de cercetare și lega
rea ei mai strînsă de producție. Prin realizările 
sale, știința patriei noastre contribuie la dez- _ 0 oucurie pe care
yoltarea și modernizarea producției, la intro- W am să o împărtășesc peste 
ducerea cuceririlor progresului tehnic în toate " .............................
ramurile de activitate social-economică, se 
afirmă ca o forță tot mai activă a dezvoltării ® 
societății. w

LITERATURA ȘI ARTA AU ÎMBOGĂȚIT — 
PATRIMONIUL SPIRITUAL AL ȚĂRII CU • 
NOI LUCRĂRI DE VALOARE,

' 1
PATRIMONIUL !
NOI LUCRĂRI DE VALOARE, CARE SE 
BUCURA DE PREȚUIRE ATÎT ÎN ȚARĂ CIT® 
ȘI PESTE IIOTARE. Cultura pătrunde tot mai 
adînc în masa milioanelor de cetățeni, devenind _ 
hrana lor spirituală firească. în întreaga țară • 
pulsează o intensă viață culturală. S-au con
struit și dat în folosință noi case de cultură, ® 
stații de radio și televiziune. în prezent func- W 
ționează o vastă rețea de cinematografe, teatre 
și alte instituții artistice, muzee, cămine cultu
rale, cluburi și biblioteci, care constituie o pu
ternică bază pentru ridicarea nivelului de cul
tură al poporului, pentru înflorirea vieții spiri
tuale în orașele și satele patriei.

ale căror elocvente inscripții 
® îfi pun o vie amprentă pe pre- 
• ocupările oamenilor.

Cu ce gînduri parcurgeți 
drumul dintre magazin și lo
cuința dv. ? — îl întrebăm 
pe un cumpărător care iese 

Q dintr-unul din supermagazi- 
nele microraioanelor Țiglinei.

— Cu o bucurie pe care 

cîteva clipe, și soției mele... 
De dimineață am trecut pe la 
secția de votare nr. 137* din 
cartierul nostru Țiglina II, și 
consultînd listele, am consta
tat că eu și soția mea, la 2 
martie, vom vota în prima 
sulă de alegători. Pentru noi 
este o mare cinste.

Intr-o librărie, ne adresăm 
unei cumpărătoare:

— Cunoașteți numele can
didatului din circumscripția 
do.?

— Dar cine nu-l cunoaște ? 
Candidează arhitectul șef al

(Gontlnuart tn pag. a 2-a)

A orașului nostru, tov. Dumitru 
" Constantinescu, ale cărui 

proiecte, dacă faceți un mic 
A ocol prin piețele cartierului, 

le veți vedea consolidate în 
piatră.

® In piatră aveam să găsim 
întipărite nu numai proiectele

GH. ISTRATE 
ATANASIE TOMA

(Continuare în pag. a V-a)
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CETĂȚENI Șl CETÂȚENE!
Întreaga activitate a partidului și statu

lui NOSTRU, TOT CEEA CE SE ÎNFĂPTUIEȘTE ÎN 
ROMANIA, ÎN INDUSTRIE. ÎN AGRICULTURA, ÎN 
ȘTIINȚA ȘI CULTURA, ESTE ÎNCHINAT OMULUI — 
SUPREMA VALOARE A SOCIETĂȚII SOCIALISTE.

Creșterea venitului național în 1968 cu circa 26 la sută 
față de 1965 a asigurat sporirea sistematică a fondului de 
consum, ridicarea veniturilor oamenilor muncii, îmbunătă
țirea condițiilor de trai. Numărul salariaților a crescut în 
primii trei ani ai cincinalului cu peste 480 000.

Pe baza hotărîrilor partidului și guvernului au fost ma
jorate în 1967, cu un an mai devreme decît se prevedea 
în planul cincinal, salariile mici la peste un milion de sa- 
lariați; au fost sporite, de asemenea, salariile unor cate
gorii de muncitori și personal tehnic de la căile ferate, ale 
docherilor, precum și ale economiștilor din toate domeniile 
de activitate. In anul 1968 a început experimentarea noului 
sistem de salarizare și au fost ridicate salariile într-o serie 
de întreprinderi, iar la începutul acestui an au fost mărite 
salariile cadrelor didactice, ale muncitorilor și personalului 
tehnic-administrativ din industria alimentară și industria 
ușoară.

Începînd din 1967 a avut loc majorarea generală a pen
siilor ; în 1968 pensia medie a fost cu 30,5 la sută mai mare 
decît în 1965.

Veniturile bănești ale țărănimii au fost în anul 1968 cu 
peste 25 la sută mai mari decît în 1965. Au fost introduse 
pensiile pentru țăranii cooperatori — cerință socială de 
mare importanță. Numărul satelor electrificate a ajuns la 
9 200, față de 4 600 în 1962. Zeci de mii de cadre didactice, 
ingineri, agronomi, medici și alți intelectuali își desfășoară 
activitatea în satele patriei noastre, aducîndu-și contribu
ția la ridicarea lor economică și social-culturală.

O mare extindere a căpătat construcția de locuințe. 
In primii trei ani ai actualului cincinal s-au construit din 
fondurile statului peste 155 000 de apartamente, în care 
s-au mutat mai mult de jumătate milion de persoane, 
în aceeași perioadă locuitorii satelor și-au clădit 160 000 de 
case noi.

Este grăitoare, de asemenea, creșterea volumului desfa
cerilor de mărfuri. Anul trecut s-au vîndut populației de 
la orașe și sate cu aproape 30 la sută mai multe mărfuri 
decît în 1965. S-a mărit simțitor vînzarea produselor de fo
losință îndelungată ; numărul unităților comerciale a cres
cut cu peste 3 200 față de anul 1965.

S-au extins măsurile sociale și medicale de prevenire a 
bolilor și de îmbunătățire a stării sănătății populației. 
S-a lărgit rețeaua unităților sanitare; numărul paturilor 
din sistemul de asistență medicală a fost în 1968 cu circa 
15 000 mai mare decît în 1965 ; se înfăptuiesc acțiunile de 
ocrotire a mamelor, a copiilor, precum și de sprijinire 
a familiilor cu mulți copii.

CETĂȚENI Ș! CETÂȚENE!
IN ACEȘTI ANI ROMANIA A PARCURS O NOUA ȘI 

ÎNSEMNATA ETAPA pe drumul dezvoltării econo
mice ȘI SOCIALE. CEEA CE AM ÎNFĂPTUIT DEMON
STREAZĂ SUPERIORITATEA, FORȚA SOCIALISMULUI, 
INEPUIZABILELE SALE POSIBILITĂȚI DE PROGRES. ÎN 
CONȘTIINȚA POPORULUI S-A ÎNTIPĂRIT ADÎNC CON
VINGEREA CA SOCIALISMUL ESTE UNICA ORÎNDUIRE 
CARE ÎI ASIGURA BUNĂSTAREA Șl FERICIREA. ÎNTE- 
METNDL-SE PE CUCERIRILE DE PÎNA ACUM, POPORUL 
NOSTRU PRIVEȘTE CU NEȚĂRMURITĂ ÎNCREDERE 
VIITORUL FIIND FERM HOTARÎT SA DUCA LA BUN 
SRÎRȘIT SARCINILE DESAVÎRȘIRII CONSTRUCȚIEI SO
CIALISTE.

Mai sînt, desigur, multe de făcut pentru a ridica eco
nomia, industria și agricultura la nivelul țărilor econo- 
micește înaintate, pentru ca poporul român să se bucure 
de condițiile de trai pe care le merită Stă în puterea na
țiunii noastre să rezolve aceste sarcini Frontul Unității So
cialiste este încredințat că poporul român, cu talentul, hăr
nicia și perseverența ce-1 caracterizează, condus de în
cercatul nostru partid comunist, va reuși să biruie orice 
greutăți, pășind înainte neabătut pe drumul progresului și 
bunăstării, pe drumul desăvîrșirii socialismului și trecerii 
treptate spre comunism

La temelia întregii sale activități, Frontul Unității Socia
liste așează — așa cum este consfințit în actul său consti
tutiv — politica niarxist-leninistă internă și externă a 
Partidului Comunist Român, care dă expresie cerințelor 
obiective ale dezvoltării societății noastre, intereselor vitale 
ale poporului, ale cauzei socialismului și păcii Această po
litică stă la baza actualului plan cincinal și își va găsi re
flectarea și în cel viitor, în curs de elaborare.

La alegerile din 2 martie, candidații Frontului Unității 
Socialiste, reprezentanți ai muncitorilor, țăranilor și inte
lectualilor, au ca platformă politică programul Partidului 
Comunist Român. Transpunerea în viată a acestui program 
constituie angajamentul pe care candidații Frontului Uni
tății Socialiste și-l iau în fața alegătorilor, a întregului po
por, linia de conduită în activitatea ce o vor des
fășura în Marea Adunare Națională și în consiliile populare. 

CETĂȚENI $1 CETÂȚENE!
OBIECTIVELE FUNDAMENTALE PENTRU A CĂROR 

REALIZARE VĂ CHEMĂM SĂ VOTAȚI SÎNT:

ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI

Frontul Unității Socialiste va acorda cea mai mare aten
ție continuării în ritm susținut a industrializării, dezvoltării 
forțelor de producție — obiectiv central al programului de 
înflorire multilaterală a României socialiste. Industriali
zarea este și va rămîne factorul hotărîtor al progresului so
cietății socialiste, al ridicării nivelului de trai al populației, 
al asigurării independenței și suveranității naționale.

Se- vor dezvolta și moderniza ramurile industriei care 
au un rol determinant In promovarea progresului tehnic 
și fn valorificarea superioară a materiilor prime Industria 
construcțiilor de mașini va produce t.Oi agregate, instalații 
industriale complexe, linii tehnologice, mijloace de trans
port. mașini-unelte și alte produse de înaltă tehnicitate 
pentru înzestrarea economiei și creșterea exportului O dez
voltare mai rapidă va cunoaște industria electrotehnică și 
electronică factor esențial pentru mecanizarea și automa
tizarea producției. Metalurgia feroasă și neferoasă, chimia 

vor înregistra ritmuri înalte de creștere. Va deveni și mal 
puternice baza energetică a țării.

În conformitate cu politica partidului comunist îndrep
tată spre satisfacerea cerințelor populației, o atenție deo
sebită se va acorda industriei bunurilor de consum, care 
va produce mai multe țesături, tricotaje, încălțăminte, în 
sortimente tot mai variate și de calitate mai bună.

O necesitate de prim ordin pentru continuarea industria
lizării și dezvoltarea economiei naționale o constituie men
ținerea unei rate înalte a acumulării, înfăptuirea în conti
nuare a unui volum sporit de investiții. Pînă în 1970 vor 
mai fi date în funcțiune aproape 1 000 de noi capacități in
dustriale, înzestrate cu tehnică modernă. Este semnificativ 
faptul că numai investițiile anului 1970 vor fi cu peste 
8 miliarde lei mai mari decît totalul investițiilor realizate 
în perioada 1951—1955.

Repartizarea teritorială echilibrată a forțelor de produc
ție va constitui și în viitor o preocupare de bază. Suflul 
înnoitor al industriei va pătrunde mai intens în județele și 
localitățile mai puțin industrializate, accelerîndu-se dezvol
tarea lor social-economică și culturală.

Unul din cele mai importante obiective în industrie îl 
constituie creșterea eficienței economice, a rentabilității. 
Cea mai mare parte a sporului producției industriale va fi 
obținută prin ridicarea productivității muncii. În acest scop 
va fi asigurată dotarea cu echipament tehnic modern și 
perfecționarea proceselor tehnologice, intensificarea ac
țiunii de organizare științifică a producției și a muncii, de 
utilizare la maximum a capacităților productive, de îmbu
nătățire a conducerii întreprinderilor, a întregii activități 
economice

MUNCITORI,
TEHNICIENI, I NGINERI 

DIN INDUSTRIE!
Frontul Unității Socialiste vă cheamă să con

sacrări eforturile voastre, întreagc energie conti
nuării operei de industrializare a țării, creșterii 
și perfecționării producției. Dedicați-vă spiritul 
novator, cunoștințele, promovării tehnicii noi, 
sporirii productivității muncii, ridicării eficienței 
economice a tuturor întreprinderilor industriale !

CETĂȚENI Șl CETÂȚENE!
V0TIND CANDIDAȚII FRONTULUI UNITĂȚII SO

CIALISTE, V0TATI PENTRU CREȘTEREA FORȚEI IN
DUSTRIALE A PATRIEI, PENTRU PROGRESUL ECO
NOMIEI NAȚIONALE Șl RIDICAREA ROMÂNIEI LA 
NIVELUL STATELOR AVANSATE DIN PUNCT DE 
VEDERE ECONOMIC I

ÎN DOMENIUL AGRICULTURII

Frontul Unității Socialiste își va concentra eforturile în 
direcția înfăptuirii politicii Partidului Comunist Român 
de dezvoltare intensivă și multilaterală a agriculturii noas
tre socialiste, de sporire continuă a producției vegetale și 
animale. Aceasta este o condiție dintre cele mai importante 
pentru mersul înainte al întregii economii, pentru buna apro
vizionare a populației de la orașe și a industriei, pentru ridi
carea social-economică a satelor și creșterea nivelului de trai 
al țărănimii.

în anii 1969—1970 și în perioada următorului cincinal, 
agricultura va fi dotată cu noi mașini, utilaje și agregate 
moderne,, pentru mecanizarea complexă a lucrărilor, va 
primi importante cantități de îngrășăminte chimice și insec- 
tofungicide. în 1969 se vor folosi de 2,5 ori mai multe în
grășăminte în raport cu anii 1961—1968. Vor continua să 
crească suprafețele irigate, se vor întreprinde noi măsuri 
pentru combaterea eroziunii solului, desecarea și îndiguirea 
terenurilor supuse inundării. în 1970 suprafața amenajată 
pentru irigații’ va ajunge la un milion de hectare.

își vor perfecționa activitatea întreprinderile agricole de 
stat, care trebuie să folosească mai bine potențialul tehnic 
și uman de care dispun, să obțină recolte mai mari, să re
ducă cheltuielile de producție, să-și sporească rentabilita
tea. Unitățile agricole de stat vor livra sectorului coopera
tist cantități sporite de semințe de soi, material săditor de 
calitate, reproducători de rasă, le vor sprijini în generali
zarea metodelor moderne de producție.

Una din sarcinile de bază ^a fi întărirea economică și or
ganizatorică a cooperativelor agricole de producție. în cen
trul preocupărilor lor, este necesar să stea sporirea an de an 
a producției vegetale și animale, mărirea productivității 
muncii, ridicarea eficienței economice a întregii lor activi
tăți. Bucurîndu-se și în viitor de sprijinul statului, coopera
tivele vor trebui să mărească sistematic averea obștească, să 
efectueze un volum sporit de investiții din fondurile proprii 
pentru nevoile producției. Astfel, cooperativele vor crea o 
bază trainică pentru continua lor dezvoltare economică, pen
tru creșterea veniturilor și a bunăstării membrilor lor, și în 
același timp vor putea furniza economiei cantități sporite de 
produse agroalimentare, vor da o contribuție mai mare la 
dezvoltarea generală a patriei.

ȚĂRANI, MUNCITORI, 
TEHNICIENI 
Șl INGINERI 

DIN AGRICULTURĂ!
Folosiți tot mai bine pămîntul, toate mijloacele 

de producție de care dispuneți, promovați pe 
scară largă tehnica agricolă înaintată, puneți în

valoare toate rezervele din agricultură, pentru a 
obține recolte bogate, stabile, în interesul vostru 
și al întregii țări I

CETĂȚENI Ș! CETÂȚENE!
VOTÎND CANDIDAȚII FRONTULUI UNITĂȚII SO

CIALISTE, VOTAȚI PENTRU PROPĂȘIREA AGRICUL
TURII NOASTRE SOCIALISTE, PENTRU ÎNFLORIREA 
SATELOR PATRIEI I

In domeniul Învățămîntului, ȘTIINȚEI ȘI CUL
TURII

Învățămîntul public — principalul izvor de cultură, de pre
gătire și educare a generațiilor tinere —se va dezvolta an 
de an pe baza Directivelor Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a prevederilor noii legi a învățămîntului. 
Se va generaliza învățămintul cu durata de 10 ani; va fi 
extins, diferențiat și se va perfecționa învățămîntul liceal, 
de cultură generală și dc specialitate; in pas cu progresul 
continuu al economiei și cu nevoile ei de cadre, se va lărgi 
rețeaua școlilor profesionale și tehnice. Va continua procesul 
de modernizare a structurii și conținutului invățămintului 
superior, potrivit nivelului atins de știința contemporană și 
cerințelor practicii.

Statul va aloca fonduri însemnate pentru construirea de 
noi unități școlare și înzestrarea lor corespunzătoare, pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață ale elevilor și studenților. 
Numai în 1969 și 1970 vor fi construite 7 000 săli de clasă 
pentru învățămîntul de cultură generală, tehnic și profesio
nal, spații pentru învățămîntul superior, în suprafață de 
100 000 m p, precum și noi cămine și cantine. Vor fi date 
în folosință noua clădire a Institutului politehnic din Bucu
rești, precum și numeroase alte construcții pentru învăță
mîntul de toate gradele.

Frontul Unității Socialiste adresează slujitori
lor școlii: profesori, învățători, educatori — unul 
dintre cele mai importante detașamente ale inte
lectualității țării — chemarea de a se consacra 
și în viitor, cu toate puterile, pregătirii temeinice 
a elevilor și studenților, lărgirii orizontului lor de 
cunoștințe profesionale șl de cultură generală, 
educării lor politico-ideologice pe temelia con
cepției marxist-lenlniste despre lume și viață, 
formării lor ca cetățeni hotărîți să aducă o tot 
mai activă contribuție la mersul ascendent al so
cietății noastre.

