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— Compioni fârâ... trofee.

—- Tntîlniri cu sportivii dv. 
preferați — O întreba
re pentru handbaliști : 
veți recuceri titlul mon
dial ?

Cronica literară 
Barbu : ..PAGINI DE PRO-

însuflețite adunări cetățenești

ample dezbateri creatoare
de 

___  H 
consiliile populare judejene, municipale, 

orățenețti ți comunale, eveniment de sea
mă în viaja politică a României, în pre- 
zenja membrilor conducerii de partid ți de 
stat au loc însuflejite adunări cetăjenețti, la

Tn zilele premergătoare alegerilor 
deputafi în Marea Adunare Națională 
în <------------------------1----- ----- ------

care iau parte mii de oameni ai muncii. Adu
nările prilejuiesc profunde dezbateri politice, 
asupra unor probleme privind dezvoltarea eco
nomică ți social-culturală a țârii ți a 
■ocalităjilor patriei, a problemelor de 
obțtesc.

tuturor 
interes

un mare număr de 
care au evidențiat cu 
mîndrie însemnatele 
obținute de poporul

— Ce vreji să știți despre 
viitoarea dv. profesie î 
(Azi vă prezentăm licee
le industriale pentru 
construcții de mașini ca
re fucționează în 14 o- 
rașe din țară).

— Premiile revistelor lite
rare pe anul 1968.

— Mic ghid cotidian. 
Din nou despre capri
ciile iernii.

Incrisă in programul de 
activități al multor comi
tete Județene U.T.C. în 
ultimele zile, „Olimpiada 

tractoristului" s-a desfă
șurat în cîteva centre ale 
țării. Solicitind multilate
ral pe concurenți — fie
care participant fiind o- 
bligat ca inainte de a se 
prezenta in fața juriului 
să treacă un serios examen 
practic — acest nou con
curs organizat pentru tine
rii mecanizatori (și ale că
rui bune rezultate îl reco
mandă pentru generalizare 
și permanentizare) consti
tuie acum, in pragul mun
cilor agricole de primă
vară. un adevărat și efici
ent test asupra nivelului 
de pregătire profesională 
a tinerilor mecanizatori. 
Prezentăm cîteva aspecte

UZZNA DE ALUMINIU SLATINA. — Se execută controlul ul
trasonic al barelor de aluminiu

Foto: O. PLECAN

Pe platforma petrochimică Pitești,
pentru a doua oară

Au participat la mari adu
nări electorale în circumscrip
țiile în care sînt candidați ai 
Frontului Unității Socialiste 
în alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională to
varășii Chivu Stoica, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., în cir
cumscripția electorală nr. 1 
Ploiești-Sud, Paul Niculescu- 
Mizil, ri’embru al Comitetului 
ExecL al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., în circumscripția elec
torală nr. 1 Timișoara-Nord, 
Virgil Trofjn, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., în circumscrip
ția electorală nr. 2 Pitești- 
Nord, Ilie Verdet. membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.K., prim-vicepreședinte al

Miniștri, înConsiliului de 
circumscripția electorală nr. 2 
Hunedoara-Nord, Constantin 
Drăgan, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului Central al 
U.G.S.R.,. membru al Consiliu
lui de Stat, în circumscripția 
electorală nr. 1 Tg. Jiu, Janos 
Fazekas, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri. în circum
scripția electorală nr. 1 Mier
curea Ciuc, Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Econo
mic, în circumscripția electora
lă nr. 1 Tirgoviște, 
Stoica, membru al 
tului Executiv al 
P. C. R„ membru 
siliului de Stat, 
cumscripția electorală nr.

Gheorghe
Comite- 

C. C. 
al 
în

al 
Con- 

cir- 
1

membruGiurgiu, Iosif Banc, 
supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C.
președinte al 
Miniștri, în 
electorală nr.
Petre Blajovici, membru su
pleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministrul 
muncii, în circumscripția elec
torală nr. 1 Oradea-Nord, 
Dumitru Coliu, membru su
pleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Colegiului Central de 
Partfd, în circumscripția elec
torală nr. 1 Baia Mare-Nord, 
Dumitru Popescu, membru su
pleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
în circumscripția electorală 
nr. 2 Arad-Sud, și Vasile Pă
ți lineț, secretar al C.C. al P.C.R., 
în circumscripția electorală 
nr. 2 Sibiu-Centru.

Tn cadru] adunărilor a- luat

al P.C.R., vice- 
Consiliului de 

circumscripția
1 Tg. Mureș-Est,

In aceste zile, 
colectivele de 
muncitori, ingineri 
și tehnicieni de la 
cunoscuta Fabrică 
de mașini unelte și 
agregate, de la In
stitutul de cercetări 
și proiectări de ma- 
șini-unelte, Institu
tul de cercetări teh
nologice și construc
ții de mașini, s-au 
angajat cu însufle
țire să dovedească 
prin noi eforturi 
constructive adeziu
nea deplină la poli
tica partidului și 
statului nostru. La 
rîndul lor, organiza
țiile V.T.C., toți ti
nerii din aceste co
lective s-au integrat 
cu toate forțele în 
fluxul larg al între
cerii, contribuind 
cu fapte pe măsura 
capacității lor la rea
lizarea obiectivelor 
propuse de unitățile 
respective.
Așa, de pildă, or

ganizațiile V. T. C. 
de la F.M.U.A.B. 
s-au angajat să-și a-

ducă prin întreaga 
lor activitate contri
buția la realizarea 
celor 3,1 milioane 
lei, cu care între
prinderea va depă
și producția globală 
a acestui an, precum 
și a unei producții 
marfă echivalente 
cu 3 strunguri Caru
sel de 1 250 mm, la

iedelor cu un total 
de 720 zile. In preo
cupările lor stă In 
aceste zile proiecta- 
rea a 16 tipuri de 
mașini-unelte desti
nate producției in
terne și exportului, 
sau proiectarea unor 
noi familii de ma
șini de frezat, ale
zat și rectificat.

Organizațiile U T C

Olimpiada LA CĂMINELEcuvîntul 
cetățeni, 
legitimă 
realizări 
nostru, în anii actualei legis
laturi, pe frontul larg al con
strucției socialiste. Subliniind 
că întregul progres al țârii pe 
calea orîncluirii socialiste este 
opera poporului condus de 
partid, vorbitorii și-au reafir
mat adeziunea deplină față de 
politica internă și externă a 
P.C.R., hotărîrea lor nestră
mutată de a înfăptui la un 
nivel calitativ tot mai ridicat 
mărețul program stabilit de 
cel de-al IX-lea Congres și 
de Conferința Națională a 
partidului Alegătorii și-au ex
primat totodată deplina satis
facție pentru marile drepturi 
și libertăți de care se bucură 
astăzi toți cetățenii patriei, 
tineri și vîrstnici, ,bărbați șj 
femei, indiferent de naționali
tate, precum și pentru adîncul 
democratism ce caracterizează 
orînduirea noastră pe toate 
planurile vieții politice, econo
mice și sociale. în același timp, 
cetățenii care au luat cuvîntul 
au relevat responsabilitatea pe 
care o incumbă pentru fiecare 
din ei dezvoltarea economică a 
țării, formulînd numeroase so
luții menite să grăbească in
troducerea celor mai noi cuce
riri ale științei și tehnicii în 
producție, vizînd rezolvarea u- 
nor cerințe locale de ordin edi
litar gospodăresc și social-cul- 
turale. Arătînd că toți repre
zentanții Frontului Unității 
Socialiste, care candidează în 
alegerile de la 2 Martie, sînt 
desemnați din rîndul celor mai

buni fii ai țării — muncitori, 
țărani, intelectuali — cetățenii 
care au luat cuvîntul în ca
drul adunărilor electorale și-au 
exprimat hotărîrea de a-i vota 
cu toată încrederea.

Tn încheierea dezbaterilor 
au luat cuvîntul conducătorii 
de partid și de stat, candidați 
ai Frontului Unității Socialis
te. Ei s-au referit pe larg la 
politica partidului și guvernu
lui pentru dezvoltarea patriei, 
la realizările dobîndlte în con
strucția socialistă, îndeosebi în 
anii care au trecut de la ale
gerile precedente. Vorbitorii au 
relevat atmosfera de puternic 
avînt patriotic în care s-au 
desfășurat manifestările prile
juite de actuala campanie elec
torală, munca însuflețită a în
tregului popor pentru realiza
rea angajamentelor luate în 
întîmpinarea celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării patriei 
și a celui de-al X-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
planului de stat pe anul 1969. 
Candidați! au subliniat, totoda
tă, activitatea desfășurată sub 
conducerea partidului în în
treaga țară pentru îmbunătă
țirea formelor de conducere șl 
organizare a economiei, a vie
ții sociale, adîncirea demo
crației, promovarea fermă a 
principiilor de echitate și jus
tiție socială. Ei au reliefat 
faptul că Frontul Unității So
cialiste, a cărui forță politică 
conducătoare este Partidul 
Comunist Român, se prezintă 
în alegeri într-o deplină 
coeziune cu toate organizațiile

(Continuare în pag. a lll-a)

tracto
ristului

CONSTRUCTORILOR
„Vă comunicăm că s-a 

trecut la întreținerea alei
lor balastate din colonia 
muncitorească, majoritatea 
căilor de acces fiind prac
ticabile. Precizăm — se a- 
răta în continuare în răs
puns — că s-a întocmit un 
plan de măsuri tehnico- 
organizatorice cu sarcini 
precise pe flecare sector de 
activitate din grupul social 
care cuprinde renovarea 
interioară a baracamente- 
lor, completarea Instalații
lor sanitare și electrice. 
S-a aprobat, de asemenea, 
dotarea dormitoarelor cu 
covoare P. V. C.. perdele, 
mese și scaune".

gospodarul șef al grupului so
cial. In prima baracă ne întîm- 
pină o atmosferă caldă, plăcu
tă... Camerele bine aerisite, 
cearceafuri curate. dulapuri 
pentru haine, difuzor, masă, 
scaune — condiții optime pentru 
odihna lucrătorilor, pentru o 
ambianță propice relaxării după 
ceasurile de efort.

— Si celelalte barăci sînt a- 
proape la fel, ne lămurește to
varășul Iosif Nitescu.

încercăm să ne convingem de 
afirmația însoțitorului nostru șl 
plecăm mai departe pe alei 
(le-am denumi mai degrabă 
drumuri în care, fără nici o exa
gerare, roata carului s-ar în- 
grona pînă la butuci).

într-o baracă (1 — comun). 
Ușa de la intrare, fără clanță, 
este rezemată în holul barăcii. 
La camera 4 un lacăt. Ni se 
deschide de către Floarea Alexe, 
îngrijitoarea de serviciu. Cear
ceafurile de pe paturi lipsesc 
(aveam să ne convingem că 
două barăci — 150 de paturi — 
nu aveau cearceafuri deloc).

— Le-am dus la spălat șl nu 
au avut altele la magazie — ne 
spune tov. Alexe.

Pătrundem si în 
cep de lemn tine 
net, iar becurile 
aici ne îndreDtăm __ __ _
25-I.M.B. Desfacem cu abilitate 
sîrma de la usă. care tine loc 
de clanță si Intrăm.

— Nu se face curățenie cu 
săntămînile — spune cu vădită 
amărăciune cineva. Tanti Lenu- 
ta (îngriiitoarea — na.) nu a 
mai venit pe aici de vreo trei 
săntămîni.

Tntrăm șl în spălător (departe 
însă ca acesta să se poată numi 
astfel) : grătarele sînt făcute 
țăndări. îa.r conductele sînt 
sparte, norii de aburi învăluin- 
du-ne în cîteva secunde.

...Investigațiile le continuăm 
Ia grunul social de la Șantierul 
3 I.C.M Vizităm prima baracă a 
grupului. Ușile de la Intrare lip
sesc. Nu s-au „prevăzut" 
proiect (!? !).

Stăm de vorbă cu primul 
cuitor pe care îl întîlnim la 
trarea în dormitor.

— Am venit de pe șantierul 
de la Deva, ne spune Alexan
dru Cîrstei. șeful echipei de 
mozaicari. Dar va trebui să ple
căm. Nu mal putem rămîne aici: 
în baracă plouă, iar de mai bina

PETRU G. BRATU

de la fazele județene ale 
concursului desfășurate 
la :

BIHOR. Exigența din eta
pele anterioare a făcut ca 
în finala pe județ să-și 
pute titlul de cel mai 
tîoăr mecanizator 30 
hactoriști foarte bine 
gătiti. Cel mai bun : 
VRIL MANDUȚA. La opt 
dintre cele zece întrebări a 
obtinut nota maximă ; la ce
lelalte — nouă. Iată cîteva 
date biografice : lucrează Ia 
întreprinderea pentru meca
nizarea agriculturii din Sîn- 
maitin. Are trei ani vechime 
în producție și a primit ste
luța de fruntaș în producție.

BOTOȘANI. La fumăta- 
tea concursului, inginerul 
Iosif Chelaru, de data aceas
ta pe post de profesor exa
minator. constata că toți par- 
ticipanții se aflau la egalita
te. „Care dintre dv veți cîș- 
tiga ?“ — li s-a adresat dum
nealui celor care abia de-și 
mai puteau slăpîni emoția. 
„Eu — a răspuns, spre amu
zamentul întregii săli, Va-

dis- 
bun 

de 
pre- 
GA-

Am reprodus un fragment 
dintr-o scrisoare trimisă la re
dacție de către conducerea teh- 
nico-administrativă a întreprin
derii de construcții-montaj în 
urma articolului „Căminul con
structorilor — între zidurile fa
talității ?“ — apărut în numărul 
nostru din 11 ianuarie a.c.

Azi nu facem decît să mer
gem din nou pe urmele artico
lului publicat, cu intenția de a 
consemna finalitatea măsurilor 
înscrise în răspunsul trimis re
dacției.

Am pornit prin șantier însoțiți 
de Ilie Prepeliță, secretarul co
mitetului U.T.C. și Iosif Nitescu,

organizează acțiuni 
de mai mare am
ploare, ca olimpia
dele pe meserii, 
concursurile tehnice 
etc. Tinerilor ingi
neri și tehnicieni le 
sint adresate ciclu
rile de expuneri teh
nico - științifice cu 
caracter de informa
re generală și „O- 
limpiada inginerului 
proiectant", care are 
drept scop principal 
aflarea unor soluții 
cu mare eficiență e- 
conomică.

Sînt forme și ini
țiative care dau mă
sura eforturilor în
treprinse în această 
perioadă de organi
zațiile U. T. C. și 
care formulează 
un răspuns con
vingător la chemă
rile lansate de Ma
nifestul Frontului 
Unității Socialiste.

Publicăm în paginile 2—3 

tovarășii: CHIVU STOICA, 
TROFIN și ILIE VfcRDET.

rezumatul cuvîntărilor rostite de 

PAUL NICULESCU-MIZIL, VIRGIL

DAN RADUTU 
activist U.T.C.

in primele rînduri«
realizarea unor eco
nomii in valoare de 
un milion lei, ca și 
la obținerea unor 
beneficii peste plan 
în valoare de 1.2 
milioane lei. La 
rîndul lor, tinerii din 
sectoarele de con
cepție și-au propus 
să scurteze termene
le de predare a pro-

Pentru realizarea 
acestor obiective, or
ganizațiile U. T. C. 
apelează la ex
puneri tematice sau 
la aplicații pradice 
pentru familiariza
rea tinerilor cu pro
cedeele noi de lu
cru, pentru a înles
ni aplicarea lor, șl 
în aceeași măsură

Valea Trotușului a devenit în 
anii socialismului o veritabilă 
citadelă a chimiei românești. 
Fotografia noastră vă înfăți
șează o imagine parțială 
Combinatului chimic de 

Borzești

.ANCHETA

VÂ PROPUNEM

DEZBATERE

GH. FECIORI)

Conffrittare în pag. a V-a,

'ANCHETA • ANCHETA' • aNOIITTA I

§1 TU EȘTI
OPINIA PUBLICA! <»>

Convergența opiniilor 
— lideri și valori

Cea mai interesantă dominan
tă a opiniei publice este, fără 
nici o îndoială, crearea curentu
lui de opinie. Dar cum se naște 
oare acest curent de opinie 7 
Cine îl determină, cine îi asigu
ră condițiile de formare 7 în ce 
climat se dezvoltă curentul de 
opinie ? Răspunsul dat de socio
logi pare la prima înfățișare 
simplu : depinde de sistemul de 
valori (principii, concepții), pro
puse oamenilor de către socie
tate și totodată de sistemul de 
valori existent într-un grup. 
Există însă, întotdeauna și pre
tutindeni între aceste două sis
teme 
te, o 
gels, 
care 
mâratelor forte care se încru
cișează. o grupă Infinită de pa
ralelograme de forje, cu o re
zultantă înăuntrul căreia ceea 
ce vrea fiecare în parte e ză
dărnicit de altul. Iar ceea ce se 
obține n-a fost dorit de nimeni" 
în socialism rezultantele acestor 
paralelograme tind să convear-

de valori o deplină unita- 
absolută identificare 7 En- 
observa, în societatea în 
a trăit, existenta „nenu-

gă spre un scop unic : edifica
rea societății noi. Si dat fiind 
caracterul ei special, precum si 
relațiile deosebite între oameni, 
această societate consacră prac
tica opiniei publice pe baza 
unor noi valori cărora li se 
creează un climat favorabil de 
afirmare. Dar adeziunea largă 
la aceste valori noi — și incon
testabile ca importantă — nu 
poate explica totul. întîl de toa
te fiindcă într-o societate nouă, 
o opinie publică ideală nu se 
naște de-a gata ; mai ales că 
această opinie publică funcțio
nează prin oameni, iar oame
nii sînt diferiți nu numai ca 
grad de conștiință, cl și ca edu
cație. cultură etc. De aceea în- 
tr-un grup — o clasă de elevi, 
o echipă de muncitori, ori gru
puri de student) — direcția cu
rentului de opinie va fi dată 
nu numai de sistemul de valori 
al societății, ci șl de concepții
le, judecățile de valoare, la care 
subscriu membrii grupului cer
cetat. Apoi, un curent de opinie 
se creează îndeobște, în jurul 
unor valori recunoscute, apro
bate de către un grup coerent 
și unit în jurul unor per
sonalități cu autoritate, care de

fapt aduc grupul — lideri) de 
opinie.

lată de pildă, un grup: o 
clasă de elevi. Clasa XH-a M 
și L, 45 elevi de la liceul 
„Gheorghe Lazăr" din Bucu
rești. Și un alt grup de 100 
elevi ai școlii profesionale 
de industrializare a lemnu
lui din Sibiu. Care sint li
derii lor de opinie 7 Deci pen
tru a ne da seama de posibili
tatea unui curent de opinie, 
care sînt principiile aprobate de 
acești elevi, calitățile apreciate 
de ei. deci judecățile de valoare 
pe care le fac 7

145 elevi răspund 
la întrebarea :

• Care sînt colegii pe care 
îi admirați in mod deosebit ?
• Pentru ce ? Care sînt ca
litățile lor, apreciate de dv. 
în mod deosebit ?

Liderii de opinie, știe toată 
lumea, sînt oficiali șl neoficiali.

VIORICA TANASESCU
(Continuare în pag. a V-a)

spălător. Un 
loc de robl- 

lipsesc. De 
spre baraca

în

lo- 
in-

(Continuare în pag. a IV-a)

LA PALAS - CONSTANȚA

A început con
strucția unei noi 

stații C. F. R.
La Palas-Constanța, prin

cipalul nod feroviar de deser
vire a litoralului și portului 
Constanța, a început con
strucția unei noi stații C.F R. 
Stafia va intra în exploatare 
la sfîrșitul acestui an. Ea cu
prinde birouri de mișcare și 
tranzit, sală pentru școala 
personalului, dormitor, vestia
re, băi, centrală termică. Sînt 
prevăzute, de asemenea, pe
roane noi și două pasarele 
pentru trecerea călătorilor 
peste liniile de cale ferată.
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AMPLE DEZBATERI CREATOARE
LA PLOIEȘTI LA TIMIȘOARA LA PITEȘTI LA HUNEDOARA

*
La adunarea electorală care a 

avut loc, miercuri în municipiul 
Ploiești a participat tovarășul 
Chivu Stoica, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., candidat al Frontului U- 
nității Socialiste în alegerile 
pentru Marea Adunare Naționa
lă In circumscripția electorală 
nr. 1 Ploiești-Sud. în moderna 
sală a cinematografului „Plo
iești" se aflau numeroși oameni 
ai muncii din rafinăriile, fabri
cile și instituțiile orașului, pro
fesori, medici și alți intelectuali, 
gospodine, țărani cooperatori 
din raza municipiului.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Dumitru Balalia, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Prahova al P.C.R., pre
ședintele Consiliului județean al 
Frontului Unității Socialiste. 
Luînd cuvîntul, numeroși cetă
țeni au reliefat, cu acest pri
lej, importantele realizări obți
nute de oamenii muncii din a- 
ceastă localitate pe tărîm econo
mic și social-cultural. Tovarășii 
Gheorghe Alecu, prim-șecretar 
al Comitetului municipal Plo
iești al P.C.R.. primarul orașu
lui Mircea Isbășoiu, secretarul 
Comitetului de partid al Combi
natului petrochimic Ploiești, și 
alți vorbitori au subliniat, cu 
justificată mlndrie, că în pe
rioada care a trecut de la ulti
mele alegeri orașul lor a cunos
cut o continuă dezvoltare. între
prinderile ploieștene au realizat 
în anul 1968 o producție globa
lă a cărei valoare întrece cu 3 
miliarde Iei pe cea din 1965. A- 
ceșt important spor se datorește 
efortului făcut de stat, care a 
învestit, în ultimii 4 ani peste 
5 miliarde lei pentru punerea în 
funcțiune a noi capacități indus
triale la rafinăriile Brazi și Plo
iești, Combinatul petrochimic, 
uzinele „ 1 Mai", fabrica „Do
robanțul" și altele. Realizări a- 
semănătoare au fost obținute și 
în ceea ce privește dezvoltarea 
învățămîntului, a științei și cul-

pers- 
le des- 
preve- 

Frontului

turii, înfrumusețarea urbanistic- 
edilitară a localității.

Vorbitorii au subliniat 
pectivele mărețe pe care 
chid în fața Întregii țări 
derile Manifestului 
Unității Socialiste și și-au ex
primat hotărîrea de a munci cu 
toate forțele pentru a le înde
plini. Ei au arătat că întreprin
derile ploieștene vor realiza în 
acest an o producție globală cu 
peste 10 miliarde lei mai mare 
decît aceea realizată în 1965.

Referindu-se la dezvoltarea pe 
care au cunoscut-o în ultimii ani 
învățămîntul, știința și cultura, 
Olimpia Solomonescu, președin
ta Comitetului județean Praho
va al femeilor, Traian Comă- 
niciu. inspector școlar general 
al județului Prahova, Ion Bura- 
da, secretarul Comitetului 
U.T.C. al uzinei constructoare 
de utilaj petrolier „1 Mai“, au 
arătat că datorită grijii parti
dului și statului, a fost creată o 
puternică bază materială pentru 
desfășurarea acestor activități, 
că în perspectivă în orașul 
Ploiești vor fi ridicate noi edi
ficii care vor transforma loca
litatea într-un puternic centru 
cultural și științific.

Exprimîndu-și adeziunea de
plină la politica internă și 
externă a partidului și sta
tului îndreptată spre înflo
rirea continuă a României so
cialiste, participanții la adu
narea electorală au arătat că 
strins uniți în jurul partidului 
vor depune toate eforturile pen
tru înfăptuirea neabătută a mă
rețului program de construcție 
a socialismului corespunzător 
idealurilor și aspirațiilor între
gului nostru popor.

In încheierea adunării, primit 
cu vii aplauze, a luat cuvîntul 
tovarășul Chivu Stoica.

Adunarea a constituit o ex
presie a încrederii oamenilor 
muncii ploieșteni în forța și ca
pacitatea partidului de a con
duce întregul nostru popor 
pe culmi tot mai înalte 
ale civilizației și progresului.

