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Orînduirea socialistă se deosebește 
radical de toate cele precedente, nu 
numai prin faptul că se bazează pe 
relații de producție izvorîte din pro
prietatea obștească, generalizată în 
întreaga economie, ci și prin faptul că 
își fixează în mod deliberat țeluri a 
căror îndeplinire mobilizează toate 
clasele și păturile sociale într-un e- 
fort colectiv și convergent spre pro
gres material și spiritual necontenit. 
Ridicarea continuă a bunăstării po
porului nostru constituie țelul funda
mental al orînduirii socialiste, ocu- 
iflnd locul central în întreaga ac- 

'tivitate a Partidului Comunist 
Român și a statului nostru socialist./ 
„Partidul comunist — sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu la ședința 
Jubiliară a Marii Adunări Naționale 
— este hotărît să facă totul pentru a 
asigura ca omul epocii socialiste să 
simtă din plin binefacerile socialis
mului. Ne gîndim... să facem astfel 
îneît constructorii socialismului să 
simtă ei înșiși ce este socialismul, să 
nu trăiască numai cu gîndul că în 
România vom avea cîndva socialism; 
trebuie să ne încordăm forțele pentru 
a realiza aceasta în etapa actuală, 
pentru generația noastră de astăzi".

Succesele remarcabile obținute în 
ridicarea nivelului de trai al poporu
lui nostru, în asigurarea unei vieți 
demne și civilizate pentru oamenii 
muncii de la orașe și sate constituie 
unul din rezultatele cele mai impor
tante ale politicii partidului și statu
lui nostru, promovate cu consecvență 
de-a lungul celor aproape 25 de ani 
cîți au trecut de la eliberarea țării 
de sub jugul fascist. Orice cetă
țean are posibilitatea să consta
te cu satisfacție saltul uriaș pe 
care l-am făcut pe calea progre
sului și civilizației. Pentru generați
ile tinere, care n-au cunoscut vremu
rile din trecut, apar aproape 
de necrezut cele consemnate în urmă 
cu cîteva decenii în „Enciclopedia 
României", referitor la unele aspecte

ale nivelului de viață de atunci: 
....85 la sută din locuitorii țării nu 
au nici o capacitate de cumpărare... 
Populația rurală și cea de la perife- ' 
ria orașelor se află într-o stare ma
terială extrem de precară. Mortali
tatea este foarte ridicată; boalele 
sociale au luat o întindere îngrijoră
toare".

Reorganizarea din temelii — sub 
conducerea partidului comunist — a 
întregii noastre vieți economice și so
ciale pe fundamentul industrializării 
și al cooperativizării socialiste a agri
culturii, a imprimat un puternic a- 
vînt. tuturor ramurilor economiei na
ționale, diversificării producției și 
valorificării la un nivel superior a 
resurselor materiale și de forță de 
muncă ale tării.

Deveniți stăpîni ai fabricilor și uzi
nelor, ai pămîntului pe care-1 mun
cesc, ai tuturor bogățiilor țării, toți 
cetățenii patriei beneficiază azi din 
plin de marile avantaje ale socialis
mului. Vastul program de dezvoltare 
multilaterală a României, elaborat 
de Congresul al IX-lea. măsurile a- 
doptate de Conferința Națională șl 
de plenarele ulterioare ale Comite
tului Central al partidului au asigu
rat accelerarea dezvoltării forțelor 
de producție, obținerea unor succese 
tot mai mari în sporirea avuției na
ționale și ridicarea, pe această bază, 
a nivelului de trai al maselor.

După cum se știe, indicatorul sin
tetic care caracterizează dinamica 
dezvoltării economice, creșterea re
surselor ce pot fi destinate acumulă
rii și consumului este venitul națio
nal. Constituind sursa nrosperi^til 
întregii noastre societăți, venitul 
național a crescut în anii construcției 
socialiste, pe măsura dezvoltării e- 
conomiei. într-un ritm rapid, consi
derabil superior creșterii populației. 
Elocvente în această privință sînt da
tele pe care le prezentăm în tabe
lul de mai jos :

Purtători
ai titlului de

CANDIDAT
AL FRONTULU

Tn adunările electorale care se desfășoară In întreaga 
țară, zeci de mii de muncitori, țărani cooperatori, intelec
tuali, bărbați și femei, tineri și vîrstnici, care s-au impus 
prin munca lor profesională, însușirile morale și spiritul 
lor gospodăreso, sînt desemnați candidați în alegerile de 
deputați pentru Marea Adunare Națională și consiliile 
populare. Acordîndu-.Ie această Învestitură, alegătorii își 
exprimă încrederea că exponenții lor în organele puterii 
de stat le vor reprezenta cu cinste interesele, vor munci 
neobosit pentru progresul multilateral, pentru Înflorirea 
patriei noastre socialiste.

mestru este egal cu cel realtzat în 
întreg anul 1967. O situație mal puțin 
bună am întîlnit la Uzina de va
goane din Arad. Aici, doar 1/3 din 
planul de export de vagoane aferent 
acestui an era asigurat cu contracte 
ferme.

Corespunzător planului mărit de 
export, remarcabile sînt și eforturile 
ee s-au depus pentru asigurarea cu 
materii prime șl materiale. In toate 
unitățile la care ne referim planul 
de aprovizionare cu materii prime 
necesare producției pentru export 
mai are doar puține puncte nerezol
vate.

Așadar, privite

Creșterea susținută a volumului 
producției materiale, precum și mă
surile preconizate pentru îmbunătă
țirea continuă a nivelului ei tehnic 
și calitativ, creează posibilitatea lăr
girii în măsură însemnată a schim
burilor comerciale ale României cu 
alte țări. In aceste condiții, ale in
tensificării comerțului exterior al 
țării noastre — în 1969, o creștere cu 
peste 9 la sută față de realizările din 
anul trecut — capătă o însemnătate 
crescîndă realizarea exemplară, de 
către toate întreprinderile și minis
terele furnizoare a sarcinilor de li
vrare pentru export, atît sub aspect 
cantitativ și calitativ, cit și din punct 
de vedere al ter
menelor stabilite. 
Din planul de stat 
pe anul 1969 se 
desprind cu clari
tate sarcini preci
se și în acest do
meniu. în strînsă 
concordantă cu 
puterea economi
că de care dispun pentru îndeplinire» 
și depășirea planului la export, fie
cărui județ îi revin în acest an obli
gații sporite, mult superioare reali
zărilor de pînă acum. Așa cum ne 
relată tov. Dumitru Bordea. secretar 
al Comitetului județean Arad al 
P.C.R., — în 1969 sarcina de export 
a unităților economice din acest ju
deț puternic industrializat • crescut 
în mod substanțial.

— Răspunzînd chemării eonferin- 
țel organizației de partid a munici
piului București — ne spunea inter
locutorul — oamenii muncii din ju
dețul Arad a-au angajat, printre al
tele, nu numai să Îndeplinească rit
mic planul de producție Industrială 
pe 1969, dar șl să-l depășească cu 
circa 75 milioane lei, din care 20 mi
lioane lei pentru export. Nu ne în
doim nici un moment că, în adună
rile generale ale salariaților, care 
vor avea loc în întreprinderi, aceste 
angajamente inițiale vor fi suplimen
tate. In unitățile economice ale jude
țului nostru există mari rezerve de 
sporire a producției pentru export, 
rezerve ee vor trebui valorificate cit 
se poate de complet și complex.

Sînt asigurate în întreprinderi toate 
condițiile pentru fabricarea produc
ției destinată exportului 7 Sub acest 
unghi de vedere există unele ră- 
mîneri în urmă ? Și dacă există, 
unde se localizează ele și, mai ales, 
ce trebuie întreprins pentru elimi
narea lor completă T Iată întrebări 
la care, în continuare, am căutat răs
punsul in cîteva întreprinderi 
județul Arad : 
uzinele textile și IPROFIL-Arad, 
întreprinderi al căror plan de pro
ducție pentru export crește tn 
acest an cu 69 la antă, 50.2 la «ută

ancheta economică
3

sub cele două mari 
aspecte ale ciclu
lui economic — 
pe de o parte, a- 
coperirea produc
ției cu comenzi șl 
contracte și. pe 
de altă parte, asi
gurarea cu mate
rii prime și ma
teriale — crearea

«ondlțiilor pentru realizarea planului 
de export pe 1969 al întreprinderilor 
arădene In care ne-am desfășurat in
vestigațiile se prezintă la un nivel 
mulțumitor.

Ce se întreprinde, Insă, în unită
țile economice din Arad pentru rea
lizarea propriu-zisă a producției des
tinată exportului ? Adică, ce măsuri 
s-au luat și se vor lua în acest scop 
In lecțiile de fabricație ?

— Pentru realizarea miilor de va
goane — de 20 de tipuri diferite — 
pentru export tn 1969, vom produce, 
In premieră, concomitent pe șase 
linii de fabricație, ne spunea tov. 
ing. Vasile Abrudan, directorul ge
neral al uzinelor de vagoane. Aceste 
linii tehnologice au fost redotate cu 
utilaje moderne, de mare producti
vitate, stabilindu-se totodată un plan 
de perspectivă de eșalonare a pro
ducției ce se va realiza pe fiecare 
linie de fabricație pînă la sfîrșitul 
anului.

La fel, la U.T.A., așa cum no 
spunea directorul general al uzinei, 
tov. ing. Ovidlu Șerbescu, producția 
pentru export cunoaște condiții deo
sebite de realizare. Programarea par- 
tizllor se face pe loturi absolut se
parate șl pe mașinile cele mal bune, 
iar controlul tehnic de calitate • 
omniprezent; în plus, săptămînal au 
loo analize ale stadiului producției

din
uzina de vagoane,

Dan MATEESCU 
Ghcorghe RADEL

(Continuare In pag. a III-a)

performanțe
Medicina în sprijinul 
marilor 
sportive

(Continuare în pag. a H-a)
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Ajuns la calea ferată 
„barieră” — vizita- 
este întîmpinat de 
poduri: podul cel 

(cîte întîmplări neve-

Internafionalul lecheli Înscrie 
tncâ un coș pentru Steaua tn 
partida cu Rapid (scor 106—86) 

Foto : M. Andreescu

ATLETISM : Record 
publican de sală 
proba masculină de să 
riîură în înălțime

Alte știri sportive în pa
gina a IlI-a.

trecutul în- 
tristă noto- 
bună mă- 

unor cartiere

Exlstă oameni a căror ac
tivitate pe tărîmul obștesc 
rămîfte adeseori anonimă, 
deși se reflectă puternic în 
viața semenilor lor. Un ast
fel de om este și muncito
rul Cornel Ghenie, instala
tor la Combinatul Poligrafic 
„Casa Scînteii". Ceea ce 
ne-a frapat de la primele 
cuvinte pe care le-am 
schimbat a fost simplitatea 
și modestia.

Cînd l-am întrebat cum 
privește candidatura sa, 
propusă de cetățenii cir
cumscripției municipale 319 
București, ne-a răspuns cu 
multă seriozitate : „E o o- 
bligație de mare răspun
dere. A fi deputat în Ro
mânia de azi nu e o simplă 
formalitate care deschide 
perspectiva unei funcții o- 
norifice, ci o înaltă îndato
rire care poartă semnifica-

țla unui credit larg acordat 
de alegători".

Cele spuse de tovarășul 
Ghenie constituie un crez 
de viață pe care el îl 
traduce în practică zi de 
zi, încă din primăvara anu
lui 1965, cînd a fost ales de
putat într-o circumscripție 
de sector.

Dar mai întîi cîteva cu
vinte despre munca sa pro
fesională. Serviciul de in
stalatori la care lucrează e 
un compartiment fruntaș al 
combinatului, iar deputatul 
Ghenie unul din oamenii 
săi de bază, apreciat pentru 
promptitudinea și pricepe
rea sa profesională. La 
orele 3, cînd șiruri nesfîr- 
șite de oameni ies din 
schimbul de muncă, depu-

A. MUNTEANU

șl, respectiv, 10. la nută, comparativ 
cu realizările din 1968.