Frontul Unității Socialiste va milita pentru dezvoltarea 
cercetării științifice, pentru creșterea rolului științei în sfera 
producției materiale, astfel ca ea să contribuie cit mai efi
cient la soluționarea problemelor industriei și agriculturii, 
ale tuturor ramurilor economiei, la înfăptuirea întregii opere 
de construire a socialismului. Se va lărgi baza materială a 
cercetării științifice, vor lua ființă centre de calcul economic, 
se vor introduce mijloace modeme de cercetare științifică.

Frontul Unității Socialiste se adresează oame
nilor de știință, chemîndu-i să pună capacitatea 
lor, spiritul de creație în slujba înfloririi științei 
românești, a progresului general al țării.

Societatea noastră acordă o importanță deosebită litera
turii, artei și culturii, ca mijloc de ridicare a conștiinței ma
selor, de educare a cetățenilor în spiritul idealurilor socialis
mului, de înnobilare spirituală a oamenilor Condițiile exis
tente în țara noastră oferă teren de afirmare a personalității 
tuturor creatorilor, într-o variată gamă de stiluri, pe temeiul 
concepției materialist-dialectice despre lume și viață.

Frontul Unității Socialiste cheamă oamenii de 
litere și artă să făurească opere de înaltă ținută 
artistică, strîns legate de lupta și năzuințele po
porului nostru, de realitățile construcției socia
liste și ale epocii contemporane, care să înflăcă
reze masele în activitatea lor neobosită pentru 
propășirea țârii, să adauge noi valori culturii 
patriei noastre.

O dată cu stimularea creației literare și artistice, Frontul 
Unității Socialiste va acorda toată atenția răspîndirii largi a 
valorilor culturale în mase. Vor fi date în folosință impor
tante obiective culturale, aflate în construcție, printre care 
Centrul de Televiziune și Teatrul Național din București, 
teatrele din Craiova și Tg. Mureș, precum și alte edificii cul
turale. Se va perfecționa rețeaua de instituții culturale de 
masă, se va dezvolta mișcarea artiștilor amatori

CETĂȚENI Șl CETÂȚENE!
VOTÎND CANDIDAȚII FRONTULUI UNITĂȚII SO

CIALISTE, VOTAȚI PENTRU DEZVOLTAREA ȘTIIN
ȚEI Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUI, PENTRU ÎNFLORIREA 
ARTEI Șl LITERATURII, PENTRU RIDICAREA NIVE
LULUI DE CULTURA AL MASELOR LARGI POPULARE I

In domeniul nivelului de trai

Programul cu care Frontul Unității Socialiste se prezintă 
în fața alegătorilor are ca țel suprem îmbunătățirea condi
țiilor de trai materiale și spirituale ale poporului, făurirea 
bunăstării sale. Tot ceea ce înfăptuim azi, tot ce ne pro
punem pentru viitor este destinat omului, fericirii lui.

Venitul național va fi în 1969 cu peste 9 la sută mal mare 
decît în anul trecut, urmînd să crească în continuare în ritm 

susținut. Pe baza rezultatelor obținute în economie, se va 
asigura sporirea veniturilor bănești ale populației. Pînă la 
sfîrșitul acestui an șe va încheia acțiunea de majorare a sat 
Iariilor și aplicarea noului sistem de salarizare in toate dome
niile. Astfel, în 1970 toți salariații vor beneficia, pe întregul 
an, de salarii mărite ; veniturile suplimentare pe care le vor 
obține anual oamenii muncii de pe urma majorărilor de sa
larii înfăptuite în acest cincinal se vor ridica în 1970 la circa 
11,8 miliarde lei. SE VA ÎNFĂPTUI PREVEDEREA DIN DI
RECTIVELE CONGRESULUI AL IX-LEA AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN CA SALARIUL REAL SA CREASCĂ' 
PÎNA LA SFÎRȘITUL ANULUI VIITOR CU 20-25 LA SUTA' 
FAȚA DE 1965.

În următorii doi ani și în viitorul plan cincinal se va 
acorda o atenție sporită creșterii fondului de locuințe. în 1969 
și 1970 statul va construi cu 50 la sută mai multe locuințe 
față de prevederile din cincinal; în 1969 vor fi date în folo
sință 90 000 de apartamente. Se va extinde sistemul construc
țiilor de locuințe din fondurile populației cu sprijinul mate
rial al statului; numai în acest an se vor construi la orașe 
25 000 de locuințe proprietate personală.

Creșterea puterii economice a cooperativelor agricole, ca 
și a vînzărilor de produse agricole către stat, va duce la spo
rirea veniturilor reale ale țărănimii, care vor fi în 1970 cu 
circa 20 la sută mai mari decît în 1965. Se vor desface mai 
multe mărfuri și se vor lărgi prestările de servicii pentru 
populația din mediul rural. înfăptuirea programului de sis
tematizare a satelor va influența puternic viața social-cultu
rală a țărănimii, va înlesni pătrunderea în mediul rural a 
noi elemente ale civilizației, contribuind, alături de moder
nizarea agriculturii, la crearea condițiilor pentru înlătu
rarea treptată a deosebirilor dintre sat și oraș.

Cheltuielile social-culturale efectuate de stat, de care be
neficiază fiecare cetățean, vor constitui în continuare un 
mijloc important de ridicare a nivelului de trai. în 1969 sînt 
destinate în acest scop sume care depășesc cu 3,6 miliarde 
lei prevederile din planul cincinal pentru acest an. în 1970 
cheltuielile social-culturale ale statului se vor ridica la pesto 
5 300 Iei pe o familie.

Pe baza hotărîrilor Comitetului Central al Partidului Co
munist Român se va dezvolta și perfecționa sistemul de ocro
tire a sănătății. în anii 1969—1970 vor fi construite noi spi
tale, policlinici și dispensare. Se va îmbunătăți asistența me
dicală în întreprinderi, instituții și cartiere, se vor organiza 
centre de asistență medicală comunală cu profil complex ; 
se va extinde tratamentul în stațiunile balneare. Va fi asi
gurată o mai bună asistență medicală mamelor și noilor năs- 
cuți. Familiile cu mulți copii se vor bucura în continuare 
de sprijinul social al statului.

La îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, o 
contribuție sporită va aduce comerțul nostru socialist. Față 
de anul 1968, volumul vînzărilor de mărfuri prin Comerțul 
de stat și cooperatist va crește pînă în 1970 cu 18 la sută, 
punîndu-se la dispoziția cumpărătorilor sortimente variate 
de mărfuri și de calitate superioară. Lărgirea și diversifica
rea în continuare a rețelei comerciale vor duce la mai buna 
aprovizionare și servire a consumatorilor. Vor spori volu
mul și activitatea serviciilor pentru populație.

O preocupare importantă o va constitui dezvoltarea ora
șelor și comunelor, a tuturor localităților patriei, activitatea 
în domeniul gospodăriei comunale și al transportului public, 
aprovizionarea cu apă și energie electrică, extinderea spații
lor de agrement și odihnă, a turismului.

CETĂȚENI Șl CETÂȚENE!
VOTÎND CANDIDAȚII FRONTULUI UNITĂȚII SO

CIALISTE, VOTAȚI PENTRU SATISFACEREA TOT 
MAI DEPLINA A CERINȚELOR MATERIALE Șl CUL
TURALE ALE OAMENILOR MUNCII, PENTRU 0 VIAȚĂ 
TOT MAI BUNĂ Șl ÎMBELȘUGATĂ !

CETĂȚENI Șl CETÂȚENE!
O dată cu puternicul progres al forțelor de producție, al 

economiei, științei și culturii, am pășit într-o etapă superi
oară de dezvoltare a orînduirii noastre sociale și de stat. 
Trăsătura dominantă a vieții politice din acești ani a consti- •- 
tuit-o continua întărire a unității social-politice a poporului. 
Niciodată societatea românească n-a fost atît de indestruc
tibil unită ca în prezent, cînd aceleași interese și năzuințe 
animă toate categoriile sociale în opera de desăvîrșire a 
construcției socialiste.

Coeziunea societății noastre socialiste își găsește expresia 
în Frontul Unității Socialiste, care înmănunchează forțele 
social-politice ale țării, organizațiile de masă și obștești, asi- 
gurînd participarea efectivă a oamenilor muncii români și 
a celor aparținînd naționalităților conlocuitoare, a întregu
lui popor, la conducerea țârii.

Frontul Unității Socialiste, candidați! săi în 
alegerile de deputați pentru Marea Adunare Na
țională și consiliile populare se angajează sâ 
militeze neabătut pentru întărirea continuă a orîn
duirii socialiste — cucerirea cea mai de preț a 
poporului român, fără de care nu s-ar fi putut înfăptui 
aspirațiile sale seculare de libertate și dreptate socială. Vom 
activa neobosit pentru a -cimenta și mai puternic alianța 
dintre clasa muncitoare și țărănime, unitatea dintre mun
citori, țărani și intelectuali, prietenia frățească dintre po
porul român și naționalitățile conlocuitoare, pentru a întări 
și mai mult coeziunea națiunii noastre socialiste.

Pornind de la concepția că socialismul și democrația sînt 
de nedespărțit, că societatea noastră poate și trebuie să asi
gure cele mai largi drepturi și libertăți, Partidul Comunist 
Român promovează politica de adincire și perfecționare a 
democrației socialiste. Problemele care privesc dezvoltarea 
societății, prezentul și viitorul patriei, sînt și vor fi puse și 
în viitor în dezbaterea maselor largi ale populației întîlni- 
rile de lucru ale conducătorilor partidului și statului cu oa
menii muncii, cu reprezentanții organizațiilor de masă, ob-

i Continuare in pag. a 3-a)
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ștești, de creație, prilejuiesc rodnice dezbateri asupra mer
sului construcției socialiste Mai mult decît oricînd, politica 
partidului și statului reprezintă expresia intereselor mase
lor, sinteza experienței și înțelepciunii lor colective.

în procesul adîncirii democrației socialiste, al înfăptuirii 
principiului suveranității poporului, crește rolul organelor 
alese ale puterii de stat. S-au lărgit funcțiile Marii Adunări 
Naționale, forul suprem al puterii de stat; în legislatura 
care s-a încheiat. Marea Adunare Națională a examinat și 
a adoptat legi de însemnătate excepțională pentru viața 
socială. Exercitarea cît mai rodnică a înaltelor responsa
bilități și atribuții constituționale ce revin Marii Adunări 
Naționale, va fi în viitoarea legislatură un obiectiv de mare 
însemnătate al Frontului Unității Socialiste.

Consiliile populare vor îndeplini, de asemenea, atribuții 
tot mai largi. Cu consultarea și sprijinul activ al cetățenilor, 
ele vor asigura valorificarea resurselor materiale și de muncă, 
dezvoltarea forțelor de producție și a economiei locale, buna 
gospodărire și înfrumusețare a tuturor orașelor și satelor, 
creșterea continuă a nivelului de trai al populației

CANDIDAȚI! TN ALEGERILE DE DEPUTAȚI PENTRU 
MAREA ADUNARE NAȚIONALA ȘT CONSILIILE POPU
LARE SE ANGAJEAZA ȘA VEGHEZE LA RESPECTAREA 
Stricta a legilor țarii, a drepturilor și liber
tăților DEMOCRATICE, SA ACȚIONEZE CU TOATA 
RĂSPUNDEREA ÎN CADRUL ORGANELOR PUTERU DE 
STAT, CONFORM MANDATULUI CE LE VA FI ÎNCREDIN
ȚAT DE ALEGATORI. Frontul Unității Socialiste va stimula 
și fn viitor manifestarea opiniei publice, ca factor important 
al progresului social, întărirea ordinii și legalității socialiste, 
ridicarea conștiinței civice și a responsabilității cetățenilor 
pentru bunul mers al treburilor obștești. Perfecționând con
tinuu relațiile socialiste de producție, noile raporturi sociale, 
pr'movînd ferm normele eticii socialiste, societatea noastră 
creează condiții tot mai bune pentru afirmarea liberă a per
sonalității și a spiritului de inițiativă al fiecărui cetățean.

EGALITATEA ÎN DREPTURI A TUTUROR CELOR CE 
MUNCESC, FARA DEOSEBIRE DE NAȚIONALITATE. 
FRAȚIA DINTRE POPORUL ROMAN ȘI NAȚIONALITĂ
ȚILE CONLOCUITOARE, CONSTITUIE O VIE REALITATE 
O CONFIRMARE A REZOLVĂRII MARXIST-LENINISTE 

’A PROBLEMEI NAȚIONALE ÎN ȚARA NO ASTRA. SE 
'AFIRMA TOT MAI INTENS CONLUCRAREA FRAȚEASCA 
'A POPORULUI ROMAN CU NAȚIONALITĂȚILE CONLO
CUITOARE .COMUNITATEA INDESTRUCTIBILA DE ȚE
LURI A MARII FAMILII A ROMÂNIEI SOCIALISTE.

Sînt asigurate toate condițiile ca oamenii muncii din rîn- 
dul naționalităților conlocuitoare să. se manifeste nestingherit 
în întreaga viață de stat și economică, în știință, învățămînt, 
artă și cultură. Naționalitățile conlocuitoare sînt reprezentaie 
în Marea Adunare Națională, în consiliile populare, în con
ducerea organizațiilor de masă și obștești : ele folosesc limba 
maternă în învățămînt și cultură, în administrație și în acti
vitatea obștească, dispun de școli, instituții cultural-art.istice, 
ziare, reviste și cărți, beneficiază, în egală măsură cu .po
porul român, de roadele construcției socialiste. Constituirea 
r sîlîilor oamenilor muncii aparținînd naționalităților con- 
j uitoare — expresie elocventă a adîncirii democratismului 
orînduirii noastre — a creat un cadru și mai favorabil afir
mării lor în viața social-politică, participării la înfăptuirea 
programului de edificare a socialismului, la conducerea tre
burilor statului.

în spiritul politicii Partidului Comunist Român, candidații 
Frontului Unității Socialiste vor acționa pentru dezvoltarea 
continuă a frăției dintre oamenii muncii români, maghiari, 
germani, sîrbi și de alte naționalități, pentru ca împreuna, 
în strînsă unitate să asigure înflorirea patriei socialiste co
mune, libere și independente.

Apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului este o 
cerință vitală pentru dezvoltarea societății socialiste, o sacră 
îndatorire a tuturor cetățenilor. Partidul Comunist Român, 
Frontul Unității Socialiste nu vor precupeți nici un efort 
pentru întărirea orînduirii socialiste, vor apăra ca lumina 
ochilor independența si suveranitatea națională VOM 

’ACORDA SI ÎN VIITOR ÎNTREAGA ATENȚIE ÎNTĂRIRII 
CAPACITĂȚII DE APARARE A TARII. PREGĂTIRII DE 
LUPTA ȘI POLITICE A FORȚELOR ARMATE. ÎNZES
TRĂRII LOR CU ARMAMENT ȘI TEHNICA DE LUPTA 
MODERNA SPRE A-SI PUTEA ÎNDEPLINI ORICÎND 
ÎNALTELE LOR ÎNDATORIRI FAȚA DE PATRIE. FATA 
DE CAUZA SOCIALISMULUI ȘI PACT!

CETĂȚENI Șl CETĂȚENE!
FRONTUL UNITĂȚII SOCIALISTE VĂ CHEAMĂ SĂ 

VOTAȚI PENTRU ÎNFĂPTUIREA POLITICII PARTI
DULUI COMUNIST DE CONTINUĂ ÎNTĂRIRE A NOII 
ORÎNDUIRI, A STATULUI NOSTRU SOCIALIST, DE 
DEZVOLTARE A DEMOCRAȚIEI, DE CONSOLIDARE 
A UNITĂȚII Șl COEZIUNII ÎNTREGULUI POPOR, 
PENTRU PROSPERITATEA ROMÂNIEI SOCIALISTE !

OAMENI Al MUNCII 
ROMÂNI, MAGHIARI, 

GERMANI, SÎRBI 
$1 DE ALTE 

NAȚIONALITĂȚI!
VOTÎND CANDIDAȚII FRONTULUI UNITĂȚII SO

CIALISTE, VOTAȚI PENTRU ÎNTĂRIREA PRIETENIEI

Șl FRĂȚIEI DINTRE POPORUL ROMÂN Șl NAȚIO
NALITĂȚILE CONLOCUITOARE, PENTRU AFIRMAREA 
NESTÎNJENITĂ A TUTUROR CETĂȚENILOR ȚĂRII, 
DE ORICE NAȚIONALITATE, ÎN VIAȚA POLITICĂ Șl 
SOCIALĂ, PENTRU REALIZAREA ȚELURILOR ȘI NĂ
ZUINȚELOR COMUNE DE PROPĂȘIRE A PATRIEI 
SOCIALISTE I

FEMEI DIN ROMANIA!
Frontul Unității Socialiste dă o înaltă prețuire contri

buției voastre la progresul patriei, muncii însuflețite pe care 
o depuneți în economie, învățămînt. știință și cultură, apor
tului la formarea și educarea tinerei generații, la înflorirea 
națiunii noastre socialiste. Orînduirea socialistă asigură 
respectarea demnității voastre umane și cetățenești, ocroti
rea mamelor și a copiilor, creează condiții optime fructifi
cării talentului și spiritului gospodăresc, a capacității crea
toare a femeilor în toate domeniile vieții sociale, participă
rii lor la conducerea societății socialiste

VOTÎND PENTRU FRONTUL UNITĂȚII SOCIALISTE, 
VOTAȚI PENTRU BINELE Șl FERICIREA TUTUROR 
COPIILOR Șl CĂMINELOR DIN PATRIA NOASTRĂ, 
PENTRU BUNĂSTAREA ÎNTREGULUI POPOR !