Tovarășul Paul Nlculescu-Mi-
I zii, membru al Comitetului E- 

xecutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
candidat al Frontului Unității 
Socialiste pentru alegerile de 
deputați în Marea Adunare

I Națională, s-a întîlnit miercuri 
după-amiază, în cadrul unei 
nsuflețite adunări electorale 
cu alegătorii din circumscrip
ția electorală nr. 1 Timi- 
șoara-Nord. Erau prezenți nu
meroși constructori de ma
șini din uzinele timișorene, chi- 
miști, muncitori de la întreprin
derile textile și de încălțăminte, 
oameni de știință, artă și cul
tură, studenți, pensionari, gos
podine, oameni ai muncii ro
mâni, germani, maghiari, sîrbi 
și de alte naționalități, care 
prin muncă înfrățită au făcut 
din acest oraș un important cen
tru industrial și cultural al tării 
noastre.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Mihai Telescu, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Timiș a P.C.R., președin
tele Consiliului județean al 
Frontului Unității Socialiste.

Au luat apoi cuvîntul nume
roși alegători care au scos în 
evidentă profundele transfor
mări petrecute în anii socialis
mului în întreaga țară, ca și pe 
meleagurile bănățene. Astfel, 
Gheorghe Boșneac, director ge
neral al Uzinelor mecanice. Ion 
Cne.ievici, mecanic la „Electro
motor", și alți cetățeni au rele
vat însemnătatea vitală a măre
ței opere de industrializare so
cialistă, înfăptuită cu consec
vență de partid, operă ale cărei 
rezultate s-au răsfrînt în mod 
binefăcător și asupra economiei 
județului și orașului lor, asupra 
activității desfășurate în toate 
domeniile.

Alti vorbitori, între care acad. 
Coriolan Drăgulescu, directorul 
Bazei din Timișoara a Acade
miei, Elvira Bîtea, profesoară 

emerită, prof. dr. docent Pius 
Brînzeu, rectorul Institutului 
de medicină, studentul Gheor- 
ghe Savii, Ion Sebestyein, di
rectorul fabricii de ciorapi, 
Petru Pop, pensionar, s-au re
ferit la condițiile tot mai 
bune de viață și de muncă 
create de partidul $1 statul nos
tru, angajindu-se să sprijine, 
prin activitatea lor, realizarea 
obiectivelor luminoase cuprinse 
în Manifestul Frontului Unității 
Socialiste.

Preocuparea largă manifesta
tă de partid pentru adîncirea 
și dezvoltarea pe toate căile a 
democratismului orînduirii noas
tre socialiste a fost evidențiată, 
de către Coriolan Pop, prim-se- 
cretar al Comitetului municipal 
Timișoara al P.C.R., Maria Mu- 
țiu, președinta Comitetului sin
dical de la „Industria linii", '1 
alții. Vorbitorii și-au exprimat 
adeziunea totală față de politica 
internă și externă cu care se 
prezintă Frontul Unității Socia
liste în actualele alegeri.

Primit cu Însuflețite aplauze 
a luat cuvîntul tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil.

Adunarea a constituit o vie și 
puternică expresie a unității pu
ternice dintre partid și popor, a 
hotărîrii oamenilor muncii din 
orașul Timișoara de a munci șl 
mai departe cu 
devotament pentru 
florire a României

nețărmurit 
continua !n- 
socialiste.

★

cursul dimineții deIn
miercuri, tovarășul Paul Nicu- 
lescu-Mizil, a vizitat Baza de 
cercetări din Timișoara a A- 
cademiei. Universitatea, Institu
tul de medicină și Liceul de 
muzică din localitate. Candidatul 
a fost informat asupra preocu
părilor cercetătorilor Bazei și a 
purtat discuții cu cadre didac
tice, studenți și elevi privind 
măsurile adoptate de partid și 
guvern pentru îmbunătățirea în- 
vățămîntulul in țara noastră.

La Uzina de autoturisme — 
simbol al industriei moderne ce 
se dezvoltă în Pitești — a avut 
loc miercuri o entuziastă adu
nare populară în cadrul căreia, 
tovarășul Virgil Trofin, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., candidat al 
Frontului Unității Socialiste, 
pentru alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională în 
circumscripția electorală nr. 2 
Pltești-Nord, s-a întîlnit cu a- 
legătorii.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Gheorghe Năstase, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Argeș al P.C.R., pre
ședintele Consiliului județean al 
Frontului Unității Socialiste.

In cuvîntul lor, tovarășii Ma
nele Sechi, inginer șef la Uzi
nele de autoturisme, Constanța 
Ilie, textilistă. Constantin Cos- 
tescu, președintele cooperativei 
agricole de producție Racovița, 
au subliniat succesele deosebite 
în activitatea economică și ob
ștească cu care oamenii muncii 
argeșeni, alături de întregul 
nostru popor. întîmpină alege
rile de la 2 martie. Exprimînd 
deplina lor adeziune față de po
litica partidului, de ridicare la 
o viață înfloritoare, economică 
și culturală a tuturor localită
ților tării, ei au înfățișat cu 
mîndrie ampla dezvoltare indus
trială a municipiului Pitești în 
anii socialismului.

Relevînd ritmul dinamic al 
dezvoltării industriale a muni
cipiului. vorbitorii au arătat că 
investițiile menite să sporească 
potențialul economic al Piteștiu- 
liii, s-au cifrat în actualul cin
cinal la 9,5 miliarde lei. Ele s-au 
materializat în importante capa
cități de producție ca Uzina de 
autoturisme și fabrica de mo
toare electrice, dezvoltarea U- 
zinei de piese auto-Colibași și 
a celei de textile. In același 
ritm cu dezvoltarea economică, 
a spus printre altele, pensiona
rul Gheorghe Barîcă. s-a schim
bat și înfățișarea orașului, 
care a devenit un centru 
urbanistic modern, cu străzi 
largi și cartiere noi ridicate in 
întregime în anii socialismu

lui. Alti vorbitori, printre care 
Ilie Ionescu, directorul li
ceului industrial de chimie, 
Dumitru Sima, tehnician la 
C.I.L.-Pitești, s-au referit la 
perspectivele orașului lor, ară- 
tind că pentru producția anilor 
1969—1970 sînt prevăzute noi in
vestiții, în valoare de peste 4,9 
miliarde lei, ce vor fi destinate 
îndeosebi continuării lucrărilor 
pe marile șantiere ale Industriei 
chimice, construcțiilor de ma
șini, industriei ușoare și ali
mentare. Anul acesta, la Pitești 
vor Intra în producție combina
tul petrochimic, o rafinărie de 
petrol, o fabrică de stofe, un 
combinat de articole tehnice din 
cauciuc, o fabrică de bere.

Faptul că Piteștiul a devenit 
azi un puternic centru industrial 
și cultural — au subliniat cei ce 
au luat cuvîntul în adunare — 
constituie o confirmare a poli
ticii înțelepte a partidului și 
statului nostru de edificare so
cialistă a țării, este rodul hăr
niciei întregului nostru popor 
care înfăptuiește cu entuziasm 
programul elaborat de Congre
sul al IX-lea al P.C.R. pentru 
continua prosperitate a Româ
niei socialiste.

Primit cu vii aplauze a luat 
cuvîntul tovarășul Virgil Trofin.

Adunarea a prilejuit o e- 
locventă manifestare a ho
tărîrii ferme 
muncii de pe 
geșene de a 
tica internă și 
tidului, pusă în 
României socialiste, a năzuințe
lor nobile ale poporului român, 
a cauzei socialismului $1 păcii 
în lume.

a prilejuit o 
manifestare a 

a oamenilor 
meleagurile ar- 
înfăptui poli- 
externă a par- 
slujba înfloririi

★
In cursul zilei, tovarășul Vir

gil Trofin a vizitat Stațiunea 
experimentală și complexul de 
vinificație de la Ștefănești, unde ■ 
a avut convorbiri cu specialiștii | ceselor 
în privința preocupărilor actua
le în domeniul cercetării știin
țifice, a sprijinului pe care îl 
dau unităților agricole pen
tru dezvoltarea ramurilor de 
producție, potrivit condițiilor 
naturale șl cerințelor puterni
cului avînt economic al orașu
lui și județului.

Adunarea electorală care a a- 
vut loc miercuri, în sala clubu
lui „Siderurgistul" din Hune
doara, în cadrul căreia tovară
șul Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, candidat al 
Frontului Unității Socialiste în 
alegerile de deputați pentru Ma
rea Adunare Națională în cir
cumscripția electorală nr. 2 Hu- 
nedoara-Nord, s-a intîlnit cu a- 
legătorii, a constituit o entuzi
astă manifestare a atașamentu
lui locuitorilor acestei puterni
ce citadele muncitorești față 
de politica partidului șl guver
nului, îndreptată spre dezvolta
rea continuă și multilaterală a 
patriei noastre. Multi dintre cei 
Dește 2 000 de alegători prezenți 
la adunare reprezintă colecti
vele de slderurgiști si de con
structori ai Hunedoarei socia
liste, care au înălțat aici obiec
tive industriale puternice șl au 
edificat un oraș modern.

Cuvîntul de deschidere al a- 
dunării a fost rostit de tov. Ioa- 
chim Moga, prim-secretar al 
Comitetului județean de partid, 
președintele Consiliului jude
țean al Frontului Unității So
cialiste. Vorbind în numele 
făurarilor metalului, ing. Cos- 
tache Trotuș. directorul ge
neral al Combinatului side
rurgic, a arătat că, în cin
stea alegerilor. siderurgiștii 
au realizat peste plan, în pri
mele două luni ale anului, 8 000 
tone fontă, 2 500 tone oțel. 1 000 
tone laminate, valoarea produc
ției globale fiind depășită cu 
peste 3 500 000 lei. Ing. Viorel 
Doda a arătat că bilanțul suc- 

’ • unităților industriale 
hunedorene. care dau producția 
anului 1948 
oțel, în 13 
te finite, în 
în 33 de zile 
fier constituie unul dintre cele 
mai convingătoare argumente

în 9 zile la 
zile la lamina- 
17 zile la fontă șl 
la minereuri de

să dăinuie si să 
noi ascensiuni 
civilizație, voi 
Frontului Unl-

electorale ; un argument tot 
atît de convingător ca și orașul 
nou al Hunedoarei, ale cărui 
sute de blocuri moderne domină 
vechea așezare de la poalele 
Munților Poiana Ruscăi.

„In cei peste 20 de ani de 
clnd noi, constructorii, am pășit 
pe aceste plaiuri ca simpli bri
gadieri, răspunzînd chemării 
partidului — a spus muncitorul 
Vaier Mănescu, șef de echipă la 
întreprinderea de construcții si
derurgice—Hunedoara a devenit 
un oraș modern, o puternică ce
tate a otelului. Pentru ceea ce 
s-a realizat aici tn anii cons
trucției socialismului, pentru ca 
aceste realizări 
fie însoțite de 
spre progres și 
vota candidații 
tății Socialiste".

Maistrul oțelar Martin Lutch 
șl profesorul loan Căroiu au 
vorbit despre munca înfrățită a 
oamenilor muncii români, ma
ghiari. germani $1 de alte națio
nalități, despre realizările obți
nute pe tărîmul vieții social- 
culturale, în dezvoltarea invăță- 
mîntulu! șl științei, exprimînd 
adeziunea deplină a populației 
hunedorene la programul Fron
tului Unității Socialist^. care 
corespunde intereselor’ -ofunde 
ale Întregului popor. Sentimen
tele tinerei generații care parti
cipă în acest an pentru Intlia 
oară la vot au fost exprimate 
în cuvinte emoționante, de 
eleva Gabriela Anastasoaie. Ea 
a subliniat că votul său 
pe care îl va da cu încre
dere candidaților Frontului Uni
tății Socialiste, constituie o ex
presie a recunoștinței pentru tot 
ce a înfăptuit puterea muncito
rilor șl țăranilor sub glorioasa 
conducere a partidului.

In puternicele aplauze ale a- 
dunării a luat apoi cuvîntul to
varășul Iile Verdeț.

tovarășului Cuvintarea tovarășului

Paul Niculescu-Mizil

Cuvintarea tovarășului Cuvintarea tovarășului

Virgi! Trofin

general al

Tn cuvîntul său, tovarășul 
Chivu Stoica, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., a subliniat 
că trăsătura caracteristică a 
actualei campanii electorale o 
constituie intensa efervescență 
a activității politice și avîntul 
în muncă cu care milioanele de 
cetățeni ai României socialiste 
în.tîmpină a 25-a aniversare a 
eliberării țării și Congresul al 
X-lea al P.C.R. Niciodată nu 
au fost atît de trainice unitatea, 
coeziunea de nezdruncinat a 
întregului popor în jurul parti
dului — a spus tovarășul 
Chivu Stoica — niciodată nu 
au fost atît de ferme convinge
rea poporului în justețea con
firmată de viață a politicii 
marxist-leniniste a partidului, 
încrederea sa că între vorbele 
și faptele partidului există o 
deplină concordanță.

Cronica anilor care au tre
cut de la ultimele alegeri con
semnează în filele ei o aseme
nea bogăție de momente pline 
de semnificație, transformările 
înnoitoare s-au succedat în
tr-un ritm atît de intens și 
trepidant, succesele obținute în 
toate domeniile construcției 
socialiste au fost atît de vigu
roase, progresul 
societății atît de impetuos, în
eît se poate afirma cu deplin 
temei că întreaga noastră viață 
economică, socială, politică 
s-a caracterizat în acest răs
timp prin dinamism fără pre
cedent și spirit înnoitor, care 
au acționat ca generatoare ale 
unui uriaș avînt creator al 
maselor. A fost îndeplinit cu 
succes programul prezentat 
poporului în alegerile trecute. 
Prevederile primilor trei ani 
ai cincinalului au fost reali
zate cre’ndu-se tnate condițiile 
pentru îndeplinirea și depăși
rea obiectivelor Congresului al 
IX-lea al P.C.R.

După ce a făcut o cuprinză
toare trecere în revistă a suc
ceselor obținute de poporul 
român în dezvoltarea econo
miei naționale, a culturii și în 
ridicarea nivelului său de trai 
pe linia înfăptuirii sarcinilor 
trasate de Congresul al IX-lea 
și de Conferința Națională a 
P.C.R., vorbitorul a prezentat 
pe larg obiectivele fundamen
tale ale programului cu* care 
Frontul Unității Socialiste se 
prezintă în fața alegătorilor. 
Tn continuare, tovarășul Chivu 
Stoica a arătat că direcția fun
damentală a evoluției sociale 
a României în perioada care 
a trecut rie la ultimele alegeri 
este procesul amplu și multi
lateral de lărgire a democra
ției socialiste, de creștere a 
participării maselor la condu
cerea statului. înfăptuind un 
cuprinzător program de mă
suri pentru perfecționarea me
todelor și formelor de organi

zare și conducere a vieții so
ciale, partidul asigură adînci
rea, în forme adecvate stadiu
lui respectiv, a principiilor de
mocratice în propria sa orga
nizare și activitate, în struc
tura și modul de funcționare 
a organelor statului, în activi
tatea organizațiilor de masă 
și obștești, în întreaga viață 
socială. Această acțiune vastă, 
perseverentă, este determinată 
de convingerea partidului nos
tru că dezvoltarea democra
ției este vital necesară socia
lismului, constituie un factor 
hotărîtor de care depinde de
plina afirmare a superiorității 
noii orînduiri. Numeroasele 
întîlnlri ale candidaților Fron
tului Unității Socialiste cu 
alegătorii, precum și adună
rile generale ale salariațiior 
din întreprinderi și ale mem
brilor cooperativelor agricole 
de producție au prilejuit largi 
dezbateri asupra principalelor 
probleme actuale ale politicii 
partidului. Discuțiile purtate 
au scos în evidență marile suc
cese obținute în toate dome
niile construcției socialiste 
perspectivele însuflețitoare de 
viitor. Totodată, s-au semnalat 
lipsurile existente în activi
tatea conducerilor de între
prinderi, consiliilor de condu
cere ale C.A.P., consiliilor 
populare, conducerii altor or
ganizații de masă și obștești. 
Desigur că aceste critici, ca și 
numeroasele observații și pro
puneri judicioase, vor consti
tui obiectul atenției deosebite 
din partea conducerii de 
partid și de stat, a comitete
lor de direcție ale întreprin
derilor și consiliilor populare 
astfel îneît ele să determine 
îmbunătățirea activității în 
diferite domenii.

Abordînd pe larg proble
mele vieții 
vorbitorul a 
transformări 
țara noastră 
mod firesc în politica ei fer
mă de apărare a păcii și dez
voltare a colaborării interna
ționale. Unitatea dialectică din
tre politica internă și externă 
a României socialiste ilustrează 
înaltul spirit de responsabili
tate cu care partidul și statul 
nostru își îndeplinesc 
toria națională cît și 
ternaționalistă

La temelia întregii 
externe a partidului și statului 
nostru se află preocuparea 
permanentă pentru dezvolta
rea relațiilor de prietenie fră
țească cu toate țările socia
liste. tara noastră fiind hotâ- 
rîtă să acționeze și în viitor 
pentru dezvoltarea cooperării 
și colaborării tovărășești cu 
țările socialiste, cu convinge
rea că aceasta răspunde pe

internaționale. 
arătat că marile 

înnoitoare din 
sînt reflectate în

etît da- 
cea in-

politici
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Tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, în cuvîntul său, a subli
niat atmosfera de intensă acti
vitate politică, de participare 
largă a cetățenilor la campania 
electorală, spiritul civic și de 
înaltă responsabilitate față de 
societatea noastră socialistă, 
care se manifestă atît în mîn- 
dria patriotică față de ceea ce 
a realizat, cît și în preocuparea 
de a contribui prin observații 
critice și propuneri la asigura
rea mersului înainte.

După ce s-a ocupat pe larg 
de bilanțul însuflețitor de 
realizări în industrie, agricul
tură, în știință, învățămînt, 
cultură, în ridicarea nivelului 
de trai, obținute în intervalul 
de la trecutele alegeri, vor
bitorul a spus: Am avut 
prilejul să constat activi
tatea pozitivă ce se desfă
șoară în municipiul Timișoara 
și județul Timiș, rezultatele 
bune obținute în realizarea 
planului de stat, succesele im
portante dobîndite atît în do
meniul dezvoltării economiei, 
cît și al culturii, în toate sec
toarele activității sociale.

Relevînd cu satisfacție suc
cesele și realizările de seamă 
care au fost obținute, nu dorim 
să facem loc nici unui fel de 
sentiment de automulțumire. 
Este binecunoscut că partidul 
nostru, conducerea sa, imprimă 
întregii activități de partid și 
de stat un spirit de muncă per
severentă și de înaltă exigență 
comunistă. Aș dori să subliniez 
aici rolul personal ce revine 
secretarului general al C.C. al 
P. C. R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în această privință, 
ca și în elaborarea politicii 
noastre interne și externe. în 
întreaga activitate de înfăptui
re a acestei politici. Acest stil 
de muncă cere să dezvăluim 
cu curaj lipsurile și neajunsu
rile, să mobilizăm toate rezer
vele pentru a asigura depășirea 
dificultăților și lipsurilor care 
mai persistă, a asigura mersul 
continuu înainte spre realiza
rea obiectivelor ce ne-am pro
pus.

Evidențiind în continuare li
niile directoare ale programului 
de viitor conținut în Manifes
tul Frontului Unității Socia
liste, vorbitorul a menționat 
că în centrul acestuia se află 
imperativul fundamental al de- 
săvîrșirii construcției socia
liste, al dezvoltării și perfec
ționării orînduirii sociale și de 
stat. Telul activității partidului 
îl constituie nu numai tăvri- 
lea unei vieți mai îmbel
șugate și mai culte pentr>> toți 
cei ce muncesc, dar și reali

zarea unei societăți care să 
asigure dezvoltarea capacității 
și energiilor fiecărui om, afir
marea deplină a personalității 
umane, posibilitatea de a se 
bucura pe deplin de bineface
rile progresului și civilizației. 
De aici, preocuparea constantă 
a partidului și statului nostru 
pentru perfecționarea orîndui
rii noastre sociale și de stat 
pentru adîncirea democrației 
socialiste, pentru garantarea 
tuturor drepturilor cetățenești 
prevăzute în Constituția și le
gile țării. Asigurarea deplină 
a exercitării puterii de către 
popor și pentru popor — a- 
ceasta este esența democrației 
socialiste, ca cea mai autenti
că democrație.

In procesul construcției so
cialiste, al adîncirii democra
ției s-a consolidat unitatea 
social-politică a națiunii noas
tre. întregul nostru popor este 
unit în jurul partidului co
munist, al conducerii sale, 
care dovedește prin întrea
ga sa activitate că se iden
tifică cu interesele fundamen
tale ale poporului, că știe să 
fie la înălțimea misiunii pe 
care i-a încredințat-o poporul 
de a-i conduce destinele.

Frontul Unității Socialiste 
reprezintă o formă superioa
ră a întăririi unității moral- 
politice a poporului nostru, a 
dezvoltării democrației socia
liste prin participarea activă 
a oamenilor muncii, indiferent 
de naționalitate — români, 
germani, maghiari și sîrbi, la 
soluționarea problemelor dez
voltării economiei, culturii, 
științei, învățămîntului. A- 
cesta este, fără îndoială, unul 
din remarcabilele rezultate ale 
politicii marxist-leniniste a 
partidului nostru, o mare cu
cerire a socialismului din țara 
noastră și nu putem decît să 
ne exprimăm dorința ca, noi. 
cu toții, să acționăm astfel 
îneît acest bun prețios să con
stituie în continuare un im
portant izvor de forță al orîn
duirii noastre.

Relevînd legătura dialectică 
dintre sarcinile construcției 
socialiste în țara noastră și 
obiectivele luptei generale a 
popoarelor împotriva imperia
lismului, pentru pace și socia
lism, tovarășul Paul Niculescu 
Mizi! s-a ocupat în continua
re de unele puncte ale pro
gramului de politică externă 
cuprinse în Manifestul Fron
tului Unității Socialiste. Româ
nia socialistă se manifestă pe 
arena Internațională ca un fac- 
tor activ, desfășurînd o vastă 
și intensă activitate în intere
sul luptei mondiale pentru 
împlinirea aspirațiilor de pace, 
independentă, democrație și 
progres social ale forțelor

(Continuare în pag. a Ill-a)

Luînd cuvîntul tovarășul 
Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secre
tar ai C.C. al P.C.R., a sub
liniat importanța amplelor 
dezbateri din zilele premergă
toare alegerilor de la 2 mar
tie, în cadrui cărora întregul 
popor și-a reafirmat adeziu
nea totală față de politica in
ternă și externă a partidului 
și statului nostru. Am partici
pat la multe asemenea adu
nări și am avut discuții cu nu
meroși oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile o- 
rașului Pitești și din comune 
— a spus tovarășul Virgi) Tro
fin. Apreciez spiritul construc
tiv în care s-au desfășurat a- 
ceste adunări, entuziasmul și 
hotărîrea manifestate și cu a- 
cest prilej de toți muncitorii, 
țăranii, intelectualii pentru 
continua dezvoltare a orașului 
și județului, pentru înflorirea 
patriei noastre socialiste.

tn continuare, vorbitorul a 
relevat succesele remarcabile 
obținute de poporul român în 
perioada care a trecut de Ia 
alegerile precedente și pînă în 
prezent. Oprjndu-se asupra re
zultatelor obținute în dezvol
tarea industriei, mareînd efor
turile și hărnicia lucrătorilor 
de pe ogoare în creșterea pro
ducției agricole, evidențiind 
contribuția adusă de intelec
tuali la înflorirea științei, lite
raturii și artelor românești, 
vorbitorul a trecut în revistă 
succesele obținute de oame
nii muncii din Pitești locali
tate care a devenit în anii so
cialismului un puternic cen
tru industrial și cultura] al tă
rii. Pe meleagurile argeșene, 
care au fost martore ale 
tor momente Importante 
zbuciumata și glorioasa 
rie a poporului român, a 
rării muncitorești și revoluțio
nare. de unde s-au ridicat nu
meroși luptători pentru inde
pendența patriei, militanți re
voluționari. oameni de știință 
și cultură, care au adus și își 
aduc o contribuție de seamă la 
dezvoltarea națiunii române, 
socialismul a dat și dă roade 
minunate. Vorbitorul a arătat, 
fn continuare, principalele o- 
biective stabilite de Congresul 
al TX-lea și Conferința Națio
nală a PC.R. în vederea dez
voltării și înfloririi României 
socialiste, sarcinile ce 
cetățenilor din județ 
valorificarea resurselor 
riale și umane, pentru 
rea calitaHvă a întregii 
tăți economice și sociale Ia ni
velul cerințelor etapei actuale 
de dezvoltare a țării

Tovarășul Virgil Trofin a 
vorbit pe larg despre preocu. 
parea partidului și statului 
nostru pentru întărirea și dez- 

mul- 
din 

isto- 
miș-

revin 
pentru 
ma te

ri di ca- 
activi-

voltarea continuă a democrați
ei socialiste. Măsurile adoptate 
de partid după Congresul al 
IX-lea privind perfecționarea 
conducerii și planificării eco
nomiei naționale, constituirea 
comitetelor de direcție, insti
tuirea adunărilor generale ale 
salariațiior, lărgirea atribuții
lor consiliilor populare, apli
carea mai justă a principiului 
echității sociale, consultarea 
maselor largi ale celor ce mun
cesc asupra principalelor hotă- 
rîri adoptate de partid. Marea 
Adunare Națională și guvern 
în problemele fundamentale 
ale vieții economice, știin
țifice și social-culturale — a 
spus vorbitorul — asigură par
ticiparea activă a maselor la 
conducerea și rezolvarea tre
burilor obștești, la dezvoltarea 
societății noastre socialiste. 
Toate acestea exprimă grija 
partidului pentru adîncirea de
mocrației socialiste, asigurînd 
oamenilor muncii, întregului 
popor, deplina libertate de 
exercitare a drepturilor cetățe
nești, de manifestare a iniția
tivei, de afirmare a personali
tății și demnității umane, res
pectarea legalității socialiste.