Ca o primă trăsătură ce «-a des
prins din investigațiile noastre în 
întreprinderile arădene, subliniem 
faptul că, deși dinamica producției 
pentru export marchează o creștere 
accelerată, totuși, în ceea ce privește 
asigurarea condițiilor care să 
mită îndeplinirea ireproșabilă a 
cestor sarcini crescînde, anul 
prezintă o situație mult îmbunătățită 
față de perioadele anterioare. Bună
oară, Ia IPROFIL-Arad, producția 
pentru export planificată a se 
fabrica tn primele trei trimestre 
ale anulai curent este în totalitate 
nominalizată și contractată. La fel la 
U.T.A. — unde contractarea se face 
trimestrial — producția pentru ex
port prevăzută să se realizeze în pri
mul pătrar al anului 1969 este acope
rită cu comenzi în proporție de peste 
90 la sută, în condițiile în care 
nul de export din acest prim

(în procente)
1950 - 100 1955 1960 1965 1966 1967

Populația 106,2 112,8 116,7 117,4 118,2
Venitul național 192 268 413 454 490
Venitul național pe locuitor 181 238 354 387 414

Creșterea continuă a volumului 
venitului național al țării noastre, 
îmbunătățirea calitativă a structurii 
lui pe ramuri, îndeosebi prin spori
rea ponderii industriei de la 44 la 
sută în 1950 la peste 52 la sută în 
prezent, determină mărirea corespun
zătoare a fondului de acumulare și a 
fondului de consum. Astfel, o sporire 
în acest an a venitului național cu 
peste 9 la sută va permite creșterea 
în continuare, a fondului de 
lare cu 10 la sută și a celui

șum cu circa 7 la sută fată de anul 
trecut. Dirijînd în mod conștient uti
lizarea fondului de consum în func
ție de condițiile și posibilitățile reale 
ale economiei noastre naționale, de 
interesele oamenilor muncii și în 
conformitate cu acțiunea legilor eco
nomice ale socialismului, partidul a 
dat. cu prilejul Conferinței Naționale, 
orientarea cu caracter de durată — 
izvorîtă din principiul folosirii fon-

Grija statului socialist pentru apârarea sănâtdjii poporului se concretizează și în dezvoltarea continuâ a rețelei de instituții spitalicești. Tn imagine 
noul spital din Hunedoara (Foto : S. Cristian)

Dezvoltarea construcției 
de locuințe în ultimii ani 
pe întreg cuprinsul țării 
este o realitate consemnată 
cu satisfacție de fiecare 
dintre noi. Cifrele impre
sionante ale realizărilor în 
acest domeniu se adresea
ză mai cu seamă interesu
lui nostru pentru statistică. 
Ele au însă un corespondent 
de o forță sugestivă supe
rioară și acesta este tabloul 
viu, concret și convingător 
al noilor cartiere care prind 
contururi tot mai precise în 
orașele noastre. Nume ca 
Titan, Drumul Taberei, Ți- 
glina, Tătărași, Steagul Ro
șu, Gheorghieni, Tomis șl 
încă multe altele, au dobîn- 
dit azi faima de a reprezen
ta ansambluri urbane de 
o înaltă ținută. Aproape că 
nu există oraș mai însem
nat care să nu se poată 
mîndri cu cel puțin un a- 
semenea cartier, rod al e- 
forturilor susținute ale 
partidului și statului de a 
asigura permanent o viață 
mai bună pentru toți oame
nii muncii. Transformări 
profunde au cunoscut și 
cartierele mai vechi, maha
lalele de altă dată, pe care 
pulsul înnoitor al anilor 
construcției socialismului 
le-a investit cu valențe re
marcabile.

BRĂILA. Vechi oraș la 
gurile Dunării. Născut din 
truda neobositului fluviu, 
dobîndise în 
depărtat o 
rietate, în 
sură datorată 
insalubre, bîntuite de bu-

Curți desfundate ; porți șl 
garduri aplecate. In mijloc 
era maidanul de gunoaie, 
movile de murdării, gropi 
și băltoace de apă verde, 
în care zăceau stîrvuri de 
pisici, de cîini, de găini și 
de purcei, pe care le sfîșiau

atenția. în urmă cu o sută 
de ani locul se chema încă 
Islaz și adăpostea cîteva 
bordeie ale unor lucrători 
din port. Treptat, aici se 
înfiripă o mahala a nevoia
șilor, cărora nu le ajungea 
venitul ca să clădească în

Faima nouă 
vechi cartier i

a unui 
bruileaB

nul plac al cîrciumarilor porcii mari, flămînzi, ce se perimetrul orașului case de
și de teroarea unor oameni 
fără căpătîi. Iată cum des
crie Panait Istrati piața 
mahalalei numite Comoro- 
fca : „Piața avea o întin
dere de cel puțin două hec
tare și de jur împrejur se 
înșirau în neregulă case 
mici cu fațadele văruite în 
galben, împroșcate cu no
roi. Ferestrele erau vopsite 
albastru sau verde aprins.

bălăceau in mocirlă și scor
moneau cu ritul".

Nu departe de Comorofca 
începea cartierul Brăilița, 
cu o înfățișare nu mult di
ferită. Asupra istoriei aces
tui cartier am vrea să ză
bovim mai mult. Primele 
date ni le oferă arheologii, 
dar ele se pierd în negurile 
neoliticului și nu mesajul 
lor este cel care ne-a atras

zid sau cu etaj, așa cum 
pretindeau regulamentele. 
„Era un cartier sărăcăcios 
— ne spune prof. Ion Bros- 
cățeanu, cercetător la Mu
zeul Brăilei — cu numeroa
se cîrciumi, unde căruțașii 
și hamalii din port trăgeau 
la sfîrșitul zilei, să-și verse 
năduful și puținii gologani 
cîștigați cu grea trudă, în 
vreme ce acasă îi așteptau

fără speranță copii 
mînzi".

Cine trece azi prin 
tlerul Brăiliței cu 
poate accepta imaginile ve
nite din alte vremuri prin 
intermediul evocărilor ce
lor ce l-au cunoscut. Maha
laua de altă dată a devenit 
de nerecunoscut. Schimba
rea o simți încă înainte de 
a ajunge aici : strada 
Galați, arteră principală a 
Brăilei, a dobîndit ținuta 
unui bulevard modern, 
ale cărui blocuri noi 
însumează nu mai pu
țin de 1560 de apartamente, 
înzestrate cu confort supe
rior, deservite de magazine 
noi, unități ale cooperației, 
localuri de alimentație pu
blică.
— la 
torul 
două 
vechi 
rosimile azi și cîte drame 
nu se află încrustate în bio
grafia de altădată a 
acestui pod !) purtînd 
linia dublă de tramvai
— o înlesnire recentă pen-

Arh. Gh. SASARMAN

SPORT

BASCHET: în prima 
etapă a returului cam 
planarului, clujenii sin 
gurii învingători 
deplasare

B5ATL0N : întrecerile 
internaționale de la 
Poiana brașov

între 10 șl 15 Ianuarie, la Valdivia 
(Chile) au avut loc lucrările Semina
rului consacrat unor proiecte de „in
tegrare" economică a țărilor Americli 
Latine. Conținutul dezbaterilor este 
elocvent în ce privește situația ac
tuală șl perspectivele acestui proiect; 
astfel, chiar în prima ședință, pre
ședintele Băncii interamericane de 
dezvoltare. Felipe Herrera, a prezen
tat un raport avînd ca temă „criza 
Integrării latino-3tnericanc“.

De altfel, nimic surprinzător. în ul
tima vreme, virulenta unor articole 
din presa acestui continent, tonul în
cins sau amar al discuțiilor din ca
drul unor reuniuni ale comitetelor 
Organizației Statelor Americane 
(O.S.A.), sau eu ocazia diverselor în- 
tîlniri oficiale între reprezentanții ță
rilor din emisfera occidentală relevă 
clar o puternică rezistentă la tenta
tivele lntegraționiste din această 
parte a lumii.

Continentul de la sud de Rio Gran
de oferă un tablou izbitor al discre
pantelor între importantele resurse 
naturale, .potențialul material șl 
uman, pe de o parte, șl gradul scăzut 
de dezvoltare economică și a venitu
rilor populației, pe de a-Ită parte. 
Puțin valorificat pînă în prezent, 
subsolul posedă cantități însemnate 
din rezervele de petrol, cupru, ar
gint etc. ale lumii capitaliste. Țările 
latino-americane sînt. de asemenea, 
mari producătoare agricole în lumea 
capitalistă. Economia loi continuă 
însă să rămînă unilateral dezvoltată, 
să păstreze caracterul de monocul- 
tură sau monoproducție. Produsul 
național brut pe ansamblul acestor 
țări este de circa 8 ori mai mic decît 
al Statelor Unite. Venitul mediu pa 
cap de locuitor în America Latină 
este de 274 dolari pe an. iar în uneia 
țări nu atinge nici 200 de dolari. 
Țările latino-americane au acumulat 
o datorie externă de circa 13 mi
liarde dolari, pentru care plătesc a- 
nua! amortizări în valoare de pesta 
un miliard.

O analiză a cauzelor acestei situații 
dezvăluie faptul că schimburile co
merciale ale țărilor din America La
tină sînt supuse unei flagranta 
inechități. Preturile materiilor prima 
exportate înregistrează o tendință 
constantă de scădere. în timp ce pre
turile produselor industriale impor
tate de aceste state cresc. In condi
țiile în care materiile nrime dețin o 
pondere de aproape 90 la sută din 
exporturile latino-americane deterio-

Viorel POPESCU
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VIE ACTIVITATE
IN CAMPANIA
ELECTORALĂ

Desemnări de candidați Întîlnirî, conferințe

pentru Marea Adunare Națională
în întreaga țară au continuat să se 

desfășoare duminică entuziaste adu
nări cetățenești în cadrul cărora oa
meni al muncii au desemnat noi can
didați pentru alegerile de deputați 
care vor avea loc la 2 martie. Pentru 
Marea Adunare Națională au fost de
semnați în :

JUDEȚUL BACĂU t Dumitru 
Asaftei, inginer la C.A.P. „Nicolae 
Bălcescu", în circumscripția electorală 
nr. 7 Răcăciuni; loan Popa, se
cretarul Consiliului județean U.G.S.R, 
In circumscripția electorală nr. 6 Podu 

I Țurcului.

JUDEȚUL BIHOR : Ianoș Demeter, 
profesor la Universitatea „Babeș Bo
lyai", președintele Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate maghia
ră, în circumscripția electorală nr. 13 
Ținea.

JUDEȚUL CLUJ: Aurel Rău, re
dactor șef al revistei „Steaua“-Cluj, în 
circumscripția electorală nr. 14 Bobîl- 
na ; Clement Rusu, prim-vicepreședin- 
te al comitetului popular județean, 
în circumscripția electorală nr. 11 
Gilău.

„Adîncirea democratismului orîn
duirii noastre socialiste și de stat" 
și „România socialistă în contextul 
relațiilor internaționale" au consti
tuit temele expuse în cadrul mani
festărilor organizate duminică în 
întîmplnarea alegerilor de la 2 
martie în peste 30 de cămine cul
turale din județul Iași. Aceste 
conferințe, care au fost ascultate 
cu interes de aproape 6 000 de 
persoane, au fost prezentate de ca
dre didactice din învățămîntul su
perior și mediu, de conducători de 
întreprinderi și instituții, de acti
viști ai comitetului județean P.C.R.

Purtători al titlului de candidat
0/ Frontului Unității Socialisto

fi activiști ai comitetului județean 
pentru cultură și artă.

★
In aproape 20 de localități din 

Gorj au avut loc duminică întîlniri 
ale sătenilor cu profesori, medici, 
ingineri, juriști și activiști de par
tid, membri ai comisiei județene 
pentru răspîndirea cunoștințelor 
științifice. In cadrul acestor întîl
niri, țărani cooperatori au urmărit 
interesante expuneri despre reali
zările economice și soclal-culturale 
obținute în anii construcției socia
liste pe cuprinsul județului Gorj și 
despre perspectivele ce se deschid 
tn fața acestuia. Vorbitorii au evi
dențiat, în cadrul expunerilor, ală
turi de realizările de ordin econo
mic, înaltul democratism ce stă la 
baza orînduirii noastre, precum și 
semnificația alegerilor de deputați 
de la 2 martie.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

tatul Ghenie îșl consultă agenda tre
burilor sale obștești eșalonate pe fie
care zi a săptămînil. „Cu perseve
rentă șl răbdare — calități mult 
apreciate de alegători, care răs
pund cu bunăvoință la apelul său 
— a reușit (ne informează Consiliul 
popular al sectorului 8) să aducă 
circumscripția la nivelul de fruntașă 
pe municipiu". S-au amenajat parcuri, 
B-au reparat împrejmuirile caselor, 
s-au curățat exemplar străzile de-a 
lungul cărora s-a instalat în ultimul 
an lumină fluorescentă. Dacă am 
menționa numărul zilelor lucrate e- 
fectiv de cetățenii acestei circum
scripții în activitatea patriotică am 
obține cifre impresionante.

Deputatul era prezent si la ședin
țele comisiei de împăciuire din sec
tor, ai cărei președinte fusese alea 
Intre timp. „E un om plin de tact, 
de răbdare, care nu ignoră lucrurile 
mărunte" 
țenl care 
comisie.

Deseori, 
cutreiera 
Stînd de vorbă cu cetățenii, verifica 
și confrunta faptele evocate de li
tigiile în Judecată. Numai după o 
cercetare minuțioasă, deputatul își 
putea spune cuvîntul său plin de au
toritate. Vinerea îl găseai din nou 
în mijlocul alegătorilor «ăl din cir
cumscripția de sector.