TINERI Al PATRIEI 
NOASTRE!

Frontul Unității Socialiste, întregul popor înconjoară cu 
toată dragostea și atenția tînăra generație, care aduce o 
contribuție activă la opera de edificare a socialismului, la 
înfăptuirea programului de dezvoltare a României. însu
flețit de idealurile comunismului, de un fierbinte patrio
tism, tineretul muncește cu pasiune pe șantiere, în uzine, pe 
ogoare, în instituții de știință și cultură, se pregătește cu 
temeinicie în școli și facultăți. Frontul Unității Socialiste 
vă cheamă, dragi tineri, să vă dăruiți împreună cu întregul 
popor, energia și elanul măreței cauze a propășirii patriei. 
Puneți întregul entuziasm al tinereții voastre în slujba pro
gresului economic și spiritual al țării! Nu precupețiți nici 
un efort pentru însușirea învățăturii marxist-leniniste, a ști
inței și culturii înaintate, a tehnicii moderne I Pregătiți-vă 
temeinic pentru a fi demni continuatori în opera de con
struire a socialismului și comunismului în România!

TINERI, MUNCITORI, 

ȚĂRANI, INTELECTUALI! 
STUDENȚI Șl ELEVI! OSTAȘI!

VOTÎND PENTRU CANDIDAȚII FRONTULUI UNI
TĂȚII SOCIALISTE, VOTAȚI PENTRU ÎNFĂPTUIREA 
IDEALURILOR NOBILE ALE POPORULUI NOSTRU, 
PENTRU UN VIITOR LUMINOS !

CETĂȚENI Șl CETĂȚENE!
FRONTUL UNITĂȚII SOCIALISTE. CANDIDAȚII SAl SE 

PREZINTĂ ÎN FAȚA ALEGATORILOR CU PROGRAMUL 
DE POLITICA EXTERNA AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN ȘI AL STATULUI NOSTRU, ÎN CARE SE EX
PRIMA GRIJA PENTRU INTERESELE PATRIEI. PENTRU 
CAUZA SOCIALISMULUI ȘI PĂCII .

Perioada ultimei legislaturi a Marii Adunări Naționale s-a 
caracterizat printr-o vie și rodnică activitate a Româ
niei în vederea dezvoltării colaborării internaționale, pentru 
pace și prietenie între popoare. Au avut loc numeroase 
contacte, schimburi de vizite, convorbiri cu șefi de state și 
guverne, cu personalități de seamă dintr-un mare număr 
de țări Nicicînd țara noastră nu a avut relații internaționale 
atît de largi, nu s-a bucurat de atîția prieteni pe arena 
mondială ca în prezent. Republica Socialistă România în
treține legături diplomatice cu 90 de state — față de 66 în 
anul 1965 —, dezvoltă legături economice cu peste 100 de 
țări, colaborează pe tărîm cultural cu state de pe toate 
meridianele globului.

Marea Adunare Națională a dezbătut în această legisla
tură politica externă a statului nostru socialist, consfințind 
direcțiile activității sale internaționale. în centrul poli
ticii externe a Partidului Comunist Român și guvernului 
Republicii Socialiste România, se situează prietenia și cola
borarea cu toate țările socialiste, de care ne leagă comu
nitatea orînduirii sociale, ideologia marxist-leninistă, uni
tatea țelurilor și aspirațiilor fundamentale, lupta împotriva 
imperialismului, pentru apărarea cuceririlor revoluționare 
ale popoarelor noastre, pentru triumful socialismului și 
păcii în lume. Partidul Comunist Român, Frontul Unității 
Socialiste își afirmă hotărîrea de a dezvolta necontenit 
prietenia și alianța cu toate țările socialiste, de a contribui 

activ la întărirea unității sistemului socialist mondial. Vom 
acționa și în viitor pentru o largă colaborare și cooperare 
cu țările membre ale Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc, ale Tratatului de la Varșovia, cu toate statele socia
liste frățești. Forța și trăinicia relațiilor dintre țările socia
liste stă în dezvoltarea lor pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului, ale respectării suvera
nității și independentei, neamestecului în treburile interne, 
egalității, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești.

Candidații Frontului Unității Socialiste se angajează *ă 
militeze pentru politica Partidului Comunist Român de în
tărire a unității mișcării comuniste și muncitorești inter
naționale, întemeiate pe încredere și stimă reciprocă, pe 
respectarea dreptului fiecărui partid de a-și stabili de sine 
stătător, potrivit condițiilor social-istorice concrete, politica 
internă și internațională.

Frontul Unității Socialiste va milita pentru întărirea 
solidarității active și a colaborării cu popoarele care luptă 
împotriva imperialismului și colonialismului, pentru res
pectarea drepturilor tuturor popoarelor de a-și alege ne
stingherit calea evoluției social-politice, de a-și organiza 
viata potrivit năzuințelor și intereselor lor, fără nici un 
amestec din afară.

Frontul Unității Socialiste își va aduce toată contribuția 
Ia dezvoltarea relațiilor României socialiste cu toate țările, 
indiferent de orînduirea social-politică, pe baza respectu
lui independenței și suveranității naționale a neamestecu
lui în treburile interne, a egalității în drepturi și avanta
jului reciproc. Așezarea relațiilor dintre state pe aceste 
principii, ce se impun tot mai mult în viața internațională, 
este o necesitate obiectivă a evoluției lumii contemporane, 
o cerință a intensificării schimbului de valori materiale și 
culturale, a apropierii și înțelegerii între popoare, a des
tinderii, a garantării păcii și securității internaționale

Frontul Unității Socialiste, poporul român vor desfășura 
în continuare o activitate neobosită împotriva acțiunilor 
agresive și a politicii de pe poziții de forță promovate de 
cercurile imperialiste, pentru eliminarea surselor de în
cordare și conflicte dintre state, pentru preîntâmpinarea 
unui nou război mondial. Vom milita hotărît pentru înce
tarea războiului în Vietnam șî respectarea dreptului po
porului vietnamez de a-și rezolva problemele singur, fără 
nici un amestec din afară, pentru a se pune capăt tensiunii 
din Orientul Apropiat — în interesul popoarelor din 
această zonă, al păcii generale.

România acordă un loc de prim ordin în politica sa ex
ternă realizării securității europene, instaurării unor relații 
de bună conviețuire și de largă colaborare între statele 
continentului nostru — factor esențial pentru însănătoșirea 
climatului politic internațional, pentru întărirea păcii în în
treaga lume. Calea spre pace, securitate și destindere în 
Europa nu este calea încordării atmosferei internaționale, 
întăririi blocurilor militare și intensificării cursei înarmă
rilor, ci aceea a colaborării și încrederii reciproce între state, 

jîn această direcție este de primă însemnătate recunoașterea 
existenței celor două state germane, a actualelor frontiere 
ale țărilor europene, inclusiv a frontierei Oder-Neisse, a 
tuturor schimbărilor care au avut loc pe acest continent 
după cel de-al doilea război mondial.

Efecte pozitive ar avea plecarea din Europa a forțelor 
militare neeuropene, retragerea tuturor trupelor de pe te
ritoriile altor state în granițele lor naționale, desființarea 
bazelor militare străine și lichidarea blocurilor militare. 
Tn acest spirit, așa cum am mai arătat, împreună cu cele
lalte țări socialiste, în Declarația consfătuirii de la Bucu
rești din iulie 1966, România se pronunță pentru desfiin
țarea Pactului agresiv N.A.T.O. și, concomitent, a Trata
tului de la Varșovia. România va persevera în eforturile 
pentru dezarmare, pentru promovarea de măsuri care să 
asigure garanții de securitate statelor nenuclcare, să ducă 
la eliminarea armelor atomice, la înlăturarea pericolului 
atomic.

Ga membră a Organizației Națiunilor Unite, România va 
depune în continuare toate străduințele în vederea res
pectării în relațiile internaționale a principiilor înscrise fn 
Carta O.N.U., pentru a căror traducere în viață. O.N.U. 
poartă o deosebită răspundere în fața popoarelor. Tn epoca 
actuală, fiecare stat, mare sau mic, răspunde pentru soarta 
păcii generale, pentru apărarea normelor dreptului Inter
național în relațiile dintre țări.

Frontul Unității Socialiste, întregul popor român reafirmă 
convingerea lor fermă că forțele păcii, democrației și socia
lismului sînt în stare să zădărnicească acțiunile cercu
rilor agresive imperialiste, să instaureze o pace trainică în 
întreaga lume, să deschidă noi căi de progres și prosperitate.

CETĂȚENI Șl CETĂȚENE!
VOTÎND PENTRU CANDIDAȚII FRONTULUI UNI

TĂȚII SOCIALISTE, VOTAȚI PENTRU ÎNFĂPTUIREA 
POLITICII EXTERNE MARXIST-LENINISTE A PARTI
DULUI COMUNIST ROMÂN Șl A STATULUI NOSTRU 
— POLITICĂ ÎNCHINATĂ ÎNTĂRIRII PRIETENIEI Șl 
ALIANȚEI CU TOATE ȚĂRILE SOCIALISTE, DEZVOL

CONSILIUL NAȚIONAL

AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

TĂRII RELAȚIILOR CU TOATE STATELE, INDIFERENT 
DE ORÎNDUIREA SOCIALA, ÎNTĂRIRII SUVERANI
TĂȚII Șl INDEPENDENȚEI PATRIEI, CAUZEI PĂCII Șl 
SECURITĂȚII POPOARELOR, PROGRESULUI Șl VII
TORULUI FERICIT AL OMENIRII !

OAMENI Al MUNCII 
DE LA ORAȘE Șl SATE! 
CETĂȚENI Șl CETĂȚENE!

Avem un măreț program de activitate Chezășia realizării 
lui. a sarcinilor mari care ne stau în față, a desăvîrșirii 
construcției socialismului, stă în faptul că la conducerea 
societății se află partidul marxist-leninist. al clasei mun
citoare, Partidul Comunist Român, care și-a dobîndit recu
noașterea unanimă a acestei înalte misiuni datorită politicii 
sale întemeiate pe realitățile țării, devotamentului cu care 
a slujit și slujește interesele vitale ale poporului, cauza so
cialismului, activității sale de organizare și mobilizare a 
forțelor națiunii în opera de edificare a noii societăți Prin 
întreaga sa activitate, partidul își îndeplinește cu cinste 
rolul de stegar al progresului social în patria noastră, răs
punde pe deplin încrederii nețărmurite cu care îl înconjoară 
întregul popor întărirea continuă a rolului conducător al 
partidului este garanția de nădejde a înaintării României 
pe calea socialismului și comunismului I

FRONTUL UNITĂȚII SOCIALISTE ADRESEAZĂ 
ALEGĂTORILOR ÎNTREGULUI POPOR ROMÂN. CHE
MAREA DE A NU-SI PRECUPEȚI EFORTURILE PEN
TRU ÎNFĂPTUIREA POLITICII PARTIDULUI COMU
NIST ROMÂN. A PROGRAMULUI ÎNFĂȚIȘAT ÎN 
ACEST MANIFEST.

Candidații Frontului Unității Socialiste se anaa- 
jează în fata aîeaătorilor să muncească cu în
suflețire, împreună cu întregul ponor, pentru 
dezvoltarea necontenită a industriei si agri
culturii, a economiei naționale, pentru înflori
rea învătămîntului, științei, artei și culturii, 
pentru ridicarea necontenită a nivelului de 
trai a! populației, înfăptuirea măsurilor de dez
voltare a democrației socialiste si de perfecțio
nare a vieții sociale, pentru realizarea politicii 
externe a partidului și statului.

Trăiască și înflorească scumpa noastră 
patrie—Republica Socialistă România!

Trăiască Partidul Comunist Român
— forța conducătoare a întregului 

nostru popor I

Trăiască Frontul Unității Socialiste!

Trăiască unitatea țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste și muncitorești 

internaționale!

Trăiască pacea in intreaga lume!

CETĂȚENI Șl CETĂȚENE!
Votînd la 2 martie candidații Frontului Unității 

Socialiste, vă veți manifesta hotărîrea nestră
mutată de a înfăptui întreaga politică a 
Partidului Comunist Român, de a obține noi și tot 
mai mari izbînzi pe calea înfloririi patriei și na
țiunii noastre socialiste, a ridicării bunăstării în
tregului popor, de a spori contribuția României la 
lupta pentru triumful socialismului, democrației șl 
păcii în lume.
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UN DOMENIU ÎN CARE INTERVENȚIA

ORGANIZAȚIEI U.T.C, ESTE AȘTEPTATĂ

FOLOSIREA EJTEGRAiA 
/f TIMPULUI DE XĂ

Poate că preocuparea pentru 
înlăturarea absentelor nemotiva
te n-ar trebui să figureze într-o 
chemare la întrecere a unei or
ganizații U.T.C.; în fond, este 
vorba de respectarea unei înda
toriri elementare de serviciu asu
pra căreia nu mai încape nici o 
discuție. De aceea, prezența u- 
nui asemenea obiectiv în chema
rea la întrecere lansată zilele 
acestea de comitetul U. T. C. 
de la unitatea Valea Morii, ce
lorlalte comitete și organizații 
U.T.C. din cadrul întreprinderii 
miniere Barza, trebuie privită 
mai de grabă ca o intenție a a- 
cestuia de a-ji spori contribuția 
în rezolvarea unor probleme de 
strictă actualitate pe care le ri
dică desfășurarea normală a pro
cesului de producție. In mod cu 
totul surprinzător, ni se spune, în 
ultimul timp absențele nemotiva
te devin tot mai numeroase, iar 
cei care le fac sînt mai ales ca
drele tinere, cu un stagiu mai 
redus în activitatea productivă. 
Discutăm această situație cu to
varășul VICTOR LABUNȚEV, 
inginerul șef al întreprinderii.

— Dintre toate abaterile de la 
disciplină, absențele aduc cele 
mai mari prejudicii în producție, 
este de părere interlocutorul nos
tru. Datorită specificului zăcămîn- 
tulul, sîntem organizați în forma
ții de lucru mici, compuse de obi
cei din 3 oameni. Dacă lipsește 
un muncitor, întregul ciclu de pro
ducție este dezorganizat. Forma
ția descompletată nu-ți poate re
aliza sarcina zilnică de plan. Mai 
mult, nu ți-o va realiza nici a 
doua zi, chiar dacă efectivul este 
complet, consecințele răsfrîngîn- 
du-se ți asupra ciclului următor.

Așa cum arătam mai sus, multe 
absențe — mai exact peste 4 000 
din cele 5370 absențe înregistra
te pe întreprindere — sînt trecu
te în contul tinerilor.

Facem cunoștință cu cîțiva din
tre cei care au absentat de mai 
multe ori de-a lungul anului. 
Despre unii se spune că sînt bă
ieți harnici. Dar ce folos ? După 
o lună normală urmează cîteva în 
care nu se poate bizui nimeni pe 
ei. Victor Oprean, de la sectorul 
Carpen, are zeci de absențe ne
motivate. Cînd îl „ia lumea la 
ochi" într-un loc, se mută în altul 
fără a intenționa să rămînă nici 
acolo. La fel procedează tînărul 
Remus Felea, actualmente în sec
torul Valea Morii. Pînă acum a 
lucrat la 5 sectoare unde a făcut 
numeroase absențe.

Ce motive îi determină să ab
senteze ?

— Majoritatea absențelor, ob
serva maistrul GHEORGHE IGA 
de la sectorul 3 Musariu, se fac 
la salariu. Merg la bufet și che
fuiesc pînă noaptea tîrziu. A 
doua zi nu mai vin la lucru ți o 
iau de la capăt. Alții vin, dar în 
stare de ebrietate. Normele de 
tehnica securității muncii nu ne 
îngăduie să-i primim.

Mariț Roman lucra într-unul 
din sectoarele productive. A auzit 
că la un alt sector s-au înregis
trat cîștiguri mai mari. A doua 
zi s-a și înființat la conducerea 
întreprinderii și a cerut transfe
rul. Evident, nu i s-a aprobat. 
Omul s-a răzbunat : n-a mai venit 
la lucru cu gîndul că o să i se

Pe acest itinerariu 

organizațiile U. T. C.

de la I. M. Barza 

au fâcut un prim pas. 

Pe ci nd următorii ? 

nirea absențelor nemotivate. Se 
apreciază inițiativa organizației 
U.T.C. de la Valea Morii ca un 
prim pas. Firește, va fi preluată 
de toate organizațiile U.T.C. — 
așa că, vrînd-nevrînd, a trebuit 
să deplasăm discuțiile în terenul 
perspectivei, a ceea ce urmează 
să se facă. Dar ce s-a făcut pînă 
acum ? Preocupare a existat. Ne 
convingem de aceasta enumerînd 
acțiunile în cadrul cărora a fost 
vizat și aspectul absențelor de la 
serviciu : discuții în adunarea ge
nerală, unele luări de poziții în 
ziarul întreprinderii „Muncitorul 
minier". Dar aceste acțiuni au 
fost sporadice, n-au avut forța de 
percuție cerută de gravitatea si
tuației. Cînd avem în față o ast
fel de problemă cu implicațiile 
sale deosebit de serioase nu ne 
limităm, de la sine înțeles, doar 
la ceea ce ne vine mai la înde- 
mînă. Aici este locul unui intense 
munci educative ce trebuie des
fășurată de organizația U.T.C. 
Prin urmare, acel pas despre care 
vorbea secretarul comitetului 
U.T.C., în această direcție tre
buie în primul rînd orientat. Se 
simte nevoia de activități cu pu
ternică eficiență : pornind de la 
exemplele concrete oferite de în- 
treprinedere, insistînd asupra cau
zelor și consecințelor fiecărei ab- 
sentări de la serviciu. De exemplu, 
pentru o singură absență nemoti
vată, tînărul Alexandru Balea, de 
la sectorul Valea Morii a pier
dut 400 de lei (valoarea zilei 
muncă, prima lunară, recompen
sa de vechime) ; asemenea cazuri 
pot fi utilizate în mod demon
strativ pentru convingerea celor 
în cauză, alături de care este o- 
bligatoriu să se sublinieze preju
diciile aduse întreprinderii prin 
fiecare absență în parte.