In continuare, tovarășul Vir
gil Trofin s-a referit la activi
tatea desfășurată de partidul 
și statul nostru pe plan inter
național, pentru întărirea și 
dezvoltarea colaborării și prie
teniei cu popoarele lumii, pen
tru triumful cauzei păcii și so
cialismului.

Tara noastră — a spus vor
bitorul — pune în centru) po
liticii sale externe prietenia și 
colaborarea cu toate țările so
cialiste, întărirea coeziunii sis
temului mondial socialist pe 
baza principiilor respectării 
independenței și suveranității 
neamestecului în treburile in
terne, întrajutorării tovărășești 
pe baza principiilor internațio
nalismului socialist. Pentru în
tărirea unității sistemului mon
dial al socialismului și a co
eziunii mișcării comuniste șt 
muncitorești internaționale are 
o deosebită importanță înfăp
tuirea în practică a acestor 
principii marxist-leniniste.

Partidul și statul nostru a- 
preciază rolul important pe 
care îl are colaborarea econo
mică cu țările membre ale 
Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc și cu celelalte 
țări socialiste. în această co
laborare noi vedem o cale im 
portantă pentru dezvoltarea 
fiecărei țări socialiste, pentru 
creșterea forței economice a 
întregului sistem mondial so
cialist. ceea ce se poate rea
liza pe baza actualelor prin
cipii care reglementează func
ționarea C.A.E.R., respectîn- 
du-se cu strictețe principiile
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| Tovarășul II ie Verdeț, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri a trasat — în cu- 
vîntul său — un amplu tablou 
al realizărilor obținute în dez
voltarea economiei socialiste a 
României și a analizat sarcinile 
care se impun pentru viitor.

în centrul politicii de dez
voltare economică a Români
ei a stat — și va sta și în vi
itor — industrializarea socia
listă care a intrat, după Con
gresul a) IX-lea a! partidului, 
într-o etapă calitativ nouă. 
Construim nu pentru a con
strui și producem nu pentru 
a produce. Depunem eforturi 
pentru dezvoltarea industrială 
și acordăm prioritate ramuri
lor ei hotărîtoare, deoarece 
aceasta este calea cea mai 
scurtă, cea mai eficientă, pen
tru a spori necontenit rodnicia 
muncii noastre și a asigura 
acea prosperitate pentru toti, 
care constituie una din carac
teristicile esențiale ale socia
lismului.

După ce a analizat proble
mele care se pun în legătură 
cu cerințele dezvoltării și ri
dicării nivelului calitativ al 
industriei energetice, siderur
gice, chimice, constructoare 
de mașini, electrotehnice, e- 
lectronice, tovarășul Ilie Verdeț 
a înfățișat măsurile luate în ul
timii ani pentru lichidarea ră- 
mînerii în urmă a industriei 
bunurilor de consum și pen
tru dezvoltarea în continuare 
a agriculturii socialiste.

Creșterea venitului național, 
a subliniat vorbitorul, cre
ează premise trainice pentru 
ridicarea nivelului de trai- 
Sînt făurite toate condițiile 
pentru ca, pe baza realizărilor 
de pînă acum, a măsurilor 
luate și a celor în curs de 
aplicare, salariul real să creas
că pînă la sfîrșitul anului vii
tor cu 20—25 la sută față de 
1965. Se realizează astfel una 
din principalele prevederi ale 
planului cincinal, una din sar
cinile de bază fixate economi
ei naționale de Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român.

Tovarășul Iile Verdeț a pre
zentat apoi pe larg preocupă
rile actuale ale partidului și 
guvernului privind aplicarea 
directivelor Conferinței Națio
nale a P.C.R. din decembrie 
1967 în ce privește ridicarea e- 
ficiențe! economice în 
domeniile de activitate.

Abordînd problemele 
cii externe a României, 
torul a subliniat că asigurarea 
unei conviețuiri normale în
tre state este condiționată de 
așezarea relațiilor internațio
nale pe principiile respectării 

toate

politi- 
vorbi-

independenței și suveranității 
naționale, egalității depline în 
drepturi și avantajului re
ciproc, neamestecului în tre
burile interne ale altuia.

In centrul politicii noastre 
externe așezăm colaborarea cu 
țările socialiste, de care ne 
leagă comunitatea de orîndui- 
re, de aspirație și țeluri fun
damentale, ideologia marxist- 
leninistă, interesele luptei co
mune împotriva imperialismu
lui, pentru triumful socialis
mului pe scară mondială. Dez
voltăm continuu legăturile e- 
conomice, politice, culturale 
și științifice cu țările membre 
ale C.A.E.R., participăm la 
activitatea organizației Tra
tatului de la Varșovia, extin
dem relațiile cu toate țările 
socialiste. Colaborarea strînsă 
dintre țările socialiste consti
tuie un puternic factor de pro
gres pentru fiecare dintre ță
rile noastre. Milităm cu toate 
forțele pentru întărirea unită
ții sistemului mondial socia
list, reazimul principal al pro
gresului în lumea contempo
rană. Am considerat și consi
derăm că superioritatea so
cialismului trebuie să se ma
nifeste, atît prin succesele ob
ținute de fiecare țară în dez
voltarea sa economică, politi
că și culturală, cît și prin noul 
tip de relații statornicit între 
ele. Iată de ce, acordăm o 
atît de mare importantă așe
zării consecvente a relațiilor 
dintre țările socialiste, pe baza 
cunoscutelor principii ale mar- 
xism-leninismului și interna
ționalismului socialist.

în concepția partidului nos
tru, dezvoltarea continuă a 
colaborări dintre statele socia
liste, afirmarea solidarității lor 
indestructibile, ajutorul reci
proc nu implică sub nici o 
formă știrbirea dreptului po
poarelor, care au ales pentru 
totdeauna calea socialistă, de 
a deride în mod suveran în 
toate problemele privind des
tinul lor. Nu putem, ca atare, 
să rămînem indiferenți față de 
teorii ea acelea privind suve
ranitatea limitată în socialism, 
față de teorii și practici care 
provoacă neînțelegeri între ță
rile socialiste, slăbesc unitatea 
lor în lupta antiimperialistă, 
știrbesc prestigiul socialismu
lui. Armonizarea solidarității 
internaționaliste cu princiile 
independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi 
și neamestecului în treburile 
interne, este de natură să ofe
re un înalt model de relații 
internaționale tuturor popoa
relor lumii.

România este ferm hotăritâ 
sâ facă tot ce depinde de ea 
spre a dezvolta — pe baza 
marxism-leninismului. a prin-

(Continuare in pag. a Ill-a)
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deplin atît intereselor poporu
lui român, cit și intereselor 
generale ale propășirii fiecărei 
țări socialiste în parte și întă
ririi sistemului mondial socia
list în ansamblu. Considerăm 
că principala condiție a întă
ririi unității țărilor socialiste 
este așezarea relațiilor dintre 
ele pe baza principiilor mar
xism-leninismului și interna
ționalismului proletar, a stric
tei respectări a independenței 
și suveranității fiecărui stat, 
a egalității în drepturi și ne
amestecului în treburile inter
ne, avantajului reciproc și în
trajutorării tovărășești, a res
pectării dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora în mod 
independent linia politică in
ternă și internațională.

Evoluția vieții internațio
nale a dovedit că orice încăl
care a principiilor de relații 
statornicite între țările socia
liste ru- poate decît să creeze 
surse de disensiuni, să dău
neze prestigiului și puterii de 
atracție a socialismului. Toc
mai de aceea, apreciem că pre
misa majoră a creșterii forței 
socialismului în lume este re
facerea și consolidarea unității 
sistemului socialist mondial.

In continuare, vorbitorul a

Cuvîntarea tovarășului

Paul Niculescu Miiil
(Urmare din pag. a Il-a) 

înaintate ale lumii contempo
rane, ale întregii omeniri.
Partidul și statul nostru si
tuează ferm în centrul
activităților internaționale 
prietenia și colaborarea cu 
toate țările socialiste, de care 
ne simțim legați prin comu
nitatea‘de orînduire, de ideo
logie, de interese și țeluri.Țara 
noastră militează neabătut 
pentru dezvoltarea colaboră
rii economice, politice, cultu
rale, tehnico-științifice cu ță
rile membre ale Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, ale 
Tratatului de la Varșovia, cu 
toate țările socialiste frățești, 
în condițiile actuale, cind în 
relațiile dintre țările socialiste 
s-au manifestat deosebiri de 
păreri și divergențe, parti
dul nostru se pronunță și mi
litează cu consecvență pentru 
depășirea dificultăților, pentru 
normalizarea relațiilor, dez
voltarea înțelegerii și întări
rea unității țărilor socialiste 
Baza sigură, verificată de via
ță, pentru eliminarea surselor 
de neînțelegeri și tensiune, 
pentru statornicirea și dezvol
tarea relațiilor cu adevărat 
frățești, o constituie respec
tarea strictă a principiilor 
marxism-leninismului, ale in
ternaționalismului socialist, a 
independentei și suveranității 
naționale, egalității în drep
turi, neamestecului reciproc în 
treburile interne, întrajutoră

Cuvîntarea tovarășului

Virgi! Trofin
(Urmare din pag. a H-a) 

neamestecului în treburile in
terne, ale respectului și avan
tajului reciproc.

Colaborarea dintre țările so
cialiste trebuie să se bazeze 
pe relații de tip nou, cores
punzătoare orînduirii țărilor 
respective, relații care trebuie 
să se deosebească fundamen
tal de relațiile dintre țările 
capitaliste. Teoria „suverani
tății limitate" contravine prin
cipiilor fundamentale care stau 
la baza relațiilor dintre ță
rile socialiste. Poporul nos
tru, animat de înaltele sen
timente ale patriotismului și 
internaționalismului socialist, 
va milita și în viitor pentru 
întărirea relațiilor de priete
nie cu toate țările socialiste, 
considerînd succesele fie
căreia dintre ele. întărirea lor 
economică și socială, unitatea 
și coeziunea lor ca o contri
buție hotărîtoare la creșterea 
prestigiului și influenței so
cialismului în lume.

Țara noastră desfășoară o 
politică externă activă pen

tovarășului 

Stoica
spus : Experiența istorică do
vedește convingător că încor
darea relațiilor internaționale 
în orice colț al planetei favo
rizează uneltirile cercurilor 
reacționare, imperialiste, care 
caută să profite de asemenea 
prilejuri spre a se amesteca în 
treburile interne ale popoare
lor, a-și impune voința, încăl- 
cîndu-le independența. Tocmai 
de aceea, partidul și guvernul 
nostru consideră că trebuie fă
cut totul spre a depăși încor
darea care s-a produs în si
tuația internațională și a sti
mula din nou cursul spre des
tindere, spre apropiere și cola
borare între state. în această 
ordine de idei se impune ca o 
necesitate vitală desfășurarea 
de eforturi perseverente pen
tru a crea premisele în vede
rea lichidării blocurilor mili
tare, care generează tensiune și 
încordare internațională, pen
tru retragerea tuturor trupelor 
străine în limitele granițelor 
naționale. România se pronun
ță pentru încetarea cursei 
înarmărilor ca și pentru re
nunțarea la organizarea de 
manevre militare la granițele 
altor țări, care duc inevita
bil la crearea unei atmosfere 
de neliniște și încordare, fiind 
contrare intereselor destinde
rii șl colaborării pașnice.

rii tovărășești. Noi concepem 
sistemul"^socialist mondial ca 
o comunitate de state libere, 
independente și suverane în 
care singurii în măsură să ho
tărască asupra tuturor proble
melor politicii interne și ex
terne, sînt poporul, partidul, 
organele conducătoare legal a- 
lese din țara respectivă. De 
aceea nu pot fi admise 
în nici un fel — nici 
teoretic, nici în practica re
lațiilor — concepții potrivit 
cărora apartenența la sistemul 
socialist ar presupune o limi
tare sau îngustare a suvera
nității naționale a statelor so
cialiste, care este intangibilă 
și inalienabilă.

Poporul român își manifestă 
simpatia și solidaritatea cu 
lupta popoarelor asuprite, 
pentru eliberarea lor națională 
și socială, cu eforturile țărilor 
recent eliberate, pentru dezvol
tarea pe calea progresului, îm
potriva oricăror forme de în
călcare a independenței națio
nale din partea forțelor impe
rialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru res
pectarea dreptului sacru al fie
cărui popor de a-și hotărî sin
gur soarta, fără nici un ames
tec din afară.

Ca popor și țară care am 
sprijinit și sprijinim lupta 
dreaptă a poporului vietnamez 
împotriva agresiunii imperia
liste, ne exprimăm dorința ca 
tratativele de la Paris să ducă
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tru dezvoltarea relațiilor cu 
toate statele lumii. Partici- 
pînd activ la viața internațio
nală, țara noastră acordă o 
deosebită atenție afirmării și 
respectării principiilor inde
pendenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc. 
România, ca țară europeană, 
acordă o deosebită importan
ță întăririi și dezvoltării re
lațiilor de colaborare și prie
tenie între țările de pe con
tinentul nostru, militînd cu 
consecvență pentru rezolva
rea tuturor problemelor liti
gioase pe calea tratativelor, 
pentru excluderea folosirii 

«forței în relațiile dintre state.
Zăngănitul armelor, încercă
rile de demonstrare a forței 
nu servesc cauzei destinderii 
și consolidării păcii. După 
părerea noastră, trebuie fă
cut totul pentru îndepărtarea 
focarelor de război, pentru 
intensificarea luptei împotri
va forțelor reacționare revan
șarde, împotriva acțiunilor a- 
gresive ale imperialismului,

Alături de celelalte state eu
ropene, România este profund 
interesată în evoluția pozitivă 
a raporturilor dintre statele 
continentului nostru, leagăn 
de civilizație șl progres în is
toria omenirii și totodată 
punct de plecare al celor două 
războaie mondiale. Conside
răm că principala condiție a 
realizării acestui deziderat 
major o constituie concentra
rea tuturor eforturilor spre a 
împiedica forțele imperialiste 
să reediteze încordarea care a 
domnit în Europa în perioada 
„războiului rece". înfăptuirea 
unui climat de securitate în 
Europa impune recunoașterea 
celor două state germane — 
Republica Democrată Germa
nă, stat socialist, și Republica 
Federală a Germaniei — asi
gurarea condițiilor ca ele să 
participe cu drepturi egale la 
viața politică a continentului, 
recunoașterea inviolabilității 
actualelor frontiere, inclusiv a 
frontierei Oder-Neisse, precum 
și a celorlalte schimbări sur
venite ca urmare a celui de-al 
doilea război mondial. Tot
odată, se impune așezarea pe 
baze sănătoase a relațiilor in- 
ter-europene prin intensifica
rea colaborării și cooperării 
economice, tehnice, științifice, 
culturale, politice și diplomati
ce între toate țările continen
tului, astfel ca fiecare dintre 
ele să-și poată aduce din plin 
contribuția la dezvoltarea te
zaurului valorilor materiale și 
spirituale ale omenirii.

După cum este cunoscut, o- 
pinia publică din țara noastră, 
care a salutat ca o măsură po
zitivă încetarea bombarda
mentelor americane împotriva 
R.D. Vietnam și începerea tra

neîntîrziat la rezultate poziti
ve, la încetarea intervenției 
S.U.A. în Vietnam și să con
sfințească dreptul poporului 
vietnamez de a decide singur 
căile dezvoltării sale. Expri- 
mîndu-ne îngrijorarea față de 
evoluția evenimentelor din O- 
rientul Apropiat, considerăm 
necesar să se pună neîntîrziat 
în aplicare rezoluția din no
iembrie 1967 a Consiliului de 
Securitate, corespunzător cu 
interesele tuturor popoarelor 
din această regiune, cu intere
sele păcii și securității interna
ționale.

O preocupare constantă a 
politicii externe a partidului 
și statului nostru o constituie 
realizarea securității europene 
prin efortul tuturor statelor 
continentului, de a instaura 
între ele relații de bună con
viețuire și de largă colaborare. 
•După ce a arătat că țara 

noastră militează în spiritul 
Declarației de la București din 
1966 pentru recunoașterea e- 
xistenței celor două state ger
mane și a actualelor frontiere 
ale țărilor europene, inclusiv 
a frontierei Oder-Neisse, pen
tru lichidarea Blocului Nord 
Atlantic și concomitent a 
Tratatului de la Varșovia, 
pentru plecarea din Europa a 
forțelor militare neeuropene și 
retragerea tuturor trupelor de 
pe teritoriile altor state în 
granițele lor naționale, vorbi
torul a spus în continuare : 
Forțele imperialiste agresive, 
cercurile militariste și revan
șarde au dorit și doresc să 
împiedice îmbunătățirea cli
matului politic în Europa, să 
determine un regres în evolu
ția pozitivă a vieții internațio
nale, să reînvie metodele și 
practicile „războiului rece", 
în aceste împrejurări, țara 
noastră, alături de celelalte 
forțe democratice și progresis- 

pentru apărarea păcii. Pen
tru a crea un climat de în
credere între popoare, au o 
mare importanță desființarea 
bazelor militare de pe terito
riile altor state și retragerea 
trupelor străine în limitele 
granițelor naționale ale aces
tora, desființarea blocului a- 
gresiv N.A.T.O. și, o dată cu 
acesta, a Tratatului de la 
Varșovia.

Muncind pentru continua 
dezvoltare a economiei, pen
tru progresul multilateral al 
țării, poporul nostru acordă, 
în același timp, toată atenția 
întăririi forțelor sale armate, 
capacității de apărare a pa
triei. Orice încercare de a- 
tentat la libertatea, indepen
dența și suveranitatea țării 
noastre, la cuceririle revolu
ționare ale oamenilor muncii 
se va izbi de forța și hotărî
rea întregului nostru popor, 
care nu va precupeți nimic 
pentru apărarea pămintului 
sfînt al patriei sale scumpe — 
Republica Socialistă România.

Tovarășul Virgil Trofin a 
subliniat apoi entuziasmul cu 
care poporul nostru întîmpină 
cea de-a 25-a aniversare a 
eliberării patriei de sub ju
gul fascist — unul din cele 
mai importante momente ale 
istoriei sale multiseculare. în
făptuirea de către Partidul 
Comunist Român a insurec
ției armate de la 23 August 
1944 — a spus vorbitorul — 
a deschis o nouă eră în dez
voltarea României. Poporul 
nostru apreciază contribuția 

tativelor de la Paris, consideră 
că singura cale pentru lichi
darea definitivă a războiului 
din Vietnam constă în retra
gerea trupelor S.U.A. din a- 
ceastă țară și crearea condi
țiilor ca poporul vietnamez 
să-și poată exercita în depli
nă libertate dreptul de a ho
tărî asupra destinelor sale, 
fără nici un amestec din afa
ră. în același timp, socotim că 
trebuie acționat cu înalt spi
rit de răspundere pentru a 
pune capăt tensiunii existen
te în Orientul Apropiat, îm- 
piedicînd noi înfruntări ar
mate cu efecte grave asupra 
păcii mondiale și din care nu 
pot cîștiga decît statele impe
rialiste, interesate în dezbina
rea și învrăjbirea popoarelor.

Alături de celelalte țări so
cialiste, de toate forțele anti- 
imperialiste, România militea- 
vă cu neabătută consecvență 
pentru spulberarea uneltirilor 
cercurilor agresive imperialis
te, pentru unirea într-un sin
gur front a tuturor forțelor 
sociale progresiste ale lumii 
contemporane.

în încheiere, vorbitorul și-a 
exprimat convingerea că ale
gătorii din circumscripțiile e- 
lectorale ale județului Pra
hova, ca și cei din întreaga 
țară, își vor exprima prin vo
tul unanim acordat candidați- 
lor Frontului Unității Socia
liste hotărîrea de a-și consa
cra toate forțele înfăptuirii 
politicii partidului, pusă în 
slujba dezvoltării economiei 
naționale și ridicării bunăstă
rii poporului, sporirii contri
buției patriei noastre la lupta 
pentru triumful cauzei socia
lismului și a păcii.

te, consideră că este necesar 
să se depună toate eforturile 
pentru a se zădărnici orice în
cercări de a frîna cursul pozi
tiv al evenimentelor, ca toate 
statele, mari și mici, să se ab
țină de la orice ar putea să 
genereze neîncredere și suspi
ciune, să-și concentreze toate 
eforturile în direcția continuă
rii și dezvoltării procesului de 
destindere, a soluționării paș
nice, prin tratative, a proble
melor litigioase, manifestînd 
în permanență spirit construc
tiv, inițiativă, dorință de co- e 
laborare. în legătură cu aceas- a 
ta, este de Ia sine înțeles că 
nu corespund intereselor po- • 
poarelor și nu pot avea de- • 
cît un efect negativ asupra 
climatului internațional actele * 
cu caracter de demonstrație • 
de forță, zăngănitul de arme, 
și alte asemenea acte din * 
arsenalul politicii de forță. • 
Tocmai de aceea a avut • 
un ecou deosebit de favora
bil în opinia publică interna- • 
țională iubitoare de pace • 
ideea exprimată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvînta
rea rostită la 7 februarie, și • 
anume că ar fi în interesul e 
tuturor popoarelor, al cauzei 
păcii și securității dacă s-ar • 
renunța la asemenea manevre e 
militare pe teritoriul altor sta
te, la granițele altor țări și la • 
alte demonstrații de forță. *

Tn încheiere, vorbitorul a 
subliniat că, dîndu-și votul • 
pentru candidații Frontului 
Unității Socialiste, locuitorii • 
timișoreni, întregul nostru po- • 
por își vor manifesta încă o 
dată adeziunea față de poli- * 
tica internă și externă a par- • 
tidului, vor vota pentru în
florirea patriei și a națiunii 
noastre socialiste, pentru spo- • 
rirea contribuției României la # 
lupta pentru socialism și pace 
în lume. •

• 
hotărîtoare adusă de Uniunea 
Sovietică la înfrîngerea Ger- * 
maniei hitleriste, la victoria • 
asupra fascismului, la elibe- # 
rarea țării noastre. Nutrim 
sentimente de prietenie față • 
de popoarele sovietice și vom a 
dezvolta continuu relațiile de 
colaborare între țările noastre. • 

Așa cum cunoașteți — a a 
spus în încheiere vorbitorul — 
ne pregătim pentru Congre- • 
sul al X-lea al Partidului Co- e 
munist Român. Partidul nos
tru, care se bucură de pre- • 
țuirea și încrederea deplină a 
a poporului, va elabora pla
nurile de dezvoltare în per- • 
spectivă a societății noastre a 
pe drumul luminos al desă
vârșirii construcției socialis- • 
te, pentru crearea condițiilor • 
necesare în vederea trecerii 
la construcția comunismului în • 
România. Muncind cu entu- • 
ziasm în toate sectoarele de 
activitate, oamenii muncii, * 
toți cetățenii țării vor întîm- • 
pina aceste mărețe evenimen- 
te cu noi realizări, cu noi * 
izbînzi, iar prin votul lor dat • 
la 2 martie candidaților Fron- 
tului Unității Socialiste își * 
vor exprima încă o dată ho- • 
tărîrea de a urma și înfăp- e 
tui neabătut politica marxist- 
leninistă a partidului, pusă • 
în slujba intereselor poporu- # 
lui nostru, a cauzei socialis
mului, întăririi unității țări- • 
lor socialiste, mișcării comu- • 
niște și muncitorești interna- e 
ționale, cauzei păcii în lu- * 
mea întreagă.