în acest angrenaj, care se desfă
șoară sincronizat de la o zi la alta, 
de la o săptămînă Ia alta, deputatul 
Ghenie își găsește totuși timp și 
pentru nevoile sale culturale, pentru 
familie: urmărește publicații tehni
ce, citește ziare și literatură beletris
tică. De unde această inepuizabilă 
energie ? Poate ar fi inutil s-o mai 
repetăm. Muncitorul Ghenie traduce 
în fapt Învestitura de deputat, cu 
răspunderea pentru treburile obștești, 
cu un profund atașament pentru oa
menii muncii și interesele lor.

...în circumscripția municipală 308 
București a fost desemnat 
dr. Dan Gavriliu, medic

— ne relatează unii cetă- 
eu apelat la sus-numita

după-amiază, deputatul 
străzile circumscripției.

candidat 
chirurg.

E pentru prima oară cînd i se acor
dă o asemenea sarcină de înaltă răs
pundere cetățenească. L-am găsit la 
spitalul „C. Davilla". Evenimentul — 
de ce să nu menționăm — pare să-1 
fi surprins. La drept vorbind, nu se 
aștepta (ne-a mărturisit-o cu since
ritate) ca munca sa, realizările sale 
să aibă un 
tătenii unei 
să-i acorde 
în alegeri.

Doctorul Gavriliu lucrează în do
meniul chirurgiei plastice, care des
chide perspective nebănuite pe un 
tărîm de mare însemnătate al lecui
rii maladiilor umane. Ani de zile 
și-a orientat cercetările spre înlocui
rea unul organ indispensabil orga
nismului omenesc — esofagul. A în
cercat să confecționeze un nou eso
fag dintr-o porțiune a intestinului 
subțire, dar operația nu dădea re
zultatul scontat. După cercetări în
delungate, a ajuns la concluzia că 
poate confecționa un nou esofag uti- 
lizînd o parte a stomacului, elimi- 
nînd concomitent splina și muțind 
pancreasul. Această operație extrem 
de complicată, care-i poartă numele, 
a stîmit un viu interes în cercurilo 
medicale internaționale, fiind aplica
tă în prezent cu succes în numeroa
se clinici din lume.

„Lucrez pentru recrearea parțială 
a organismului omenesc — spunea 
doctorul Gavriliu. Sîntem Ia început, 
iar perspectivele înlocuirii „pieselor 
defecte" ale organismului omenesc 
sînt promițătoare".

Doctorul Gavriliu socoate că nu 
poate onora mai deplin încrederea 
ce 1 s-a acordat decît prin conti
nuarea cu pasiune și energie a stu
diilor sale științifice cărora își dedi
că întreaga sa capacitate. „Voi cău
ta totodată — ne-a asigurat dînsul 
— să îmbin această activitate cu 
activitatea de deputat în circum
scripția electorală. Există de altfel — 
chiar dacă sînt invizibile — destule 
afinități între munca pe tărîm știin
țific și cea în mijlocul alegătorilor : 
ambele slujesc omului".

...încercăm să desprindem din spu
sele unor cetățeni de unde provine

asemenea ecou încît ce- 
circumscriptii electorale 
Învestitura de candidat

(Urmare din pag. I)

dulul de consum în mal strînsă con
cordanță cu cerințele legii reparti
ției după muncă — conform căreia 
va trebui să se. asigure o proporție 
mai judicioasă între veniturile indi
viduale directe ale oamenilor mun
cii provenita din muncă și cele pro
venite din fondurile sociale, în 
sensul creșterii ponderii primei ca
tegorii de venituri. Asigurînd strînsă 
împletire a retribuției după muncă 
cu eficiența economică, a intereselor 
personale cu cele generale, această 
orientare răspunde cerințelor mersu
lui înainte, ale progresului economic 
ți social neîntrerupt al țării noastre.

In strînsă corelație cu realizările 
obținute în dezvoltarea economiei 
naționale, partidul și statul au mili
tat consecvent în cele două decenii 
ți Jumătate de Ia eliberare pentru 
ca în viața fiecărei familii, în traiul 
fiecărui membru al societății noastre 
să se răsfrîngă binefăcător succese
le obținute în edificarea socialistă a 
patriei. Sporirea venitului național 
cu circa 7 la sută în anul 1968, față 
de 1967, a asigurat — paralel cu în
făptuirea unui volum însemnat de 
investiții — creșterea veniturilor 
populației cu aproape 10 miliarde lei.

Așa cum s-a precizat la plenara 
C.C. al P.C.R. din decembrie 1968. 
în cursul acestui an se va realiza de 
fapt generalizarea îmbunătățirii sa
larizării, fiind cuprinși în majorare 
toți salarîații din economie. Pentru 
acest an sînt prevăzute sporuri de 
salarii însumînd 4 miliarde lei, ceea 
ce va asigura o creștere de 5.1 la 
sută a salariului real. Această acțiune 
a și început la 1 ianuarie a.c. prin 
majorarea salariilor în învățămîntul 
de toate gradele, în medie cu 19,1 la 
sută ; ea va continua în industria 
alimentară, ușoară și în alte ramuri 
în care se realizează salarii medii 
mai scăzute.

Firește, indicatorul cel mal edifi
cator, care exprimă puterea de cum
părare a salariaților, cantitatea de 
bunuri materiale și servicii pe care 
ei le pot procura eu salariul no
minal este salariul real. Conclu
dent tn acest sens este faptul că 
tn 1968 salariul real era de 2,6 ori mai 
mare față de nivelul atins tn 1950. 
Partidul și statul nostru preconizea
ză ca în 1970, salariul mediu să re-

prezinte 1 400 lei, față de 1115 lei în 
1965, iar salariul 
aceeași perioadă 
la sută.

Ca urmare a 
agricole șl a eforturilor făcute de 
stat pentru dezvoltarea agriculturii 
prin mecanizare, chimizare, lucrări 
de hidroameliorații și introduce
rea cuceririlor științei agricole 
moderne, au crescut an de an și ve
niturile țărănimii, s-a ridicat nivelul 
ei de viață, Numai în perioada 
1965—1968 veniturile bănești obținute 
de țărănime din munca depusă în 
cooperativele agricole au sporit de 
Ia 5,4 miliarde lei, Ia peste 6 miliar
de lei — prin creșterea valorii zilei- 
muncă în acest interval cu 11 la sută. 
Veniturile realizate prin vînzarea 
produselor agricole pe piață au cres
cut de Ia 4,350 miliarde la 5,100 mi
liarde lei.

în strînsă corelație cu sporirea 
veniturilor bănești ale populației de 
la orașe și sate crește cererea sol
vabilă a populației, iar pe baza dez
voltării și diversificării producției 
bunurilor de consum cresc posibili
tățile de satisfacere a acesteia, ca o 
parte componentă importantă a creș
terii nivelului de trai al populației. 
Astfel, în anul 1968, volumul desfa
cerilor de mărfuri cu amănuntul a 
crescut cu 30 la sută față de 1965. 
Legea planului de stat pe anul 1969 
prevede ca volumul de desfacere al 
acestor mărfuri să ajungă la 91 
miliarde lei, ceea ce reprezin
tă o creștere de 7 la sută 
față de 1968. La produsele ali
mentare, și în special la lapte, 
ouă, brînzeturi, legume, preparate 
de carne, pește, se prevede un spor 
de circa 8,5 la sută, deci mai mare 
decît media. Paralel, se prevede spo
rirea livrărilor de produse nealimen
tare (cu circa 5 Ia sută), lărgindu-se 
desfacerile la confecții, tricotaje, în
călțăminte, materiale de construcții, 
articole de uz gospodăresc. Se con
stată creșterea tendinței populației 
de a se orienta spre produsele in
dustriale de uz îndelungat: mobilă, 
aoarate de radio, televizoare, frigi
dere, mașini de cusut, mașini elec
trice de spălat rufe, automobile etc.

Pe lîngă cîștigurile directe rezul
tate pe calea repartiției dună mun
că, populației 1 se pnn la dispoziție 
prin bugetul de stat însemnate fon-

real să crească în 
cu aproximativ 25
sporirii producției

a-creditul unanim acordat cu atîta 
fecțiune. în adunarea electorală des
fășurată zilele trecute, tovarășei An
gela Gherghel, educatoare la o gră
diniță de copii, propusă candidat în 
circumscripția 102 pentru Consiliul 
popular al sectorului 8.

Respectînd canoanele reportericești, 
am putea s-o numim pe tovarășa 
Gherghel o „a doua mamă" a co
piilor de la grădinița în care acti
vează. O mamă nu numai pentru 
copiii prezenți, ci și pentru cei care 
au trecut prin această primă „școa
lă" a deprinderilor elementare. Ceea 
ce a lmpus-o conștiinței cetățenilor 
ca un om vrednic să fie desemnat 
candidat în alegeri a fost exemplara I 
conștiință cu care își îndeplinește 
profesiunea sa. modestă în aparen
tă, dar de neîndoielnică răspundere 
și plină de satisfacții atunci cînd o 
iubești cu adevărat

Faptul a evoluat firesc. De 15 ani 
tovarășa Gherghel îmbină activita
tea sa de institutoare cu o atentă si 
minuțioasă muncă de educație prin
tre copii și părinți. Perioada grădi
niței e numai o etapă pregătitoare 
pentru „copiii" tovarășei Gherghel, 
în decursul căreia se dezvoltă apti
tudini și ies la iveală tare care pot 
fi corectate pe parcurs. Ea le corec
tează cu dragoste și răbdare, cu per
severentă. urmărindu-și cu grijă de 
mamă „copiii" pînă 
turitătii.

Cartierul unde este 
scripția electorală a
ghel reprezintă el însuși un autentic 
„manifest electoral" : e vorba de 
cartierul Pajura, adevărat orășel ri
dicat în ultimii ani vertiginos pe 
fostele buruienișuri din nordul ora
șului. „Partidul ne-a făurit condiții 
pentru a trăi civilizat, iar noi n-a
vem decît îndatorirea cetățenească 
de a pune umărul pentru a face să 
strălucească și mai mult orașul, car
tierul, casa unde locuim" — obiș
nuiește să spună candidata. Și își 
întărește spusele prin fapte. Poate 
că aceasta si explică de ce afecțiu
nea cetățenilor din circumscripție 
pentru proaspăta candidată e sinceră 
și nu comportă nici o controversă.

teatre

• Filarmonica de stat ..George E- 
nescu" (Sala mică a Palatului) : 
Concert dat de Radu Aldulescu șl 
Albert Guttman. In program lu
crări pentru plan și violoncel do 
Beethoven — 20 ; (sala Ateneu
lui) : Concert de muzică franceză 
dat de corul Filarmonicii de stat 
„George Enescu" — 20. Dirijor : 
D. D. Botez.
• Opera Romană : Poventlrll* hil 
Hoffmann — 19,30.
a Teatrul de Operei! : Voievodul 
țiganilor — 19,30.

S Teatrul „Lucia Bturdza Bu- 
ndra" (la sala Teatrului de Co

medie) : D-ale carnavalului — 20.

e Teatrul „C. I. Nottara' (sale 
studio) : Cînd luna e albastră — 
20.
• Teatrul Mic : Ofițerul recruta» 
— 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Oro
logiul din Praga — 20.

în pragul ma-

situată circum- 
Angelei Gher-

■ ■ ■ I B I ■
duri pentru dezvoltarea învățămîn- 
tului, sănătății, culturii, asigurărilor 
sociale și e, altor activități social- 
culturale.

Ceea ce se remarcă din examina
rea dinamicii cheltuielilor social- 
culturale este ritmul lor înalt de 
creștere, care între 1960 și 1969 este 
în medie de 9,9 la sută anual. Sînt 
sume care întregesc bugetul fiecării 
familii, contribuind, alături de creș
terea salariilor și a veniturilor, la 
ridicarea nivelului de trai al celor 
ce muncesc.

• Teatrul de estrada „Ion Vasl- 
lescu" : De la Bach la Tom Jones 
— 20.