In acest an se prevede o creș
tere simțitoare a producției la 
I. M. Barza și, bineînțeles, saltul 
cel mai important urmează să-l 
înregistreze productivitatea mun
cii, care urmează a fi cu 3,5 la 
sută mai mare decît în 1968. Su
ficient pentru a defini cadrul în 
care va trebui să se desfășoare 
munca organizațiilor U.T.C. de la 
întreprinderea minieră Barza și 
cît de solidă trebuie să fie acțiu
nea din programul de activități 
îndreptată împotriva absențelor 
de la serviciu. Chemarea la în
trecere lansată de comitetul 
U.T.C. Valea Morii constituie un 
punct inițial care, obligatoriu, 
trebuie să prindă viață începînd 
din momentul lansării sale.

AL. BALGRADEAN

Zilele trecute s-au desfășu
rat în orașele Timișoara și 
Arad adunări ale activelor 
organizațiilor U.T.C. din școli, 
întruniți la începutul trimes
trului doi al anului școlar, 
uteciștii au analizat rezultate
le muncii depuse în primul 
trimestru, au discutat cu se
riozitate metodele folosite, 
formele specifice de activitate 
de la un tip de școală la altul 
și, în lumina concluziilor, au 
trasat perspectivele planului 
de activitate pentru etapa șco
lară pe care o străbat acum.

Membrii activelor U.T.C. 
din școli au subliniat realiză
rile mai de seamă ale organi
zației din care fac parte. S-au 
relevat astfel nenumărate ac
țiuni interesante întreprinse 
în scopul educării politice a 
elevilor, formării unei atitu
dini mature față de muncă, 
reflectată în primul rînd prin 
obținerea unor bune rezultate 
școlare.

Trecerea în revistă a reali
zărilor organizațiilor U.T.C. pe 
primul trimestru a situat în 
centrul discuțiilor două pro
bleme fundamentale, care 
intră în preocupările fie
cărei organizații. S-a dez
bătut astfel îndelung ro- 
lui organizației U. T. C. în 
munca de educare politică a 
elevilor. Reprezentanții orga
nizației U.T.C. a Liceului nr. 
2 din Arad au vorbit despre 
întîlnirea lor cu primul secre
tar al comitetului județean 
U.T.C., tov. Liviu Derban, 

.care a răspuns întrebărilor 
puse de elevi, lămurind unele 
aspecte ale politicii partidului 
nostru, semnificația unor eve
nimente externe. Atît elevii 
din Arad cît și cei din Timi
șoara au avut întîlniri și 
discuții cu personalități ale 
vieții politice și culturale din 
oraș, cu ziariști și activiști de 
partid. Că informarea politică 
s-a impus ca o necesitate vi
tală, că utecistul aflat pe băn

Institutul de cercetări fonetic» ți dialectal» al Academiei. In laboratorul de fonetică un grup de cercetători studiind sunetele vorbite 
la sonograph Foto: AGERPRES

cile școlii nu concepe să tră
iască în afara realității politi
ce, o demonstrează și răspun
surile date de elevi la sonda
jele privind preferințele lor 
efectuate de comitetele U.T.C., 
răspunsuri prin care elevii au 
cerut să Ii se lămurească în 
cadrul adunărilor, cluburilor, 
simpozioanelor problemele po
litice și sociale ale tineretului 
lumii, poziția țării noastre față 
de evenimentele internaționa
le etc. „Simțim nevoia nu a 
unor informări rezumative, 
trecerea în revistă a eveni
mentelor o găsim și în presă,

EDUCAREA POL TICĂ
A ELEVILOR - UN
OBIECTIV MAJOR

ci vrem să ni se explice fe
nomenul social care generea
ză o situație politică sau alta 
— spunea în cuvîntul său Za- 
hodeanu Ioan, de la Liceul 
pedagogic din Arad, iar cole
gul său Drăgoi Călin — Liceul 
nr. 2, din aceeași localitate — 
a precizat: „Informările po
litice ne ajută să înțelegem 
semnificația evenimentelor, 
dar ca să fim în miezul lor 
trebuie să urmărim atent și 
cu regularitate presa, radioul, 
să ne preocupe marile frămîn- 
tări ale omenirii". In replică, 
parcă, Bolog Daniela — clasa 
a XI-p reală, Liceul nr. 7, 
din Timișoara — a exprimat 
o idee interesantă i în cadrul 
Informărilor să aflăm și lu

cruri noi, dar profund semni
ficative, din viața orașului 
nostru. Sînt amănunte care — 
însumate — formează acel 
mare și impresionant puls al 
țării, în plus ele ne implică 
direct, ne fac părtași la munca 
părinților noștri".

Pentru formarea conștiinței 
politice a elevilor — s-a pre
cizat în ambele ședințe ale 
activului — nu ajung numai 
informările și convorbirile pe 
marginea unor evenimente cu
rente. Elevii sînt dornici 
să cunoască bazele teoretice 
ale politicii partidului, filozo

fia care o călăuzește. Sigur 
că află multe prin însăși pro
grama și procesul de învăță- 
mînt. Dar organizațiile U.T.C. 
îi pot ajuta, prin forme spe
cifice, să aprofundeze ceea ce 
învață la cursuri. In acest 
sens au fost citate cercurile 
de filozofie. Dacă la Timișoara 
nu a funcționat decît un sin
gur cerc de filozofie și acela 
destul de sporadic, la Arad, e- 
levii claselor mari au depus o 
rodnică activitate pe acest tă- 
rîm. „Constituirea cercului de 
filozofie a fost un eveniment 
primit cu vie satisfacție de 
foarte mulți elevi — spunea 
Tătaru Mircea, secretarul or
ganizației U.T.C. a Liceului 
nr. 2 din Arad, responsabilul 

cercului. In cadrul cercului 
s-au discutat probleme inte
resante și de mare însemnăta
te pentru formarea sistemului 
nostru de gîndire. La una din 
ședințele cercului s-a discutat 
despre categoriile filozofice de 
spațiu și timp, la alta despre 
categoriile dialecticii marxiste. 
Avem in plan teme ca : Ro
lul statului în socialism ; Neo- 
colonialismul ; Politica exter
nă a României. Consider că 
munca ideologică, pentru for
marea unui sistem de gîndire 
marxist, permanenta informa
re politică este o sarcină de

însemnări pe marginea 

adunărilor activelor

U.T.C. din școlile orașe

lor Timișoara și Arad

prim rang a utecistulul șl im
plicit a organizației U.T.C. din 
școală .

„Am constatat că cu cît 
crește conștiința politică a 
elevului cu atît mai conștient 

este efortul său la învățătură, 
cu atît mai bune rezultatele 
sale în muncă. Și asta este o 
constatare bazată pe fapte 
concrete în activitatea noas-* 1 
tră“ spunea Lenuța Căpălnă- 
șan, secretara comitetului 
U.T.C. de la Liceul pedagogic 
din Arad.

facă lichidarea. Știa că după un 
timp, întrucît necesarul de mun
citori nu este completat, va fi din 
nou angajat, că, poate, atunci îl 
va încadra la sectorul cerut. Pre
viziunile i s-au adeverit. A stat 
acasă la Hălmagiu cîteva luni, 
apoi s-a prezentat la întreprinde
re unde a fost primit cu brațele 
deschise. Iată cum o sancțiune 
foarte severă — desfacerea con
tractului de muncă — s-a trans
format într-un act formal, biro
cratic, aproape fără nici o influ
ență. Desfacerea contractului de 
muncă se face aici cu ușurința și 
frecvența cu care se schimbă cos
tumul de protecție. Lui Ion Bră- 
tima, de exemplu, în vîrstă de 
24 de ani, în deeurs de nici 5 ani,
i s-a desfăcut de șase ori contrac
tul de muncă numai la întreprin
derea minieră Barza, iar lui Mi
hai Nagy, în vîrstă de 26 de ani 
de cinci ori.

Avem alături de noi pe secre
tarul comitetului coordonator 
U.T.C., NICOLAE STOICA. Ne 
convingem că este un bun cu
noscător al situației din între
prindere. Ne și vorbește, autori
zat, despre direcțiile în care vor 
trebui să acționeze organizațiile 
și comitetul U.T.C. pentru preve

Deci aceasta a fost a doua 
problemă majoră, dezbătută 
cu seriozitate de activele 
U.T.C. din școli. Termenii în
vățătură, frecvență, disciplină 
au revenit deseori în inter
vențiile participanților. Secre
tarul comitetului U.T.C. de la 
Grupul școlar Electromotor- 
Timișoara, M. Coniac, a anali
zat cu spirit de răspundere 
preocuparea organizației U.T.C. 
din școală pentru creșterea 
nivelului la învățătură al ele
vilor. „în școli profesionale și 
licee de specialitate, practica 
elevilor în producție trebuie 
să constituie un obiectiv prin
cipal al muncii educative. 
Valorificarea la maximum a 
timpului de practică, discipli
na la locul de muncă, atitudi
nea politicoasă față de mun
citorii din fabrică sînt sarcini 
cărora organizația U.T.C. tre
buie să le acorde o atenție 
deosebită, venind astfel în aju
torul școlii pentru formarea 
unor muncitori și tehnicieni 
bine pregătiți profesional, cu 
o conștiință politică și civică 
înaintată. Noi am avut o sla
bă colaborare cu organiza
ția U.T.C. din întreprinde
rea unde facem practică, iar 
comisia profesională din co
mitetul U.T.C. nu șl-a prea 
luat în serios rolul. De aceea, 
activitatea elevilor nu a fost 
suficient urmărită la locul de 
practică. Au fost cazuri cînd 
comitetul U.T.C. afla ultimul 
despre abaterile profesionale 
sau disciplinare ale elevilor"*

„Este neapărat nevoie să în
tărim munca birourilor U.T.C* 
pe clase, să deplasăm atenția 
asupra activității grupelor, a- 
colo fiind nucleul de bază al 
organizației — afirma, pe 
bună dreptate, Bocățeț Bog
dan, secretarul comitetului 
U.T.C. de la Liceul nr. 7 din 
Timișoara. Șl alțl vorbitori au 
insistat asupra mutării cen
trului de greutate al activită
ții U.T.C. la clase, acolo 
poate fl Influențat, cu aju’i— 
nil opiniei colective, fiecare 
elev, atît în ceea ce prlveșta 
mobilizarea sa la învățătură, 
cît șl pentru educarea sa po
litică și moral cetățenească. 
Atunci problemele învățăturii, 
ale practicii în producție, ori 
ale disciplinei, nu vor mai fi 
tratate în general, va spori 
eficiența măsurilor luate — a 
fost una din concluziile adu
nărilor de activ.

Adunările activelor din șco
lile orașelor Timișoara și Arad 
au demonstrat că organizații
le U.T.C. și-au propus obiec
tive de mare însemnătate 
pentru trimestrul pe care l-au 
început de curînd, menite să 
contribuie la educarea politică 
și moral-cetățenească a ele
vilor astfel îneît, împreună 
cu școala, să-1 formeze pe vii
torii absolvenți ca milltanțl 
activi în lupta de desăvîrșire 
a socialismului în patria noas
tră.

VERONICA BÎRLADEA 0
jo.

PENTRU STUDENȚII 
IEȘENI

DE LA
MINISTERUL iNVĂȚĂMtNTULUI
Datele la care se va ține concursul de admitere în învățămîntul 

superior pentru anul universitar 1969/1970 sînt următoarele :

La învățămîntul de zi și seral pentru toate facultățile și sec
țiile (inclusiv secțiile de subingineri), între 5 și 15 iulie 1969.

La facultățile și secțiile la care nu se va completa numărul 
de locuri în urma concursului din iulie, se va organiza un al 
doilea concurs între 5 și 15 septembrie a.c.

La învățămîntul fără frecvență concursul de admitere va avea 
loc între 5 și 15 septembrie 1969.

Condițiile de admitere (dreptul de înscriere la concurs, data 
începerii înscrierilor, actele necesare pentru înscriere) sînt cele 
cuprinse în broșura „Admiterea în învățămîntul superior — 
1968". Disciplinele și probele pentru concurs sînt aceleași ca în 
19^8. Ele vor fi publicate din nou în „Gazeta învățcmîntului".

în broșura „Admiterea în învățămîntul superior—1969", care 
urmează să apară în cursul lunii martie a.c., se vor publica și 
programele disciplinelor pentru concurs.

ÎNTRE

Ediția a>
între 5—9 martie va avea 

loc la Brașov cea de a Il-a 
ediție a Festivalului interna
țional de muzică ușoară do
tat cu marele premiu „Cer
bul de aur". Organizatorii 
(Radioteleviziunea romănă) 
au anunțat ieri, într-o con
ferință de presă, participarea 
certă a 21 de țări, urmînd să 
sosească și confirmarea al
tora.

Comitetul de organizare al 
Festivalului ne-a pus la dis
poziție și alte informații re
feritoare la programul festi
valului.

Miercuri 5 martie. — Cei 
8 interpret! din diverse țări 
europene vor cînta în ordi
nea stabilită prin tragere la 
sorți. Fiecare concurent va 
interpreta două cîntece (unul 
din repertoriul propriu și al
tul, obligatoriu, românesc). 
Cliff Richard (Anglia) și 
Jacques Hustin (Belgia) cîș- 
t.igătorul „Cerbului de aur" 
la prima ediție, vor susține 
în seara respectivă un reci
tal „hors concours".

Joi 6 martie. De aseme
nea, vor cînta 7—8 concu-

5-9 MARTIE LA BRAȘOV 

doua a „Cerbului de aur“
renți. Recitalul „hors con
cours" va fi susținut de 
Tereza Kesovja (Jugoslavia) 

și Udo Jurgens (Austria).
Vineri 7 martie. Alți 7—8 

interprets vor cînta în ca
drul concursului. Recitalul 
„hors concours" va fi sus
ținut de Waldemar Matușka 
(Cehoslovacia) și Barbara 
(Franța).

Simbătă 8 martie. Ultima 
zi de concurs. Același număr 
de- concurenți. Recitalul în 
afara concursului, va fi sus
ținut de Giuli Ciochelli 
(U.R.S.S.) șl Gigliola Cin- 
quettl (Italia).

Duminică 9 martie. Va 
avea loc concertul laureați- 
lor Festivalului. Fiecare va 
interpreta cele două cîntece 
cu care s-a prezentat la con
curs. In afara concursului, 
va susține un recital Julliette 
Greco (Franța). La Festival 
va mai participa cu un re
cital „hors concours" cîntă- 
reața japoneză MIE NAKAO, 
laureată a Festivalului din 
Rio, din ansamblul Takara- 
zuka, cunoscut telespectato
rilor din emisiunile T.V.

Dintre cîntărețli români,

Noi spatii necesare Îmbu
nătățirii procesului de invă- 
țămînt și obiective sociale 
s-au dat în folosință studen
ților ieșeni. In cadrul lucră
rilor de extindere a Institu
tului agronomic „Ion Ionescu 
de la Brad" a fost terminat 
pavilionul în care vor func
ționa catedrele de chimie șl 
fizică, precum și bogata bi
bliotecă a institutului.

în cartierul Tudor Vladi- 
mirescu, unde se află un 
complex social studențesc, a 
fost inaugurată cea mai mare 
și mai modernă cantină din 
centrul universitar Iași. Ea 
are în prezent 3 000 de locuri, 
dar prin extindere va crește 
cu încă 3 000 locuri. O mare 
parte a studenților care în
vață la Iași aproape 24 000 
iau masa la cantină șl sint 
cazați în cămine.

participă la concurs Anda 
Călugăreanu, Aura Urzicea- 
nu, Mihaela Mihai, Lumini
ța Dobrescu. în afara con
cursului, va mai participa 
Doina Badea, Cornel Fuga- 
ru cu formația „Sincron" și 
Margareta Pîslaru.

Concertele Festivalului vor 
fi preluate de o serie de 
posturi de televiziune din 
Europa, vor fi transmise și 
în direct de postul de Radio 
Europa nr. 1.