CREATOARE
Cuvîntarea tovarășului

llie Verdeț
(Urmare din pag, a II-a)

cipiilor stabilite în comun — 
colaborarea cu țările membre 
ale C.A.E.R., cu toate țările 
socialiste spre a-și aduce con
tribuția la dezvoltarea și con
solidarea sistemului mondial 
socialist.

România este un factor ac
tiv pe arena internațională : 
ea dezvoltă relații de colabo
rare cu toate statele lumii, in
diferent de orînduirea lor 
socială, militează cu consec
vență pentru înlăturarea fac
torilor de încordare, pentru 
sporirea încrederii și lărgirea 
colaborării între popoare, ceea 
ce contribuie la creșterea 
prestigiului țării noastre, care 
niciodată nu a avut atîția pri
eteni cîți are astăzi.

O cauză sfîntă pentru toți 
comuniștii o constituie resta
bilirea, apărarea și întărirea 
unități mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. 
Noi considerăm că ceea ce 
unește partidele comuniste 
este mult mai puternic decît 
ceea ce le poate despărți. Deo
sebirile de păreri într-o proble
mă sau alta pot să fie rezolvate 
prin discuții principiale, evi
tarea etichetărilor jignitoare și 
respectarea autonomiei fiecă
rui partid. Prin larga activi
tate internațională desfășurată
— schimburi de vizite și con
tacte, discuții de la conducere 
la conducere, în spiritul res
pectului reciproc, al dorinței 
de înțelegere în numele inte
reselor fundamentale comune
— Partidul Comunist Român, 
credincios marxism-leninis
mului, militează consecvent 
pentru cauza unității mișcării 
comunist^ șl muncitorești^ '• 

„Episod" din evantaiul industrial al lațului: secția filatură de fire pieptănate a întreprinderii „Țesătura" lăți

xistă un fabulos 
al cifrelor. A- 
tund cind în ele 
încap mărimi ce 
depășesc puterea 
imaginației noas- 

există un fabulos 
pe care zi de zi

tre. Și mai 
al realului, , 
bilanțurile noastre îl comunică 
țării. Iată una din descoperi
rile ultime ale chimiei, în 
care cifrele emană 
terea unei mari realizări, 
și pe care limbajul cu
rent o comunică astfel: din- 
tr-o cantitate de țiței, în va
loare de 100 lei, se pot obți
ne produse din fire și fibre 
sintetice în valoare de 10 000 
lei. Acest miracol cifric a de
venit posibil în una din cele 
36 de modeme unități indus
triale ale lașului — ți anume 
la uzina de fibre sintetice, 
sau, cum i se mai spune, „u- 
zina de peste Bahlui".

Pe o suprafață de peste 13 
hectare, noul peisaj urbanis
tic care înconjoară marea 
platformă industrială a capi
talei Moldovei, își ridică 
turnurile înalte într-o împli
nită concurență a verticalită
ții cu celelalte fabrici și uzine 
din jur. Uzina de fibre sinte
tice contribuie la concretiza
rea unor puternice — deși de 
dată recentă — tradiții indus, 
triale ieșene. Incepînd cu pri
mele zile ale anului 1967 pă
mîntul celor 13 hectare a fost 
cucerit metru cu metru de 
instalațiile complicate ale a- 
cestei uzine, care, la mijlocul 
acestui an, mai devreme cu 
3 luni față de termenul inau
gural fixat, va trece la pro
ducția acelui fir cu calități 
nobile, fir polisteric, care pen-

pu-

E

tuturor forțelor progresiste și 
antiimperial iste din lume.

Prin politica externă a 
României, Partidul Comunist 
Român și guvernul țării își 
îndeplinesc cu cinste datoria 
lor internaționalistă și promo
vează totodată cu fermitate in
teresele vitale ale poporului 
nostru.

Republica Socialistă Româ
nia și-a făcut un titlu de o- 
noare din lupta împotriva po
liticii agresive a imperialismu
lui, împotriva încercărilor sale 
de a subjuga popoarele. Apă
rarea cuceririlor noastre revo
luționare, a integrității terito
riale a patriei, a dreptului 
nostru inalienabil de a ne 
hotărî singuri soarta reprezin
tă o îndatorire supremă pe 
care Partidul Comunist Ro
mân și-a asumat-o în fața po
porului ; în îndeplinirea ei nu 
vom manifesta nici cea mai 
mică șovăire. Milioanele de 
cetățeni ai țării văd pe bună 
dreptate în Partidul Comunist 
Român apărătorul neobosit al 
independenței naționale și su
veranității de stat a României, 
stegarul neînfricat al libertății 
și viitorului națiunii noastre 
socialiste.

In continuare, tovarășul llie 
Verdeț s-a ocupat de proble
mele consolidării democrației 
socialiste și ale întăririi unită
ții socialiste a poporului, ară- 
tînd că în concepția partidu
lui nostru socialismul este 
Inseparabil de democrație. 
Partidul Comunist Român va 
promova și în viitor linia dez
voltării și adîncirii democrați
ei, socialiste.

Muncitorii, țăranii, intelec
tualii, oamenii muncii români, 
maghiari, germani și' de alte 

tru noi se numea pînă acum 
tergal (fiind importat din 
Franța) sau terilenă (din An
glia). In nomenclatoarele de 
circulație internațională, deja 
ți-a făcut loc o denumire ge
nerică nouă TEROM — sim
bol care alătură caracteristi
cile acestui produs românesc 
produselor similare realizate 
în țări cu îndelungată tradi
ție industrială.

Ce și cit valorează, de fapt, 

„ ’EROM“
pornește

la asalt
teromul pentru industria noas
tră ?

Ne răspunde directorul uzi
nei, ing. Ioan Staicu, în vîrs- 
tă de 37 de ani, cel care a 
condus lucrările de construc
ții chiar de la prima cupă 
muscată de excavatoare în so
lul înghețat al iernii anului 
1967 ți care va conduce, mai 
departe, faza de fabricație 
propriu-zisă : 

naționalități simt acum efec
tiv că au aceeași patrie, nu 
numai pentru că trăiesc pe a- 
celași pămînt, nu numai pen
tru că au drepturi și datorii 
egale, dar și pentru că se pot 
bucura împreună de tot ceea 
ce există astăzi pe pămîntul 
României, de toate marile 
realizări cu care ne mîndrim 
și care închid în ele truda lor 
comună. Partidul Comunist 
Român. Frontul Unității So
cialiste consideră că a păstra 
și întări această unitate repre
zintă un înalt imperativ al 
promovării intereselor patriei 
noastre socialiste.

în ultima parte a cuvîntării 
sale, tovarășul llie Verdeț s-a 
referit pe larg la problemele 
dezvoltării economice, politice 
Și* culturale a Hunedoarei. 
Gîndind la viitor — a spus 
vorbitorul — avem toate moti
vele să fim optimiști.

Oricine compară înfățișarea 
de ieri a economiei, a orașelor 
și satelor noastre cu înfăți
șarea de astăzi, oricine com
pară modul în care trăiau oa
menii jeri și modul în care 
trăiesc ei astăzi își dă seama 
că angajîndu-se pe drumul so
cialismului, România s-a an
gajat pe drumul progresului și 
al civilizației.

Sîntem optimiști pentru că 
avem un conducător încercat, 
Partidul Comunist Român, în 
ale cărui rînduri se numără 
cei niai valoroși fii ai poporu
lui nostru, muncitori, țărani și 
intelectuali, un partid puter
nic prin legătura lui indisolu
bilă cu masele, prin coeziunea 
rîndurilor sale în jurul Comi
tetului Central, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în încheiere, tovarășul llie 
Verdeț a adresat cetățenilor 
Hunedoarei chemarea înflăcă
rată de a nu precupeți nici 
un efort pentru înfăptuirea 
integrală a marilor obiective 
ale cincinalului, pentru ridi
carea pe noi culmi a patriei 
noastre scumpe, pentru trium
ful cauzei păcii și socialismu
lui în lumea întreagă.

— Este prima mare uzină 
de acest fel din țara noastră. 
Ea va asigura în întregime 
toate cerințele industriei noas
tre ușoare, scutind statul de 
un important efort valutar. 
Volumul realizat de uzina 
noastră va constitui o treime 
din producția globală a jude
țului lași; ea va produce, a- 
nual, în prima fază zece mii 
tone de fibre, la care, o dată 
cu anul 1970 — anul celei de 

a doua etape de fabricație — 
pentru care am ți început lu
crările — se vor adăuga încă 
3 000 tone fire tehnice ți tex
tile. Și încă un lucru care nu 
trebuie uitat: materia primă 
pe care o utilizăm este pro
dusă în țară, mai precis la 
modemele rafinării petroliere 
de la Brazi, ceea ce înseamnă 
că se va asigura, fără dere-
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de masă, profesionale, obștești, 
consiliile oamenilor muncii ai 
naționalităților conlocuitoare, 
cu toate forțele sociale și po
litice ale României socialiste.

In cuvîntul lor, candidații 
s-au ocupat pe larg de proble
mele de politică externă ale 
partidului și statului nostru. 
Vorbitorii au subliniat că în 
centrul politicii noastre exter
ne se situează dezvoltarea 
prieteniei și alianței cu toate 
țările socialiste, pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului 
și internaționalismului socia
list, ale respectării suverani
tății, independenței naționale, 
neamestecului în treburile in
terne, întrajutorării tovără
șești, egalității în drepturi. în 
acest spirit, țara noastră ex
tinde necontenit colaborarea cu 
țările membre ale Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, 
ale Tratatului de Ia Varșovia, 
cu toate țările socialiste. Ca și 
pînă în prezent, România va 
milita pentru respectarea 
drepturilor popoarelor de a se 
dezvolta de sine stătător, de 
a-și organiza viața internă 
potrivit năzuințelor lor, fără 
nici un amestec din afară. Se 
vor dezvolta în continuare re
lațiile României socialiste cu 
celelalte țări ale lumii, indi
ferent de orînduirea lor so
cială, pe principiile respectării 
suveranității, independenței 
naționale, neamestecului în tre
burile interne, egalității și a- 
vantajului reciproc. Așa cum 
s-a pronunțat, statul nostru 
militează pentru realizarea 
securității pe continentul euro
pean, se pronunță pentru des
ființarea blocurilor militare, 
pentru retragerea trupelor 
străine în granițele naționale. 
Ca membră a Organizației Na
țiunilor Unite, România va 
contribui șl în viitor la solu
ționarea pozitivă a marilor 
probleme ale contemporanei
tății, în interesul păcii șl secu
rității popoarelor.

Candidații s-au angajat în 
fața maselor de alegători să 
militeze neabătut pentru asi
gurarea progresului economic 
și social-cultural al patriei, în
tărirea orînduirii socialiste, ri
dicarea nivelului de trai al 
populației, dezvoltarea Româ
niei ca stat suveran și inde
pendent, subliniind că acestea 
vor reprezenta linia lor de con
duită în activitatea ce o vor 
depune în înaltul for în care 
vor fi aleși.

(Agerpres)

glări, continuitatea ți călită- V
tea proceselor de producte. <

Ceea ce numim „fabulosul V
cifrelor" se evidențiază încă 5:
o dată: valoarea totală a in- <<
vestițiilor necesare ridicării a- «
cestui mare obiectiv indus- '■
trial — care trece cu mult «
peste 1 miliard lei — va fi «
recuperată în nu mai mult >1
de 8-10 luni de la data intră- Z<
rii lui in procesul de produc- ■
ție.

Pentru reporterul dornic de Zz 
fapte vii, de mișcare ți fră- y 
mîntări, universul uzinei nu »
se dezvăluie deocamdată de- z?
cît cu preocupări atente care 
anticipează marele debut in- »
dustrial. La uriașul tablou , ■
AMC, în care se înscriu con- 
troalele de temperaturi ale e- V-
tapelor policondensării celor 7 z?
linii identice, în care autocla- y
vele ți rezervoarele vor „dige
ra" șarje de 2 500 de kilogra
me, precum și la instalațiile de 
granulare, de filare sau de : 
distilare, se face încă de pe z) 
acum simțită prezența frunții y
și a mâinilor înțelepte ale unor 
operatori chimiști care, încă 
de la început, au asistat și J 
contribuit la lucrările de con- >> 
strucție a uzinei, la impulsul 
primelor fluxuri ale probelor 
tehnologice, abia așteptind să 
se dea startul producției pro- z? 
priu-zise. 1600 de lucrători, a 
căror vîrstă medie nu va de- >> 
păși 21-22 de ani, vot fi rea- 
lizatorii destinului tînăr al U- «
zinei de fibre sintetice. Emo- $':■
ția lor va bate o dată cu cea- ZZ
sul dinții al lungului și fruc- <■',
tunsului drum al teromului, S>
noua cucerire a industriei <’?
noastre naționale.

GH. ISTRATE >>



Pag. 4 SClNTEIA TINERETULUI

CE VREȚI SĂ ȘTIȚI DESPRE 
VIITOAREA DV. PROFESIE?

Azi vă prezentăm :
Liceele industriale pentru 

construcții de mașini care func
ționează în 14 orașe din țară, 
în general puternice centre 
industriale. Iată adresele și 
profilul acestora :

CUGIR (județul Alba), str. 
11 Iunie nr. 5, telefon 9. Speci
alități : Tehnologia construc
țiilor de mașini ; Mașini și apa
rate electrice.

ARAD (Județul Arad), Calea 
Armatei Roșii nr. 39-41, telefon 
27.41. Specialități : Tehnologia 
construcțiilor de mașini.

ȘTEFĂNEȘTI — PITEȘTI 
(Județul Argeș, telefon 16. 
Specialități : Tehnologia con
strucțiilor de mașini ; Au
tomobile șl tractoare; Mașini 
și anarate electrice.

ORADEA (Județul Bihor), str. 
Păltinișului nr. 1, telefon 22. 22. 
Specialități : Tehnologia con
strucțiilor de mașini ; Ma
șini sl aparate electrice.

BRAȘOV (Județul Brașov), 
str. Turnului nr. 1, telefon 
2.31.80. Specialități : Tehnolo
gia construcțiilor de ma
șini ; Automobile și tractoare 1 
Mașini și aparate electrice.

PREMIILE REVISTELOR LITERARE
PE ANUL 1968

Miercuri dimineața, la sediul Uniunii Scriitorilor au fost acor
date premiile pe anul 1968 decernate de revistele literare ale 
Uniunii Scriitorilor.

Iată lista celor distinși :
Premiile revistei „VIAȚA ROMANEASCA" — Marin Preda, 

pentru romanul „Intrusul" ; Virgil Gheorghiu, pentru volumul 
de poezii „Curent continuu" ; N. Tertuiian, pentru volumul de 
critică „Eseuri".

Premiile revistei „ROMANIA LITERARA" — Leonid Dimov, 
pentru volumele de poezii „7 poeme" și „Pe malul Styxului “ ; 
Alexandru Ivasiuc, pentru romanul „Interval".

Premiile revistei „Luceafărul" — Virgil Mazilescu, pentru vo
lumul de poezii „Versuri" ; Gabriela Melinescu, pentru volumul 
de poezii „Interiorul legii" ; Constantin Țoiu, pentru volumul de 
nuvele : „Duminica muților".

Premiile revistei „NEUE LITERATUR" — Arnold Hauser, 
pentru romanul „Der FragwQrdige Bericht Jakob Buhlmann" 
(îndoielnicul raport al lui Jakob Buhlmann) ; Irene Mokka, pen
tru volumul de poezii „Alle Brunnen liegen offen" (Toate fîntl- 
nile).

Premiile revistei „FAMILIA" — Ion Negoițescu, pentru volu
mul de critică „Poezia Iui Eminescu" ; Cornel Regman, pentru 
volumul de critică „Cărți, tendințe, autori".

Premiile revistei „SECOLUL 20" — Vladimir Streina, pentru 
traducerea romanului „în căutarea timpului pierdut" de Marcel 
Proust ;Radu Enescu. pentru monografia „Kafka" ; Virgil Teo- 
dorescu, pentru traducerea „Poeme" de Paul Eluard.

La Satu Mare: O NOUĂ SECȚIE 
A STUDIOULUI ARTISTULUI AMATOR

în cadrul Studioului artis
tului amator din Satu Mare 
(nu de mult înființat, cu 
două secții : coregrafie' și 
cor) a avut loc, recent, inau
gurarea secției de teatru. 
Coordonarea activităților a- 
cestor secții a fost încredin
țată actorului Florin Predu- 
nea, de la Teatrul de Nord 
din localitate.

Debutul noii secții se face 
printr-un ciclu de lecții, con
ținutul tematic al acestor 
cursuri de pregătire vizînd 
îndrumarea metodică de spe
cialitate a instructorilor ar
tistici, cum și a interpreți- 
lor. Tn prima lecție s-a in
sistat asupra vorbirii sce
nice. respirației, vocii, dic- 
tiei etc. Vor fi prezentate, 
în continuare, noțiuni teo
retice generale și de reper
toriu, probleme privind ra
portul regizor-actor, se vor 
distribui materiale documen
tare de specialitate în regie 
si actorie etc. In colaborare 
cu casa județeană a creației 
populare s-a făcut si reco
mandarea unor piese, între

REȘIȚA (Județul Caraș-Seve- 
rin). Piața Lenin nr. 1, telefon 
12. 61, 12. 62. Specialități : Teh
nologia construcțiilor de ma
șini ; Mașini și aparate elec
trice.

CRAIOVA (Județul Dolj), str. 
Electroputere nr. 13. telefon 
37.65. Specialități : Tehnolo
gia construcțiilor de mașini ; 
Mașini și aparate electrice

GALAȚI (Județul Galați), 
str. Traian nr. 203, telefon 
24.64. Specialități : Tehnolo
gia construcțiilor de mașini ; 
Construcții navale.

IAȘI (Județul Iași), str. Sâ- 
răriei nr. 189, telefon 27-60. 
Specialități: Tehnologia con
strucțiilor de mașini ; Ma
șini și aparate electrice.

TG. MUREȘ (Județul Mureș), 
str. Ialomițel nr. 2, telefon 
53.71. Specialități : Tehnologia 
construcțiilor de mașini; Ma
șini și aparate electrice.

PLOIEȘTI (Județul Prahova), 
str. Nucilor nr. 41, telefon 
2.35.51. Specialități : Tehno
logia construcțiilor de mașini : 
Mașini și aparate electrice.

SATU MARE (Județul Satn 
Mare), str. Mihai Eminescu nr.

care : „Diplomația doamnei 
Eseu", de Constanta Marin, 
și „Hoții de cai*, de Stela 
Neagu și Ștefan Haralamb. 
Lista participanților (cuprin- 
zînd în prezent 50 persoane) 
rămîne deschisă, ca o invita
ție adresată și altor Instruc
tori, artiști amatori, activiști 
culturali din întreprinderi șl 
instituții de cultură, din că
mine culturale etc.

V. MOINEAGU

LA BACAU a fost dată 
în folosință o nouă casă a 
copilului cu 200 de locuri și 
o grădiniță de copii, urmînd 
ea în eursnl acestui an să 
lie puse în funcțiune labo
ratoarele Inspectoratului 
sanitar de stat o stație de 
recoltare a singelui. un com
plex stomatologic și încă 
două creșe. Concomitent se 
întocmesc studii în vederea 
extinderii rețelei sanitare 
în localitățile rurale mai 
îndepărtate de orașe.

1, telefon 19. 51. Specialități : 
Tehnologia construcțiilor de
mașini.

TIMIȘOARA : (Județul Ti
miș), B-duI Tinereții nr. 11,
telefon 1. 39. 92. Specialități : 
Tehnologia construcțiilor de
mașini : Mașini și aparate 
electrice ; Mașini și utilaje >n 
industria textilă.

MUNICIPIUL BUCUREȘTI 
— Str. Nerva Traian nr. 35. 
telefon 21. 32. 22. Specialități : 
Tehnologia construcțiilor de 
mașini : Mașini și aparate elec
trice.
CONDIȚIILE DE ADMITERE :

La concursul de admitere în 
liceele industriale pentru cons
trucții de mașini se primesc 
absolvenți ai scolii generale, 
în vîrstă de pînă la 18 ani. in
diferent de localitatea în care 
își au domiciliul.

Concursul de admitere se or
ganizează în două sesiuni : 
sesiunea de vară (iunie) pentru 
ocuparea pină la 80 la sută din 
totalul locurilor planificate, și 
sesiunea de toamnă (septem
brie), pentru ocuparea locurilor 
rămase libere.

Concursul constă din probe 
scrise și orale la limba română 
șl matematică din materia cla
selor V — VIII.

Admiterea se face în ordinea 
mediilor obținute la concurs, 
începînd cu media cea mai 
mare și în limita locurilor pla
nificate pe specialități.

Orientativ, informăm că. Ia 
liceul din Capitală, la concur
sul de admitere pentru anul 
școlar 1968—1969. s-au prezen
tat. nentru 144 locuri planifica
te. 861 de candidați, Tn aseme
nea condiții, media minimă de 
admitere a fost 7.

(Specificăm că datele pe care 
le furnizăm au fost valabile 
pentru anul școlar 1968—1969, 
ele pot fi utilizate orientativ, 
noi avînd grijă să comunicăm 
în timp util eventualele schim
bări oare ar putea surveni 
pentru următorul an școlar).

DIN NOU DESPRE CAPRICIILE IERNII
(CU METEOROLOGUL DE SERVICIU)

— Ce ne pntețl spune 
despre ninsoarea care a că
zut astăzi în Capitală, des
pre vîntul care viscolește 
zăpada ?

— Starea vremii s-a în
răutățit nu numai în Capi
tală. In vestul și nordul 
Munteniei ploaia din ulti
mele zile s-a transformat 
in ninsoare abundentă. In 
sud-estul Bărăganului, Do- 
brogea, Oltenia și vestul po
dișului Transilvaniei pre

larna-i grea, omătul mare...

MIC GHID COTIDIAN
In cooperativa meșteșugă
rească : 14 forme noi de 

servire a populației

Ce-și propune cooperația 
meșteșugărească, în acest 
an. pentru lărgirea «i per
fecționarea servirii popu
lației ? Adresind această în
trebare tov. Leonida Dumi
trescu. vicepreședintele Uni
unii Cooperativelor meșteșu
gărești metal-chimice-lemn 
construcții din București — 
consemnăm, în atenția citito
rilor noștri, răspunsurile :

— In urma analizei rezul
tatelor obținute in anul 1968
— ne-a relatat interlocuto
rul nostru — ne-am propus, 
pentru anul acesta, să înfi
ințăm alte 14 forme de ser
vire a populației. Printre a- 
cestea amintesc : conservarea 
autoturismelor pe timp de 
Iarnă ; lărgirea gamelor de 
decorațiuni interioare, prin 
introducerea serviciilor spe
ciale de proiectare ; extinde
rea activității unităților de 
mobilă, prin repararea și 
lustruirea mobilei la domi
ciliul clientului ; înființarea 
de noi unități ale coopera
ției meșteșugărești în cartie
rele Titan. Drumul Taberei, 
Bcrceni, Colentina, Armata 
Poporului etc.