• Feldmareșala : PATRIA —
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, BUCU
REȘTI — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, SALA PALATULUI — 19,30 
(seria de bilete — 2706).
a Pantoful Cenușăresel : RE
PUBLICA — 10 ; 12 ; 14,30 ; 17 ; 
19 ; 21.
• Expresul colonelulnl von Kyan : 
LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, FESTIVAL — 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
a Drumul spre Saturn ; Sfirșltul 
Saturnului : MODERN — 9,30 ; 13 ;
16.30 ; '20.
• Giselle : VICTORIA — » ; 11,13 ; 
13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Strigătul : CENTRAL _ 8,30 ; 21. 
A Aventura : CENTRAL — 11 ; 
13,30.
• Noaptea : CENTRAL — 16 ; 18,30. 
A Anna Karenina : LUMINA — 
9—16 în continuare ; 19,30.
a împușcături sub spînzurătoare : 
CAPITOL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.
a Plecat fără adresă : CINEMA
TECA (bilete la casă) — 10 ; 12.30 ;
14.30 ; 16,30.
O Aventurile iul Tom Sawyer : 
Moartea lui Joe Indianul : DOINA
— 9 ; 12,15 ; 16 ; 19,30, GIULEȘTI —
15.30 ; 19, ARTA — 9—15,45 în con
tinuare ; 19,15.
• Fragil sălbatici 1 UNION —
15.30 : 18 ; 20,30.
A Alo, Japonia I : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
a Acuzatul : FLOREASCA —
18,15 ; 20,30.
a Fredy, lovește tu tnttl 1 : FLO
REASCA — 9 : 11,15 ; 13,45 ; ifi.
a Becket : FEROVIAR — 9.30 ; ÎS ;
16.30 ; 20.
a Hombre : RAHOVA — 15,30 ; 18. 
a Magazinul de pe Strada Mare : 
RAHOVA — 20,30.
a Un delict aproape perfect : EX
CELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,30, MELODIA — 9 ; 11,15 ;

cinema

13.30 ; 18 ; 18,30 ; 20,45, GLORIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.
• Profesioniștii : GRIVIȚA —
9.30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, AURORA
— 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
a Lustragiul : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,15 ; 17.45 ; 20. 
a Columna (ambele serii) : BU- 
ZEȘTI — 15,30 ; 19, DRUMUL
SĂRII — 15,30 ; 19, COTROCENI —
15.30 ; 19.
• Vera Cruz : DACIA — 8,30—18,30 
in continuare ; 18,30 ; 20,45.
• Urletul lupilor : BUCEGI — 
9—13,30 tn continuare ;
18,15 ; 20,45.
• O lume nebună, nebună, ne
bună : UNIREA — 18.
• Marianna, agentul 1555 : UNI
REA — 15,30.
• Heldl : LIRA — 15,30 ; 18 ; 20.15.
• Judoka, agent secret : VOLGA
— 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
a Ziua tn care vin peștii l VII
TORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
a Astă seară mă distrez : MIO
RIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, TOMIS — 9—15,45 tn con
tinuare ; 18.15 ; 20,30.
• Căderea Imperiului Roman : 
MOȘILOR — 18.
a Tandrețe : MOȘILOR — 15,30.
• Topkapl : POPULAR — 18 ; 20,30. 
a întoarcerea vrăjltorulnl : POPU
LAR — 15,30.
• Trei copil „mlnnne* i MUNCA
— 16 : 18.
M Casa noastră : MUNCA — 20.
« Viva Marla : FLACĂRA — 15,39 ; 
18.
• Superautomatul: FLACĂRA —
20.30.
a Heroina t FERENTARI — 18.30 ; 
18 ; 20,30.
• Planeta maimuțelor t PACEA —
15,45 ; 18 ; 20,15. j
O Veșnicul Inttrzlat > CRINGAȘI
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Orașul magic : COSMOS — 18 ; 
18 ; 20.
• Tarzan, omul-malmuță ; Fini Iul 
Tarzan : VITAN _ 18.
• Maica Ioana a Îngerilor I TITAN
— 15.30.
• Valea albinelor : PROGRESUL.
— 20,30.
§ Taffy șl vtnătorul s PROGRE- 

UL — 15,30 ; 13.

15.43 ;

17,30 — Telex TV. 17,33 — TV, pentru 
specialiștii din industrie : Calculatoarele 
electronice tn activitatea de proiectare 
și cercetare. Prezintă lng. Al. Popovicl. 
18,05 — Limba franceză — lecția 43. 13,30 
— Albatros — revistă literară pentru 
tineret. 19,00 — Telejurnalul de seară. 

— 2 martie 1989 — Tara se pregătește de alegeri. — Buletinul meteorologic. 
19,40 — stop 1 Emisiune pentru automobillști. 20,00 — Zoo __ Din lumea
animalelor 1 Insulele fermecate (HI). 29,25 — întrebări la care s-a răspuns... 
întrebări la care nu s-a răspuns încă. Al șaptelea continent: Luna. 20,45 — 
Film artistic : „Lenln in Polonia". 22,15 — Cronica ideilor : Frontul Unității 
Socialiste — sinteză a tuturor forțelor politice șl socialo ale națiunii. 
22,50 — Recitalul pianistei Sofia Cosma. 22,50 — Telejurnalul de noapte.
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75 DE ANI DE LA NAȘTEREA

ECATERINEI TEODOROIU

EROINA DE LA JIU
Faptele ei de eroism săvîrșite în 

crîncena încleștare cu dușmanul co
tropitor pe cîmpia de singe a Mără- 
șeștilor le-au cîntat în emoționante 
versuri poeți, le-au slăvit profund 
impresionați ostașii țării și le-au cer
cetat cu înfrigurare istoricii. Poporul 
întreg le prețuiește cu venerație în 
legendele sale. Ecaterina Teodoroiu 
reprezintă un simbol al înaltelor 
virtuți ale femeii-cetățean din patria 
noastră.

Eroina de la Jiu — cum i s-a spus 
— s-a născut la 16 ianuarie 1394 în 
comuna Vădeni, județul Gorj. „Pă- 
mîntul Gorjului — remarca cu în
dreptățit temei istoricul Constantin 
Kirițescu — obîrșie nesecată de e- 
nergii românești, a zămislit și su
fletul minunat al acestei fete eroice, 
amestec de duioșie feminină și de 
vigoare bărbătească".

înzestrată cu o minte ageră, cu 
o dîrzenie și o energie rar întîlnite, 
Ecaterina Teodoroiu deslușește lu
mina cărții la școala primară din 
satul natal. Apoi se înscrie la un 
gimnaziu-internat din București. Vi
sul ei era să devină învățătoare. Au 
venit însă zilele grele ale primului 
război mondial care aveau să-l 
schimbe cu totul firul vieții.

Armate vrăjmașe conduse de gene
ralii prusaci von Morgen, von Staabs 
și contele von Schmettow s-au năpus
tit dinspre vest. în toamna lui 1916, 
asupra României, iar din sud. de 
peste Dunăre, ataca cu înverșunare 
armata germană comandată de tru
fașul von Mackensen. Trupul tării 
era cuprins ca într-un clește. Ostașii 
noștri apărau eroic un front de peste 
1200 km.

In marea încleștare cu dușmanul a 
țîșnit, înflăcărată, dragostea fierbin
te a poporului pentru glia strămo
șească. Mii și mii de tineri si vîrst- 
nici, bărbați și femei, au sărit la 
arme. Atunci, în toamna anului 1916, 
a devenit cunoscută și eroină noas
tră.

Străpungînd munții pe Valea Jiu
lui, Divizia 11 Bavareză înainta 
apropiindu-se de Tg Jiu. Dar la di
gul din apropierea orașului s-a izbit 
de o îndîrjită rezistentă organizată 
de cetățeni si militari români, care 
i-au ținut piept timp de două zile 
șl două nopți. Printre luptătorii cei 
mal curajoși s-a remarcat cu deose
bire tînăra Ecaterina Teodoroiu.

Cu sufletul încărcat de mînie îm
potriva cotropitorilor pămîntulul 
sfînt al patriei, ea s-a avîntat și 
mal aprig în luptă. Vestea mortii 
unuia dintre frații săi în bătăliile 
purtate cu dușmanul în Munții Olte
niei a îndurerat-o. dar a șl îndîr- 
jit-o nespus. Aflînd că un alt frate 
al ei. Nicolae, sergent instructor tn 
regimentul 18 Gorj, se găsea nu de
parte, în apropierea satului Sîmbo- 
tin, a intrat alături de el în focul 
războiului. In timpul unei lupte șl

cel de-al doilea frate este rănit grav 
într-o explozie de obuz și moare sub 
privirile ei. Cu inima sfîșiată de 
durere, Ecaterina Teodoroiu a luat 
arma fratelui răpus, legîndu-se cu 
jurămînt, în fața tuturor ostașilor 
aflați acolo, să lupte pe viață și pe 
moarte pentru izgonirea dușma
nului din țară. La Bărbătești 
a căzut prizonieră. Ingenioasă, 
cum era. a izbutit să scape. Dar în 
înverșunatele lupte din preajma gă
rii Filiași a fost grav rănită la am
bele picioare de schijele unui obuz. 
Pentru faptele el de eroism i se con
feră gradul de sublocotenent. înso
țește apoi unitățile militare pînă în 
Moldova. Cu rănile încă nevindecate 
se încadrează în compania a 7-a a 
regimentului 43/59 Lupeni. în primă
vara anului 1917 „pentru vitejia și 
devotamentul ce a arătat pe cîmpul 
de luptă", 1 se conferă medalia 
de război „Virtutea Militară" clasa 
a Il-a. ce se adaugă unei alte me
dalii „Virtutea cercetășească". de 
aur, primită mai înainte.

In august 1917, în timpul marilor 
bătălii de la Mărășești, voluntarei 
sublocotenent Ecaterina Teodoroiu i 
se încredințează comanda unui plu
ton de ostași. „Sentimentul patriotic 
arzător care țîșnea din toată ființa 
Ecaterinei Teodoroiu — nota despre 
ea un contemporan — impunea osta
șilor și le inspira o desăvîrșltă în
credere în victorie".

în noaptea de 22 august s-a des
fășurat bătălia de glorie și de jertfă 
pentru Ecaterina Teodoroiu. „Pînâ 
noaptea tîrziu — arăta locotenentul 
Victor Cădere care a luptat alături 
de eroină — nu s-a liniștit pădurea, 
care vuia, de parcă mii de securi 
ar fi lovit-o fără preget. Si volun
tara Ecaterina Teodoroiu a fost la 
post. Nu mai era nimic femeiesc în 
ea ; l se oțetise inima și întreaga ei 
ființă, ca unui dintre cei mai încer
cați luptători". Atunci. în cel din 
urmă ceas al eroicei epopei a Mără- 
șeștilor, Ecaterina Teodoroiu a dă
ruit patriei iubite tot ce a avuț(Ț: 
mai scump — viata.

în ordinul de zi nr. 1 din 24 au
gust, dat pe regimentul 43/59 infan
terie, eroismul Ecaterinei Teodoroiu 
era astfel evocat: „Aceea care în 
vitejia-i comunicativă a murit în 
clipa cînd se descoperea spre a-și în
demna ostașii cu vorbele : „înainte, 
băieți, nu vă lăsați, sînteți cu mine !“ 
are drept din clipa aceasta la cinsti
rea veșnică a tuturor românilor".

La 9 iunie 1921 a avut loc deshu
marea osemintelor eroinei din mor- 
mîntul de pe linia frontului unde 
căzuse. Așezate într-un sicriu turnat 
din oțelul unor tunuri capturate da 
la dușman au fost depuse în mor- 
mîntul-monument ridicat în inirtia 
orașului Tg. Jiu, orașul în care vaj
nica luptătoare primise botezul fo
cului.

Dr. i. SPALAȚELU

Manifestări consacrate 
aniversării Unirii 

Principatelor Române
Cu prilejul aniver

sării a 110 ani de la 
Unirea Principatelor 
Române, duminică di
mineața la clubul u- 
zinei „7 Noiembrie' 
din Craiova a fost 
organizat un simpo
zion. Despre semnifi
cația acestui impor
tant act istoria în 
viața țării noastre au 
vorbit prof. Marin 
Marinescu și Adrian

!3 i O E

Popescu, secretarul 
cercului de filatelie 
al clubului „1 Mai* 
din localitate.

Duminică au avut 
loc în județul Alba 
numeroase manifes
tări cultural-aitistice 
consacrate zilei de 24 
ianuarie, dată care 
marchează împlinirea 
a 110 ani de la Uni
rea Principatelor Ro
mâne. In peste 60

Ei' -H.M' H

de cămine culturale 
printre care cele din 
Pianu de Sus, Vințu 
de Jos, Baia de A- 
rieș, Lupșa, Fărău șl 
altele s-au ținut con
ferințe și expuneri, 
în numeroase loca
lități au avut loc 
programe artistice, 
simpozioane și seri 
literare consacrate 
acestui eveniment.

(Agerpres)

O o
va date. Dacă în România dinainte 
de război existau aproximativ 4 mi
lioane de analfabeți sau semianal
fabet!, în prezent se generalizează 
învățămîntul obligatoriu de 10 ani. 
Pentru tnvățămînt au fost alocate, 
an de an, mijloace financiare mereu 
sporite. Numai în anul 1969 suma 
alocată din bugetul statului va fi de 
8,3 miliarde lei.