Premiile concursului sînt : 
Marele Premiu „Cerbul de 
aur" în valoare de 20 000 lei. 
și Statueta „Cerbul de aur" ; 
premiul II în valoare de 
15 000 lei și Statueta „Cerbul 
de argint" ; premiul III în 
valoare de 10 000 lei și Sta
tueta „Cerbul de bronz". 
Juriul va mai decerna două 
mențiuni : mențiune de popu
laritate oferită de Munici
piul Brașov — în valoare de 
4 000 lei șl o mențiune pen
tru cea mai bună intepreta- 
re a unul cîntec românesc, 
oferită de Radioteleviziunea 
română, în valoare de 4 000 
lei,

ION MARCOVICI

Filarmonica de stat „Geor
ge Enescu" (sala Ateneului): 
CONCERT PENTRU ELEVI. 
Tema : Romantismul. Con
ferențiar : Nina Turcu ; O- 
pera Română : PRINȚ ȘI 
CERȘETOR, ora 11 ; CA
VALERIA RUSTICANA ; 
PAIAȚE, ora 19,30 ; Teatrul 
de Operetă : MY FAIR 
LADY., ora 10,30 ; ȚARA 
SURÎSULUI, ora 19,30 ; Tea
trul Național „I. L. Caragia- 
Ie“ (sala Comedia) : REGI
NA DE NA VARA, ora 10 ; 
APUS DE SOARE ora 15 ; 
OAMENI ȘI ȘOARECI, ora
19.30 ; (sala Studio) : O FE
MEIE CU BANI, ora 10 ; 
PĂRINȚII TERIBILI, ora 
15 ; CASTILIANA, ora 19,30; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu 
Măgureanu) : D-ALE CAR
NAVALULUI, ora 10 ; 20 ; 
UN TRAMVAI NUMIT DO
RINȚĂ, ora 15 ; (sala din 
strada Alex. Sahia : PHO
TO FINISH, ora 10 ; 20 ; 
SFÎRȘITUL PĂMÎNTULUI, 
ora 15 ; Teatrul „C. I. 
Nottara" (sala Magheru) : 
VIJELIE ÎN CRENGILE 
DE SASSAFRAS, ora 10 ; 
O CASĂ ONORABILA, ora
15.30 ; CĂLĂTORIE CU 
SCANDAL, ora 19,30 ; (sala 
Studio) : FEMEI SINGURE,

PORTUL POPULAR 

ROMÂNESC OGLINDIT 

ÎN FILATELIE
în dorința de a ilustra în 

filatelie frumusețea portului 
popular românesc, Direcția 
Generală a Poștelor pregă
tește o nouă serie : „Costu
me naționale". Prima emi
siune, compusă din 6 valori, 
care a fost tipărită la finele 
anului 1968, a ilustrat trei 
costume de femei și trei băr
bătești, din județele Neamț, 
Brașov și Hunedoara. Emi
siunea din acest an, compu
să tot din 6 valori (5 ; 40î; 
55 bani ; 1 ; 1,60 și 2,40 lei) 
va reproduce grafic costu
me populare de femei și băr
bați din județele : Argeș, 
Dolj și Timișoara, remarca
bile prin colorit și croială.

Ca și emisiunea trecu- 

ora 10,30 ; CAFENEAUA 
CAMELEONILOR, ora 16 ; 
CÎND LUNA E ALBASTRĂ, 
ora 20 ; Teatrul Mic: OFI
ȚERUL RECRUTOR, ora
10.30 ; ÎNGRIJITORUL, ora 
20 ; Teatrul Giulcști : MEȘ
TERUL MANOLE, ora 10 ;
19.30 ; Teatrul „Barbu Dela-
vrancea" : ION, ora 16 ; 
Teatrul „Ion Creangă" : RE
GELE CERB, ora 10 ; TOA
TE PÎNZELE SUS 1, ora 16 ; 
Teatrul evreiesc de stat : 
UN ȘIRAG DE PERLE, ora 
11 ; ÎNȚELEPȚII DIN HE- 
LEM, ora 20 : Studioul 
I.A.T.C. : DON QUIJOTE, 
ora 19.30 ; Teatrul de Nord 
Satu Mare — secția română 
(în sala Teatrului de Come
die) : UN LOC RĂMAS LI
BER, ora 10,30 ; 20 ; Teatru) 
„Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei) : AVENTURILE
LUI PLUM-PLUM, ora 11 ; 
(sala din str. Academiei) : 
PUNGUȚA CU DOI BANI, 
ora 11 ; Teatrul satiric mu
zical „C. Tănase" (sala Sa
voy) : 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. : 
SELECȚIUNI ’68, ora 20 ; 
Circul de stat : RAPSODIA 
ACROBATICĂ, ora 16; 19,30.

tă, seria va fi tipărită tn sis
tem offset. în 4 culori. For
matul : 28 x 43 mm. Realiza
torul machetelor: artista 
graficiană Aida Constanti- 
nescu.

Emisiunea este Întregită 
șl de apariția a două plicuri 
„Prima zi a emisiunii", ce 
vor fi obliterate cu o ștam
pilă specială.

viziune
DUMINICA 2 FEBRUARIE 1968

PROGRAMUL I
8,30 — Ora exactă. Cum va fi vremea ? Gim

nastica de dimineață.
8,40 — Pentru copii și școlari. • La șase pași 

de o excursie — emisiune concurs. Par
ticipă echipele reprezentative ale școli
lor din județele Ilfov și Maramureș 
• Film serial : „Meteor XL-5".

10,00 — Ora satului.
12,00 — De strajă patriei.
12.30 Concert simfonic. Interpretează orches

tra simfonica a Radioteleviziunii. Diri
jor : Mihai Brediceanu.

13.20 — închiderea emisiunii de dimineață
15.30 — Telex TV.
15,35 — Duminică sportivă. Retrospectivă olim

pică „Mexico-1968" (IV).
17,00 — Magazin duminical. Prezintă Mariana 

Mihuț și Ion Besoiu.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.20 — Monografii contemporane. Orașul regă

sit. Constanța — poartă deschisă spre 
toate căile maritime ale lumii.

19,40 — Telesport.

20,00 — Cîntece și jocuri populare interpretate 
de formații clujene.

20,30 — Emisiune muzicală.
21,00 - Film artistic : „Maria Candelaria" - o 

producție a studiourilor mexicane. Cu 
»> .. ?olores del Ki0 Pedro Armondaris.
2» Ml “ ‘^I?ecte dF ^Festivalul de la San Remo. —.50 — Telejurnalul de noapte.
PROGRAMUL II
20,00 — Telex TV.
20,Oo — Seară de operă. „Norma" de Vicenzo 

Bellini. Transmisiune de la Opera din 
Timișoara. In distribuție : Elena Bră- 
nișteru, Rodica Grămadă, Mihai, Gligor 
Nicolae Zaharia, Vasile Nicolae si iulla 
Ivanov. Conducerea muzicală, Nicolae 
Boboc. Decoruri : Gustav Binder. Cos
tume : Dumitru Popescu, Maestru de 
cor : Eduard Weiser. Regia : Dumitru 
Gheorghiu. în pauze, filmele documen
tare • „Tradiții și meșteșuguri în Țara 
Moților', „Orizont științific", „Pe urme
le unui film dispărut" — producții ale 
Studioului cinematografic „Al. Sabia".

fflnemofoffrtjfe
MICA ROMANȚA DE VARA 

rulează la Capitol (orele 9,30;
11.30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15; 20,30) 

BECKET
rulează la Gloria (orele 9 ;
12.30 ; 16 ; 19,30) ; Floreasca
(orele 9,30 ; 13,30 ; 16,45 ; 20).

NOAPTEA
rulează la Central (orele 16 ;
18,30) ; AVENTURA (orele 
11 ; 13.30) ; STRIGATUL (orele
8.30 ; 21).

NIKOLAI BAUMAN
rulează la Lumina (orele 9,15;
16 în continuare ; 18,30 ,
20,45).

VERA CRUZ
rulează la Doina (orele 11,30;
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Dru
mul Sării (orele 15 ; 17,30 ; 20).

ACUZATUL
rulează Ia Union (orele 18,30 ;
18) ; EU. EU, EU,., ȘI CEI
LALȚI (orele 20,30).

TOM ȘI JERRY. DACA TRECI 

PODUL PONOARELOR, VIZI
TA CONDUCĂTORILOR DE 
PARTID ȘI DE STAT IN JU
DEȚELE CARAȘ-SEVER1N, TI
MIȘ ȘI ARAD...

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

UN DELICT APROAPE PER
FECT

rulează la Grivița (orele 9 -
11.15 ; 13,30 ; 15.45 ; 18 ; 20,30) ; 
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30) ; Tojnis (ore
le 9—15,45 în continuare).

NEÎNȚELESUL
rulează Ia înfrățirea (orele
15.15 ; 17,45 ; 20).

ZIUA ÎN CARE VIN PEȘTII 
rulează la Buzești (orele
15,30—18) ; HAIDUCII (orele
20,30).

PROFESIONIȘTII
rulează la Dacia (orele 8,45 ;
15,45 în continuare ; 18,15;
20,45).

PLANETA MAIMUȚELOR 
rulează la Unirea (orele
15,30 ; 18) ; RĂPIREA FE- 
CIORELOR (orele 20.15).

TREI COPII „MINUNE" 
rulează la Lira (orele 15,30 ; 
18 ; 20,15).

DRUMUL SPRE SATURN 
SIÎRȘITUL SATURNULUI 

rulează la Giulești (orele
15,30 ; 19).

EA VA R1DE, INIMA NEBU
NA, NEBUNĂ, NEBUNA DE 
LEGAT

rulează la Cotroceni (orele15,30 ; 19).
VIVA MARIA

rulează ia Pacea (orele 15,30 : 
18 ; 20,30).

JUDOKA, AGENT SECRET 
rulează la Crîngași (orele
15,30 ; 18).

AVENTURILE LUI TOM SA
WYER, MOARTEA LUI JOE 
INDIANUL

rulează la Volga (orele 15,30 ; 
19) ; Flacăra (orele 15,30 ; 19).

VEȘNICUL ÎNTÎRZIAT
rulează la Viitorul (orele
15.30 ; 18) ; TUNELUL (orele
20,30).
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VIZITA PREȘEDINTELUI
R.S.F. IIIGOSIjWH, IOSIP BliilZTITO,

Expresie concretă a grijii pe care
partidul o poartă oamenilor muncii

• •• •

(Urmare din pag. I)

P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean, conducători ai 
organelor locale de partid și de 
stat, un mare număr do locuitori 
ai orașului.

De la punctul de frontieră 
Stamora-Moravița, președintele 
Iosip Broz Tito și ceilalți oaspeți 
au fost însoțiți pe teritoriul țării 
noastie de tovarășii Emil Bodna- 
raș, Vasile Șandru, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Va
sile Daju, membru al C. C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte a) 
Consiliului popular județean Ti
miș, precum si de Iakșa Petrici, 
ambasadorul R. S. F. Iugoslavia 
la București.

în gara Timișoara, erau arbo
rate drapelele de stat ale Repu
blicii Socialiste România și Repu
blicii Socialiste Federative Iugo
slavia ; pe pancarte erau înscrise 
urări de bun venit în limbile ro
mână și sîrbo-croată.

La coborîrea din tren, tovarășul

In mijlocul muncitorilor de la Uzina mecanică
din Timișoara

în cursul după-amiezii, to
varășii Iosip Broz Tito și 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu ceilalți conducători de par
tid și de stat români și iugo
slavi, au vizitat Uzina meca
nică din Timișoara. De-a lun
gul magistralelor orașului, în 
drum spre acest obiectiv, zeci 
de mii de cetățeni au aclamat 
pe înalții oaspeți, români și 
'igoslavi. Muncitorii marii uzi- 

bănățene le-au făcut o en
tuziastă și călduroasă primire.

Directorul general al uzinei, 
ing. Gheorghe Boșniac, a în
fățișat dezvoltarea acestei pu
ternice unități a industriei 
constructoare de mașini, a pre
zentat utilajele produse aici — 
poduri rulante, macarale por- 
tale, încărcătoare și autostivui- 
toare, linii tehnologice pentru 
industria alimentară etc. — 
care sînt destinate dotării teh
nice a ramurilor economiei na
ționale, precum și exportului 
în numeroase țări.

Vizitarea uzinei a început cu

PREVEDERILE UNEI HOTĂRÎR!

A CONSILIULUI DE MINIȘTRI

PRIVIND ACORDAREA
I

DE CREDITE CAP.
In ultimii 

agricole de 
rat un mare 
ții, au sporit suprafețele irigate, 
au creat noi bazine pomicole ți 
viticole, au construit noi sere. 
La înfăptuirea acestor impor- 
tante obiective, ele au primit un 
ajutor prețios din partea statu- 

ilul. Numai în ultimii trei ani, 
'de exemplu, statul a acordat 
agriculturii cooperatiste în con- 
dîții avantajoase credite de pes
te 2,2 miliarde lei. Iar pentru 
acest an se prevăd credite în 
valoare de peste 1,2 miliarde.

Pentru a ajuita ți mal mult 
cooperativele agricole, în com
pletarea mijloacelor bănești pro
prii, Consiliul de Miniștri a sta
bilit prtntr-o hotărîre noi înles
niri financiare. Astfel, coopera
tivele agricole vor primi credite 
pe termen lung, atît pentru 
obiectivele ce se execută în re
gie sau antrepriză, precum ți 
pentru lucrările de înființare ți 
întreținere a plantațiilor de vii, 
de pomi, pînă la intrarea lor pe 
rod. Dobînda pentru creditele 
primite rămîne ca și pînă acum 
de 3 la sută pe an.

Pentru unitățile mai puțin 
dezvoltate însă, Banca Agricolă 

ani, cooperativele 
producție au reali- 
număr de construe-

(Urmare din pag. 1)

Iosip Broz Tito a fost salutat cor
dial de tovarășul Nicolae Ceau
șescu și de ceilalți conducători de 
partid și de stat ai țării noastre.

Miile de cetățeni, aflați pe pe
ronul gării, ovaționează puternic. 
Un grup de pionieri oferă oaspe
ților flori.

Garda militară, aliniată pe pe
ron, prezintă onorul. Tovarășii 
Iosip Broz Tito și Nicolae Ceau
șescu trec în revistă garda mili
tară.

în piața gării și pe străzile 
orașului mii de timișoreni cu ste- 
gulețe române și iugoslave, cu 
buchete de flori, au salutat cu 
multă căldură pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito, pe 
ceilalți conducători de partid și 
de stat ai țării noastre, pe cei
lalți înalți oaspeți iugoslavi, ova- 
ționînd îndelung, manifestînd 
pentru prietenia dintre poporul 
român și popoarele Iugoslaviei, 
pentru pace și colaborare între 
toate țările lumii.

marea hală de prelucrări me
canice. în fața mașinilor-unel- 
te moderne, a unor utilaje re
alizate aici, oaspeții au primit 
explicații privind structura 
producției, procesul tehnologic, 
funcționarea unor agregate. In 
secția lăcătușerie-montaj, oa 

speților le-au fost prezentate ca
racteristicile tehnice și func
ționale ale unor produse Vi
zita s-a încheiat la sculărie — 
una din cele mai modeme sec
ții, care realizează o gamă 
largă de dispozitive de mare 
precizie și productivitate.

Pe un platou de încercare a 
avut loc o demonstrație cu cî- 
teva utilaje noi, produse în 
această uzină.

în toate secțiile vizitate, mii 
de muncitori, ingineri și func
ționari au ovaționat pentru 
prietenia româno-iugoslavă, au 
salutat cu deosebită simpatie 
prezența în mijlocul lor a 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito.

(Agerpres)

și uniunile cooperatiste pot sta
bili, în urma unei temeinice 
analize, o dobîndă de numai 2 la 
sută. In caz de nerambursare în 
termen a creditelor, dobînda va 
fi de 5 la sută pe an. Terme
nele de rambursare țe stabilesc 
pe categorii de obiective ți ac
țiuni de investiții, în funcție de 
veniturile ce se prevăd a se rea
liza prin darea în producție a 
obiectivului creditat șl de situa
ția economică-financiară a fie
cărei unități. Unitățile sînt obli
gate să respecte destinația cre
ditelor de investiții, pînă la 
restituirea acestora.

Potrivit noii hotărîri, coope
rativele agricole primesc credite 
pe termen scurt în tot timpul 
anului, pentru cheltuieli curente 
de producție, transporturi, dez
voltarea secțiilor anexe ți alte 
nevoi temporare în aceleași con
diții de rambursare și dobîndă.

Hotărîrea reglementează, tot
odată, plățile pe care le fac coo
perativele agricole pentru apro
vizionarea cu materiale și mate
rii prime, operațiunile de înca
sări șl plăți ce se fac în cadrul 
relațiilor cu celelalte organiza
ții socialiste.

IU

(Agerpres)

nul TV — ultimul an — con
sultau, la punctul de docu
mentare, materialele selectate 
special pentru ei. Toți vor 
vota, anul acesta, pentru pri
ma oară, și evenimentul a- 
legerilor, după cum ne de
clara eleva Lenuța Timofte, 
„va face parte din biografia 
lor".

— E o mare cinste pentru 
noi, ca, o dată cu intrarea în 
majorat. să ni se ofere fi a- 
cest sărbătoresc moment — 
al depunerii primului nostru 
vot. Prin acest vot, ne de
semnăm noi înșine gradul de

TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Secretar general al Co

mitetului Central al Partidului Comunist Român, Președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, șl ION 
GHEORGHE MAURER, Președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, au trimis o telegramă tovară
șilor KADAR JANOS, Prim secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, LOSONCZI PAL, pre
ședintele Consiliului prezidenția! al Republicii Populare Ungare, 
FOC'K JENO, Președintele guvernului Revoluționar Muncitoresc 
țărănesc Ungar, în care se spune :

Luînd cunoștință cu adîncă întristare de accidentul de cale 
ferată din stația Herend, în numele C.C. al P.C.R., Consiliului 
de Stat, Consiliului de Miniștri și al nostru personal, vă expri
măm dv. șl vă rugăm să transmiteți familiilor îndoliate condo
leanțe și întreaga noastră compasiune.