— Prin ce mijloace veți 
face cunoscute populației 
serviciile dumneavoastră ?

— în afara centrului de 
Informații al U.C.M.B.-ului, 
ne-am propus să deschidem 
o expoziție permanentă, în 
Calea Moșilor nr. 122. Expo
ziția — care se va deschide 
pină la sfirșltul acestei luni
— va cuprinde articolele ce 
se realizează în cadru! coo
perativelor meșteșugărești, 
în scopul cunoașterii lor de 
către publicul consumator și 
al realizării unui dialog mai 
viu, maj operant, cu acest 
public, care ne poate oferi 
sugestii prețioase.

— Ce alte noutăți ne mai 

cipitațiile care au căzut au 
fost maj ales sub formă de 
oloaie. în Banat și Crișana 
numai Ploaie iar în Moldo
va și estul podișului Tran
silvaniei a nins. In nordul 
Moldovei, în cea mai mare 
parte a Munteniei și local, 
în Dobrogea, vîntul s-a in
tensificat viscolind zăpada. 
Capriciile iernii sînt gene
rale. afectînd întregul con
tinent. Precipitații frecven
te sub formă de ploaie, au 

puteți oferi, privind servi
rea populației în 1969 ?

— O instalație de încăl
zire centrală a unui aparta
ment — realizată in cadrul 
cooperației meșteșugărești — 
și care va folosi drept com
bustibil motorina sau păcura.
Moda 1900 — în actualitate?

întreprinderile de specia
litate din cadrul industriei 
ușoare au început producția 
articolelor de plajă. Au fost 
introduse în fabricație cos
tume de baie din fire elas
tice și din țesături imprima
te. țesături plușate pentru 
halate, prosoape și cuverturi 
de plajă. Gama sortimente
lor se va îmbogăți prin in
troducerea în fabricație a 
opt țesături noi și a nume
roase modele de halate, ro
chițe de plajă, bluze și cos
tume de baie. Și o curiozi
tate : revenirea Ia costumele 
de baie ..gen 1990".

Pentru garderoba 
dumneavoastră

Fabricile de confecții au 
început producția articolelor 
destinate sezonului de pri
măvară și vară al anului 
1969. Rochii din bumbac, mă
tase și stofe subțiri sau cos
tume din stofe subțiri de 
vară, într-o gamă variată 
de modele, vor sta la dispo
ziția tinerilor cumpărători. 
Pentru cei mici s-au intro
dus în fabricație rochițe șt 
costumase din bumbac Im
primat, stofe și catifea. De 
asemenea, s-a început fabri
cația pardesiilor, raglanelor 
și sacourilor din țesături de 
lină sau tricoturi hașerate 
pe fire de polimetan (buret). 
Primele Ioturi vor Intra în 
magazine la începutul lunii 
martie.

ST. GĂNESCU

căzut In Bulgaria, Iugosla
via. estul Ungariei, nordul 
Itaiiei. iar sub formă de 
ninsoare. în Polonia, R.D.G. 
și R. F. a Germaniei. In El
veția și Austria precipita
țiile au fost atît sub for
mă de ploaie cit și sub 
formă de lapoviță. In nord- 
estul Europei au conti
nuat să se înregistreze tem
peraturi sub minus 10 gra
de și chiar de minus 29 
de grade (în estul Mării 
Albe). In schimb. în vestul 
și sudul Europei, ele au 
fost mai mari de 0 grade, 
înregistrîndu-se si plus 15 
grade în Creta.

— Situație de ultimă eră?
— Continuă să ningă în 

Moldova, vestul și nordul 
Munteniei, în Crișana și 
Banat, precum și în vestul 
podișului Transilvaniei. In 
Oltenia, sud-estul extrem 
al Bărăganului și în Dobro- 
gea cad precipitații atît sub 
formă de ploaie, cit și la- 
povită si ninsoare,

— Prognoza pentru urmă
toarele zile ?

— Vremea se va amelio
ra. exceptind estul tării, 
unde la începutul interva
lului, vor continua să cadă 
ninsori temporare, iar vîn
tul să prezinte intensificări, 
viscolind zăpada. In rest, 
precipitațiile vor fi locale, 
si mai ales sub formă de 

ploaie. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între mi
nus 8 grade sl plus 2 grade 
iar maximele între minus 5 
grade și plus 5 grade.

I. B.

Recent, Editura pentru litera
tură a oferit cititorilor volumul 
„Pagini de proză" de Ion Barbu. 
Eveniment deosebit, comparabil, 
într-un anume sens, apariției 
postumelor eminesciene. Căci 
sondajele în latura mal puțin 
cunoscută a creației barbiene au 
avut darul să confirme (dacă 
mai era nevoie) un talent de 
excepție, să deschidă perspective 
inedite către receptarea masaju
lui său artistic. Fenomenul se 
cere consemnat și pentru faptul 
că acum, pentru prima oară, 
poetul si savantul se exprimă
— editorial — altfel decit prin 
vers sau ecuație. Efectul este, 
însă, același : tulburător 1 Dato
răm editorului (Dinu Pillat) re
cunoștința cititorilor — îndeosebi 
a celor tineri — atît pentru 
strîngerea materialului risipit de 
autor prin publicațiile interbeli
ce și uitat acolo, cit și pentru 
aspectul efectiv creator al stră
daniilor sale. Mă refer la utilul 
studiu introductiv care, prin re
feriri concrete la climatul inte
lectual al epocii, circumscrie 
viața ș| ideațla genialului nepot 
de zidar.

Desigur, titlul volumului este 
convențional. El nu se justifică 
prin întregul conținut al cărții. 
Interviuri, confesiuni, eseuri, 
medalioane, aforisme — ireduc
tibile fiind la schițe sau nuvele
— nu sînt încă omologate de 
epică. Propunîndu-le drept unic 
personaj idealul poetic, respec
tiv, cel matematic. Ion Barbu 
alias Dan Barbilian, prin geniul 
său creator, forțează hotarele 
genurilor literare, deconcertînd 
obișnuințele noastre didactice. 
Spre a nu părea anacronici, con
chidem și noi împreună cu Dinu 
Pillat : „pagini de proză". Mai 
ales pentru „Veghea lui Rode
rick Usher". Deși, nici această 
translație într-o obsesie a lui 
Edgar Poe nu se sustrage tenta
ției exegetice...

Indiscutabil, în personalitatea 
lui Ion Barbu, prozatorul și cri
ticul coexistă și-și sînt afini. 
Ieșirea poetului în arena publi
cistică echivalează întotdeauna 
cu o luare de atitudine. El nu 
scrie din obișnuință, la dată fixă, 
ci reacționează la stimulii exte
riori, afirmînd san, de cele mai 
multe ori. contestînd violent. De 
aici turnura polemică, intens su
biectivă și exclusivistă a frazei 
sale. Dovada elocventă : „Poeti
ca d-lui Arghezi", pamflet me
morabil dar, desigur, nedrept. 
Intransigenta criticului nu este, 
însă, o simplă ranchiună, cum 
lasă să se înțeleagă autorul „Cu
vintelor potrivite", ci un net 
refuz de a pactiza cu o concep
ție estetică diferită de a sa. De 
altfel, cu cei apropiați structu
ral, Barbu nu-si precupețește 
superlativele. venerația. ca sl 
vehementa, ating la el dimen
siuni enorme. După ce motto-ul 
la „Poetica d-lui Arghezi" aver
tiza : „Cu încruntare mă-ndoiesc 
de acest astru", cîțiva ani mai 
tîrziu, în „Răsăritul Crailor", 
admirația pentru Mateiu Cara- 
giale devenea un extrem de 
ceremonios ritual oriental al u- 
millntel : „Necuvenita cinste 1 
Astăzi prostescul nostru scris se 
căftănește. Un om ciudat șl des
toinic, din misterioasele neamuri 
de miazăzi, vine să-l uimească 
cu foarte scumpe daruri". Și 
poetul adaugă, în ton profetic : 
„E timp să vă bucurați prin mila 
scrisului său. Un act de mare 
iubire si domnească dărnicie 
răscumpărară cetatea voastră 
din păcate grele și vechi. Veți 
Sti de azi înainte să dezgropați 
învățături mai limpezi bătrîne- 
lor ei ziduri".

LA CĂMINELE
CONSTRUCTORILOR

Să nu ne amăgim : disponibi
litățile polemice sînt inepuiza
bile. Ele atestă uneori manifes
tări tipice de don-quljotism. 
Cind nu întîlnește adversari 
demni de sarcasmul său, vajni
cul hidalgo și-i imaginează. Ce
lebra sa Moară de Vînt este 
„poezia leneșe", fantomă creată 
doar în parte He „posaca" sa 
fantezie. întrucît poetica pro
prie se poate defini mai ales 
prin lnacceptare, polemistul îsi 
va „porunci" o mînie activă, 
care să vizeze întregul climat 
liric contemporan: modernis
mul. tradiționalismul, verismui, 
regionalismul. împotriva acestui 
„coșmar" artistic, fenomen — 
după părerea sa — impur și 
nevrednic chiar de a fi certat 
prin „cuvîntul arzător și profe
tic". atitudinea Indicată pare 
abstragerea în lumea valorilor

ION BARBU:

..PAGINI
DE PROZĂ“

barbu

pagini

proză
estetice autentice: „Cu „Craii 
de Curtea-Veche" In sîn și „Ce
tatea de Argint" transcrisă, e 
nimerit să mă eschivez la timp 
în celălalt univers de curății si 
semne". La o lectură mai atentă, 
studiul „Poezia leneșe" revelea
ză negativul poeticii barbiene, 
poetică ce postulează un lirism 
„esențial", aflat în neîncetat 
conflict cu versul facil, ușor di
gerabil.

Din cînd In cînd, platforma 
de pe care sînt rostite „filipice
le" barbiene se schimbă. Dacă, 
uneori, una sau alta dintre mo
dalitățile lirice contemporane 
lui este recuzată în numele pro
priei arte poetice, alteori, între
gul univers al literelor va fi 
privit cu condescendentă de la 
înălțimea celeilalte muze — ma
tematica. Pe savantul de noto
rietate mondială Dan Barbilian 
nu trebuie să-l suspectăm de 
prea multă cochetărie cînd afir
mă : „Mă stimez mai mult ca 
practicant al matematicilor și 
prea puțin ca poet, și numai 
atît cît poezia amintește de geo
metrie". Dar... nici de prea pu
țină ! Căci, Ion Barbu era pe 

deplin conștient de valoarea 
mesajului său liric, dar, în e- 
pocă, altitudinile poeziei mal e- 
raij asaltate de cițiva concurenti 
iluștri : Tudor Arghezi, Lucian 
Blaga. In această competiție, 
Barbu aruncă provocarea în 
timpul artei. însă, ademenln- 
du-și „victima" prin punți de 
trecere peste prăpăstii abil mas
cate. va triumfa cu adevărat în 
perimetrul translucid al geome
triei. Angajat in duelul teore
tic, savantul nu cedează decit 
pentru a ataca mai eficient: „în 
ceea ce mă privește resimt ca o 
umilință neștiința mea de eli- 
nește, neputința în care mă gă
sesc de a proba ca pe un ban 
de argint, sunetul ce emit în o- 
riginal imnurile către Demetra. 
tragediile lui Eschil, versurile 
lui Teocrit. Ceva mai mult, sînt 
gata s-o recunosc public, cu o 

eingură condiție. Umaniștii cla
sici să declare șl ei imediat, ca 
resimt cu o umilință egală și 
vinovată, necunoașterea Ele
mentelor lui Euclid, Stoicelor 
lui Apollonius din Perț Co
lecțiilor matematice ; lui 
Pappus. Dar umaniștii clasici nu 
vor să știe de așa ceva". Refu
giul lui Barbu in universul ci
frelor se explică și prin con
vingerea sa că orientarea spiri
tului într-o epocă dată se re
flectă cu maximum de transpa
rență în evoluția simultană a 
matematicilor. Proba de foc a 
oricărei culturi umaniste constă 
— după opinia artistului — în 
aptitudinea acesteia de a schița 
un contur veridic al Greciei an
tice. Din acest punct de vedere, 
superioritatea geometriei nu 
comportă discuții. Pe cînd, în 
fabulă, gîndirea greacă se oglin
dește mitic, în teoreme ea șe 
exprimă direct : „Poarta prin 
care poți aborda lumea greacă... 
nu este obligatoriu Homer. Geo
metria greacă e o poartă mai 
largă, din care ochiul cuprinde 
un peisagiu auster dar esențial", 
în consecință, marii matemati
cieni vor fi aureolați cu atribu
tul de „eroi ai meditației". Por
tretul lor nu va conține nimic 
grotesc sau impur, ci o paloa
re ascetică. Eliberată de pulsația 
frenetică a pornirilor acut su
biective. fraza își va păstra 
sonul unic, zonele de vibrație 
zenitică nu mal puțin aspectul 
ermetic. Căci. în acest limbai 
de simbioză, termeni ca ,Arcul 
lemniscatei" „curbe afine", 
„curbe abeliene", prin distanța 
la care se situează de înțelege
rea unul lector obișnuit, par vo
cabulele de taină ale unui des- 
cîntec. Apanajul specialiștilor în 
materie sau al Domnișoarei 
Hus...

NICOLAE BALTAG
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ROLLS ROYCE-UL GALBEN 
rulează la Patria orele : 10 ;
12.45 ; 15,15 ; 18 ; 20,30.

BUNA ZIUA. CONTESA ru
lează la Republica orele : 9;
11,15; 13,45; 16,15, Gală ora 20.30, 
Festival orele : 8.30; 11; 13.30; 
16; 18,30; 21, Grivița orele : 9.30; 
12; 15,30; 18; 20,30. Modern orele : 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45.

PIANELE MECANICE rulează 
la Luceafărul orele : 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20.45. Victoria o- 
rele : 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.

UN OM PENTRU ETERNITA
TE rulează la Central orele : 
9,15; 11,45; 14,15. CUȚITUL DIN 
APA orele 16,45; 19; 21, Gloria 
orele : 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30.

FELDMAREȘALA rulează la 
Lumina orele : 9—15,45 în con
tinuare ; 18.30; 20.45. Miorița
orele: 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 
21. Buzești orele : 15,30, 18. UR
LETUL LUPILOR orele : 20.30.

DOMINIKA ȘI PRIETENII F.I 
rulează la Doina orele : 9; 10,30; 
12: 13.30: 16. NEÎNȚELESUL o- 
rele 18,15: 20,30.

HIROȘIMA. DRAGOSTEA 
MEA rulează la Union orele : 
20,30, STRIGATUL orele 15.30; 
18.

RIO BRAVO rulează la Fero
viar orele 8,45—14 in continuare ; 
17,45; 20,45, Excelsior orele : 10; 
13; 16; 19. Melodia orele : 9,30; 
13; 16,45; 20, Flamura orele : 9; 
12: 16: 19.30. București orele : 9; 
12,15; 16,30; 20.

MARELE ȘARPE rulează la 
Aurora orele : 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15 : 20.30. VOLGA orele : 9,15 ; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30

PLANETA MAIMUȚELOR ru

TBMIPUL DV.
lează la înfrățirea orele : 15.15; 
17,45; 20.

BECKET rulează la Dacia o- 
rele . 8,30—20 în continuare,

EXPRESUL COLONELULUI 
VON RYAN rulează la Bucegi 
orele : 9,30; 12; 15.45; 18,15; 20,45. 
Tomis orele : 8,30 ; 11 ; 13.30 : 16 ; 
18,30; 21.

CADEREA imperiului ro
man rulează '.a Unirea orele : 
15.30; 19.

PRIMĂVARA PE ODER ru
lează la Lira orele : 15,30; 18; 
20.30.

PROFESIONIȘTII rulează la 
Drumul Sării orele : 15: 17.30; 
20.

ACEST PAMÎNT ESTE AL 
MF.U rulează la Giulești orele : 
15.30: 18; 20.30.

ZIUA IN CARE VIN PEȘTII 
rulează la Cotrocenl orele : 15.30; 
18. RASCOALA orele : 20,30.

ASTA SEARA MA DISTREZ 
rulează la Floreasca orele : 9; 
11.15; 13,45; 16; 18.15; 20.30.

PANTOFUL CENUȘ.ARESEI 
rulează la Viitorul orele 20.30, 
SAMURAIUL orele : 15.30; 18.

UN DELICT APROAPE PER
FECT rulează la Moșilor orele : 
15,30; 18. SOARE ȘI UMBRA 
orele: 20,30. Rahova orele :
15,30; 18. TUNELUL orele t
20.30.

HOMBRE rulează la Popular 
orele : 15,30 ; 18. BELA orele :
20.30.

CE NOAPTE. BĂIEȚI rulează 
la Munca orele : 16; 18, MICA 
ROMANȚA DE VARA orele : 
20.

WINNETOU (seria a IH-a) ru
lează la Flacăra orele : 18; 20,30, 
HOȚUL DE PIERSICI — orele :
15.30.

PENSIUNE PENTRU HOLTEI 
rulează la Arta orele : 9.15—16.15 
în continuare ; 18.15; 20.15.

COLUMNA (ambele serii) ru
lează la Vitarv orele : 15.30: 19.

AVENTURILE LUI TOM SA

WYER, MOARTEA LUI JOE 
INDIANUL rulează la Progresul 
orele : 15,30; 19.

OPERAȚIUNEA SAN GENA- 
RO rulează la Ferentari orele : 
15,30; 18; 20,15.

PRINȚESA rulează la Pacea 
orele 15,45; 18; 20,15.

CANALIILE rulează la Crfn- 
gasi orele : 15,30; 18; 20,15.

SUFLETE TARI rulează la 
Cosmos orele : 15.30—19

BILANȚ tn PLIN MARȘ. UN 
PROGRAM DE PROPĂȘIRE E- 
CONOMICA — AGRICULTURA 
SOCIALISTA TN PLIN AVlNT, 
ORIZONT ȘTIINȚIFIC nr. 
1 1969. ATLETISM — META
MORFOZE rulează la Timpuri 
Noi orele 9—12 în continuare.

ROLS ROYCE-UL GALBEN— 
24. 25. 26 februarie. Sala Pala
tului.

Joi 27 februarie
• Opera Română : TRIPTIC 

DE BALET ora 19.30 ; • Teatrul 
de Operetă : SECRETUL LUI 
MARCO POLO ora 19,30 ; • 
Teatrul Național (sala Comedia) : 
BECKET ora 19,30. (sala Stu
dio) : PĂRINȚII TERIBILI ora 
19,30 ; • Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Bd. Schitu Măgurea- 
nu) METEORUL ora 20, (sala 
Studio) : PHOTO FINISH ora 
20 ; a Teatrul de Comedie : 
OPINIA PUBLICA ora 20; a 
Teatrul Mic : PREȚUL ora 20 ; 
a Teatrul „C. I. Nottara" (Bd. 
Magheru) : O CASA ONORABI
LA ora 19,30, (sala Studio) : 
ClND LUNA E ALBASTRA ora 
20 : • Teatrul „Giulești" : PĂ
LĂRIA FLORENTINA ora 19.30 ; 
• Teatrul Evreiesc de stat :

DIBUK (premieră) — ora 20 ; a 
Teatrul „Ion Creangă" : ADRE- 
SANȚII NECUNOSCUȚI ora 
9.30 ; a Teatrul „Țăndărică" 
(sala din Calea Victoriei) : PA- 
PUCIADA ora 17 ; SPECTACOL 
NOCTURN (poezie și pantomi- 
mă) — ora 21,30 ; (sala din str. 
Academiei) : A FUGIT UN 
TREN ora 17 ; a Teatrul sati- 
ric-muzical „C. Tănase" (sala 
Savoy) : CAFEAUA CU LAPTE 
DE ADIO ora 19,30, (sala din 
Cal. Victoriei nr. 174) : VARIE
TĂȚI PE PORTATIV ora 19,30 ; 
a Circul de stat : CIRCUL ARE 
CUVINTUL ora 19,30.

PROGRAMUL I
• 11,00 — Limba germană, 

Lecția 44 (reluare) a 11,30 — 
TV. pentru specialiștii din agri
cultură. Legumicultura. Cultura 
legumelor mai puțin răspîndite 
(reluare) a 12,00 — închiderea 
emisiunii de dimineață, o 17.30 
— Telex TV. a 17,35 - Pentru 
elevi. Consultații la chimie (cla
sa a Xll-a) a 18,05 — Limba 
Rusă. Lecția 43. • 18,30 — Stu
dioul pionierilor. „Răspundem 
prezent" a 19,00 — Tele
jurnalul de seară a 19,30 — 
Știri și reportaje din campania 
electorală • 19,40 — La zi. Re
lația industrie-agricultură a 
20,00 — Itinerar european (III) 
Calder — Uriașul și jucăriile. 
Emisiune de Dan Hăulică • 
20,15 — Prefață la Festivalul 
„Cerbul de aur" Brașov 1969 • 
20.30 — Intre metronom si cro
nometru. Emisiune concurs. Te
mele : Constantin Brâncuși și 
Capodopere ale cinematografiei 
a 21,30 — Selecțiuni din opereta 
„Văduva veselă" de Lehar.

a 22,40 — Telejurnalul de
noapte.
PROGRAMUL II
a 20.00 — Telex TV. a 20,05 — 
Concert simfonic. In program : 
„întoarcerea lui Ulysse în pa
trie" de Claudio Monteverdi 
(primă audiție) • 21.05 — Film 
artistic : „Acțiunea secretă
Spree" (II) a 22.30 — Furnalul
— film documentar realizat de 
Studioul „Al. Sahia".

LA CLUBURILE 
TINERETULUI
Tehnîc-Club (sectorul V) : 

Lectoratul „Almanah științific" : 
„Apariția vieții și a omului pe 
pămînt" — vorbește Leonid 
Apostol, cercetător la Muzeul 
Antipa : urmează o gală de 
filme documentare — ora 
18 30; Clubul elevilor (secto
rul IV) : .Caleidoscop distrac
tiv" — ora 17 ; Modern-Club 
(sectorul VIII) : „Cafenea muzi
cală" : „De la trubaduri la 
Beatles". „Romanțe vechi și 
noi". „Șansoneta". „Trubaduri 
moderni" — ora 18.

La casele de cultură 
studențești

CLUJ : „Patriotism și uma
nism" — discuție în cadrul „Tri
bunei opiniilor" ; Filmul artistic 
românesc „Columna" (vineri, 
ora 20) ; CRAIOVA : întîlnire 
cu opereta — audiție muzicală 
(vineri, ora 20) ; GALAȚI : „Pe 
meleagurile patriei și pe glob"
— prezintă șef de lucrări ing. 
Severin Bumbacu (vineri, ora 
20) ; IAȘI : „Clubul artelor" : 
„Concert de muzică de cameră 
cu formația „Virtuoși" (vineri, 
ora 20) : TIMIȘOARA : „Tendin
țe ale prozei românești contem
porane" — interviul săptămînii, 
cu lector univ. Nicolae Ciobanu ; 
Concert de muzică ușoară al 
formației Universității (vineri, 
ora 20,30).

(Vrmare din pag. D

de o lună de zile noi nu ne-am 
mai spălat.

Se înnoptase de-a binelea. Ca 
să intrăm în spălător facem rost 
de o lanternă. La lumina ei pa
lidă observăm că robinetele lip
sesc în totalitate, iar dacă au 
fost vreodată becuri în spălător, 
nimeni nu a putut să ne spună.

Iată-ne la dormitorul nr. 7 
unde la anexa socială dispăru
se pur si simplu plafonul. (De 
fapt, asa se recepționase chiar 
de la început). In dormitor, 
cîțiva tineri stăteau de vorbă, 
într-un colt mai ferit, vreo 4 
învățau... septic. Masă si scaune 
nu-s. iar în loc de cuier, băieții 
improvizaseră trei seînduri 
rupte Pe care le-au bătut Pe 
pereți. Intr-un pat. o oală cu 
ciorbă, acoperită cu o batistă 
murdară. O uitase careva.

...Ne oprim aici cu descrierea 
..realizărilor" obținute după 
semnalul critic al ziarului nos
tru.