Grija pe care partidul șl statul o 
acordă creării unor tot mai bune 
condiții de învățămînt șî de viață 
tineretului' patriei, eforturile pe care

patria noastră, indiferent da națio
nalitate.

Sprijinul material tot mai substan
țial acordat de stat pentru pregăti
rea școlară și educarea tineretului 
se exprimă și în creșterea de la an 
Ia an a cheltuielilor făcute pentru 
fiecare elev. Spre exemplu, cheltuie
lile medii anuale pentru un elev în 
școlile de cultură generală au fost 
în anul 1960 de 800 lei. în 1965 de 
1040 lei, în 1967 de 1130 Iei șl în 
1968 de 1 190 lei.

Numărul actual al studențl-

Creșterea continuă
9

a bunăstării poporului
Dacă fondurile alocate acestor 

acțiuni au sporit de 7,5 ori în 
perioada 1950—1967, iar în anul
1968 volumul cheltuielilor social- 
culturale finanțate de la buget se 
ridica la 30,6 miliarde lei. revenind 
în medie pe locuitor 1 565 lei, în
1969 este prevăzută alocarea unei 
sume de circa 33 miliarde lei, cu 
3,6 miliarde lei mai mult decît s-a 
stabilit inițial în planul cincinal.

Ca expresie a grijii pe care parti
dul o poartă generațiilor vîrstnice, 
care prin munca lor și-au adus con
tribuția la progresul societății noastre 
socialiste, s-a introdus un nou sis
tem perfecționat de pensionare. în 
1967, fondul de pensii a însumat a- 
proape 8 miliarde de lei, în 1968 — 
peste 9,5 miliarde, iar în acest an 
va fi de 10,7 miliarde de lei, ceea 
ce reprezintă mai mult decît dublul 
pensiilor din 1965.

Pentru a reliefa eforturile pe care 
Ie face statul nostru în direcția ri
dicării gradului de cultură al po
porului, socotesc semnificative cîte-

întregul popor le face în vederea 
pregătirii tinerelor generații se ma
terializează elocvent în larga dez
voltare a rețelei școlare și uni
versitare. în prezent, în țara noas
tră funcționează 8 649 unități pre
școlare, în care sînt cuprinși 
aproape 400 000 de copii în vîrstă 
de la 3 pînă la 6 ani. Nu există 
astăzi sat în care să nu funcționeze 
cel puțin cîte o scoală de cultură 
generală. Numărul școlilor cu cla
sele I—VIII este de aproape 15 000 
în anul școlar 1968/1969. O pu
ternică dezvoltare a cunoscut si în- 
vătămîntul liceal de cultură generală 
și de specialitate, rețeaua acestuia 
cuprinzînd 566 licee de cultură generală, "_L_ __ . ... .
licee și secții pedagogice. în aproxi
mativ 
240 000
predare se desfășoară în limbile na
ționalităților conlocuitoare. Se trans
pune astfel în fapt dreptul egal de 
învățătură șl instruire asigurat de 
Constituție tuturor cetățenilor din

165 licee de specialitate. 45
2 000 de școli, cu aproape 

de elevi, procesul de

lor este de circa 5 ori mal 
mare decît înainte de război, 
ceea ce ne situează printre primele 
țări din lume în ce privește numă
rul de studenți la 10 000 locuitori. 
Pentru a crea condiții cît mai bune 
de învățătură și de trai studenților, 
planul de stat pe anul 1969 prevede 
darea în funcțiune a peste 19 000 
mp de spațiu pentru învătămintul 
superior și a unor cămine studen
țești cu 5 200 de locuri; sînt. de ase
menea, prevăzute un număr de 61300 
de burse studențești. Cheltuielile me
dii anuale pentru un student au fost 
în anul 1960 de 10 655 lei. în 1967 — 
11160. iar în 1968 — 11 800 Iei.

Socialismul a deschis larg drumul 
milioanelor de oameni ai muncii de 
la orașe și sate către stiintă si cul
tură. Transformarea culturii într-un 
bun accesibil maselor se adîncește 
continuu prin eforturile susținute ale 
statului de dezvoltare a bazei mate
riale a activității publicistice si edi
toriale, a radioteleviziunii. a biblio
tecilor, muzeelor, caselor de cultură,

căminelor culturale, teatrelor, cine
matografelor etc. — menite să con
tribuie la dezvoltarea multilaterală 
a personalității cetățenilor României 
socialiste.

Remarcabile sînt progresele ob
ținute în domeniul ocrotirii sănătății. 
A rămas de domeniul unor triste 
amintiri situația deosebit de grea 
existentă în trecut în România în 
ceea ce privește morbiditatea și 
mortalitatea. Boli cu largă răspîn- 
dire, ca pelagra. malaria, au 
fost complet eradicate. Dacă îna
inte de război eram printre primele 
țări din Europa în ce privește mor
talitatea infantilă, acum ne situăm 
printre primele țări din lume cu 
mortalitate infantilă scăzută. Desigur 
că aceste impresionante schimbări 
nu ar fi putut avea loc fără spriji
nul susținut din partea statului nos
tru socialist în domeniul ocrotirii 
sănătății populației. Astfel, numărul 
medicilor a sporit de la 8 234 în 
1938 la 30 000 în 1967. Calculat la 
1 000 de locuitori, în 1938 reveneau 
2,2 paturi de asistență medicală, în 
1965 — 7,6 iar în 1967 — 8 paturi.

Un capitol din fondurile bugetare 
destinate cheltuielilor social-cultura- 
le vizează alocația de stat pentru 
copii. De la 74,2 milioane de lei în 
1955, aceste cheltuieli depășesc anul 
acesta peste 3,5 miliarde de lei. Tot 
în scopul ajutorării familiilor cu 
copii, sînt alocate sume importante 
pentru întreținerea creșelor. Calcu
late pe un pat din crese. aceste 
cheltuieli au reprezentat 3 014 lei în 
1960 șl 4 942 lei în 1963.

Pentru a asigura creșterea nive
lului de viată al întregului popor, 
o atenție tot mai mare acordă con
ducerea de partid și de stat rezol
vării problemei locuințelor. Această 
orientare este evidentă dacă privim 
amploarea pe care au căpătat-o con
strucțiile de locuințe : în primii trei 
ani ai cincinalului s-au dat în folo
sință peste 155 000 de apartamente, 
ceea ce a creat posibilitatea ca peste 
500 000 de persoane să se mute în 
locuințe noi; în 1969 se prevede 
finanțarea din fondurile centralizate 
ale statului a unor construcții de lo
cuințe în valoare de 2,5 miliarde de 
lei; vor fi construite în loc de 62 000 
de apartamente, cît se preconizase 
In planul cincinal, aproape 90 000 de

apartamente. Impresionant este șl 
ritmul construcțiilor de locuințe Ia 
sate : numai în anii 1962—1967 s-au 
construit aproape 427 000 de locuințe.

In mod pozitiv se răsfrînge asupra 
nivelului de trai al țărănimii efortul 
făcut de stat pentru dezvoltarea eco
nomică și socială a comunelor. Chel
tuielile de la buget, pentru co
mune au Crescut de la 1 546 mi
lioane dș lei în 1955 la 5 430 milioa
ne de lei în anul 1968, fondurile 
destinate comunelor fiind utilizate 
pentru activitatea agrozooveterina- 
ră, pentru drumuri comunale și lu
crări edilitar-gospodărești. pentru în- 
vătămînt, sănătate, cultură, artă etc.

Toate acestea au influențat șl vor 
Influenta pozitiv nivelul de viată al 
poporului român. Este știut că în ul
timul timp au fost luate și o serie 
de măsuri impuse de necesitatea de 
a pune ordine în unele sectoare de 
activitate, de a Ie așeza pe baze 
economice mal sănătoase. Ne refe
rim la chirii, la prețul lemnelor și 
al combustibilului în general. Dar 
este cunoscut faptul că pentru su
portarea diferentelor, categoriilor de 
salariat! cu venituri mici li s-au 
asigurat indemnizații speciale.

îndeplinirea exemplară a însufle- 
țitoarelor angajamente luate de co
lectivele de oameni ai muncii din 
industrie și agricultură, de consi
liile populare județene privind în
deplinirea și depășirea sarcinilor de 
plan pe anul în curs, buna gospodă
rire și înfrumusețare a orașelor si 
satelor, valorificarea condițiilor deo
sebit de favorabile create de măsu
rile luate în ultimii ani pe linia 
perfecționării conducerii si planifi
cării economiei naționale, de noua 
organizare administrativ-teritorială a 
tării vor conduce la creșterea simți
toare a volumului bunurilor mate
riale și valorilor spirituale șl, prin 
aceasta, la posibilități noi de sa
tisfacere a cerințelor cetățenilor pa
triei noastre.

Dispunem de toate condițiile 
ca, muncind cu hărnicie și e- 
lan, sporind continuu acumulările 
socialiste, să dezvoltăm necontenit e- 
conomia națională pentru a asigura 
astfel poporului nostru nivelul de 
viată și de civilizație pe care acesta 
și-1 dorește și-l merită.
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DUMINICA SPORTIVĂ
POIANA BRAȘOV în prima etapă a returului la baschet FOTBAL

întrecerile

internaționale
de biatlon

f Pe pîrtiile de schi din Poiana Bra
șov, în prezența unui numeros pu
blic, s-au desfășurat ultimele între
ceri ale concursului internațional de 
biatlon.

In meciul dintre echipele de se
niori ale României și R. D. Germane 
proba de ștafetă 4x7,500 km cu 4 
trageri la balonașe a revenit schiori
lor români (Țeposu, Cimpoia, Cara- 
bela, Vilmoș) cu timpul de lh56”05’’ 
(2 ture penalizare). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat în ordine : R. D. 
Germană I — lh57”22” (1 tură pe
nalizare) : România II — 2h09’35” 
(5 ture penalizare) ; R. D. Germană 
II — 2hl4’30” (7 ture penalizare).

La startul concursului internațio
nal de ștafetă 3x7,500 km rezervat 
echipelor de tineret s-au aliniat 10 
formații. Pe locul întîi s-a clasat 
echipa tinerilor biatloniștl din 
U.R.S.S., cu timpul de lh29’45”'(l tură 
penalizare), urmată de Suedia, R. D. 
Germană, Polonia, România, R. F. a 
Germaniei etc.

Doar clujenii au învins 
în deplasare

în urma tratativelor desfășurate 
la București într-un spirit de prie
tenie și înțelegere reciprocă între 
delegațiile Ministerelor Comerțului 
Interior din Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Ungară, duminică au fost semnate 
două protocoale privind schimbul 
de mărfuri și colaborarea 
științifică între cele două 
tere, pe anul 1969.

Desfășurarea în bune 
a schimbului de mărfuri 
Iaborării tehnico-științifice între 
cele două ministere pe anul 1968 
a permis ca pentru anul în curs să 
crească volumul de mărfuri, să se 
extindă nomenclatorul de sorti
mente și să se dezvolte colabora
rea și în alte domenii ale comer
țului interior, în condiții de avan
taj economic reciproc.

Din partea română, documentele

au fost semnate de Ion Pățan, mi
nistrul comerțului interior, iar din 
partea ungară, de Istvan Szurdi, 
ministrul comerțului interior.

La semnare au fost de față 
membrii celor două delegații, pre
cum și Jozsef Vince, ambasadorul 
R.P. Ungare la București, și mem
bri ai ambasadei.

Cu acest prilej, ambasadorul 
R. P. Ungare la București a oferit 
un cocteil. Au luat parte miniștrii 
comerțului interior ai Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Populare Ungare, membrii celor 
două delegații, ai conducerii Mi
nisterului Comerțului Interior, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Seara, Ion Pățan a oferit în sa
loanele restaurantului Athenee 
Palace un dineu în cinstea oaspe
ților. (Agerpres)

La reîntîlnirea de ieri dimineață, 
din sala Floreasca, cu echipele mas
culine de baschet n-au fost prea 
mulți spectatori ; doar cîteva sute. 
Dar regretul este de partea celor... ce 
au absentat, căci spectaculozitatea, ca 
și eficacitatea, s-au situat, aproape 
de fiecare dată, în prim plan, fiind, 
dacă se poate spune astfel, pe mă
sura pretențiilor publicului și ale 
specialiștilor.