Cu prilejul împlinirii a 20 de 
ani de la înființarea unităților 
pentru mecanizarea agriculturii, 
Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România a conferit 
ordine și medalii unor muncitori, 
mecanici, maiștri, tehnicieni, in
gineri și economiști din cadrul 
Consiliului Superior al Agricul
turii și Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini. Au 
fost distinși cu Ordinul Muncii 
clasa I, a II-a și a IlI-a 146 to
varăși. cu Steaua Republicii 
clasa a III-a, a IV-a și a V-a 
— 4 tovarăși și 200 eu Medalia 
Muncii.

în cadrul festivității, care a 
avut loc sîmbătă ia amiază la 
Consiliul Superior al Agricultu
rii, tovarășul Ion Cosma, mem
bru al Consiliului de Stat, a în- 
mînat înaltele distincții unora 
dintre cei decorați, felicitîndu-i 
în numele C.C. al P.C.R., al 
Consiliului de Stat, al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu personal.

Din partea celor decorați au 
mulțumit pentru distincțiile a- 
cordate Petre Moldovan, prim- 
viccpreșcdinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii, și Con
stantin Vîrzob, directorul între
prinderii pentru mecanizarea 
agriculturii din comuna 
șești, județul Ilfov.

Tărtă-
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Orașul

CRONICA „OREI ACHIZIȚIILOR
relor“

CALENDARUL

AL A.C.R.

Matache (Progresul Bucu-

• 600 DE JUCĂTOR! AU CERUT TRANSFERURI • PAVLOVICI. 
MARIAN POPESCU, MATACHE ET COMPANIA, CAUTA UN 
LOC SUB SOARE • SACUL DIVIZIEI C — DIVIZIA TINERE

ȚII — NU E PREA MARE T

COMPETIȚIONAL

patinoa

A fost definitivat calenda
rul competițlonal a! A.C.R. 
pe acest an. El se anunță a 
fi deosebit de bogat. Princi
pala manifestare sportivă in
ternă o constituie Campiona
tul național de raliuri, patro
nat de Uzinele de autoturis
me din Pitegti, cu 4 etape 
preliminare : Nord-Vest O- 
radea (30 martie), Sud-Vest 
Timișoara (12 aprilie), Mî- 
năstiri Suceava (11 mai), 
Narciselor Brașov (8 Iunie) 
șl etapa finală a României 
cu sosirea și plecarea de ia 
Pitești (27—29 iunie). Pe a- 
celați plan se situează cam
pionatul de viteză în coastă 
cu etapele Hula (6 aprilie), 
Măgura (8 Iunie), Matelașul 
(14 septembrie) șl Feleao (5 
octombrie) șl campionatul 
de viteză în circuit, patro
nat de Uzinele „Danubiana", 
cu etape la Brașov, Timișoa
ra, Suceava, Orașul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Sibiu, 
Tg. Mureș, Arad, Cluj șl 
București. In organizarea 
filialelor A.C.R. vor avea 
loc, de asemenea, o serie de 
raliuri, probe de viteză în 
circuit șl de îndemînare, cu 
caracter local.

Concomitent, echipaje 
mânețti vor participa la 
meroase competiții cu 
racter internațional.

ro- 
nu- 
o*-

I

cetățeni. Este un fapt de eo- 
vîrșitoare importanță fi cred 
că flecare ni l-am înscris tn 
jurnalele noastre intime.

Pe mese erau aliniate pli
antele fi broșurile editate pe 
plan local pentru evenimen
tul alegerilor. Spicuim citeva 
titluri: „Itinerarii gălățene", 
„Nave românești pe meridia
nele globului", „Industria fu. 
dețului Calați în plin avînt", 
,Jnvățămîntul în județul Ca 
lăți azi" etc.

Păfim intr-o sală aerată, cu 
luminile iernii inundind fe
restrele fi manualele elevilor.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Rădulescu, a 
primit sîmbătă dimineața pe pre
ședintele Comisiei economice a 
O.N.U. pentru Europa, Emanuel 
Treu.

La 
într-o 
parte 
ministrului 
Radu Constantinescu, vicepreșe
dinte al Comisiei guvernamentale 
de cojaborare și cooperare econo
mică și tehnică, precum și Eduard 
Tschop, ambasadorul Austriei la 
București.

Cu acest prilej, au fost discu
tate probleme referitoare la lăr
girea activității de cooperare eco
nomică și tehnică în cadrul Co
misiei economice a O.N.U. pen
tru Europa.

în aceeași zi, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, a oferit un 
dejun, în saloanele restaurantului 
Athânâe Palace, în cinstea pre
ședintelui Comisiei economice a 
O.N.U. pentru Europa.

întrevedere, care a decurs 
atmosferă cordială, au luat 
Mircea Malița, adjunct al 

afacerilor externe,

Deschidem un caiet de geo
grafie la lecția de zi: „Așe
zăminte omenești". Un citat: 
„Intre orașele cu peste 150 000 
de locuitori, alături de... (ur
mează un șir de orașe) e și 
Calațiul...".

Plecînd din Țiglina, am ză
rit, nu prea departe, turnul 
releu al televiziunii, unic la 
noi in țară prin construcția sa, 
inaugurat în ultima zi a anu
lui trecut. Acolo, sus, pe plat
forma sa, la o înălțime de peste 
90 de metri, deasupra celor 
440 de trepte pe care le-am 
urcat și noi, se transmisese, 
la ora 19,30 pentru cetățenii 
orașului Galați, emisiunea: 
„Țara se pregătește de ale
geri" — Știri și reportaje din 
campania electorală.

De aici, din vecinătatea 
complicatelor relee și instala
ții, am urmărit și noi, odată 
cu gălățenii, cele mai actuale 
emisiuni ale zilei de ieri. Ce
tățenii Țiglinelor își priveau 
astfel liniile propriilor tor des
tine împlinite.

La serviciul de organizare și 
normare a muncii de la Fabrica 
de ciorapi și tricotaje din Sebeș 
e animație, mai intensă ca de o- 
bicei. Cei din schimbul de după 
masă au venit mai devreme la 
serviciu, dornici să afle noi a- 
mănunte și să comenteze împreu
nă vestea auzită la aparatele de 
radio sau citită în presă, refe
ritoare la mărirea salariilor și ge
neralizarea noului sistem de sa
larizare, începînd cu data de 1 
februarie în industria ușoară.

Pe fețele lor, din discuții se 
desprinde satisfacția și recunoș
tința față de grija pe care parti
dul o poartă oamenilor muncii, 
dorința lor de a răsplăti această 
grijă muncind cu și mai multă 
abnegație pentru a traduce în 
viață sarcinile trasate de Congre
sul al IX-lea și de Conferința 
Națională a partidului.

Ziarul circulă din mînă în mî- 
nă, se fac pe el însemnări și sub
linieri, fiecare încearcă să scoa
tă în evidență ceea ce il intere
sează mai mult.

— Pentru noi, spune Virginia 
Drașoveanu, ajutoare de maiscru 
la secția de finisat, adresîndu-se 
lui Petru Besoi de la secția ma
șini circulare cu doi cilindri — 
prevederea privind diferențierea 
salariilor în raport cu vechimea 
neîntreruptă în aceeași unitate, 
ne aduce un mare avantaj. Cei 
peste 20 de ani, petrecuți lîngă 
mașinile de aici, ne aduc un spor 
de salariu de 10 la sută. La mi
ne, aceasta înseamnă 165 de lei 
în plus. Cu celelalte adausuri sa
lariul meu ajunge la 1817 lei, cu

Vineri seara, la ora zero (ma
rile hotărîri se iau la ore tîrzii I) 
s-a încheiat perioada prescrisă 
pentru transferarea jucătorilor de 
la un club la altul, de la o echi
pă la alta. In registrul de evi
dență erau totalizate, pînă la data 
de 31 ianuarie, 62 de cereri pen
tru divizia A, 99 pentru divizia 
secundă și 441 pentru divizia C. 
Un calcul sumar și vom vedea că 
peste 600 de fotbaliști, la jumă
tatea campionatului preferă să-și 
schimbe domiciliul sportiv.

Răsfoim listele... Chiar pe locul 
62, ultimul, e înregistrată o ve
che cunoștință a noastră, Pavlo- 
viei. De cîțiva ani nu trece se
zon de transferuri să nu-1 ia în 
evidență. De data aceasta pără
sește clubul F. C. Argeș, optînd 
pentru Petrolul Ploiești. A prins, 
cum se spune, ultimul tren. în 
cadrul aceleiași divizii marcăm 
următoarele transferuri: Mețcaș 
(U.T.A.), Mihăilescu („U" Craio
va),
rești), toți trei la Vagonul Arad. 
Apoi Papuc Ov. Ștefan de la 
A.S.A. Tg. Mureș, la Steaua Și

In noua sală de sport din 
parcul „23 August" din Capi
tală. inaugurată săptămlna 
trecută, au început ieri cam
pionatele republicane de atle
tism pe teren, acoperit, rezer
vate juniorilor mari. In pri
ma zi de întreceri Cornelia 
Popescu — (București) — 
5,89 m la săritura ir> lungime 
și Tamaș Szabo (Satu Mare) 
5“ 8/10 la 50 m plat au stabilit 
noi recorduri republicane de 
sală la juniori, proba de tri
plu salt a revenit lui 
Florian (Craiova) cu 
iar la 50 m plat 
cîștigat Veronica 
(Ploiești) ou «" 7/10.

Sisu 
14,88 m, 
fete a 
Anghefl

peste 300 lei mai mare decît în 
prezent.

— Nu numai pe dv. vă in
teresează paragraful acesta, inter
vine în discuție Sanda Tomescu, 
controloare de calitate la secția 
bobinat. Sînt încă utecistă, dar 
am o vechime în întrcpiindere 
de peste 10 ani. Pentru aceasta 
voi primi un spor de 5 la sută 

Generalizarea experimentării noului
sistem de salarizare fi majorarea

salariilor in industria ușoara

la salariu. Eu cred că în acest 
fel, prin diferențierea remuneră
rii se va izbuti o mai mare sta
bilizare a cadrelor, diminuarea 
fluctuației ; aproape jumătate din 
cei 2100 de salariați ai fabricii 
noastre au o vechime de pînă la 
5 ani. Sînt sigură că peste cîți- 
va ani, numărul acestora va fi 
cu mult mai redus.

— Caracteristica principală a 
noii hotărîri, este do părere Pe
tru Bogdan, șeful serviciului de 
organizare și normare a muncii, 
o constituie stabilirea salariului 
în funcție de cantitatea, calitatea 
și răspunderea în muncă a sala 
riaților. Fiecare va fi plătit pen
tru cît și cum produce, calitatea 
muncii depuse fiind recompensa
tă prin creșterea corespunzătoa
re a veniturilor.

Cornel Jureă de Ia Rapid Ia Va
gonul Arad. E demn de relevat 
faptul că un număr de jucători 
din divizia secundă sau chiar C 
au făcut o ascensiune spectacu
loasă, în A. E cazul fotbaliștilor 
Cornel Lăbuș de la T.U.G. Bucu
rești (divizia C) la Dinamo Bucu
rești, Alex. Cirip, do la C.F.R. 
Constanța, la vecinul de vis-â-vis. 
Farul, Dumitru Ștefan, de la Po
litehnica București, la Steaua, 
Gh. Cotormani, fost jucător de A, 
de la Politehnica Timișoara la 
echipa lui Ozon, Jiul Petroșani și 
Mazurachis de la C.F.R. Cluj la 
Rapid. Din prima divizie cele mai 
numeroase „achiziții" le-a făcut 
„U“ Cluj — 8 ; în afară de un

M E R I D I A bl
Aseară la Bonn, în 

meci internațional de 
scrimă, echipa femi
nină de floretă a Ro
mâniei a învins cu 
10—6 selecționata R. 
F. a Germaniei. Ana 
Ene a realizat cele 
mai multe victorii (4), 
pentru formația ro
mână.

TURNEUL 
„ELECTRONIC" 

DE BOX

A luat sfîrșit tur
neul internațional de 
box „electronic" de la 
Miami Beach rezervat 
pugiliștilor din cate
goria „mijlocie". 
Dură cum se știe, a- 
cest turneu, ca și cel 
al „greilor" cîștigat 
dr Rocky Marciano.

s-a disputat după sis
temul datelor culese 
despre calitățile pugi- 
liștilor, învingătorii 
fiind desemnați de că
tre calculele mașini
lor electronice.

La cat. mijlocie, 
victoria a revenit 
boxerului negru R»y 
Sugar Robinson, fost 
campion al lumii la 
„semimijlocie" și 
„mijlocie". în finală, 
Robinson l-a învins la 
puncte pe Stanley 
Ketchel, după ce a 
fn«t la „podea* în 
rundul... 2. Io ’fertil, 
rile de finală ale tur
neului electronic, Car
dan îl eliminase pe 
Griffith, Ketchel se 
impusese în fața lui 
Graziano, Robinson 
atotigaio ta fața lui

Dialoguri pe această temă 
s-au desfășurat în toate secțiile. 
Muncitoarele, în număr mare în 
fabrică, maiștrii, tehnicienii, evi- 
dențiau numeroasele avantaje pe 
care noul sistem de salarizare le 
aduce, efectul său stimulatoriu 
pe linia creșterii cantitative și 
calitative a producției.

La secția circulare unu, ute- 

cistele Marfa Giurgiu și Euge
nia Similie, discută despre inte
resul pe care hotărîrea îl trezeș
te mai ales în rindul tineriloi 
pentru ridicarea continuă a ca
lificării lor profesionale.

— Pînă acum, spunea Eugenia 
Similie, existau 6 categorii de în
cadrare. Noul sistem de salarizare 
prevede crearea în cadrul fiecă
rei categorii a trei trepte de ca
lificare, cu nivele de salarizare 
diferite. Cei care au categoria 
mea de încadrare și vor fi apre- 
ciați corespunzători pentru a fi 
clasificați în treapta a treia, vor 
obține un spor la salariu în va
loare de 177 lei. Adăugind și 
sporul de vechime de la caz la 
caz, salariul va fi cu 17 la sută 
mai mare decît cel actual.

Este comentată cu deosebită

tînăr de la Gloria Bistrița, toți 
ceilalți sînt de la Liceul nr. 15 
din Cluj, de unde se vede treaba 
că Ștefan Cirjan, noul antrenor, 
nu-și uită și nu renunță la ve
chile pasiuni; apoi, Crișul și 
F. C. Argeș cu cîte 6 noi achi
ziții.

Dacă am consemnat mai sus 
ascensiuni spre piscurile perfor
manței, vom fi nevoiți să mar
căm și rostogoliri. Astfel, Gh. Cos- 
nia, Manciu, Zamfir de la Farul 
au trecut la Portul Constanța ; 
Dan Vochin, de la F. C. Argeș, 
la Metalul București, Marin Buiac 
de la Crișul la Metalul Tr. Se
verin, Gh. Tasu de la Progresul 
București la Medicina Cluj, Ma
rian Popescu de la Rapid la 
C.F.R. Cluj. Rapidul face un nou 
schimb. îi va fi oare cu noroc ?

Poate puțini au auzit de 
următorii fotbaliști dar ei au ju
cat, sau mai degrabă au figurat 
totuși, în divizia A. loan Rusu 
(F. C. Argeș), Iuliu Magyari și 
loan Rațiu (Crișul), Florin Lunca, 
Dumitru Iorga și C. Boghiu (toți 
de Ia Dinamo Bacău), Tudor 
Ariton (Politehnica Iași), Mihai 
Rădulescu (Petrolul) și Ion Radu
lescu (Progresul București), n-au 
primit oferte decît pentru divi
zia C. Deci, în ordine, ei vor ju
ca în noul sezon la : Chimia Tîr- 
năvenf, Dacia Oradea, Letea Ba
cău, Penicilina Iași, Prahova Plo
iești și Autobuzul București.

602 fotbaliști așteaptă verdio- 
tul Federației. Iși vor face ba ,a- 
fele și-și vor lua rămas bun de 
la coechipieri ? Probabil ...mo
mente de regret, de duioșie, poate 
chiar de tristețe. Una este cînd 
nu se renunță la tine și alta...

V. CABULEA

Fitzemmons, iar Wal
ker îl întrecuse la 
puncte pe Greb. în 
semifinale, Ketchel a 
obținut verdictul in 
fața lui Marcel Cer- 
dan, iar Robinson 
învins la puncte 
Walker.

l-a 
pe

MACCABI 
A CIȘTIGAT 

„CUPA ASIE!"

„Cupa Asiei... . i»
fotbal rezervată echi
pelor campioane a 
fost cîștigată la aceas
tă ediție de formația 
Maccabi Tel Aviv. în 
finală, fotbaliștii de *a 
Maccabi au învins eu 
scorul de 1—0, după 
prelungiri, echipa 
Jagji (Co»«ea d« rad).

satisfacție prevederea că venitu
rile vor fi mai mari datorită pri
melor speciale de pînă la 
3 la sută, care se vor dis
tribui în timpul anului pen
tru rezultate deosebite în muncă, 
sporurile de noapte și sporul 
pentru condiții grele de muncă, 
Îirecum și gratificațiile anuale 
egate de depășirea prin efort 

propriu al colectivului nostru, a 
beneficiilor planificate.

îmbunătățirea sistemului de 
salarizare, pîrghie de cointere
sare a salariaților, este conside
rată în mod unanim ca element 
de declanșare a unei susținute 
acțiuni de valorificare a tuturor 
rezervelor interne de care dispu
ne întreprinderea, va da un nou 
impuls preocupării colectivului 
de muncă pentru organizarea su
perioară a producției și a muncii, 
întărirea disciplinei, folosirea la 
capacitatea maximă 
mașinilor, utilizarea 
timpului de lucru.