De ani de zile — lucru con
firmat de toti cei cu care am 
stat de vorbă — Pe aici nu a 
trecut nimeni, nici director, nici 
gospodar. La aceasta se mai a- 
daugă și faptul că ani în șir au 
fost plătiți lună de lună 13 in
stalatori, 4 zugravi, doi tîm- 
plari, 14 spălătorese, doi lăcă
tuși. Pașii lor s-au oprit de fie
care dată la prima baracă, acolo 
unde se poate ajunge fără ga
loși. ori cizme de protecție. 
Toate acestea. în condițiile în 
care conducerea întreprinderii 
precizează că „s-a întocmit un 
plan de măsuri bine pus la 
punct, eșalonat si care vizează 
renovarea interioară a baraca- 
mentelor, completarea instalații
lor sanitare...". Lucrul acesta 
l-au început în urmă cu un an 
și pu au reușit să Dună Ia punct 
decit o baracă.

După două zile de documen
tare Pe șantier. îl căutăm pe 
directorul administrativ al 
I.C.M., tov. Gheorghe Oprică. La 
întrebarea noastră — „dacă a 
fost în ultimul timp (adică în 
ultimele luni) să viziteze baraca- 
mentele ? — tovarășul director 
ne spune :

— Să fim bine înțeleși, bară
cile ne aparțin nouă, dar gos
podarul — subantreprenorilor 
(n.n, — I.Î.B., I.M.B., I.U.G.T.).

— Dar, tovarășe director, în 
calitate de antreprenor general 
oare nu sînteți obligat să con
trolați activitatea serviciilor

administrative ale subantrepre
norilor ? Si după cîte am con
statat, în colonie nu sînt numai 
barăcile acestora ci și ale dv., 
ale întreprinderii de constructii- 
montaj. Și apoi, dacă tot dv. a- 
firmati că asigurați spațiul lo
cuibil. lumina si personalul de 
întreținere, de ce nu controlați 
activitatea acestui personal, de 
ce lipsesc instalațiile sanitare, 
si electrică în unele dormitoare ? 
Știți că două barăci a 75 de 
paturi fiecare, nu au cearcea
furi pe pat, că Pe saltele pra
ful poate fi scos, fără exagerare 
cu exhaustorul, că jnstalațlile 
sanitare sînt aproape toate de
fecte 9

— S-ar putea să fie o simplă 
întîmnlare... Să știți însă, v-o 
spunem cinstit, că nu aceasta 
caracterizează munca noastră, 
activitatea serviciului adminis
trativ.

Ceea ce confirmă fără îndo
ială că locatarii cu care am dis
cutat au perfectă dreptate cînd 
SDun că nu au văzut măcar o 
singură dată pe cineva din con
ducerea tehnico-administrativă 
vizitînd baracamentele, intere- 
sîndu-se de condițiile de locuit 
ale tinerilor de Pe acest mare 
șantier petrochimic.

Pe bună dreptate ne punem în
trebarea : cu ce se ocîipă cei a- 
proape 200 de salariați angajați să 
răspundă de asigurarea condi
țiilor de locuit normale, civili
zate pe șantierele de aici 1 Pen
tru că din situațiile statistice 
rezultă că numai la platforma 
combinatului sînt angajați : un 
șef serviciu administrativ. 3 in
spectori sociali (interesantă de
numire !) un gospodar șef, 39 de 
îngrijitori, 14 spălătorese, par- 
chetari. zidari, tîmplari etc.. 
etc.

Acestea sînt faptele. Ele nu 
pot însă scuza situația în cnre 
se află grupul social de la plat
forma petrochimică Pitești, nu 
pot iustifica dezinteresul, în
găduința fată de anomaliile exis
tente în cadrul acestor șantiere. 
Ce ar putea întreprinde organi
zația U.T.C. 9 Fără îndoială sînt 
lucruri care depășesc sfera si 
autoritatea acesteia. Nu putem 
trece cu vederea însă fantul că 
secretarul comitetului U.T.C., ac
tivul U.T.C. de Ia platforma pe
trochimică (chiar și acei acti
viști salariați ai sindicatelor) 
investiți cu răspunderi în aceas
tă direcție nu se interesează în 
suficientă măsură de condițiile 
de viată ale tinerilor construc

tori, nu se deplasează cu regu
laritate la dormitoarele acesto
ra (numeroși au fost aceia care 
în discuțiile purtate ne-au rela
tat că nici nu-1 cunosc pe se
cretarul comitetului U.T.C.), iar 
în ședințele de comitet aceste 
probleme nu fac obiectul unor 
analize temeinice, care să se 
materializeze în acțiuni de va
loare. eficiente.

Este îndeobște cunoscut că 
specificul muncii pe șantier, 
dispersarea pe zeci și chiar 
sute de hectare a fronturilor de 
lucru impune ca toate acțiunile 
ce le întreprinde organizația de 
tineret să se desfășoare la clu
bul din incinta întreprinderii. 
Faptul că în marea lor majori
tate secretarii U.T.C. din șan
tierele întreprinderii piteștene 
sint tocmai ei aceia care conduc 
si organizează activitatea pro
ductivă. mobilizarea tinerilor la 
aceste manifestări, nu credem că 
poate constitui o problemă difi
cilă pentru activul U.T.C. din 
întreprindere. Ce ar fi dacă or
ganizația de tineret, căreia l 
s-ar putea alătura si organiza
țiile sindicale de aici, și-ar pro
pune să constituie echipe de 
control obștesc, care să meargă 
în toate dormitoarele, la club. 
Ia cantină, ele să devină purtă
torii de cuvînt ai doleanțelor în
dreptățite ale tinerilor construc
tori ? Ce s-ar întîmpla dacă prin 
mobilizarea tinerilor s-ar pietrui 
celelalte căi de acces în 
platformă ? Dacă în flecare 
dormitor, de pildă, acolo 
unde locuiesc tinerii locatari — 
s-ar constitui prin rotatie, după 
un grafic bine pus la punct, e- 
chipe care să asigure ordinea si 
curățenia ?

Credem că întreaga muncă 
politico-educativă ar cîstiga 
astfel în substanță, conținutul 
acesteia s-ar îmbunătăți radical. 
Este însă nevoie de cunoaște
rea realităților din șantiere, de 
la fiecare lot în parte. Ceea ce 
presupune (și obligă totodată) 
ca secretarul comitetului U.T.C., 
a membrilor acestui comitet sâ 
se deplaseze la toate fronturile 
de lucru, la fiecare echipă și 
șantier să țină o strînsă legătu
ră cu masa de tineri uteciști, să 
le cunoască doleanțele, să le as
culte propunerile. Și pentru 
toate acestea, comitetul U.T.C. 
are datoria șl învestitura să a- 
nalizeze temeinic și curajos si
tuațiile create, să ofere soluții, 
într-un cuvînt, să acționeze eu 
toată sîrguinta și priceperea.



SClNTEIA TINERETULUI Pag. 5

rrV«MA~.-v-7~r

VEȚI RECUCERI JIILUL

GHEORGHE GRUIA :
Șl POTASIULUI DIN CORNEL PENU :

Gazdele în ul-

NICOLAE NEDEF i

«înt 
unui

actua- 
echipa

muzică 
dacă vi

vreo 
sînt

0 întrebare pentru handbaliști:

cadrul întîlnirii admiratori-

R.D. Germane la 
membri ai ambasa-

pentru a doua
consecutiv „Cupa mon-

măiestrie melodii de 
ușoară. Ce veți face 
se va cere să cîntați 7

— Va fi imposibil.
ar trebui să fie prevăzătoare
și să aducă o orchestră. Altfel...

PLECAREA MINISTRULUI MINELOR, METALURGIEI 
R. D. GERMANA

DV. PREFERAȚI

CAMPIONI
FĂRĂ...
TROFEE

8ABAH AL SALEM AL SABAH, Emirul Kuweitului, a tri
mis o telegramă președintelui Consiliului de Stat a! Republicii 
Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune :

Am primit cu mulțumiri mesajul Dumneavoastră prietenesc 
cu prilejul sărbătorii naționale a Kuweitului. Aș dori, la rindul 
meu, să adresez Excelenței Voastre cele mal bune și sincere 
urări ale noastre pentru sănătatea Dumneavoastră personală și 
continua prosperitate a țării Dumneavoastră.

Astăzl, la Sibiu, va avea loc întilnirea organizată de „Scintcia 
tineretului" în colaborare cu secția de propagandă a C.N.E.F.S. 
între tinerii din acest municipiu și handbaliștii din lotul natio
nal din rindul cărora fac parte numeroși maeștri și maeștri 
emeriți ai sportului. Am întrebat în cursul zilei dc ieri pe cîțiva 
dintre invitați ce vor povesti în 
lor lor.

te cîteva zile în Franța ne va 
edifica asupra șanselor noas
tre. Acolo se vor întîlni 
trei presupuse candidate la 
supremația mondială — Româ
nia, R. F. a Germaniei și 
la campioană a lumii, 
Cehoslovaciei.

Miercuri după-amiază, a pără
sit Capitala înapoindu-se în pa
trie, Kurt Singhuber, ministrul 
minelor, metalurgiei și potasiu! ui 
din R. D. Germană, care a făcut 
o vizită în țara noastră la invita
ția ministrului industriei meta
lurgice.

La plecare, pe aeroportul Bă-

neasa, oaspetele a fost condus de 
Ion Marinescu, ministrul indus
triei metalurgice și membri al 
conducerii ministeiului.

Au fost de față Ewald Moldt, 
ambasadorul 
București și 
dd.

PREZENTĂRI DE CONDOLEANȚE LA

REPUBLICII DEMOCRATE GERMANE

AMBASADA In laboratorul de botanică al Institutului pedagogic de 3 ani 
din Pitești

Foto: O. PLECAM

Miercuri la amiază, tovarășii 
Constanța Crăciun, vicepreședin
te al Consiliului de Stat, Ilie 
Murgulescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Simion 
Bughici, membru în Biroul Exe
cutiv al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, Va- 
sile Gjsaa, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, au exprimat 
condoleanțe ambasadorului Re-

publici! Democrate Germane la 
București, Ewald Moldt, și mem
brilor ambasadei în legătură cu 
încetarea din viață a prof. dr. 
Johannes Dieckmann, președin
tele Camerei Populare, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane.

După ce au păstrat un moment 
de reculegere, cei prezenți au 
semnat în cartea de condoleanțe.

OLIMPIADA

— Mi-am început cariera de 
sportiv ca voleibalist. Dar, cele 
mai frumoase amintiri se lea
gă tot de handbal. Nici nu știu 
la care să mă opresc mai întîi. 
Mai trăiesc și acum clipele dra
matice, de neuitat, ale finalei 
de la Praga. cînd echipa noas
tră a cucerit 
oară 
dială". Firește, și ultima ediție 
a C.M., cea din Suedia, și-a 
lăsat puternic amprenta în me
moria mea.

— Vă gînditi cumva șl la cele 
4 lovituri consecutive de la 7 m. 
pe care le-a ratat echipa noas
tră și care au însemnat ieșirea 
din cursă pentru titlul snprem?

— Da. La astea și la altele. 
Unul dintre autorii acestor ra
tări. care ne-au costat mult, am 
fost si eu...

— Mulți știu că vă pasionea
ză muzica și că interpretat! cu

— Șl dv. tovarășe NedeL atl 
Intrat în sport pe altă ușă. si 
nn pe cea a handbalului. E ade
vărat 7

— Da, dar eu nu voi vorbi 
despre cariera mea de sportiv, 
cît. mai ales, despre cea de an
trenor al echipei naționale.

— Destinele unui antrenor 
se leagă implicit de cele ale 
echipei pe care o antrenează. 
Dar la o întrebare fulger tre
buie neapărat să răspundeți : 
va recuceri echipa noastră 
titlul mondial 7

— Un răspuns cert nn se 
poate da. Apropiatul turneu in
ternațional ce va avea loc pes-

Comel Penu s-a impus 
timul timp ca unul dintre cei 
mai talentați portari de hand
bal ai generației tinere. Are 
23 de ani, a absolvit facultatea 
și este proasnăt inginer.

— Care dintre emoții 
mal mari : cele dinaintea 
meci sau examen 7

— N-aș putea să fac 
diferență. Pentru mine
mari și unele și altele. întrucît 
niciodată n-am trecut pe plan 
superior pasiunea pentru sport 
in fața învățăturii și

— Iubitorii sportului 
persoana unor sportivi, 
idol. Sportivii înșiși au 
nea idoli 7

— Da. Și dacă vă interesea
ză, în ce mă privește, aflați că 
acesta este,

A APARUT

LUPTA DE CLASĂ
organ teoretic și politic al Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român
Seria □ V-a — Anul XLIX Nr. 2 — februarie 1969

SUMAR:

• ION MITRAN : Sentimentul înaltei responsabilități sociale ;
• BUJOR ALMAȘAN : Tehnică șl eficacitate ; • OPREA PAR- 
PALA : Eficiența economică a investițiilor suplimentare în agri
cultură ; • MIRCEA HANDOCA : Pornind de la prefețe... ; • 
EMANUEL VALERIU, VICTOR BANCIULESCU : Mișcarea 
sportivă, importantă cerință socială ; • EUGEN IACOB : Her
bert Marcuse — între critică și utopie socială ; • N. S. STA- 
NESCU : Vicisitudini integraționiste ; • I. CLOȘCA : Reglemen
tarea prin tratative a problemelor internaționale — imperativ al 
timpurilor noastre.

Statul socialist și cetățeanul : • NECULAI FROST : Umanis
mul raporturilor dintre organele de stat și cetățeni; • CLE
MENT RUSU : Conlucrarea strînsă cu masele — obligație pri
mordială a consiliilor populare. ■

Sociologie șl investigație socială : • ANDREI ROTIT : „Socio
logia sociologiei” în actualitatea științifică ; • GRIGORE PO
PESCU : Sociologia medicinel ca știință.

Note : • MIHAI IORDANESCU : Științele sociale în școala de 
cultură generală ; • A. TUDOR : Beția de cuvinte.

Documentar : • OCTAVIAN FENEȘAN : Tendințe actuale ale 
ddzVoltării agriculturii în dezbaterea Organizației Națiunilor 
Unite pentru Alimentație șl Agricultură.

Critică și bibliografie : • ION BABICI : Cercetări mureșene 
despre tradițiile de luptă patriotică și intemaționalistă ; • PE
TRE NIȚA : Un punct de vedere marxist asupra sociometriei ;
• STELIAN STREJA : Bazele militare pe teritorii străine — 
un anacronism al contemporaneității.

Din presa Partidelor Comuniste șl Muncitorești : • „La 
Nouvelle Critique" : Despre folosirea citatelor din Lenin (Jean 
Kanapa).

zultate bune la învățătură, hăr
nicie, colegialitate.

— D. Agape (58 la sută), re
zultate bune la învățătură, dis
ciplină.

Criteriile de apreciere Ia 
Grupul școlar forestier se gru
pează cifric astfel : rezultate 
bune la învățătură — 35 ; cole
gialitate — 30 ; „băieți veseli șl 
de viață, simpatici" — 22 ; dis
ciplina — 20 ; buna comportare 
— 16 ; silința — 9 ; cumințenia, 
ordinea — 8. bun sportiv — 5. 
Alte calități consemnate : inte
ligența, seriozitatea, modestia, 
recunoștința, sinceritatea, cin
stea, bunătatea, inventivitatea, 
calmul, luciditatea, voința, pu
terea. Și două opțiuni pentru 
o noțiune cam ciudată : „comic 
flgurist chitarist (bufon)" I

inteligența, 
voința, per-
combați vita- 

inteligența,

(Urmare din pag. I) 
Oficiali sint cei „de drept", adi
că, de pildă, șeful clasei la elevi, 
al grupei la studenți, șeful de 
brigadă intr-o fabrică, tn clasa 
XlI-a M de la „Gh. Lazăr" lide
rul de opinie oficial ar fi șeful 
clasei, Gabriel Constantinescu, 
elev notat numai cu 10 la toate 
materiile. Sondajul de opinie a 
consemnat însă pe altcineva ca 
însumînd aprecierea colegilor 
săi, în proporție șl gradație 
majoritară : Vlad Sergiescu — 
85 la sută, urmat în ordine de 
Gh. Minea — 70 la sută și Vla
dimir Radian — 60 la sută. 
Iată calitățile apreciate de cla
să la acești trei colegi :

— Vlad Sergiescu : capacita
tea și puterea de muncă, pasiu
nea pentru studiu, inteligența, 
cultura, seriozitatea.

— Gh. Minea : 
puterea de muncă, 
severența.

— VI. Radian : 
tea, sinceritatea, 
personalitatea.

Clasa a XlI-a L de la același 
liceu și-a ales liderii dintre 
premiante, optînd însă și pen
tru alte calități :

— Badea Ileana (80 la sută 
din opțiuni) pentru rezultate 
bune la studiu, colegialitate, in
teligență, perseverentă, sinceri
tate, comportare bună fată de 
profesori și elevi.

— Mariana Știrbu (75 la sută) 
pentru spirit de colegialitate, 
capacitate de muncă, perseve
rență, personalitate, bună com
portare, disciplină.

_  Teodora Stanică (60 Ia 
sută) : pentru sinceritate, spirit 
de colegialitate.

In tot cazul, calitățile apre
ciate de către elevii de la li
ceul „Gh. Lazăr" cuprind o 
arie destul de largă. In or
dinea preferințelor : inteligența 
18 ; capacitatea de muncă — 16 ; 
rezultatele bune de studiu — 
17 ; perseverența — 13 ; colegia
litate — 11 ; combativitatea, sin
ceritatea. modestia — 6 ; atașa
mentul fată de colectiv, polite
țea, seriozitatea — 5. Alte apre
cieri cu mai puține adeziuni t 
curajul, prietenia, optimismul, 
setea de cunoaștere, originalita
tea, disciplina, voioșia, siguran
ța, naturalețea, farmecul perso
nal. Plus multe altele cu o sin
gură adeziune.

Elevii Grupului școlar fores
tier și-au ales liderii după cri
terii proprii de apreciere :

— Ion Blejan (95 la sută) 
pentru rezultate excepționale 
la învățătură, disciplină, serio
zitate, perfectă comportare în 
școală șl în afara școlii, cole
gialitate.

— C. Moroșan (60 la sută), re-

• Care sînt colegii pe care 
nu îi apreciați ?
• De ce 7 Care sînt defer 
tele lor 7

Colegii menționați aici nu 
sînt la liceul „Gh. Lazăr" din

TRACTORISTULUI

invers, 
au în 

cîte un 
aseme-

La patinaj — ca ți la alte 
sporturi, de altfel — concu- 
renților li se acordă puncte 
Și, bineînțeki, trofee celor 
care cîștigă competiția. A- 
ceasta-i regula. Recentul 
campionat național de pati
naj viteză care a avut loc, 
așa cuin se știe, la Tușnad, a 
infirmat regula. Cum ? Sim
plu.

Dună cîteva zile de între
ceri disputate, trebuia să aibă 
loc festivitatea de premiere. 
Atmosfera se anunța plină de 
fast. Concurenții uitaseră, în 
așteptarea acestui moment 
solemn, numeroasele necazuri 
pe care le înduraseră pe par
cursul campionatului : arbi
traje necorespunzătoare, lip
site de competență; a fost 
nevoie, adesea, să se recalcu
leze timpii unor concurenți — 
(imaginați-vă campionii ur
cați pe podium, în aplauzele 
mulțimii și detronați după 
cîteva minute) ; o pistă cu di
mensiuni neregulamentare, 
calitatea proastă a gheții; se 
consolaseră și conducătorii 
sportivilor că nu li s-au pus

(Urmare din pag. I)
lentin Mihăileanu de la 
I.M.A. - Doroboi". „Și ce te 
face să crezi „Faptul că 
știu meserie...". A urmat ul
tima serie de întrebări, apre- 
cieiea juriului, aflarea medi
ei. A cîștigat... Valentin Mi- 
băileanu, cel care realizase 
cele mai economicoase cu
pluri de mașini agricole la 
tractorul 651, cel care des
crisese pînă în cele mai mici 
amănunte modul de func
ționare a douăsprezece tipuri 
de mașini agricole, cel caro 
prin cunoștințele de care a 
făcut dovadă, a arătat că 
este cel mai 
profesional, deși 
ciume de numai 
producție.

DÎMBOVIȚA, 
buni dintre cei 
mecanizatori 
derile 
tru mecanizarea agriculturii 
ce au început concursul 
și-au disputat finala „Olim
piadei tractoristului" în sala 
clubului „Petrolul". După 
cîteva serii de întrebări de 
baraj, primele trei locuri au 
fost împărțite de Gheorghe 
Cuța de la I. M. A. - Comi- 
șani, Radu Toma de la 
I.M.A. - Titu și Stelian Dima 
de la I.M.A. - Comișani.

SIBIU. Finala județeană 
■ „Olimpiadei tractoristului" 
a fost cuprinsă în programul 
do acțiuni din cadrul zilei 
tractoristului. După întîlni- 
rea cu ing. Ion Poparad de 
de uzina „Tractorul" Brașov

a arătat 
bine

are 
doi

pregătit 
o ve- 
ani în

Cei
450

mai 
tineri 

din întreprin- 
atrricole și cele pen-

Cei 30 de băieți din 
secția I Bază de la 

Automatica
Tinerii din secția acestei 

mari uzine nu însumează un 
număr prea mare : 30. Dar son
dajul efectuat aici demonstrea
ză că liderul de opinie este, 
după aprecierea unanimă, se
cretarul organizației U.T.C., 
Nicolae Becheși, controlor teh-’ 
nic cu înaltă calificare, tînăr 
serios, disciplinat, studios, dar 
mai ales dotat cu un subliniat 
spirit critic. Drept care N. 
Becheși e apreciat de toți tine
rii pentru faptul că dă totdeau
na tonul în curentul de opinie. 
El e urmat, ca apreciere, de 
Nicolae Bălășel (70 la sută) și 
Ion Diaconu (65 la 
muncă, disciplină, 
vilizată In fabrică 
fabricii. Calități

sută) pentru 
conduită ci- 
și în afara 
apreciate în 

secția „bază" de la Automatica 
în ordinea consemnării : disci
plina — 40 la sută, rezultate 
în producție — 30 la sută, cin-

care a prezentat preocupările 
colectivului său de muncă în 
vederea asimilării de noi 
tipuri de tractoare și îmbu
nătățirii indicilor de funcțio
nare a celor aflate în fabri
cația de serie, dar înainte 
de începerea întrecerilor 
spoitive și a programului ar
tistic, s-a desfășurat faza ju
dețeană a olimpiadei. La 
capătul a cinci ore de dispu
tă, a cișligat Mihai Zolnăr 
de la I.M.A. - Sibiu. In cinstea 
participanților la finala ju
dețeană a olimpiadei, Comi
tetul județean Sibiu al U.T.C. 
a organizat o seară de dans.

★
De Ia Comitetul Central, 

al U.T.C., tovarășul Viorel 
Vizureanu — șeful comi
siei probleme profesionale 
și sociale ale tineretului 
sătesc, ne-a informat că în 
ultimele 
limpiada 
ș-a 
țele leieurniau, rseaiui. 
Buzău, Car a ș-S e v e r i n, 
Alba, Bacău, Timiș, Arad, 
Olt. Galați, Cluj și Mehe
dinți în a doua jumătate 
a lunii martie, o dată cu 
organizarea primei cons
fătuiri pe țară a tinerilor 
mecanizatori, la București 
se va desfășura și faza fi
nală a „Olimpiadei tracto
ristului" cu participarea 
primilor clasați în fiecare 
județ, 
noaște 
tinăr 
căruia 
cheta

săptămini, „O- 
tractoristuiui" 

desfășurat și în jude- 
Teleorman, Neamț.

Atunci îl vom cu
pe Cel mai bun 

mecanizator al țării, 
i se va înmina nia- 

„Tractorul de aur".

investigație riguroasă, o radio
grafie psihosociologă a grupei 7

— încerc. Doar, îmi cunosc 
colegii de cinci ani...