Derbiul acestei prime etape a retu
rului campionatului — partida 
Steaua — Rapid, confruntare care, în 
toamnă, a fost mult comentată și a- 
preciată — și-a meritat și de această 
dată renumele. Steaua a avut un 
sprint surprinzător de puternic (în 
numai două minute înscrisese 5 co
șuri fără să primească vreunul), însă 
și un finiș irezistibil. Excluzînd însă 
aceste scurte perioade de netă domi
nare a steliștilor. meciul a fost totuși 
echilibrat. Destul de calmi, cu o bună 
precizie la coș în urma unor pătrun
deri individuale, mai ales ale lui Cris
tian Popescu, rapidiștii au intrat „în 
mînă" cam la jumătatea primei re
prize și. avînd experiența atîtor ani 
de activitate a unor jucători ca Tur- 
sugian, Radu Popovici, Predulea, Stă- 
nescu. au luptat continuu să refacă 
handicapul din plecare. Baschetba- 
liștii de la Steaua — cărora meciu
rile internaționale (din „Cupa Cupe
lor" și de la Balcaniadă) nu le-au 
slăbit forțele, ci dimpotrivă i-au 
menținut în formă ! — au condus to
tuși jocul din toate punctele de ve
dere. Iecheli. Tarău, Nosievlci și ma
joritatea celorlalți dintre coechipierii 
lor folosiți de-a lungul partidei s-au 
comportat satisfăcător. Hotărît lucru. 
Steaua nu putea pierde meciul de 
ieri. Dar în ciuda diferenței de scor 
cu care a cîștigat. a avut și de a- 
ceastă dată un adversar valoros, pe 
alocuri destul de incomod și hotărît. 
în acest pasionant meci, ai cărui 
„eroi" (Steaua și Rapid) merită apre
cierile corespunzătoare, s-au înscris 
aproape 200 de puncte ! La pauză, 
Steaua conducea cu 58—39. pentru ca 
în final să cîștige cu 106—86.

Interesant ca evoluție a scorului, 
dar din păcate presărat cu prea nu
meroase faulturi și momente de ner
vozitate excesivă — meciul dintre 
echipele Universitatea Cluj și Institu
tul de educație fizică și sport. Clujenii 
au învins cu 72—60 (la pauză 30—19). 
Victorie întru totul meritată, deși la 
un moment dat echipa I.E.F.S. se 
afla foarte aproape de egalare (în 
min. 36, clujenii conduceau doar cu 
7 puncte). De la învingători, s-a re
marcat „cuplul" Ruhring și Demian, 
de la învinși Scorțescu și Irimie. O 
victorie mult mai dificilă decît se 
presupunea au înregistrat-o ieri di- 
namoviștii bdeureșteni în fața Poli
tehnicii Iași. Scor final 77-62 
(37—19), dar dinamoviștii au fost su
periori doar în prima repriză, în cea 
de-a doua — cum se poate constata 
și din lectura scorului — ieșenii au 
înscris mai multe puncte decît cam
pionii.

Celelalte trei meciuri, disputate în 
țară, s-au încheiat cu următoarele 
rezultate: Politehnica Brașov-I.C.H.F. 
București 70—63 ; Universitatea Timi- 
șoara-Politehnica București 69—65 ; 
Farul Constanța-Politehnica Galați
68—50.

I. D.

PRONOSPORT
din 19 ianuarie 1969eoncnrsul
Roma
— Juventus

ATLETISM ÎN PLINĂ IARNĂ

marilor performanțe sportive

Atalanta—
Fiorentina 
Internazionale—Verona 
Lanerossi — Pisa 
Napoli — Milan 
Palermo — Bologna 
Sampdoria — Cagliari 
Torino — Varese 

, Reggiana — Genoa
Mantova — Padova 
Monza — Foggia 
Brescia — Tcrnana 
Como — Perugia

(2-2) 
(2-1) 
(4-1) 
(1-2) 
(0-0) 
(2-0) 
(0-1) 
(2-1) 
(1-0) 
(2—0) 
(0-1) 
(3-2) 
(1-0)

x
1
1
2
X
1
2
1
1
1
2
1
1

Cu greu și-ar fi putut Imagina 
cineva în 1896, cind Paul Bert între
prindea studiile sale asupra fiziolo
giei altitudinilor, că aceste începuturi 
vor constitui, în anul 1968, funda
mente atît de solide în pregătirea 
sportivilor pentru J.O. din Mexico. 
Performanța sportivă contempo
rană a atins asemenea limite, în- 
cît aportul științei, al medicinii spor
tive în mod deosebit, este de netă
găduit. Obținerea unor atari perfor
manțe reclamă din partea organis
mului o homeostazie desăvîrșită (un 
echilibru biologic al mediului intern 
de o mare finețe), o sănătate deplină.

Dacă aceste adevăruri primiseră 
confirmarea practică încă înaintea e- 
diției mexicane a J. O., desfășurarea 
marii competiții de la Ciudad de 
Mexico a pus în fața medicinii spor
tive probleme deosebit de delicate. 
Condițiile capitalei mexicane, mult 
diferite de cele de origină ale ma
jorității participanților olimpici (fus 
orar, hipobarism. hipoxie, radiații io
nizante. climă) au impus medicinii 
sportive rezolvarea unor numeroase 
probleme. Acum, cînd încă nu s-au 
stins ecourile olimpiadei, trebuie să 
recunoaștem deschis că însuși eve
nimentul sportiv în sine a stimulat 
cercetarea științifică, a favorizat și 
a impus interferarea științei în funda
mentarea performantelor sportive la 
nivelul platourilor mexicane. Chiar și 
în cazurile fortuite de patologie. în 
care anumite traumatisme au apărut 
pe parcurs, așa cum a fost cazul 
atletei Lia Manoliu. datorită măsuri
lor intensive de refacere (medica
mentoase. fizioterapice) sportivii res
pectivi au fost „recuperați" în timp 
util, putînd uneori urca chiar pe po
diumul învingătorilor.

Dacă aportul medicinii sportive pe 
tărîm curativ apare destul de evi
dent. el impunîndu-se aproape inte
gral atît antrenorului cît și sportivu
lui, activitatea profilactică este mult 
mai dificilă, mai greu acceptată de 
sportiv sau antrenor. Ceea ce medi
cul anticipează prin datele sale o- 
biective, întîlnește uneori rezistență 
cînd este vorba de reducerea efortu
lui, sau de schimbarea planului de 
antrenament. Mai întîlnim în rîndu- 
rile antrenorilor opinii ca aceasta : 
„să pierd un antrenament pentru con
trolul medical 7“ Din fericire aceste 
cazuri devin din ce în ce mai rare, 
iar recentele J. O. sperăm că i-au 
convins definitiv pe sceptici.

Dacă problemele puse de altitudine 
șl de ceilalți factori s-au elucidat în 
mare măsură, dacă medicina sportivă 
ca și alte domenii de cercetare au 
cunoscut realmente o impulsionare, 
se pune acum întrebarea care sînt 
implicațiile de ordin teoretic, dar mai 
ales practic pentru următoarea edi
ție a J. O. din 1972. care va avea loc 
în condiții obișnuite de altitudine 
(șes) 7 Rămîn oare aceste frămîntări 
științifice o amintire ce va fi reac
tualizată cîndva pentru aceleași con
siderente ? Răspunsul este, nu ! Ală
turi de elucidarea cercetării funda
mentale și 
individuală 
geografic, 
sportive la 
mite genuri de efort etc.), studiile e- 
fectuate cu această ocazie au de
monstrat că pregătirea hipoxică fa
vorizează obținerea unor performan
te la șes după reaclimatizare. în spe
cial în eforturile aerobe, de rezisten
ță. Iată deci sensul cel mai pozitiv 
al utilizării în continuare a regimu
lui de antrenament la altitudine.

Să nu uităm că boxerii profesio
niști utilizau, empiric este drept, an
trenamentul la altitudine înaintea 
marilor confruntări pugilistice. că 
Roelants, Clarke sau Mosconi au ob
ținut recorduri mondiale după ce au 
coborlt de la Mexico City, sau că

aplicative (reactivitatea 
la schimbarea mediului 
creșterea performantelor 
altitudine medie în anu-

scrimerii, boxerii, luptătorii' noștri; 
venind de la Piatra Arsă direct la 
Mexico, s-au simțit foarte bine, s-au 
aclimatizat rapid și au concurat cu 
succes.

Rezultă că. fără a-și pierde din ac
tualitate. problema altitudinii și a 
bazei din Bucegi nu rămîne simplă 
amintire, că-și găsește pe deplin jus
tificarea și pe viitor, completîndu-se 
de astă dată cu elemente mai puțin 
investigate.

Cu toate pozițiile cîștigate în 
urma J. O. și 
științifice, medicina sportivă întîm- 
pină și probabil că încă va mai în- 
tîmpina rezervă din partea unor teh
nicieni sau sportivi, cluburi sau chiar 
federații. Există rezerve uneori chiar 
din partea organelor C.N.E.F.S. și în
suși a Ministerului Sănătății care-și 
pune încă problema... dacă medicina 
sportivă constituie o specialitate me
dicală sau nu. încă nu este unanim 
acceptat că medicina sportivă are un 
conținut propriu, că formarea spe
cialiștilor din acest domeniu nu poa
te fi realizată integral și Ia nivelul 
cerințelor actuale de nici o altă spe
cialitate medicală. Aceste ezitări și 
discuții nu întăresc în nici un caz 
poziția medicului specialist.

Medicina sportivă din țara noastră, 
deși recunoscută oficial ca speciali
tate medicală abia din 1949, cunoaște 
totuși vechi tradiții și se bucură de 
o înaltă prețuire pe plan internațio
nal. Acest lucru este evidențiat și de 
lucrările celui de-al XVII-lea con
gres F.I.M.S. (Federația internațio
nală de medicină sportivă) ce a avut 
loc anul trecut între 7—11 octombrie 
la Ciudad de Mexico.

Deși tematica congresului a dezbă
tut numai două probleme (influența 
altitudinii asupra performantei spor
tive și probleme de antropologie și 
genetică în sportul de performanță), 
concluziile acestui congres prezintă o 
mare semnificație socială pentru me
dicina sportivă, pentru performanta 
sportivă.

Tema a doua, prin lucrările șl dez
baterile prezentate, a reliefat faptul 
că există o biotipologie a performe
rului, că există implicații de ordin 
genetic, ereditar, în studiul sportului 
de performantă. Aceste concluzii a- 
trag atenția specialiștilor asupra a- 
profundării investigației sportivilor, 
existînd alături de parametrii psiho
somatici și funcționali, și parametri 
de ordin genetic, care pot ghida în 
depistarea viitorilor campioni.

Medicina sportivă românească și-a 
apărat cu cinste prestigiul cucerit în 
ultimele două decenii. Astfel, alături 
de cele 5 lucrări originale înscrise 
pe ordinea de zi a lucrărilor și pre
zenta subsemnatului în comitetul de 
conducere al simpozionului 
pre altitudine, trebuie să 
marcăm aprecierea acordată 
noastre de medicină sportivă, 
materializat prin alegerea prof. dr. 
docent FI. Ulmeanu, vicepreședinte 
al societății de medicină sportivă din 
U.S.S.M., în comitetul executiv al 
Federației internaționale de medicină 
sportivă, organism — numărînd în 
rîndurile sale 43 de națiuni membre 
— recunoscut oficial de O.N.U. și 
UNESCO.

Alături de suficiente motive de sa
tisfacție și mîndrie. acestei specia
lități medicale i se pun probleme și 
mal dificile în viitor, trebuind să 
pătrundă și mai mult în sportul nos
tru de performanță ! Iată deci obli
gații sporite ce revin atît medicilor 
sportivi cît și Ministerului Sănătății 
și C.N.E.F.S.. pentru J- O. de la Miin- 
chen din 1972.

Dr. loan DRAGAN
medic primar, 
director al Centrului de medicină 
sportivă al Ministerului Sănătăjii

altor realizări

des- 
re- 

școiii 
fapt

împreuna cu

Nunweiller
Transmitînd filmul 

meciului de fotbal An
glia—România, disputat 
miercuri seara pe 
Wembley, televiziunea 
ne-a prilejuit ieri nu 
numai retrăirea pasio
nantelor evenimente pe
trecute în cele 90 de 
minute, ci si o jude
care a celor mai sem
nificative dintre fazele 
sale, a implicațiilor lor, 
nu numai în clipele 
desfășurării lor, ci și 
înainte și mai ales 
pă fluierul final al 
bitrului Callaghan.

Ei acest lucru a 
posibil vizionînd și 
cutînd partida cu 
dintre eroii săi : NUN
WEILLER VI. SAT- 
MAREANU și DINU. 
Primele douăzeci de 
minute ale filmului jo
cului au dovedit, pe viu 
— dacă se poate spune 
așa — că foarte tînăra 
noastră echipă repre
zentativă a abordat me
ciul cu... 
căutînd să-și pună în 
valoare mijloacele de 
care dispunea, nelăsîn- 
du-se impresionată nici 
de „scena" pe care e- 
volua. nici de faima 
prestigioasei sale ad
versare.

Si iată 
ferită de 
oamenii 
DINU : 
este alcătuit numai din 
jucători 
23 de 
medie 
n. n.)

du- 
ar-

fost 
dis- 
trei

maturitate.

explicația o- 
: unul dintre 

meciului — 
„Lotul actual

tehnico- 
minis-

W, Sătmăreanu și Dinu
condiții 

și a co-

concursul atletic 
: Șerban Ion, 

î înălțime, 
record republican de sală

Un rezultat bun la i 
din sala Floreasca : 
2,10 metri la săritura în

Avem 
(echipa ca 
vîrstă — 

... vrem mai
mult de la fotbal decît 
cei care au fost înain
tea noastră".