— Colectivul nostru, ne spunea 
Dumitru Capră, inginerul șef al 
fabricii, și-a luat angajamentul 
de a realiza prin creșterea pro
ductivității muncii si realizarea 
de economii la prețul de cost o 
producție valorincl aproape 3 mi
lioane Iei. în condițiile de față, 
în care fiecare salariat e dornic 
să răspundă noilor măsuri luate 
de partidul și statul nostru, prin- 
tr-o mobilizare cît mai mare a 
posibilităților lor avem încrede
re că prevederile noastre își vor 
găsi, cu prisosință, corespondent 
practic.

B. ALEXANDRU

a tuturoi 
integrală a

Imaginea de „oraș al auru
lui negru" s-a impus de mult 
în cazul Ploieștilor. Iarna a- 
ceasta i-a mai adus o meta
foră cu care tinerii ploieșteni 
se pot mlndrl tot la fel de 
bine — „orașul patinoarelor". 
In nici o statistică Ploleștinl 
nn figurează măcar cu un 
singur patinoar, fie el cit de 
mic. Atunci de unde numele 
de „oraș al patinoarelor" ?

Explicația este mult mal 
simplă. Iarna aceasta, bogată 
in zăpadă, a ohligat organi
zatorii competițiilor de sezon
— Comitetul municipal al 
U.T.C. și Comitetul munici
pal de educație fizică si sport
— să devină gospodari. Adi- 
eă. altfel spus, i-a invitat pe 
beneficiari să-și construiască 
singuri bazele sportive ale 
iernii. Cum ?

Soluția era una singură : 
patinoare naturale, de mici 
dimensiuni, amenajate în a- 
cele puncte ale orașului unde 
terenul permitea. Sigur, nu-ți 
închipuie nimeni că acesta 
baze sportive amenajate do 
tineri prin muncă patriotică 
sînt adevărate construcții 
sportive, cu piste ți suprafe
țe speciale pentru patinaj ar-

O înifiativă pe cere o re
comandăm ca „puncte pe 
ordinea de zi" și în alte 

orașe și județe.

să patineze, 
creare a bnie- 
anul acesta — 
șl cu partici-

fistic. Nu despre astfel de 
construcții este vorba, ci pur 
șl simplu despre niște tere
nuri sportive de volei, hand
bal sau baschet, unele aflate 
chiar în curtea unor școli, 
care, bine nivelate, stropite 
din belșug cu apă servesc ti
nerilor pentru practicarea 
sporturilor de iarnă. Așa cum 
s-a șl întimplat, de altfel cu 
terenurile din incinta clubu
lui sportiv „Petrolul" sau de 
la liceele nr. 1 și 2.

In sezonul trecut singurul 
patinoar amenajat, cel de ia 
Clubul „Petrolul", nu a pu
tut satisface nici pe departe 
solicitările marelui număr do 
tineri amatori 
„Șantierul" de 
lor s-a extins 
la propunerea 
parca tinerilor — pe terenu
rile din incinta liceelor nr. 3 
și 5. spațiul de parcare dia 
centrul orașului, acordat tie 
către Consiliul popular, tere
nurile asociațiilor sportive 
„Voința" ți Flacăra" etc. 
Problema gurilor de apă ți a 
stropirii ou apă, in une'e 
locuri chiar în timpul nopții 
a rămas in saroina tinerilor 
șl nimeni n-a precupețit nici 
un efort cînd știa că-1 vorba 
de propria-i bază sportivă.

— Nu ne-am mulțumit nu
mai să dăm in funcțiune pa
tinoarele. Am luat măsuri st 
asigurăm, la flecare bază, un 
număr de cel puțin doi Ins
tructori care să se ocupe zil
nic. timp de 1—2 ore, de Ini
țierea începătorilor in prac
ticarea patinajului.

..Orașul aurului negru" 
și-a înnobilat numele — prin 
inițiativa organizației mu.ni- 

o altă 
el -.1*1-

cipalc U.T.C. — cu 
metri tor- — ,.or.i-,
noarelor". Notăm cu saiisfac- 
ție această iniliativă și o su- 
zigerăm ca ..punot al ordinel 
<!n z\“ și in ’t» orașe și ju
dețe.

VIOREL KABA.

tecții, însumtnd mai mult da 
25 000 de alegători care se 
adaugă celor 120 000 de ale
gători din cele 70 secții de 
votare cîte sînt cuprinse pe 
raza municipiului Galați.

In dimineața zilei de ieri, 
o dată cu noi, și cetățenii Ți- 
glinei aveau Să afle o veste 
importantă, pe care directorul 
liceului economic (liceu care, 
temporar funcționează în clă
direa școlii generale nr. 25) 
a comunicat-o întregului corp 
profesoral și elevilor:

— Tovarăși dragi, vă anunț 
cu bucurie, că azi, s-a deschid 
finanțarea noului local al li
ceului economic, aici. în Ți
glina III, pentru care in
vestițiile valorează aproape 
3,5 milioane lei. Lucrările de 
construcție vor începe ime
diat, așa că noul an școlar !l 
pom începe în casa noastră.

Aplauzele s-au auzit pînă 
In sala în care elevii din a-
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DESPRE EXECUȚIILE DIN IRAK

Voiaj lingă 
Casa Albă
Proiectatele vizite ale nou

lui președinte al S.U.A. prin 
Europa rămîn, deocamdată, 
sub semnul întrebării. Există 
niște planuri, dar realizarea 
lor n-a fost definitivată și nici 
nu se știe cînd anume ar pu
tea fi definitivată. Casa Albă 
este confruntată cu alte pro
bleme, mai presante. Richard 
Nixon a socotit, totuși, nece
sar ca înainte de a traversa 
oceanul să întreprindă un vo
iaj ce nu fusese înscris în 
nici un calendar politic, un 
voiaj la... cîțiva kilometri, 
chiar destul de aproape do 
Casa Albă. Nixon a vizitat 
vineri un cartier din Wa
shington — o vizită de scurtă 
durată, neprevăzută.

Cele văzute și cele auzite 
nu l-au lăsat indiferent pe 
președinte. Revenit la Casa 
Albă, el s-a declarat hotărît 
să pună în practică un pro
gram menit să înlăture cri
minalitatea din Washington 
deoarece „pentru majoritatea 
locuitorilor Washingtonului 
situația a devenit intolerabi
lă". Afirmația se bazează pe 
un dosar voluminos: în ulti
mii opt ani cazurile de crimă 
s-au înmulțit de aproape trei 
ori. Primele măsuri prevăd 
numirea a 10 judecători și 40 
de procurori pentru a se evita 
tărăgănarea proceselor, spori
rea efectivelor poliției cu 
1000 de persoane, mărirea 
personalului organelor de in
vestigații și modificarea con
dițiilor de detenție preventi
vă și eliberare pe cauțiune. 
Sînt măsuri de primă urgență 
pe care Casa Albă le consi
deră drept un prim pas spre 
soluționarea unei probleme di
ficile.

Totuși, 10 judecători și 40 
de procurori, chiar ajutați de 
1 000 de polițiști angajați su
plimentar și animați de celo 
mai bune intenții, probabil, 
că nu vor reuși să extirpe cri
minalitatea la Washington. 
Vor fi mai multi criminali în 
pușcării dar vor rămîne des
tui și în libertate.

Problema criminalității nu 
trebuie corelată doar cu ine
ficienta sistemului judiciar și 
polițienesc. Cauzele sînt mai 
adinei, ele trebuie căutate 
intr-un climat politic și so
cial care facilitează violența 
și nedreptatea, care legalizea
ză inegalitatea și perpetuează 
în forme diverse opresiunea. 
O comisie specială instituită 
de vechea administrație — 
după asasinarea pastorului 
King și a senatorului Ken
nedy — a încercat să anali
zeze cauzele criminalității. 
Autorii raportului pregătit 
pentru Casa Albă remarcă, de 
pildă, faptul că războiul din 
Vietnam a exercitat o influ
ență nefastă asupra unor ti
neri. Comportamentul milita
rilor americani în Vietnam a 
avut efecte chiar dincolo de 
granițele încercatei țări asia
tice. Recrudescența violenței 
în rîndurile unor categorii de 
tineri este o consecință direc
tă a faptului că violența a 
fost ridicată la rangul de po
litică. La aceasta a contribuit 
firește și ușurința cu care 
armele de foc pot fi procu
rate. Rasismul, nedreptățile 
sociale, sentimentul frustrării 
au generat dezordinea, au 
amplificat un fenomen cu pe
riculoase antecedente.

în raportid comisiei specia
le se cer măsuri urgente. 
Noul președinte a solicitat și 
el măsuri la fel de urgente 
pentru ca Washingtonul să 
fie eliberat de coșmarul cri
mei. Eliminarea violenței nu 
se va putea, însă, realiza prin 
măsuri limitate, prin adausuri 
bugetare minime și angajări 
de polițiști ci prin însănăto
șirea întregului climat.

M. RAMURA

VAL DE
ARESTĂRI

i
Convorbirile ambasadorului

român in Malta
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Gunnar Jarring, trimisul spe
cial al secretarului general al 
O.N.U., U Thant, în Orientul 
Mijlociu, a avut vineri o nouă 
întrevedere cu reprezentantul 
permanent al S.U.A. la O.N.U., 
Charles Yost. Cei doi diplomați 
s-au mai întîlnit și miercuri.

Jarring se află la New York în 
vederea unei noi runde de con
sultări In probleifiele Orientului 
Mijlociu.

Intr-un articol referitor la ulti
mele execuții de la Bagdad, ofi
ciosul „AL AHRAM" afirmă că 
circumstanțele fi felul in care 
s-au desfășurat acestea „au impus 
rezerve pe care e dificil de a le 
ignora". Execuția a 15 persoane 
în piața publică nu este un spec
tacol de dorit și nici prilej de 
festivități, arată ziarul. „Al A- 
nram" subliniază totodată că „nu 
era oportun ca execuțiile să aibă 
loc în momentul cînd la Cairo se 
deschidea Conferința de solidari
tate cu popoarele arabe fi cînd

!■ I ■
• INFLUENTUL ziar „Repu

blica" din Caracas se pronunță 
într-un articol redacțional pen
tru dezvoltarea 
ztrelei cu țările 
ce menționează 
cestor relații a 
deja de guvernul venezuelean", 
ziarul subliniază că vizita 
anul trecut a unei delegații 
Venezuela în mai multe țări 
cialiste a fost încununată 
succes și a permis stabilirea unor 
contacte care deschid calea spre 
noi înțelegeri.

Extinderea relațiilor comer
ciale cu țările socialiste — apre
ciază „Republica" — „favori
zează dezvoltarea producției 
noastre și ne întărește poziția pe 
piețele internaționale".

relațiilor Vene- 
socialiste. După 
că „utilitatea a- 
fost examinată

de 
din 
so-
de

• PREȘEDINTELE S.U.A., Ri
chard Nixon, a oferit vineri sea
ra o recepție în cinstea mem
brilor corpului diplomatic acre
ditați la Washington. La recep
ție a participat și Corneliu Bog
dan, ambasadorul 
Socialiste România 
shlngton.

Republicii 
la Wa-

VECEI 
FEDERALE A 

R.S.F. IUGOSLAVIA, Mika Spi- 
liak, va face în zilele următoare 
o scurtă vizită în R. P. Ungară, 
la invitația lui Jeno Fock, pre
ședintele guvernului ungar, a- 
nunță agenția Taniug.

'Zj V
L ,

fie supus unui referendum, 
referendumului nu a fost

să
Data 
precizată.

Sîmbătă, președintele Franței, 
de Gaulle, a sosit la Brest.

• 53 LA SUTĂ din cetățenii 
francezi s-au declarat satisfăcuți 
de politica președintelui de 
Gaulle, 36 la sută nemulțumiți 
de ea și 11 la sută — nehotărîți, 
arată rezultatele unui sondaj e- 
fectuat de Institutul francez al 
opiniei publice, publicate în zia
rul „FRANCE SOIR".

CEL MAI POPULAT

• PREȘEDINTELE 
EXECUTIVE

VIZITA PREȘEDINTELUI 
DE GAULLE ÎN BRETANIA
• ÎN CADRUL turneului de 

trei zile pe care îl întreprinde 
în Bretania, președintele Fran
ței, Charles de Gaulle, a anun
țat într-o cuvîntare rostită la 
Rennes, că proiectul de lege 
privitor la reforma regională și 
la Senat este gata și urmează

rințe despre istoria, geografia, e- 
conomia și cultura poporului ro
mân. Prima conferință a fost 
ținută la 29 ianuarie de către 
Eduard Mczincescu, ambasado
rul României în Suedia.

Van 
par- 
sud-

importante inițiative ale Franței 
fi Uniunii Sovietice deschid o 
nouă etapă pentru lichidarea se
chelelor conflictului fi permit de
finirea pozițiilor tuturor părților 
interesate".

Guvernul kuweitian a anunțat o 
serie de măsuri împotriva „ele
mentelor subversive". Orice per
soană — se arată într-un comu
nicat guvernamental — care se 
va face vinovată de acțiuni în
dreptate împotriva securității sta
tului va fi expulzată din țară. In 
același timp, agenția France Pre- 
sse relatează că autoritățile ku- 
weitiene au arestat mai multe 
persoane, bănuite că au provocat 
o serie de explozii în ultimele 
zile pe teritoriul kuweitian.

Observatorii politici din Ku
weit remarcă că hotărîrile guver
nului kuweitian coincid cu supri
marea apariției pe timp de un an 
a revistei „Al Talia", organ al 
mișcării naționaliste arabe.

ÎN SPANIA
Un val de arestări a 

urmat, cum era de pre
văzut, proclamării stării 
excepționale pe întreg 
teritoriul Spaniei, scrie 
ziarul „LE FIGARO".

ORAȘ DIN LUME
• CEL MAI POPULAT oraș 

din lume este capitala niponă : 
după ultimele statistici guverna
mentale, în 1968 Tokio avea 
11353 724 de locuitori.

U 
ara- 
din

Reprezentantul permanent al 
Iordaniei la O.N.U. Mohammed 
El-Farra a adresat secretarului 
general al Națiunilor Unite, 
Thant, o scrisoare în care se 
tă că refugiații iordanieni
regiunile arabe ocupate se află 
într-o situație materială deosebit 
de grea și se cere secretarului 
general să ia măsurile corespun
zătoare pentru repatrierea cît mai 
rapidă a refugiaților.

• LA ASOCIAȚIA pentru 
educația muncitorilor (A.B.F.) 
din Stockholm a început recent 
prezentarea unui ciclu de confe-

Programul lui
,, Apollo - 9H

Administrația națională pentru problemele aeronauticii șl 
cercetarea spațiului cosmic (N.A.S.A.) a anunțat că în urma 
descoperirii unor mici defecte de asamblare a viitoarelor ca
bine de debarcare pe lună, aproximativ 30 de piese mici au 
fost schimbate.

Și

• GENERALUL Nguyen 
Kiem, șeful statului major 
ticular al „președintelui" 
vietnamez, Nguyen Van Thieu, 
a fost victima unui atentat și se 
află in stare gravă. După cum 
relatează corespondenții de pre
să din Saigon, doi motocicliști, 
purtînd uniforma armatei sai- 
goneze, s-au apropiat de auto
mobilul în care se afla genera
lul și au aruncat cîteva grenade 
asupra vehiculului.

Se menționează că în același 
mod, în urmă cu trei săptămini, 
a fost ucisă o altă oficialitate 
sud-vietnameză, ministrul edu
cației, culturii și al tineretului, 
Le Minh Tri.

• IN CAPITALA R.A.U. s-a 
închis Tirgnl internațional al 
cărții, Ia care au expus circa 400 
de edituri arabe, precum și din- 
tr-o serie de țări din Europa, 
Asia, Africa și S.U.A. Din țara 
noastră a fost prezentat un stand 
organizat de întreprinderea 
„Cartimex", conținind peste 500 
de titluri de cărți din diverse 
domenii de activitate.

Arestările vizează atît pe inte
lectuali, cît și pe muncitori. Nu
mărul arestaților nu a fost dez
văluit, dar printre aceștia ziarul 
citează nume binecunoscute opi
niei publice spaniole, cum ar fi 
liderul socialist Ramon Ruibal, 
liderul studențimii Jose-Maria 
Mohedano și alții. Printre cei a- 
restați la Madrid se află regizo
rul Juan Bardem, fizicianul Ser
gio Reyes, avocatul Luisa Portillo, 
pictorul Juas Genoves. Toți aceș
tia sînt semnatarii unei petiții îm
potriva torturii practicate în în
chisorile spaniole.

In Madrid, poliția a ordonat 
închiderea clubului „Amicii 
U.N.E.S.C.O.". La frontierele 
Spaniei și, mai ales, pe rutele ce 
duc spre principatul Andorra au 
fost masate importante forțe poli
țienești, iar în anumite puncte ale 
țării au loc mișcări de trupe. 
Toate automobilele sînt supuse 
unor controluri riguroase. Ziarele 
spaniole nu publică nimic în le
gătură cu arestările și nici despre 
agitația din cercurile intelectuale 
și muncitorești.

In fața acestor măsuri repre
sive, numeroși spanioli se văd si
liți să-și părăsească căminele pen
tru a se ascunde.

MALTA. — Trimisul special 
Agerpres, N. Puicea, transmite : 
Sîmbătă, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Malta, ing. 
Cornel Burtică, a făcut o vizită 
de prezentare primului ministru 
al Maltei, dr. Giorgio Borg Oli
vier. Cu acest prilej au fost abor
date, într-o atmosferă cordială, 
probleme privind relațiile dintre 
cele două țări și unele aspecte 
actuale ale situației internațio
nale.