— Caracteristica
— Omogenitatea, 

interesului nostru 
studii riguroase, 
tă ca personalități : 
tian Drăgoi — un 
„tanc intelectual" 
pregătit solid, I. Sofron — stu
dent conștiincios, care a reali
zat mari progrese ca dezvolta
re multilaterală, ca și Conache 
de altminteri. T. Prisăcaru — 
student serios, bun tehnician ; 
apoi Adriana Popescu — viitoa
re inginer fizician și actuală 
poetă (publicată), doi pasionați 
iubitori ai culturii japoneze...

— Colegii dv. îi apreciază 
cumva, mai ales pe cei cu 
„hobby“-uri mal aparte 7

— Nicidecum. Inginerii fizi
cieni apreciază reala valoare. 
Adică buna pregătire științifică, 
perseverența, seriozitatea. Dar, 
firește, și modestia, generozita
tea, solidaritatea.

— Spuneați că sînteți omo-

grupei 7 
în privința 

major — 
Diferenția- 

Crls- 
adevărat 

disciplinat,

metri...
de la

în toate, Redl.

r

Există oare o convergentă

IN SFERTURILE DE FINALA 
ALE „C.C.E." LA FOTBAL

’69 , în frunte se află Stein, 
Arulaid și Nei cu cîte 2,5 
puncte fiecare. La o jumă
tate de punct urmează Keres, 
Gufeld și Gipslis. Iuliu

Gruia, din nou 
„peste" adversar, 
șutează necruță-

9

Foto: 
VIOREL RARA

NOTA

BILANȚUL
FOTBALIȘTILOR BRAZILIENI

în cursul anului 1968, re
prezentativa de fotbal a Bra
ziliei a susținut 20 de me
ciuri, dintre care a cîștigat 
13, alte 5 le-a pierdut, iar 
două le-a terminat la egali
tate. In același an, diferite 
formații de club braziliene au 
susținut peste hotare 178 de 
întîlniri, procentajul victorii
lor fiind de 80 la sută.

TURNEUL DE SAH 
„TALLIN ’69"

După trei runde, în turneul 
internațional de șah „Tallin-

un grup de interese comune. 
Sportivii, avînd spirit de echi
pă, sînt solidari, altruiști ; ei fac 
parte dintre aceia care nu stau 
niciodată pe gînduri cînd tre
buie acționat în direcția unui 
curent favorabil de opinie.

E rindul specialistului 
să interpreteze : 

atenție educatori !
a 

opiniilor în toate rezultatele in
vestigării comunicate cititorului 
în rîndurile de mai sus 7 Dar 
mai întîi reprezintă valori
le numite în acest sondaj — 
deci concepțiile, aprecierile, ju
decățile de valoare — o motiva
ție serioasă pentru o atitudine 
ferm constituită 7 Ținînd seama 
de vîrsta tinerilor noștri investi- 
gați nu se poate trage o conclu
zie definitivă, E adevărat că pri
mează valori specifice relațiilor 
de grup restrîns — colegialita
tea, de pildă, — dar în general 
tinerii în colectivele cărora am

Șl TU EȘTI OPINIA PUBLICA!
București, codașii la învățătu
ră, ci : egoiștii — consemnați de 
9 elevi, îngimfații — de 7 ; cei 
fără personalitate — de 5 ; apoi 
obraznicii, snobii, răzbunătorii, 
nesincerii. Premiantul de vază 
al clasei a XII a fost notat aici, 
de mai mulți colegi sau colege, 
pentru egoism și îngîmfare. 
Alte defecte respinse de elevii 
bucureșteni : lenea, impolite
țea, lipsa de respect, neseriozi
tatea, indisciplina, răutatea, ipo
crizia, și... năravul fumatului I 

La Grupul școlar forestier 
din Sibiu n-au răspuns la aceas
tă întrebare 40 la sută dintre 
elevi, considerînd-o (după cum 
au menționat în scris) ca pe o 
lipsă de colegialitate. Cei care 
au răspuns nu acceptă ca dem
ne de aprecierea lor : indisci
plina — 18 elevi, rezultatele 
slabe la învățătură — 16 ; com
portare necorespunzătoare în 
școală și societate — 14 ; dezor
dine — 8 ; tot 8 elevi au notat 
aici pe unii pur și simplu fiind
că sînt
obraznici, 
pîrîtori, 
neserioși, 
de simțul 
nitate.

„nesuferit!", alții pe 
bătăuși, lingușitori, 

egoiști, încăpățînat!, 
prost crescuți, lipsiți 
datoriei sau de dem-

stea și curajul — 35 la sută, 
comportare civilizată — 30 la 
sută, respectul față de femei și 
vîrstnicl — 30 la sută. Băieții 
de aici consideră defecte inad
misibile : Indiferența — pe pri
mul loc, dezordinea în muncă 
și viața particulară — al doilea 
loc, apoi, lașitatea, exagerările 
în îmbrăcăminte, lenea, egois
mul, risipa.

Caracteristica acestei secții 
constă în existența unui nucleu 
de opinie, alcătuit din opt bă
ieți (în cap cu secretarul, cum 
spun ei), ca mare autoritate în 
secție, datorită calităților lor — 
printre care și combativitatea se 
află pe primul Ioc — care acțio
nează totdeauna potrivit unor 
solide principii, concepții majo
re propuse colegilor și de cele 
mai multe ori asumate de către 
întreaga grupă.

Grupa 455 
fizicieni, de 

nica din

A, ingineri 
la Politeh- 
București

în loc de sondaj cifric, inter
viu. Interlocutor, Barbu Dumi
trescu — student bun. tînăr de 
profundă seriozitate.

— Puteți înlocui dv. singur o

geni : în momente de criză, co
legii sînt ajutați 7

— Noi, „făliți" nu prea avem. 
Lucrăm însă în mod obișnuit 
împreună, ne-am deprins așa. 
Firește, unii ajută cu dragă 
inimă — fără ostentație.: îm
prumută cursuri, ajută la pro
iecte — alții mai puțin.

— Premianțn ?
— Există și premianți gene

roși, ca Virgil Simplăceanu, 
excelent coleg. Dar există și 
premianți egoiști, conștienți de 
valoarea lor și grijulii la con
curență. El vor să atingă ne
apărat un anume plafon — de 
pregătire, apreciere — zicîn- 
du-și că au timp abia după 
aceea pentru solidaritate, pri
etenie, combativitate.

— Care sînt liderii dv. de opi
nie 7

— Desigur, V. Simplăceanu, 
dar și Dragoș Racoveanu. care 
chiar dacă nu se numără prin
tre premianți e inimos, solidar 
(în bine) are simțul echității. 
Dragoș a făcut sport, sport 
de echipă, polo. După pă
rerea mea, components unui 
meritoriu curent de opinie sînt 
adesea cei care au făcut parte 
dintr-o echipă, care âu venit îh 
contact cu mai multi oameni, cu

efectuat investigația, nu aderă Ia 
nonvalori, sau la valori condam
nate de societatea noastră ; dim
potrivă. Fiecare grup, însă, cu 
specificul, său : studenții electro
nist!, ca și tinerii muncitori de 
la „Automatica" au o stare de 
opinie mai structurată. dată 
fiind șl maturitatea, dar șl 
grupul lor mai închegat ca mo- 
biluri. ca interese. Elevii de la 
Grupul școlar sibian dovedesc, 
datorită culturii generale mai 
restrînse, adeziuni la valori u- 
neori discutabile (cele 22 voturi 
pentru „băieți de viață", în 
schimb din pricina condiției lor 
specifice (locuiesc în internat, 
deci sînt mereu împreună, fac 
practică în fabrică) apreciază a- 
desea valori mai solide, mai 
bine delimitate, care pot preve
dea posibilitatea creării curen
tului de opinie.

Elevii 
schimb, 
dezlînată 
poată vorbi de coeziunea strict 
necesară unui grup în vederea 
nașterii curentului de opinie. 
Nerecunoașterea premiatului pe 
locul de lider — demon
strează nu deprecierea valo
rilor de bază, fiindcă majo
ritatea elevilor au aplaudat

liceului teoretic. în 
aderă la o masă cam 

de valori, ca să se

Szabo (România) a totalizat 
un punct în trei runde. El a 
remizat cu Keres în prima 
rundă, a pierdut apoi la Tarve 
(U.R.S.S.) și a remizat cu 
Beek (Finlanda).

După cum se știe, al trei
lea meci dintre echipele Ajax 
Amsterdam și Benfica Lisa
bona, contînd pentru sferturi
le de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la fotbal, 
va avea loc la Paris la 5 
martie. Organizatorii au pro
pus desfășurarea întîlnirii 
după-amiaza, pe stadionul 
Colombes (60 000 de locuri), 
cu începere de la ora 15 (ora 
locală).

la dispoziție foile de punctaj 
și procesele verbale de bilanț 
etc, etc.

Deci, putea începe festivi
tatea de premiere. Și nu se 
poate spune că n-a fost, în- 
tr-adevăr, o festivitate. S-au 
rostit numeroase cuvîntări de 
rigoare, s-a toastat pentru 
„viitorul de aur“ al patinaju
lui viteză, iar cîștigătoriloi 
le-au fost acordate... doar 
călduroase strîngeri de mînă. 
Pentru că, să vedeți dum
neavoastră — 37 de medalii 
și 16 plachete lipseau, ele ur- 
mînd să le fie trimise, cum li 
s-a promis pe loc cîștigători- 
Jor, prin... poștă.

Un singur regret i tovară
șul Florin Gămulea, secretarul 
general al Federației de spe
cialitate, n-a putut participa 
la această frumoasă și origi
nală festivitate de premiere 
cu care s-a încheiat un cam
pionat national. însemnăta
tea altei întreceri sau, zice-se 
„dragostea nețărmurită pentru 
patinajul artistic" l-a smuls 
acestei inedite ceremonii și 
l-a chemat în altă parte 
Păcat 1

Și acum ? Acum campionii 
tării la patinaj viteză așteaptă 
cu înfrigurare să sosească 
poștașul.

S. SPIREA

Start In campionatul

național de patinaj

artistic

rezultatele la studiu — ci absen
ța altora (solidaritate, modestie 
etc.), apreciate de el. Aprecierea 
unei game atît de variate de va
lori dovedește între altele ex
trem de diferite cîmpuri de in
fluentă — familie, prieteni etc. 
— si deci lipsa unei unități in a- 
cest sistem de valori. Fiind vor
ba de un grup de tineri, adică 
de personalități în formare, se 
simte lipsa unei concepții clare 
a educatorului care să știe să 
impună practicarea unor anumi
te .valori necesare constituirii 
cimentului favorabil de opinie. 
Dar cum se face aceasta 7 Filo
zoful Mihail Cernea propune 
următoarele soluții : „întîi de 
toate e necesară analiza tes
tării valorilor care grupea
ză adeziunile membrilor și, 
bineînțeles, conștiința clară a 
valorilor pe care vrea să le 
propună educatorul. Evident, nu 
e suficient să propui. ci să insti
tui niăsnri, pîrghii care să înră
dăcineze valorile. Dar pentru a- 
ceasta nu trebuie să existe o 
ciocnire între valorile declarate 
și cele practicate, adică dintre 
ceea ce se snune și ceea ce se 
face. Conflictul dintre ele e 
factorul cel mai nociv pentru 
formarea unui curent de opinie 
favorabil valorilor înaintate. O 
lecție despre liberul arbitru, dc 
pildă, și impunerea prin obliga
ție a șefului clasei, va descredi- 
ta definitiv principiul ca și pe 
cel care-1 expnne. Fiindcă pu
terea de impunere o au valorile 
practicate, nu cele declarate și 
deci armonia dintre ele se im
pune rapid și convingător De 
asemenea, de mare importantă 
e rolul liderului de opinie, ale 
adevăratei personalități din ca
drul grupului : personalitatea se 
creează în grup, dar poa*» in
fluenta grupul. Iar dacă liderul 
e o falsă valoare, grupul va 
urma alt lider, cel neoficial, 
creînd astfel el singur o altă 
ierarhie de valori. Si, în sfîrsit. 
chest’nnca coczinn’i. coerentei 
grnnnlni : construirea ace«*»i 
coeziuni cere o unificare a acti
vității Ini practice, curentul de 
oninie puțind proveni din aceas
tă coerentă, unitate, dar tot
odată pufînd el îususi să conso
lideze această unitate. în tot 
căzu’, nnmai atunci grupul are 
onlnie unitară, numai ninu"’ se 
poate vorbi de curent d° oninie. 
omogen, nici un mn‘iv disnersat 
ca Interese, activități, preocu
pări".

Dar curentul de opinie are în 
atitudinea sa practicată un'mo
ment decisiv — momentul critic 
al acțiunii opiniei publice care 
va constitui. în continuare, su
biectul dezbaterii noastre.

In acest an, faza finală a 
campionatului și concursului 
republican de patinaj artistic 
se va desfășura începînd de 
la 1 martie. Concursul va con
tinua între 3 și 7 martie, a- 
ducind la start în probele in
dividuale un număr de 53 dc 
patinatoare și 22 de patina
tori, în timp ce la perechi 
vor evolua 5 cupluri. Concu- 
renții vor reprezenta cluburi
le din Brașov, Cluj, Miercurea 
Ciuc și București. întrucît, 
după cum se știe, la pati
noarul „23 August" se desfă
șoară lucrări de amenajare în 
vederea desfășurării „europe
nelor" de box, locul de dis
putare a actualei ediții a cam
pionatului național de pati
naj artistic va fi patinoarul 
Floreasca, în zilele anunțate 
— dimineața de la ora 7,30. 
iar după-amiaza de la ora 
14,00.

O fază din timpul meciului
Foto: C. CIOBOATĂ

SEMNE BUNE,
RAPID

P. DUMITRESCU

SEMNE RELE...
DUKLA BANSKA BYSTRICA 1—0 (1—0)

Ieri, pe stadionul 
Giulești, Rapid a fă
cut trecerea de la o 
temperatură orientală, 
de plus 20 de grade, 
la viscolul... bucureș- 
tean. Meciul cu Du- 
kla Banska Bystrica 
a arătat, în primul 
rînd, o bună capaci
tate fizică a echipei, 
în 
mai 
au jucat în viteză, ca 
pe un teren uscat, și 
i-au depășit de cîte
va ori cu ușurință pe 
apărătorii cehi. Noul 
idol al Giuleștiului, 
Mazurachis, a și în
scris, în minutul 24, 
un gol clasic — în

prima repriză, 
ales, rapidiștii

urma unui „ciclu 
complet" de pase.

Terenul n-a 
tnis, firește, 
unor calități 
In schimb, a 
la maximum 
rea fizică și nervii 
jucătorilor. Spre sfîr- 
șitul meciului, rapi- 
diștiî — poate și din 
cauza oboselii — au 
fost inferiori oaspeți
lor la aceste capitole. 
Rezultatul ? Am asis
tat și la prima elimi
nare într-un meci in
ternațional al anului. 
Același Mazurachis, 
aplaudat pentru gol, 
a fost trimis pe tușă 
de arbitru, împreună 
cu un jucător ceh,

per- 
etalarea 
tehnice, 
solicitat 
pregăti-

pentru „schimbul de 
amabilități" cu... 
pumnii și cu picioa
rele. O parte din 
spectatori — și aces
ta este un semn rău 
înaintea campionatu
lui — s-a antrenat în 
aceste „amabilități", 
aruneînd cu zăpadă
— gest reprobabil — 
în jucătorul ceh eli
minat.

Rapid a jucat în 
urmăloarea formație : 
Rămureanu — Lu- 
pescu, Motroc, Dan, 
Greavu (Ștefan) — 
Dinu, Dumitru (Pop)
— Năsturescu, Adam 
(Angelescu), Mazu
rachis, Codreanu.

PRONOSTICUL NOSTRU 
Programul Pronosport

Atalanta-Pisa
Bologna-Fiorentina
Inter-Milan
Juventus-Varese
I.anerossi-Cagliari
Napoli-Torino
Sampdoria-Roma

nr. 9 — etapa din 2 martie 1969
1 Verona-Palermo 1
X Lecco-Brescia X
2 Perugia-Genoa X1
2 Mantova-Reggiana X

1 Modena-Bari X
X Cesena-Como X



Lupte 

in apropierea 

Saigonului
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Instalațiile militare a- 
Viericane din imediata 
apropiere a Saigonului, 
ca și din Delta fluviului 
Mekong au constituit 
principalele obiective 
ale acțiunilor lansate de 
forțele patriotice sud- 
vietnameze în cea de-a 
patra zi a ofensivei lor 
generale.

In zorii zilei de miercuri, 
scrie corespondentul agenției 
U.P.I., patrioții au atacat puter
nica bază militară americană 
Bien Hoa, situată în împrejuri
mile Saigonului. Lupte violente 
au avut loc în jurul bazei, bom
bardată anterior cu obuze și 
mortiere, a căror explozie a dis
trus la sol 9 elicoptere. In ace
lași timp, instalațiile militare din 
cele patru regiuni tactice din 
Delta fluviului Mekong și zona 
demilitarizată au fost, de ase
menea. bombardate de patrioți. 
In total, scrie agenția FRANCE 
PRESSE, au fost bombardate 
cinci aerodromuri și piste de ate
rizare, în vreme ce numeroase 
poziții deținute de trupele ame- 
ricano-saigoneze au fost atacate 
sau hărțuite.

Încercînd să contracareze ac
țiunile patrioților, care au reușit 
să străpungă mult lăudata „cen
tură de siguranță" a Saigonului, 
fortărețele aeriene „B-52" au 
zburat întreaga noapte, fără în
cetare, lansînd peste 1500 tone 
de bombe asupra regiunilor con
siderate că i-ar adăposti pe pa
trioți. Dar, cum aceștia și-au sem
nalat prezența în imediata veci
nătate a Saigonului, bombele a- 
mericane au căzut la mai puțin 
de 30 kilometri de capitală, în 
regiunea cea mai populată a țării.

Citind, cifrele aproximative 
furnizate de oficialitățile S.U.A. 
de la Saigon, corespondentul a- 
genției U.P.I. menționează că în 
primele trei zile ale ofensivei 
lansate de patrioții sud-vietna- 
mezi au fost uciși peste 200 do 
soldați și ofițeri americani.

VIETNAMUL DE SUD. — Potrioți in timpul unui atac in 
regiunea Quang Tri

Scrisoarea adresată președintelui Adunării I
Generale a ll.AI.ll. dc către Misiunea per-'
manentă a României la Națiunile Unite *
La 25 februarie a.c., la sediul 

O.N.U. din New York, au înce
put lucrările Comitetului de 
pregătire al celui de al doilea 
Deceniu al Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare, însărcinat să 
elaboreze programul acțiuni
lor ce vor fi întreprinse în insti
tuțiile și organismele O.N.U., 
pentru perioada 1970—1980. 
Compoziția acestui comitet a 
făcut obiectul unor lungi con
troverse la O.N.U., întrucît gru
pul țărilor occidentale a insis
tat pentru cooptarea Republicii 
Federale a Germaniei, refuzînd 
participarea Republicii Democra
te Germane pe baza unor clauze 
discriminatorii împotriva cărora 
țara noastră s-a pronunțat încă în 
Adunarea Generală.

Tntr-o scrisoare adresată pre
ședintelui Adunării Generale a 
O.N.U. de către Misiunea Per
manentă a Republicii Socialiste

România pe lingă Națiunile b 
Unite, se arată că țara noastră, 
care sprijină această importantă B 
acțiune a O.N.U. menită să con- g 
tribuie la progresul economic și “ 
social al țărilor în curs de dez- B 
voitare, se află în imposibilitate 
de a accepta să ia parte la lu- • 
crările Comitetului, datorită g 
unor procedeuri discriminato
rii față de unele state și lipsei B 
de consens și colaborare care 
s-au manifestat în stabilirea ■
componenței Comitetului de g 
pregătire. în același, timp, se 
reafirmă punctul de vedere al B
țării noastre potrivit căruia, 
este necesar să se continue ne
gocierile și consultările în vede- g 
rea găsirii unei soluții unanim 
acceptabile, menite să creeze ■ 
cele mai bune premise de lucru b 
și colaborare, reclamate de na- _ 
tura și importanța acestei pro-— 
blerae de interes general. b

(Agerpres)

Sesiunea Comitetului Executiv

La 26 februarie, în Uniu
nea Sovietică a fost lansat 
satelitul artificial al Pâmîntu- 
lui „Cosmos-267". La bordul 
lui sînt instalate aparate des
tinate explorării în continuare 
a spațiului cosmic, un sistem 
radio pentru măsurarea pa
rametrilor orbitei și un sistem 
radiotelemetric pentru trans
miterea pe Pămînt a rezulta
telor diverselor măsurători.

Scrisoarea 
lui W. Stoph

BERLIN 26 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția A.D.N., 
Willi Stoph, președintele Consi
liului de Miniștri al R. D. Ger
mane, a adresat o scrisoare da 
răspuns primarului Berlinului 
occidental, Klaus Schiitz. în a- 
ceastă scrisoare se arată că gu
vernul R. D. Germane a făcut 
cunoscut Senatului Berlinului oc
cidental că, în eventualitatea în 
care alegerea președintelui R.F.G. 
de către Adunarea federală vest- 
germană nu va avea loc în Ber
linul occidental, este dispus să 
asigure cetățenilor vest-berlinezi 
posibilitatea de a-și vizita rudele 
din capitala R.D.G. cu ocazia 
sărbătorilor de primăvară.

slclulr* “t

Primele convorbiri 
la Rawalpindi

Președintele Pakistanului, Ayub 
Khan, a avut miercuri la Rawal
pindi, o primă întrevedere cu re
prezentanți ai Comitetului de ac
țiune democratică care grupează 
opt partide de opoziție de dreapta 
și ai forțelor politice independen
te. Potrivit agenției U.P.I., la ce
rerea delegaților Comitetului de 
acțiune democratică președintele

©

Ayub Khan a acceptat amînarea 
convorbirilor cu 12 zile.

Tntîlnirea dintre președintele 
Pakistanului și reprezentanți ai 
opoziției este prima de acest gen 
după invitația adresată la 5 fe
bruarie liderilor partidelor „res
ponsabile" de opoziție de a par
ticipa la negocieri în vederea re
glementării crizei politice.

„KORDEK“: un proiect 
amina!

Așadar, nici de astă 
dată, reuniunea primilor 
miniștri scandinavi nu 
a reușit să armonizeze 
pozițiile în vederea în
ființării unei uniuni e- 
conomice a Scandina
vici, proiect cunoscut 
sub denumirea de „Nor- 
dek“.

Divergențele se referă la pro
blemele elaborării unei politici 
comune agricole, Ia constituirea 
unui sistem vamal scandinav, 
precum și la crearea unor orga
nisme economice menite, potri
vit inițiatorilor, să orienteze co
laborarea în unele domenii (con
strucția de centrale electrice fo
losind combustibili nucleari, de 
exemplu).

Potrivit corespondenților din 
Helsinki, în cadrul reuniunii des
fășurată cu ușile închise, au fost 
depuse mai multe amendamente 
la vechiul proiect, încercîndu-se 
pare-se, să se înlăture suspiciu-

IN LOCALITATEA SAN
TIAGO DE LAS VEGAS, din a- 
propierea capitalei Republicii 
Cuba, au fost inaugurate cinci 
importante laboratoare de cer
cetare științifică. Personalul a- 
cestor centre de cercetare se 
va ocupa de prelucrarea șl ela
borarea datelor necesare specia
liștilor cubanezi pentru folosi
rea mar bună a condițiilor de 
sol și de climă în vederea dez
voltării intr-un ritm mai susți
nut a agriculturii și creșterii a- 
nimalelor. Aceste laboratoare, 
ce vor servi la cercetările în do
meniile agrochimie!, fitopatolo- 
giei, nematologiei, virologiei și 
entomologiei, se vor încadra In
stitutului Agronomic de pe lin
gă Academia de Științe a Re
publicii Cuba și vor deveni o 
școală pentru pregătirea cadre
lor specializate destinate agri
culturii.

nile celor ce contestă „Nordek"- 
ul. Astfel, Danemarca a propus 
crearea unui fond agricol de care 
să beneficieze toate statele. Sue
dia și-a manifestat dorința de a 
contribui la acest fond cu un 
procent de 40 la sută ; în schimb, 
a solicitat „contramăsuri" — a- 
cordarea unor tratamente prefe
rențiale produselor industriale 
provenite din această țară. Pe dc 
altă parte, în țările cu potențial 
industrial relativ mai redus de- 
cît al Suediei, se manifestă in
certitudini în legătură cu pro
priile programe de dezvoltare in
dustrială, în cazul în care pro
dusele suedeze vor invada piața 
celorlalți parteneri.