„Dinu a exprimat un 
punct de vedere cu care 
sînt întru totul de acord 
— a adăugat SATMA- 
REANU. Aș spune, în 
plus, că la ora actuală 
se întîmplă un fapt rar 
întîlnit, în lotul repre
zentativ ne-am întîlnit 
foarte mulți jucători 
care am pornit îm
preună de la juniori. 
Cu Radu Nunweiller, 
Deleanu, Gornea, Anca 
și alții am fost în tabe
rele de juniori, în e- 
chipa națională de ju
niori ca și în cea de ti
neret. Am făcut, cu unii 
dintre ei, și stagiul de

tineri, 
ani 
de 
Și

rezerve la echipa națio
nală. Există deci și o 
coeziune sufletească, un 
consens al aspirațiilor, 

înainte de a intra pe 
teren, la Londra, în ca
litate de decan de vîr
stă al formației — eu 
sînt cel mai „bătrîn", 
la 21 februarie voi îm
plini 25 de ani — le-am 
spus băieților cîteva 
vorbe. Noi între noi; 
niște lucruri simple. 
Ceva în genul : „băieți, 
haideți să luptăm fie
care din toate puterile 
pentru 
nu se 
meni", 
pentru 
pentru 
loturi, asemenea vorbe 
trezeau zîmbete iro
nice...

Iată de ce credcă 
Dinu are dreptate cînd 
spune că noi vrem mal 
mult. Explicația Jocului 
nostru de pe Wembley, 
aș spune mai degrabă a 
rezultatului realizat aici, 
se datorează în primul 
rînd acestei noi stări 
de spirit. Am pus în 
discuție rezultatul pen
tru că deși jocul nostru 
a fost superior altor 
meciuri susținute în 
deplasare, este evident 
că mai sînt multe lu
cruri de învățat, atît 
tehnic cît și prac
tic ; pase greșite, șuturi 
defectuoase la 
etc.

„După părerea 
spune RADU 
WEILLER — 
problemă care se pune 
este transferarea nou
lui mod de * gîndi, de 
la echipa națională în 
echipele de club. Noi, 
In meciurile cu Anglia 
(la București șl la Lon
dra) șl eu Elveția ani 
reușit rezultate bune 
pentru că nici unul din
tre noi nu s-a cruțat în 
teren. La Londra, după 
meci, din cauza obo
selii, nici eu, nici Anca 
n-am reușit să adormim 
decît spre dimineață. 
Eram frînți 1 Dacă 
vom juca și la club 
mai ales dacă nu 
vom pregăti pentru

echipă", „astăzi 
evidențiază nl- 

....să luptăm toți 
unul și unul 

toți". In vechile

poartă

mea —
NUN- 
prima

nu 
(șl 
ne 
»-

cest fel de a juca) la 
fel, atunci forțele cu 
care ne susținem acum 
entuziasmul se vor 
împuțina mereu. De alt
fel, cred că aci se află 
și una dintre cauzele 
reale pentru care suc
cesele au fost urmate, 
după un timp de... 
eșecuri neplăcute. Este 
o mare eroare, socotind 
că Ia club poți juca în- 
tr-un fel, iar Ia echipa 
națională astfel".

„Rezultatul realizat 
pe Wembley, faptul că 
am reușit să ieșim cu 
fața curată din minute
le de infern de la sfîr- 
șitul partidei — com
pletează DINU — ne-a 
dat multă încredere în 
forțele noastre, în ca
pacitatea „unsprczece- 
lui" pe care-1 alcătuim 
de a face față jocurilor 
care ne așteaptă în pre
liminariile C. M.“.

★
Intr-adevăr, rezulta

tul de pe Wembley, 
comportarea bună a e- 
chipei noastre sub un
ghiul jocului prestat, (în 
fața unui adversar care 
a luat foarte în serios 
meciul) sînt tonifiante, 
au darul să ne facă op
timiști în ceea ce pri
vește șansele echipei 
noastre de a se califica 
pentru turneul final al 
C. M. Perioada care ur
mează pînă la jocurile 
din preliminarii trebuie 
folosită la maximum 
pentru a remedia minu
surile existente încă în 
jocul „unsprezecelui" 
reprezentativ, pentru a 
finisa ceea ce s-a făcut 
bine, pentru a consolida 
pozițiile cucerite.

...Pe micul ecran sînt 
derulate secvențele ul
timelor cinci minute 
ale partidei. Radu Nun- 
weiller se ridică de pe 
fotoliu șl vrea să iasă 
din cameră. Din ușă ne 
spune zîmbind: „Nu 
vreau să revăd minute
le acestea... Am niște 
emoții... Dacă marchea
ză totuși englezii... Nu 
vedeți ce îndîrjit este 
Stilles..."

Valentin PAUNESCU

DIN
DUPĂ CUM TRANSMITE AGEN

ȚIA ASSOCIATED PRESS, organi
zatorii campionatelor internaționale 
de tenis pe teren acoperit ale S.U.A. 
(programate cu începere de la 10 
bruarie la Salisbury) au inclus 
lista invitaților și pe jucătorul 
mân Ilie Năstase.

fe- 
pe 

ro-

LUMEA LARGĂ
PROBA DE COBORtRE din cadrul 

concursului internațional de schi de 
la Kitzbuehel a revenit austriacului 
Karl Schranz. Pe locurile următoare 
s-au clasat: Daetwyler (Elveția), Du- 
villard (Franța), Cordin (Austria).

Cronica zilei
i wsaeaatasn

La Casa Prieteniei Româno-Sovie- 
tice din Capitală a avut loc duminică 
seara, în prezența unui numeros pu
blic, simpozionul cu tema: „Prima 
stație orbitală experimentală — jonc
țiunea navelor cosmice „Soiuz—4“ și 
„Soiuz—5“. în cuvîntul de deschide
re, prof. univ. dr. docent Constantin 
Drimbă, membru corespondent al A- 
cademiei, a subliniat importanța deo
sebită â zborului celor două nave în 
explorarea spațiului cosmic. Prof. univ. 
dr. docent Emil Repciuc a prezen
tat unele probleme biologice legate 
de zborurile cosmice, iar conf. univ. 
dr. Ion Pascaru a descris performan
țele tehnice ale celor două nave cos
mice sovietice. La simpozion au luat 
parte Mihai Roșianu, președintele 
Consiliului General A.R.L.U.S., pre
cum și membri ai Ambasadei U.R.S.S. 
la București. (Agerpres)

CU PRILEIUL

SEMICENTENARULUI

MORȚII LUI ADY ENDRE

ORADEA (corespondentul „Scîn- 
teii“). — La 27 ianuarie 1969 se îm
plinesc 50 de ani de la moartea poe
tului maghiar Ady Endre. Cu prile
jul acestei comemorări. Comitetul ju
dețean de cultură și artă Bihor or
ganizează o serie de manifestări. In 
cadrul acestora, ieri a avut loc, la bi
blioteca municipală din Oradea, o re
uniune a cercurilor literare orădene 
„Iosif Vulcan” și „Ady Endre”, unde 
s-a evocat personalitatea scriitorului. A 
urmat apoi un recital din versurile 
poetului.

Cum pregătiți producția
destinată exportului?

(Urmare din pag. I) IV 1968, de pildă, aproape 80 la sută 
din producția fabricii arădene a fost 
destinată exportului, în timp ce, în 
acest prim pătrar din 1969, uzina nu 
are... plan de export Dar întîrzierea 
în contractarea producției pentru ex
port are și o altă consecință : uzina 
nu poate realiza o pregătire cores
punzătoare a fabricației, bineînțeles, 
cu influențe nefavorabile asupra ca
lității producției și respectării 
menelor contractuale.

Aceste neajunsuri 
ne-am notat — ar 
ușurință evitate. Cum __
tractarca în perspectivă a producției 
pentru export ar elimina întrerupe
rile în fabricația de vagoane, pier
derile de timp și capacități, ar per
mite consemnarea unei producții rit
mice, cu o pregătire minuțios orga
nizată — a susținut conducerea uzi
nei. E posibil un asemenea mod do 
contractare 7 Da. Vagoane destinate 
exportului în diverse țări, cu caracte
ristici proprii „drumurilor de fier" 
din fiecare țară, s-au fabricat la 
Arad șl în 1967 și in 1968 șl se vor 
produce și în 1969. Contractele, însă, 
sînt doar anuale. Nu se poate prac
tica contractarea pe mai mulți ani 7 
Ce au de spus, în acest sens, orga
nele de comerț exterior 7 însă, unei# 
dificultăți sînt întîmpinate de U.V.A. 
și din cauza modului în care unii 
furnizori de materii prime și mate
riale înțeleg să respecte clauzei# 
contractuale.

Așa cum am mal arătat, deși cu o 
situație mult mai bună, chiar și la 
Uzinele textile Arad și la IPROFIL- 
Arad ne-au fost semnalate unele 
stări nefirești de lucruri pe linia 
aprovizionării cu materii prime și 
materiale. Asigurarea cu colorant! 
— la prima unitate — și cu furnire 
exotice și estetice la a doua, în can
titățile și sortimentația cerute de 
producția pentru export, continuă să 
rămînă probleme incomplet soluțio
nate. Rezolvarea lor, prin intervenția 
hotărîtă și operativă a forurilor de 
resort, se impune cu atît mai strin
gent cu cît, așa cum ni s-a spus, pro
ducția celor două unități care recla
mă folosirea materialelor arătate mai 
înainte a fost de-acum contractată cu 
beneficiarii externi.

In ceea ce privește IPROFIL-Arad, 
se mai ridică un aspect. Unita
tea se află In plin proces de 
modernizare, de lărgire a capa
cităților de producție. Totul din 
credite pentru mică mecanizare. în 
acest context, sprijinul forului de re
sort pentru asigurarea cîtorva uti- 
laje-„cheie“ este, totuși, imperios 
solicitat de întreprindere. Acordarea 
acestui sprijin de către minister este 
pe deplin posibilă ; de altfel, un 
precedent a fost de-acum creat, în 
sensul că o mașină modernă, depis
tată de minister ca fiind nefolosită 
la o unitate din Satu Mare a fost 
transferată la IPROFIL Arad. Un 
început s-a făcut deci. Rămîne ca el 
să fie dus pînă la capăt, asigurîn- 
du-i-se întreprinderii arădene șl ce
lelalte utilaje solicitate, strict nece
sare pentru realizarea planului de 
export în 1969.

în vederea înfăptuirii sarcinilor 
tot mai complexe legate de producția 
pentru export ce revin în acest al 
patrulea an al cincinalului viguroa
selor unități industriale din județul 
Arad, comuniștii, muncitorii, ingine
rii, tehnicienii, celelalte categorii de 
salariați din întreprinderi și foruri 
de_ resort trebuie să pătrundă tot mai 
adînc în esența problemelor econo
mice și financiare ale producției, să 
intervină operativ și eficient în re
zolvarea acestora, să desfășoare o 
intensă activitate de mobilizare nu 
numai la îndeplinirea ireproșabilă a 
planului de export, dar și la depăși
rea sa substanțială.

destinate exportului — pe articole, 
poziții, comenzi — intervențiile o- 
perative competente și de maximă 
eficiență avînd rolul de regulator în 
cazul ivirii unor defecțiuni.

Unitate economică nouă — intrată 
în funcțiune în 1962 — IPROFIL- 
Arad a reușit ca, în anul trecut, să 
obțină dublarea capacității de pro
ducție. In 1969 se vor produce, în 
paralel, șase garnituri de mobilă, în 
condițiile în care proiectul inițial 
prevedea realizarea unei singure gar
nituri. Acest aspect capătă valențe 
noi, știind că partea covîrșitoare a 
producției acestei întreprinderi este 
destinată exportului.

Dar fabricarea concomitentă a $ 
garnituri de mobilă nu este singura 
noutate la IPROFIL-Arad. în acest an 
se va continua procesul de moderni
zare a fabricii, prin reamplasarea tu
turor fluxurilor tehnologice, prin în
locuirea și modernizarea utilajelor (în 
acest domeniu — ca, de altfel, în 
multe altele — progresul tehnic cu
noaște un ritm deosebit de rapid) — 
modernizare ce se va realiza, mal 
ales, din credite de mică mecanizare.

Reținînd preocuparea șl modul efi
cient de rezolvare a majorității pro
blemelor planului de export pe 1969, 
trebuie totuși remarcat că, în asigu
rarea integrală a tuturor condițiilor 
reclamate de producția pentru ex
port, investigațiile anchetei au evi
dențiat și existența unor scăderi de 
ritm, a unor neajunsuri care dacă nu 
vor fi eliminate cu maximă energie 
și promptitudine se vor 
cu consecințe nedorite, 
este vorba ?