La prînz, primul ministru al 
Maltei a oferit o masă în cinstea 
ambasadorului român și a soției 
sale. S-a toastat pentru dezvolta-

rea relațiilor româno-malteze, 
pentru colaborarea internațională 
și pace.

Au patricipat miniștrii și alte 
oficialități, precum și șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați în 
Malta.

Ambasadorul Cornel Burtică a 
avut, de asemenea, întîlniri cu 
ministrul dezvoltării industriale și 
problemelor agriculturii, dr. Jo
seph Spiteri, și cu ministrul Mun
cii și Asistenței sociale, dr. Vin
cent Tabone, în cadrul cărora au 
fost discutate probleme de inte
res reciproc.

Tensiunea nolitică
din Pakistan

Propunerile președintelui Ayub Khan

Președintele Pakistanului, Ayub Khan, a rostit sîmbătă 
o cuvîntare radiotelevizată, în care a invitat pe reprezentanții 
partidelor de opoziție la convorbiri în vederea examinării 
actualei situații politice interne.

Dezvoltarea
economiei ungare

in 1968
• DIRECȚIA CENTRALĂ DE 

STATISTICĂ a R. P. Ungare a 
dat publicității comunicatul cu 
privire la dezvoltarea economiei 
țării în 1968. din care rezultă că 
venitul național a crescut cu 
aproximativ 5 la sută, față 
de 1967, producția industria
lă cu 5 la sută, producția 
agricolă cu 1—2 la sută. Comu
nicatul subliniază că experien
țele primului an al reformei eco
nomice au demonstrat că în ma
joritatea domeniilor s-au obținut 
rezultate superioare celor scon
tate.

Buget... record

în mica republică din Piri- 
nei, Andorra, a fost dat pu
blicității bugetul militar pe 
anul 1969, care prevede chel
tuieli cifrate în total la... 300 
pesetas ! Această sumă va fi 
folosită pentru achiziționarea 
muniției destinate forțelor 
polițienești, care au un efec
tiv de... 20 de oameni. Armele 
servesc pentru tragerea sal
velor protocolare cu prilejul 
vizitelor unor înalte perso
nalități.

In Sala Mutuality din Paris 
avut loc un miting organizat 
Partidul Comunist Francez, 
semn de solidaritate cu poporul 
spaniol. La miting au luat cuvrn- 
tul Waldeck Rochet, secretar 
general al P.C.F., Jacques Duclos, 
membru al Biroului Politic al 
P.C.F., Jean Michel Catala, se
cretarul general al Uniunii Stu
denților Comuniști din Franța.

a 
de 
în

Șeful statului pakistanez a 
menționat însă că invitația 
este adresată numai partidelor 
de opoziție „responsabile", 
fără a preciza câre sînt aces
tea. Ayub Khan a insistat asu
pra faptului că propunerile ce 
urmează să fie făcute în ve
derea atenuării actualei ten
siuni politice nu trebuie să 
afecteze „integritatea și stabi
litatea țării", precizînd că nu 
este necesară modificarea ac
tualei constituții a Pakistanu
lui. Totodată, el a dezmințit 
știrile potrivit cărora ar in
tenționa să suprime libertățile 
politice. Ayub Khan a cerut 
populației din cele două părți 
ale Pakistanului să colaboreze 
cu guvernul la menținerea or-

Acest lejer incident nu va mo
difica cu nimic programul vii
toarelor zboruri spațiale cu 
echipaj uman. Dr. George Hage, 
directorul misiunii zborului 
„Apollo-9“, a declarat în cadrul 
unei conferințe de presă că aces
te mici defecțiuni au fost rezol
vate în momentul în care cabina 
spațială a fost instalată pe ra
cheta „Saturn-5“, care peste pa
tru săptămini îi va lansa pe 
Mc Divitt, David Scott și Russel 
Schweickart în spațiu pe o or
bită în jurul Pămîntului. Dr. 
Hage a făcut, cu această ocazie, 
unele precizări tehnice cu pri
vire la întîlnirea in spațiu și pă
răsirea cabinei de comandă de 
doi cosmonauți, operații ce 
vor constitui momentele cele mai 
delicate ale acestui zbor de zece 
zile. Imediat ce se va plasa pe 
orbită, a precizat vorbitorul, ca
bina de comandă cu 3 locuri se 
va desprinde de modulul lunar- 
gol. După o rotire de 180 de 
grade în jurul axei sale, cabina 
de comandă se va cupla cu mo
dulul lunar. După aceea, întreg 
ansamblul se va detașa de cea 
de-a treia treaptă a rachetei 
„Saturn-5". Apoi, Mc Divitt și 
Schweickart vor trece din cabina 
de comandă în modulul lunar 
printr-un „tunel" ce leagă cele 
două vehicule spațiale. El vor 
verifica principalele aparate de 
la bordul modulului, după care 
se vor reîntoarce în cabina 
comandă.

La 3 martie, la o altitudine 
200 de kilometri. Schweickart 
efectua o ieșire în spațiu timp de 
două ore și zece minute. Această 
operațiune va fi retransmisă în 
direct pe Pămînt prin interme
diul televiziunii. La 4 martie mo
dulul cu Mc Divitt și Schweic
kart se va desprinde de cabina 
„mamă" și se va depărta la o 
distanță de 170 de kilometri. 
După șase ore va avea loc apro
pierea și cuplarea celor două 
nave. Cel doi „pasageri" al mo
dulului vor reveni definitiv în 
cabina de comandă a cărui con-

trol va fi asigurat de David 
Scott.

„Apollo-9" urmează să fie lan
sat la 28 februarie și va ameriza 
la 9 martie în Marea Caraibilor 
în. apropierea port-avionului 
„Guadalcanal", însărcinat cu re
cuperarea echipajului.

- în orașul belgian, Gând 
s-a deschis cea de-a 12-a e- 
diție a Tîrgului internațional 
de textile „Textirama". La a- 
ceasta ediție participă 312 
firme, prezentînd peste 500 
colecții de modele din Bel
gia, Olanda, Franța, Repu
blica Federală a Germaniei, 
Cehoslovacia, România etc. 

întreprinderea de comerț 
exterior „Românexport" ex
pune colecții bogate de țe
sături de bumbac, lînă, 
mătase, in, cînepă, precum și 
tricotaje și confecții pentru 
bărbați, femei și copii, sub 
marca „Confex". Standul ro
mânesc este vizitat de nume
roși oameni de afaceri bel
gieni și străini, care aprecia
ză pozitiv mărfurile expuse.

• MAREEA NEAGRĂ ame
nință coastele Californiei, ca ur
mare a unei explozii care a avut 
loc la un puț petrolier situat la 
aproximativ 9 kilometri de coas
tă. O peliculă de țiței, alimen
tată de două scurgeri cu un de
bit de 84 000 litri pe zi, se în
tinde pe o suprafață de 500 ki
lometri pătrați. Pentru a feri 
porturile și plajele de invazia 
mareei au fost amplasate pe țărm 
baraje din trunchiuri de copaci.

Autoritățile și-au exprimat 
teama că balenele care se găsesc 
în număr mare în apele din a- 
propierea orașului Santa Bar
bara ar putea muri asfixiate.

HAVANA 1. — Coresponden
tul Agerpres, Victor Stamate, 
transmite: Primul ministru al 
Cubei, Fidel Castro, a inaugurat 
noul centru zootehnic experimen
tal „Nina Bonita" și satul model 
Machuruchuto. Acest centru ex
perimental situat în cordonul Ha
vanei, a spus Fidel Castro în cu- 
vîntarea sa radiotelevizată rostită 
cu acest prilej, reprezintă un e- 
talon al agriculturii moderne sub 
toate aspectele, oferind de pe a- 
cum o viziune a dezvoltării în 
viitorii ani a unui șeptel de cali
tate. Primul ministru cubanez, 
referindu-se apoi la obiectivele 
majore ale economiei cubane în 
această etapă de a se obține o

producție record de 10 milioane 
tone de zahăr în 1970, a subli
niat necesitatea luării tuturor mă
surilor organizatorice pentru re
colta din anul 1970 în așa fel 
îneît să nu rămînă nici o trestie 
de zahăr nerecoltată. El a făcut 
apel la oamenii muncii din capi
tală de a da un sprijin susținut 
provinciilor care sînt deficitare în 
ceea ce privește forța de mun
că, în special provinciei Cama- 
guey. In încheiere, primul minis
tru a subliniat că pregătirile pen
tru campania din 1970 trebuie să 
meargă paralel cu efortul de în
deplinire a sarcinilor pe anul 
1969.

dinii și legii și la crearea unei 
atmosfere de înțelegere. După 
părerea observatorilor politici, 
formula președintelui Ayub 
Khan de a iniția convorbiri 
cu partidele de opoziție care 
în ultimele trei luni au orga
nizat mari acțiuni antiguver
namentale urmărește să ex- _ 
ciudă de la aceste negocief 
partidul poporului, ai că.. 
lideri au arătat că nu vor air< 
gaj a nici un dialog cu Liga 
musulmană, atît timp cît pre
ședintele Ayub Khan nu-și va 
prezenta demisia din funcția 
pe care o deține.

în ultimele trei luni, parti
dele de opoziție din Pakistan 
au cerut. în cadrul unor reu
niuni publice, efectuarea unor 
reforme democratice, acorda
rea de libertăți politice pen
tru partidele de opoziție și în
deosebi schimbarea actualului 
sistem electoral. în diferite lo
calități pakistaneze au avut 
loc demonstrații organizate de 
partidele de opoziție. în efor
turile de a restabili ordinea, 
autoritățile au folosit poliția 
și armata împotriva demon
stranților.

Situația din țară continuă să 
se mențină încordată. Sîmbătă 
au avut loc noi demonstrații 
antiguvernamentale.

„Voci noi

Un articol din
LE MONDE

Peisaj urbanistic latino-american : construcții în stil spaniol pe 
o veche stradă din capitala peruviană — Lima

Anul electoral vest- 
german 1969 a cunos
cut, recent, prima sa 
victimă marcantă în 
persoana președinte
lui Bundestagului, Eu
gen Gerstenmaier, si
lit să demisioneze la 
25 ianuarie.

Faptul că Gersten
maier, personalitate 
marcantă a vieții pu
blice postbelice din 
R. F. a Germaniei (pe 
lingă președinția Bun
destagului, deținută 
timp de 14 ani, a fost 
considerat in mai 
multe rînduri un can
didat posibil la postul 
de președinte al sta
tului, cancelar, minis
tru de externe sau al 
ipărării), a trebuit să 
părăsească 
nul scenei _ 
constituit, în general, 
o surpriză. Deși pre
stigiul său se afla în 
ultimii ani în scădere 
chiar în rîndurile pro
priului său partid (nu
mărul voturilor contra 
la alegerea sa în pre
zidiul U.C.D. crescînd 
după DEB SPIEGEL, 
de la zero în 1956 Ia 
aproape 200 în 1966), 
majoritatea observa
torilor au pus căderea 
lui Gerstenmaier 
directă legătură cu 
bra electorală.

Oricum ar sta 
crurile, demisia forța
tă a Iui Gerstenmaier 
— provocată de înca
sarea unei importante 
sume drept despăgubi
re pentru daunele su
ferite in anii nazismu
lui, sumă socotită dis
proporționată in ra
port cu normele obiș
nuite — aduce o în
mulțire a complica
țiilor comportate de 

electoral. Căci, 
afara alegerilor 

pentru Bundestag (în 
septembrie) și ale
gerea președintelui 
statului (in martie)

prim-pla- 
politice a

în 
fe-
ln-

trebuie găsit acum și 
un nou președinte al 
parlamentului — și 
asta înaintea celor
lalte scrutinuri, între 
altele și pentru simplul 
motiv că, potrivit 
Constituției țării, nu- 
nai președintele Bun- 
iestagului are dreptul 
le a convoca Aduna
rea federală, organul 
:omun al parlamentu- 
ui federal și al land- 

tagurilor, chemat să 
aleagă președintele 
R. F. a Germaniei, 
Iar, după cum subli
nia ziarul FRANK-

tag (fiind o problemă 
Internă a U.C.D. — 
U.C.S.), această ac
țiune nu poate să nu 
ducă la o înfruntare 
a diverselor 
din cadrul 
democraților, 
tare de care 
partide sînt, 
dată scutite 
poate influența nega
tiv asupra 
partidului în plin an 
electoral.

Criza de timp șl do
rința de a ieși cît mai 
repede din această si
tuație neplăcută a de-

tendințe 
creștin- 
înfrun- 

celelalte 
deocam- 
și care
unității

Succesiune
dificila
ALLGE- 
,,acest act 

încă loc“.
U.C.D. —

FURTER
MEINE, 
nu a avut

Pentru
U.C.S., cazul Gersten-
maier este cît se poa
te de neplăcut. In 
primul rînd, pentru că 
poate duce la îndepăr
tarea spre alte parti
de a unui număr im
portant de alegători 
din categoria celor a- 
lergici la asemenea 
semne de conjugare a 
carierei politice cu 
interesul material în 
sferele înalte ale 
ții publice. In al 
lea rînd, pentru 
oricît ar 
simplă 
președintelui 
tagului în comparație 
cu cea a președinte
lui țării sau cu ale
gerile pentru Bundes-

vie- 
doi- 

că, 
depărea 

desemnarea 
Bundes-

terminat U.C.D. — 
U.C.S. să înceapă cău
tarea unui nou pre
ședinte al Bundestagu- 
iui, imediat după ce 
Gerstenmaier și-a a- 
nunțat hotărîrea de a 
demisiona. Au fost a- 
vansate, în funcție de 
concepțiile cu privire 
la persoana șl modul 
de soluționare a ocu
pării postului, diver
se nume. Cei care opi
nau pentru desemna
rea unui președinte 
provizoriu, numai pen
tru perioada rămasă 
pînă Ia sfîrșitul aces
tei legislaturi, s-au 
pronunțat fie pentru 
un „tehnician" al 
practicii parlamentare, 
cum este vicepreședin
tele fracțiunii U.C.D. 
în Bundestag, Will 
Rasner, fie pentru

personalități pur re
prezentative din a 
doua garnitură a par
tidului, ca Elisabeth 
Schwartzhaupt sau 
fostul ministru al 
muncii Theodor 
Blank.

Curentul contrar de 
opinii, care milita 
pentru desemnarea u- 
nei personalități mar
cante, aptă să exerci
te această 
viitoarea 
în cazul 
— U.C.S. 
vingătoare 
și va forma sau par
ticipa din nou la gu
vern, înclina pentru 
actualul ministru pen
tru problemele refu
giaților, Kai Uwe von 
Hassel.

Lucrurile au fost lă
murite parțial, cînd un 
purtător de cuvînt al 
fracțiunii parlamenta
re U.C.D. — U.C.S. a 
anunțat că Rasncr și 
von Hassel au hotărît 
să-și prezinte candi
datura Ia postul va
cant de președinte ai 
Bundestagului. In ace
lași comunicat s-a a- 
nunțat. de asemenea, 
data de 15 februarie 
ca termen limită pen
tru alegerea noului 
președinte al parla
mentului. Dacă în a- 
cest timp nu vor apă
rea și alte candida
turi. ceea ce nu este 
exclus, U.C.D. — 
U.C.S. va avea de ales 
între soluția tempora
ră, cu un „tehnician" 
al practicii parlamen
tare, Rasner, și cea de 
durată cu un politi
cian cu vechi state 
de serviciu, von Has
sel.

Pentru moment, ob
servatorii consideră 
că balanța succesiunii 
înclină spre von Has
sel.

„Noi voci se ridică în 
favoarea încetării ime
diate și complete a focu

lui" — sub acest titlu 
cotidianul francez „LE 
MONDE" publică o co
respondență în legătură 
cu tendințele actuale ale 
unor cercuri politice și 
pături ale populației 
sud-vietnameze conside
rate oficial printre spri
jinitorii regimului sai- 
gonez.

funcție și în 
legislatură, 

cînd U.C.D. 
va ieși în- 
în alegeri

BAZIL ȘTEFAN

Cîștigă tot mai mult teren 
punctul 
în urmă 
budiștii 
pagodei 
pronunță pentru transforma
rea suspendării ostilităților 
cu prilejul Anului Nou Viet
namez — Tet într-o încetare 
imediată și totală a focului. 
Printre noii aderenți la aceas
tă poziție se numără mai 
mulți lideri ai partidelor ca
tolice și deputați. Semnalînd 
aceste reacții, ziarul saigonez 
„Hoa Binh" relevă punctele 
de vedere asemănătoare ale 
partidelor Dan-Xa, grupînd 
pe aderenții sectei Hoa-Hao, 
și „Forțele Marii Uniuni", 
partid catolic — ambele orga
nizații politice importante 
care pînă nu de mult își ma
nifestau sprijinul pentru ge
neralul Nguyen Van Thieu, 
organizînd în favoarea lui de
monstrații de solidaritate. în 
prezent. liderii celor două 
partide. Trinh Quoc Khanh si 
Hoang Thai Niah, reclamă o 
încetare a focului imediată 
„înainte de a se trece la dis
cuții". Punctele lor de vedere 
au reanimat din nou viața po
litică saigoneză. mii de persoa
ne ieșind la sfîrșitul lunii tre
cute în stradă și demonstrînd 
sub deviza „totul pentru 
pace". în ultimele zile, tineri 
adepți ai budiștilor pagodei 
,.An-Quang“ au difuzat mani
feste, cerînd schimbarea regi
mului actual și instaurarea 
păcii.

de vedere exprimat 
cu două luni de către 
militanți aparținînd 
„An-Quang“, care se
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