Cercuri informate din capita
lele nordice au relatat că în 
cursul reuniunii, pentru a nu 
adînci deosebirile de păreri, pre
mierii Finlandei, Suediei și Nor
vegiei nu au exprimat o atitu
dine categorică față de propu
nerile premierului danez, Hil- 
rnar Bannsgaard, rezervîndu-și 
dreptul de a-și exprima pozițiile 
după consultări mai ample, chiar 
după dezbaterea în parlamentele 
fiecărei țări, a acestei probleme.

Teama în fața cererilor pri
vind o „reconsiderare structura
lă și organizatorică" a colabo
rării nordice, care comportă pe
ricolul instituționalizării unei si
tuații avantajoase pentru unii 
parteneri și menținerii dezechili
brului în dezvoltarea economică 
a Scanclinaviei, impune prudență. 
Amînarea adoptării unei decizii 
de fond în legătură cu proiectul 
„Nordek", tergiversarea discuții
lor dovedesc că, în capitalele 
nordice găsește răsunet ideca 
potrivit căreia extinderea colabo
rării internaționale cu toate sta
tele, pe baze egale, constituie 
premisa sigură a progresului ge
neral și al fiecărei țări în parte.

1. T.

• UNITĂȚILE CELEI DE-A 
6-A FLOTE AMERICANE din 
Mediterana nu vor vizita por
turile turcești, fără a fi înso
țite de alte nave ale N.A.T.O.. 
pînă la o nouă hotărîre a 
Washingtonului, anunța 
miercuri agenția FRANCE 
PRESSE. citind surse informate 
din Ankara. Pentru anul 1969 
fuseseră programate șase ase
menea vizite dintre care două 
au avut deja loc la Istanbul și 
Izmir, provocînd manifestații 
antiamericane,

• DUPĂ CUM TRANSMITE 
agenția KHAOSAN PATHET 
LAO, forțele patriotice laoțiene 
au lansat recent un atac-sur- 
priză asupra aeroportului Atto- 
peu, utilizat de aviația america
nă ca punct de plecare în rai
durile efectuate împotriva zone
lor eliberate. în cursul atacului, 
mai mulți militari americani au 
fost uciși sau răniți. Atacurile 
efectuate anul trecut de forțele 
patriotice laoțiene împotriva ae
rodromurilor americane s-au 
soldat cu distrugerea a 42 de 
aparate de zbor, menționează 
agenția citată.

• PREȘEDINTELE S.U.A., 
Richard Nixon va efectua, în 
cursul acestui an, un turneu în 
America Latină, a anunțat am
basadorul american la O.S.A. 
Potrivit declarației ambasadoru
lui, turneul latin o-american al 
guvernatorului Nelson Rocke
feller, prevăzut pentru luna a- 
prilie, este o acțiune prelimina
ră, urmărind să pregătească te
renul pentru vizita președintelui 
Nixon.

Protocol cultural 
româno-polonez

La 26 februarie, la \'arșov<a, 
a fost semnat protocolul adițio
nal la planul de aplicare a acor
dului de colaborare culturală și 
științifică intre guvernul Repu
blicii Socialiste România și gu
vernul Republicii Populare Po
lone.

Protocolul completează mani
festările prevăzute în planul de 
colaborare culturală și științifică, 
îndeosebi acelea care se vor or
ganiza in România și Polonia cu 
prilejul sărbătoririi celei de-a 
XXV-a aniversări a Zilelor na
ționale ale popoarelor român și 
polonez.

Nixon 
la Bonn

Președintele S.U.A., Richard 
Nixon a sosit miercuri la Bonn 
— a treia etapă a turneului său 
în Europa occidentală. După o 
convorbire cu cancelarul Kiesin- 
ger, au avut loc reuniuni la care 
au participat și miniștri de ex
terne ai celor două țări, William 
Rogers și Willy Brandt. După 
cum rezultă din declarațiile fă
cute de purtătorul de cuvînt al 
guvernului vest-german, tema fa
vorită a convorbirilor a consti
tuit-o și la Bonn problema blocu
lui militar nord-atlantic pentru a 
cărui întărire s-au pronunțat in
terlocutorii în ciuda divergențe
lor existente în jurul acestuia și 
a evidentei influențe nocive pe 
care o exercită asupra realizării 
unei securități europene reale și 
durabile.

Un element nou îl constituie 
faptul că în cadrul convorbirilor 
de la Bonn a fost examinată și 
actuala criză vest-europeană. (La 
Bruxelles, ca și la Londra, s-a 
declarat oficial că președintele 
S.U.A. și partenerii săi de discuții 
au evitat să evoce această criză, 
declanșată de disputa franco- 
britanică). Președintele Nixon a 
căutat să atenueze amploarea cri
zei, arătînd că, după părerea sa, 
această criză nu este „critică".

Președintele Nixon și-a înche
iat vizita sa la Bonn participînd 
la *o ședință a Bundestagului un
de a rostit o alocuțiune.

e PREMIILE GOTTFRIED 
VON HERDER pe 1969, puse 
la dispoziție de fundațiile Frei- 
her von Stein din Hamburg 
și Johann Wolfgang von Goe
the din Basel și decernate anu
al de Universitatea din Viena 
au revenit istoricului de artă 
.Tolan Balogh, pictorului ceh 
Aîbin Brunovsky, arhitectului 
slovac Bohualav Fuchs, compo
zitorului român Mihail Jora, 
poetului iugoslav Marijan 
Matkovici, folcloristului polo
nez Ksawef Piwocki și istori
cului de artă iugoslav Franz 
Stelă.

• CRIZA din Orientul Mijlociu 
și relațiile anglo-egiptene se vor 
afla în centrul convorbirilor pe 
care le va avea cu oficialitățile 
britanice Mahmud Fatczi, con
silier al președintelui Nasser 
pentru afaceri externe și membru 
al Comitetului executiv suprem 
al Uniunii socialiste arabe, care 
urmează să sosească la 9 mar
tie la Londra, relatează agenția 
M.E.N.

încetarea din viață ■
B

a premierului “ 

israelian
Levi Eshkol, primul ministru ■ 

al Israelului, a decedat miercuri g 
dimineața, în urma unui atac 
de cord, a anunțat postul de ra- ® 
dio Ierusalim. b

Levi Eshkol s-a născut în oc
tombrie 1895. Membru al guver- “ 
nului din anul 1948, el a deținut ■ 
diferite portofolii, iar în 1963 a O 
devenit prim-ministru.

*
Postul de radio Ierusalim 

menționează, totodată, că Yigal ® 
Allon, vicepremier, a fost desem- B 
nat provizoriu ca șef al guvernu- g 
lui- „

In stațiunea Nisipurilor de 
aur din apropierea orașului 
Varna, continuă lucrările se
siunii Comitetului Executiv al 
Uniunii Internaționale a stu
denților, care a început la 21 
februarie și la care participă 
110 reprezentanți ai 38 de 
organizații studențești națio
nale de pe toate continen
tele.

în cadrul discuțiilor pe 
marginea raportului secreta
riatului U.I.S., a luat cuvîn- 
tul tovarășul Mihai Stoica, 
vicepreședinte al Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studen
țești din România care □ ex
pus poziția U.A.S.R. față de 
problemele aflate în discuție.

Referindu-se la participa
rea studențimii progresiste la 
marile evenimente sociale și 
politice, vorbitorul a arătat 
că acesteia îi revine un rol 
important în lupta împotriva 
imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului, 
pentru instaurarea unui cli
mat de destindere și de coo
perare între popoare, pentru 
recunoașterea dreptului fie
cărui popor, mare sau mic, 
de a fi singurul stăpîn al 
destinelor sale. Exprimând 
solidaritatea studenților ro
mâni cu lupta poporului și 
studenților vietnamezi, con
ducătorul delegației U.A.S.R. 
a arătat că studenții români 
care au privit cauza poporu-

al II...S.
lui vietnamez ca pe propria 
lor cauză, au acordat și vor 
acorda Vietnamului întregul 
lor sprijin politic, material și 
moral. Vorbitorul a subliniat 
importanța dezvoltării co
laborării și înțelegerii între 
organizațiile studențești ca
re pot aduce o „contribuție 
reală la eliminarea neîncre
derii între popoare, la rea-

De la trimisul
nostru

lizarea securității europene, 
la lupta pentru dezarmare 
generală și încetarea cursei 
înarmărilor, pentru retrage
rea tuturor forțelor armate 
în cadrul frontierelor națio
nale, desființarea bazelor 
militare străine și lichidarea 
blocurilor militare".

Preocupîndu-se de diferite 
probleme concrete al U.I.S. 
cuprinse în raportul secreta
riatului, conducătorul dele
gației U.A.S.R. a subliniat 
necesitatea îmbunătățirii ac
tivității U. I. S. și hotărîrea 
studenților români de a con
tribui și în continuare la în
tărirea unității de acțiune

studenților progresiști de 
pretutindeni pe platforma 
luptei pentru apărarea drep
turilor vitale și a revendică
rilor lor legitime, pentru li
bertate și independență na
țională, împotriva imperialis
mului și reacțiunii, pentru pa
ce, democrație și progres so
cial.

Luni seara la Varna a avut 
loc un mare miting de soli
daritate al tineretului bulgar 
și al participanților la Sesiu
nea Comitetului Executiv al 
U.I.S., cu lupta dreaptă și e- 
roică a poporului, tineretu
lui și studenților vietnamezi 
pentru apărarea și elibera
rea patriei lor. La miting, la 
care au participat peste 5 000 
de tineri din Varn și care 
s-a desfășurat într-o atmos
feră însuflețită, au luat cu
vântul conducătorul delega
ției Uniunii Studenților pen
tru Eliberarea Vietnamului de 
Sud, care participă la sesiu
nea Comitetului Executiv al 
U.I.S., reprezentanți ai stu
denților bulgari și ai U.l

in cadrul lucrărilor sesVu<ăi, 
marți după-amiază au fost 
dezbătute și aprobate cere
rile de afiliere la U.I.S. ale 
Uniunilor naționale ale stu
denților din Salvador, Gua
temala și Siria.

Lucrările sesiunii continuă.

BAZIL ȘTEFAN
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Criza U. E. O. ■

REPLIERI BRITANICE? ;
Lordul Palmerston 

spunea o dată că diplo
mația este jocul presiu
nilor. Mulți observatori 
s-au întrebat în ultimele 
zile dacă dezvăluirea cu
noscutei versiuni brita
nice asupra convorbirii 
de Gaulle—Soamcs nu a 
fost făcută sub inspirația 
amintitei concepții a ce
lui mai strălucit diplo
mat britanic (lin secolul 
trecut.

Mai precis, s-a pus întrebarea 
dacă scandalul diplomatic de
clanșat de britanici nu a urmă
rit, în ultimă instanță, ca prin 
crearea unei breșe între „cei 
șase" și slăbirea poziției Franței, 
să determine prin acest joc ai 
presiunilor cumulate, o „mlă
diere" a opoziției Parisului fată 
de intrarea Angliei în Piața co
mună.

Dacă o atare interpretare a- 
pare corectă, este cel puțin tot 
atit de corect să se constate că 
evoluția de pînă acum a con
flictului nu dă prea mari spe
ranțe Londrei. Dacă ieri a a- 
vut loc, pentru a treia oară în 
ultimele 12 zile, o reuniune a 
Consiliului permanent al U.E.O. 
fără participarea Franței, decla
rațiile făcute de Bonn și în alte 
capitale ale celor cinci parte
neri ai Parisului în C.E.E. de
notă că nu există, cum se ex
prima purtătorul de cuvînt 
vest-german Diehl „nici un fel 
de intenție de a izola Franța 
sau de a se izola de Franța". 
Se pare, de asemenea, că nici 
Nixon nu a putut fi convins 
prin „detonarea" exploziei con
vorbirii de la Elysee să exerci
te presiuni la Paris în profitul 
Londrei. „în a patra zi a tur
neului său european — consta
tă PARISIEN LIBERE — noul 
președinte al S.U.A. n-a evocat 
măcar o dată „bomba" sau 
„mina" (pentru a relua expresia 
folosită de presa londoneză) pla
sată sub picioarele lui de

Ziarul „LE MONDE" pu
blică conținutul unei scrisori 
de protest împotriva stării 
excepționale introduse in Spa
nia la 24 ianuarie. Scrisoa
rea, care a fost adresată mi
nistrului spaniol al justiției, 
Oriol, este semnată de 38 de 
avocați ai baroului din Ma
drid și de dr. Joaquim Ruiz 
Jimenez, președintele organi
zației „Pax Romana". Semna
tarii cer autorităților spaniole 
ca nici o persoană să nu mai 
fie deținută in închisoare fără 
să se cunoască motivele ares
tării sale, iar deținuților să li 
se permită să comunice cu 
rudele lor și cu avocații lor.

Forreign Office. EI a igno- ti 
rat în mod superb atît la 
Bruxelles, cit și la Chequ- B 
res și la Downing Street 10, 
obstacolul ridicat în fața lui pe ■ 
calea apropierii franco-ame- — 
ricane... Purtătorul lui de cuvînt 
a salutat marți pios candldatu- B 
ra britanică la Piața comună, 
dar Harold Wilson s-ar înșela ■ 
dacă ar aștepta ca noul pre- 
ședințe american să-i slujească ■ 
drept avocat la Paris". g

Sprijinul 
guvernul 
Comunelor ---- ----------- , _.
orientarea adoptată In relațiile B 
cu Franța poate constitui indi
ciu că Wilson intenționează să ■ 
continue aplicarea ei. Cert este _ 
însă că îndoielile cu privire la *■ 
oportunitatea „scandalului Soa- g 
mes“ se fac mereu mai puternic 
auzite în capitala britanică. A- g 
ripa stingă laburistă, consideră 
că propunerile menite să pună B 
capăt influenței americane în 
Europa occidentală, atribuite B 
generalului de Gaulle ar fi tre
buit să fie examinate în med B 
serios de guvernul englez. Chiar 
în sinul cabinetului, unii miniș- ■ 
tri și-au exprimat părerea că g 
trebuie acționat pentru lichida
rea divergentelor franco-brita- g 
nice prin convorbiri directe. 
„Dacă Harold Wilson dorește b 
într-adevăr ca Marea Britanie 
să joace un rol important în B 
contextul european — nota ieri 
dimineață cotidianul liberal ■ 
GUARDIAN — el trebuie să ur- 
mărească acum o întîlnlre la ■ 
nivel înalt cu de Gaulle, cu o _ 
ordine de zi nelimitată și ne- ■ 
condiționată. Triumful nostru g 
superficial la U.E.O, a contri
buit la ascunderea faptului că _ 
noi sîntem departe de a face • 
progrese reale. In momentul a- B 
devărului, germanii* înclină din 
nou de partea Franței. De ce să ■ 
nu recunoaștem că politica g 
noastră a eșuat și să nu cău
tăm alternative". B

La Londra se vorbește despre 
o scrisoare trimisă de ministrul ■ 
de externe britanic omologului g 
său francez în care s-ar propu
ne începerea de convorbiri bi- □ 
laterale anglo-franceze în legă- — 
tură cu ideile exprimate la 4 ■ 
februarie de președintele de 
Gaulle (în discuția cu ambasa
dorul Soames). „Francezii — re
levă corespondentul agenției 
REUTER la Paris — nu au răs
puns încă la această scrisoare, 
dar observatorii politici francezi 
consideră că, chiar dacă aseme
nea tratative ar începe, nu e 
posibil să se ajungă la nici un 
acord în condițiile actuale".

A pornit Londra, totuși pe 
drumul reconsiderărilor ?

DAILY MAIL își intitula ieri 
un articol : „Cu de Gaulle nu se 
poate discuta cu pistolul pe 
masă". S-ar putea ca adepții 
londonezi ai cugetărilor lui 
Palmerston să-și fi adus aminte 
de un alt cunoscut aforism al 
faimosului diplomat britanic : 
„Politica este arta posibilului".

EM. RUCAR

masiv obținut de 
laburist în Camera B 
marți seara pentru _

După o perioadă de 
calm relativ, universi
tățile americane cunoso 
actualmente o nouă 
recrudescentă a acțiu
nilor revendicativ-pro- 
testatare studențești, 
în 31 de centre uni
versitare s-au desfășu
rat in cursul ultimelor 
trei săptămini adunări 
în cadrul cărora stu
denții cer noii admi
nistrații să „aducă a- 
casă" tinerii soldați •- 
mericani aflați acum 
în Vietnam și să-șl «n- 
deplinească promisiu
nea de a modifica ac
tualul sistem de recru
tări. Organizațiile stu
dențești din șase uni
versități californiene 
au adresat președinte
lui Nixon o scrisoare- 
memoriu în care cer să 
se interzică „folosirea 
laboratoarelor și po
tențialului de cerceta
re din universități pen
tru scopuri militare". 
Citind rezultatele unei 
anchete întreprinse de 
universitatea Prince
town. agențiile de pre
să americane relevă că 
se asistă la o creștere 
masivă a numărului 
studenților care parti
cipă la acțiuni protes
tatare in diferitele uni
versități (de la 14 la 
sută în anul 1966 '
40 la sută anul trecut 
și la aproape 50 la 
sută în cadrul actualu
lui val de manifestări) 
și că in ultimii doi ani 
peste 2 500 din cele a- 
proape 3 400 de uni
versități și colegii din 
S.U.A. s-au încadrat în 
diferite „mișcări re
vendicative politice".

Dincolo de date sta
tistice, dincolo de in
formațiile despre nu
mărul de centre uni
versitare unde au avut 
sau au Ioc demonstra
ții, unele ziare ameri
cane nu pot, însă, să 
nu descifreze semnifi
cații mai adînci.

Tone de hîrtie, mi
lioane de metri de pe
liculă au încercat să 
creeze imaginea unui 
tineret american lipsit 
de preocupări, pendu- 
lînd intre base-ball, a- 
venturi amoroase și 
goana după dolari. In 
special școlile și uni
versitățile americane 
erau prezentate ca a- 
devărate citadele ale 
indiferenței politice. 
Evident, nu lipseau și 
nu lipsesc presiunile 
pentru promovarea a- 
patiei și indiferentei 
politice a tinerilor. A- 
ceastă acțiune delibe
rată de îndepărtare a 
tinerilor de la marile 
probleme ale societății

e subliniată într-un ar
ticol din WASHING
TON POST : „Univer
sitățile noastre — scrie 
ziarul — apăreau pînă 
acum ca școli confor
miste unde puteai să 
faci studii serioase în
tr-un domeniu de spe
cialitate dar unde idei
le politice erau prost 
văzute, dacă nu chiar 
interzise cînd ele nu 
erau conforme cu idei
le oferite. Intre 
base-ball și fete nu era 
destul spațiu pentru 
discuții. Opiniile de 
stînga. în afara citor- 
va universități din 
mari orașe sînt șl as
tăzi, în general, lovite 
de presiuni, interdicții 
sau chiar sancțiuni". 
Și lată că acest zid al 
conformismului a în
ceput să fie dărîmat. 
„S-a pus în mișcare — 
constată WASHING

Aspect de la recentele ciocniri între studenți ți 
poliție, la Universitatea din San Francisco

cările privind restruc
turarea actualului sis
tem de învătămint su
perior, se remarcă ac
centuarea luării de po
ziție a studențimii în 
probleme dintre cele

„Fermentul politic 
in universitățile 

americane44
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TON POST în același 
articol — ceva ce nu 
a existat pînă de cu- 
rînd decit intr-o pro
porție infimă : un inte
res viu pentru proble
mele și perspectivele 
societății și un senti
ment de responsabili
tate și datorie pentru 
prezentul și viitorul 
tării. Opoziția față de 
războiul din Vietnam 
și, acum, cererea ca 
să nu mai fie sacrifi
cată nici o viață de 
tînăr american în a- 
cest război inutil, con
stituie numai un as
pect foarte imperativ, 
actual și pregnant al 
acestei noi configurații 
politico-spirituale a ti
neretului Americii".

Ampla mișcare stu
dențească din ultima 
perioadă atrage atenția 
mai ales prin faptul 
că. paralel cu revendi

mai importante ale 
vieții politice america
ne. Aceasta face ca 
mișcarea să se bucure 
de simpatia și spriji
nul unor mase studen
țești mereu mai largi. 
Este tocmai ceea ce 
relevă H. Brandon în 
NEW YORK TIMES : 
„Dacă pentru fiecare 
dintre studenții care se 
întrunesc sau demon
strează in sprijinul u- 
nor revendicări politi
ce ca Vietnamul sau 
integrarea rasială sînt 
trei sau patru care se 
află sufletește alături 
de ei dar care au încă 
o oarecare reținere 
față de mitinguri sau 
manifestații de stradă, 
se ajunge la o masă 
de circa trei milioane 
de tineri". Și, apreciind 
că „un număr impre
sionant de mare de 
tineri acționează pe

baza unor convingeri 
ferme de dreptate șl 
echitate, pe baza unor 
principii morale și na 
a avantajelor proprii", 
ziaristul american 
scrie : „S-ar putea, 
poate, obiecta că ce
tind insistent președin
telui să readucă rapid 
în țară soldații ameri
cani din Vietnam, ti
nerii manifestă un in
teres special fiindcă 
nu doresc să fie sol
dați. Este cert insă că 
starea de spirit con
știentă și matură a ti
neretului s-a făcut 
simțită cu mult timp 
in urmă. Este vorba 
de o evoluție pe care 
războiul stupid din 
Vietnam n-a făcut de- 
cît s-o accelereze". A- 
cest punct de vedere 
e împărtășit și de alți 
observatori ai vieții 
publice americane. 
Subliniind că actuala 
mișcare a tineretului 
american „nu este o 
acțiune singulară, iz
bucnită dintr-o con
junctură specială" șl 
că „stadinl protestelor 
fără ținută ale tineri
lor furioși e de mult 
depășit", revista TIME 
explicitează : „Fermen
tul politic a început să 
se manifeste prin miș
carea pentru interzi
cerea armelor nuclea
re, s-a accelerat cn 
manifestațiile în fa
voarea egalității rasia
le, a crescut cu valul 
de împotrivire suscitat 
de războiul din Viet
nam și continuă acum 
cu cererile de înapoie
re a soldaților noștri 
din Vietnam și de mic
șorare a poverii înar
mărilor... Este o veri
tabilă apariție a con
științei politice a tine
retului (american — 
n.n.) Ia care asistăm 
In prezent".

P. N.
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0 povară excesivă

CIUDAD DE ME
XICO 26 (Agerpres). 
— După cum rela
tează ziarul mexi
can „EL DIA", chel
tuielile militare 
ale țărilor latino-a- 
mericane au crescut 
cu peste 1.5 miliar
de dolari între anii

și inutilă
1961—1967. Cele mai 
mari creșteri au 
fost înregistrate în 
Peru (62 Ia sută), 
Paraguay (61 Ia su
tă), Brazilia (57 la 
sută). Columbia (45 
Ia sută). Nicaragua 
(43 la sută) și Boli

via (42 la sută). Zia
rul subliniază că, în 
timp ce alocațiile 
destinate înarmării 
au atins proporții 
atit de mari, creș
terea producției in
terne în America 
Latină a fost de nu
mai 3,7 la sută.

□ □ □ a ■ b □

Un purtător de cuvînt al au
torităților polițienești din Ierusa
lim a anunțat că în după-amiaza 
zilei de 25 februarie clădirea 
consulatului general al Marii 
Britanii din acest oraș a fost 
ținta unui atentat. El a precizat 
că într-un birou aflat la parte
rul clădirii, a fost plasată o 
bombă a cărei explozie a prici
nuit pagube materiale. Nu au 
fost semnalate victime omenești.

Frontul popular pentru elibe
rarea Palestinei a dat publicită
ții la Amman un comunicat în 
care își asumă responsabilitatea 
pentru atentatul care a avut loc 
în incinta clădirii consulatului 
britanic de la Ierusalim, anunță 
agenția FRANCE PRESSE.
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