Aminteam mai înainte ... ... ___
de vagoane numai 1/3 din produc
ția pentru export din 1969 este aco
perită cu contracte. Un procent mult 
prea scăzut în raport cu cerințele 
complexe ale producției, în general, 
și ale celei de vagoane în special. Așa 
cum ne relata directorul general al 
uzinei, contractarea întîrziată con
duce în mod cert la o programare 
neritmică a producției. In trimestrul

— așa 
putea fi 
anume 7

ter-

cum 
cu 

Con-

CONCURSUL INTERNAȚIONAL 
De AUTOMOBILISM desfășurat pe 
circuitul de la Christchurch s-a în
cheiat cu victoria sportivului austriac 
Jochen Rindt pe o mașină „Lotus 
Ford", care a realizat o medie orară 
de 165,830 km. Pe locurile următoare 
s-au clasat englezul Graham Hill, pe 
„Lotus Ford", și Chris Amon (Noua 
Zeelandă), pe „Ferrari".

LA HEEREVEN au 
campionatele de patinaj 
Olandei. Titlul masculin a revenit 
multiplului campion Kees Verkcrk.

luat sfîrșit 
viteză ale

DEHEXAGONAL
la Santiago de Chile a 
partida dintre forma- 
Moscova și
Jocul s-a

TURNEUL 
FOTBAL de 
continuat cu 
țiile Dinamo 
șie Belgrad, 
egalitate : 1—1 (1—1). Au 
rin și Djaici. în poarta 
namo Moscova a apărat < 
teranul Lev Iașin.

Steaua Ro- 
terminat la 

i marcat La- 
i echipei Di- 
excelent ve-

ATLETUL VEST-GERMAN KLAUS 
SCHIPROWSKI a stabilit la Dort
mund cea mai bună performanță eu
ropeană de sală în proba de sări
tură cu prăjina, cu rezultatul de 
5,21 m.

CAMPIONATELE DE BOB ALE 
FRANȚEI ȘI AUSTRIEI s-au dispu
tat anul acesta în Italia pe pîrtia 
de la Cervinia, din cauza lipsei de 
zăpadă din țările respective.

Campionatul francez. In proba e- 
chipajelor de două persoane, a reve
nit sportivilor Andre Parisot și_ Ge
rard Monrazel. Titlul austriac, îa a- 
ceeași probă, a fost cucerit de echi
pajul Erwin Thaler-Reinhold Durnt- 
haler.

PROBA DE SIMPLU BARBAȚI 
din cadrul turneului internațional 
(O.P.E.N.) de tenis de la Sydney s-a 
încheiat cu victoria australianului 
Tony Roche, care l-a învins, în fi
nală cu 6—4, 4—6, 9—7, 12—10 pe 
compatriotul său Rod Laver, cîștigă- 
torul ultimului „Wimbledon". Meciul 
a durat 2 ore și 42 de minute. A- 
ceasta este a doua victorie a Iul Ro
che asupra lui Laver, în ultimele trei 
turnee la care au participat cel doi 
tenismani profesioniști.

putea solda 
Despre ce

BOXERUL ITALIAN SILVANO 
BERTINI este noul campion euro
pean la categoria semi-mijlocie. El 
l-a învins (la Bologna) prin K.O. în 
repriza a 13-a pe olandezul EDWIN 
„FIGHTING" MACK, un pugilist de 
culoare, originar 
cîștigase titlul de 
învinsese tot un 
Carmelo Boss!.

din Curacao. Mack 
campion după 

boxer italian

(Urmare din pag. I)

tru brăilițeni, ca și liniile 
de autobuz de altfel — și 
podul cel nou, croind punte 
pentru trecerea unei șosele 
asfaltate, largi, iluminate 
fluorescent. Majoritatea ca
selor sînt noi sau înnoite 
în ultimele două decenii. 
Cartierul e electrificat, dis
pune de alimentare cu apă 
și canalizare, străzi asfal
tate sau pietruite.

S-au construit aici în anii 
puterii populare două școli 
și un modern complex șco
lar profesional, un stadion, 
două puncte comerciale, o 
brutărie și un atelier de 
producție al industriei lo
cale. Cei care, urmînd tra
diția, lucrează în port, au 
uitat condiția muncii brute, 
a căratului cu spatele. Cei
lalți își găsesc ocupații în 
imediata vecinătate, la 
noua fabrică de cărămizi, 
la stația de repompare pen
tru irigații, la - complexul 
zootehnic. Ia fabrica de nu
trețuri combinate, ori la 
uriașele silozuri de cereale.

Dar cei mai multi locui
tori ai Brăiliței și-au legat 
soarta de aceea a renumi
telor uzine de utilaj greu

ce

LA MANILLA, filfpinezul Bernabe 
Villacampo a dispus prin abandon, 
în repriza a 7-a, de italianul Fer
nando Atzorl, campionul european 
de box la categoria muscă. în urma 
acestei victorii, Villacamoo devine 
șalanger la titlul mondial. El va în- 
tîlni pe cîștigătorul meciului dintre 
tailandezul Chionoi și 
Torres.

mexicanul

DUPĂ 19 ETAPE, în campionatul 
de fotbal al R. F. a Germaniei con
duce echipa Bayern Munehen cu 25 
puncte. Cîteva rezultate 
Eintracht Frankfurt — 
Aachen 0—1 ; MUnchen 
Bayern 2—0 ; Werder 
Kaiserslautern 2—1 ; F 
mund — Hanovra 1—1.

ale etapei :
Allemania
1 860 — 

Bremen —
Borussia Dort- i
l. o

că la uzina

„Progresul", faima de azi 
a orașului și una dintre 
marile împliniri ale indus
triei noastre constructoare 
de mașini. Uzina a cres
cut o dată cu cartierul, sau,

sul" peste 6 600 de sala- 
riațl, diijjre care 5 420 mun
citori. „Progresul" coope
rează cu alte 37 de între
prinderi din țară, a parti
cipat în ultimii 20 de ani

citor la secția mecanică 
grea a Uzinelor „Progre
sul" : „Pe vremuri nu ve
deam decît ziua Soarele și 
noaptea Luna. Azi avem 
șosea asfaltați, televizoa-

faima nouă a unui
vechi cartier brăUean

mai exact, tocmai dezvol
tarea în ritm susținut a u- 
zinei a ridicat la o viață 
nouă ceea ce cîndva era o 
mahala. Dacă în 1921, la în
ființare, Atelierele de repa
rat material rulant ale So
cietății Franco-Române a- 
veau circa 300 de lucrători, 
dacă în 1940 numărul lor a- 
bia ajunsese la 1376, astăzi 
lucrează la uzinele „Progre-

la peste 30 de tîrguri inter
naționale, își exportă pro
dusele în 30 de țări, iar 
producția globală a sa era 
în 1965 de 25 ori mai mare 
decît în 1938 1

După cum arătam, fața 
Brăiliței a cunoscut pre
faceri miraculoase. Ne-au 
reținut atenția cuvintele la
pidara ale lui Gheorghe 
Baltag, vechi localnic, mun-

re și, nu departe de casa 
mea se construiește acum 
un local al poștei. Orașul 
a ajuns și la noi. Priviți-l!“ 
Dar nu numai străzile și 
construcțiile s-au schimbat 
la Brăilita, ci și oamenii — 
și acesta este poate lucrul 
cel mai important.

Bunăstarea s-a instalat 
definitiv în întregul oraș, 
o bunăstare a muncii har-

nice. Municipiul Brăila se 
numără printre orașele de 
frunte ale tării și cunoaște 
o continuă înflorire. Cen
tru economic, cultural și 
administrativ, el clocotește 
într-o intensă viață socială. 
Populația Brăilei a cres
cut de Ia 95 514 locuitori 
în toamna 1948, la 140 390 
în iulie 1967. Orașul a cres
cut și el, durînd mii de 
apartamente în blocuri noi. 
Si alături de cartierele care 
mai poartă din ceea ce au 
fost altădată doar numele, 
orașul s-a îmbogățit cu car
tiere care consacră nume 
inedite. Printre acestea, la 
antipodul Brăiliței, ca po
ziție în spațiu față de oraș, 
ca personalitate arhitectu
ral urbanistică și ca vîrstă, 
tînărul cartier „Hipodrom" 
merită a fi amintit Nu nu
mai pentru cele peste 2 000 
de apartamente prezente și 
cele ce se vor adăuga în 
anii următori, pentru do
tările sale comerciale sau 
de învățămînt, dar și pen
tru că reprezintă primul 
ansamblu de acest fel al 
orașului, pentru puterea de 
seducție cu care vorbește 
el brăilenilor despre vii
torul unei urbe cu șase se
cole de istorie.



Conferința în problema Vietnamului

După prima ședință 
a reprezentanților 
celor patra delegații

;o Azi sosește la Paris 
h Henry Cabot Lodge
fețț

PARIS 19 (Agerpres). — Pe aero
portul Orly, înainte de a părăsi Pa
risul, Averrell Harriman, fostul șef al 
delegației americane la Conferința în 
problema vietnameză, s-a declarat „cu 
siguranță optimist" în legătură cu șan
sele de reușită ale tratativelor. „Lu
crurile au ajuns acum într-un mo
ment în care noi convorbiri serioase 
pot începe în vederea uniți reglemen
tări", a spus el.

Harriman a anunțat că noul șef al 
delegației S.U.A., ambasadorul Henry 
Cabot Lodge, va sosi la Paris luni, 
împreună cu șeful adjunct al dele
gației, Lawrence Walsh.

★
Oricare ar fi Influenta personali

tăților însărcinate să la parte la con
ferința de la Paris, elementul fun
damental este gi va rămîne situa
ția reală de pe teren — a subliniat 
într-un interviu, acordat săptămîna- 
lulul „L’Humanită-Dimanche", Tran 
jBuu Kiem. șeful delegației F.N.E., în 
legătură cu numirea noului repre
zentant al Statelor Unite. Cabot 
Lodge. Delegatul F.N.E. a relevat că 
strategia americană In Vietnamul 
de sud s-a redus la apărare în 
regiunile pe care le ocupă.

© Comentarii în presa oc
cidentală

„FRANCE PRESSE"

PARIS 19 (Agerpres). — Toți 
comentatorii de presă relevă reu
șita primei ședințe a conferinței

Reacții la 
o măsură 
judicioasă
Se tntîmplă destul de rar ca 

a acțiune politică a altui stat să 
declanșeze reacții ascuțite in 
presa austriacă. In mod surprin
zător, o asemenea ocazie a fost 
oferită de hotărîrea Suediei pri
vind stabilirea de relații diplo
matice cu Republica Democrată 
Vietnam. Mai întîi, evenimentul 
a fost comentat de „Die Presse" 
pe frontispiciul căruia stă scris 
„ziar independent". Intr-un ar
ticol de fond, semnat chiar de 
redactorul șef, evitîndu-se să se 
minimalizeze importanța aces
tei decizii, te încearcă totuși 
substituirea rațiunii politice 
Care stă la baza hotărîrii sue
deze cu alte motive. După un 
procedeu folosit și £n tratarea 
evenimentelor interne, opiniile 
realiste Unt etichetate tn cazul

de la Paris în problema vietname
ză. Agenția France Presse scrie că 
această primă ședință a permis să 
se reglementeze în unanimitate 
toate problemele de procedură, fă- 
cînd posibilă trecerea de la urmă
toarea ședință Ia fondul conflic
tului vietnamez.

Printre punctele acordului se ci
tează modalitățile de asigurare a 
ordinii și securității, limbile folo
site, înregistrarea cuvîntărilor și 
proceselor verbale, informarea pre
sei și altele. Se precizează că în 
anumite aspecte nu s-a putut a- 
junge la un acord, dar că acestea 
sînt de importanță atît de mică, în- 
cît se poate afirma că practic nu 
contează.

„NEW YORK TIMES*

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
Acordul realizat asupra probleme
lor de procedură Ia conferința de 
la Paris cu privire la Vietnam este 
„de bun augur pentru negocierile 
substanțiale care trebuie să înceapă 
de acum înainte", scria duminică 
ziarul „New York Times" într-un 
editorial consacrat ședinței de sîm- 
bătă a celor patru delegații. Re- 
ferindu-se la rolul pe care noua 
Administrație trebuie să-i aibă în 
reglementarea pașnică a problemei 
vietnameze, editorialul afirmă 
că președintele Richard Nixon 
„trebuie să-și definească obiecti
vele și să acționeze rapid pentru ca 
in discuțiile de la Paris să se 
dezbată fondul problemelor".

■A
Un Imens drapel al Frontului Na

țional de Eliberare a fost arborat pe 
unul din turnurile catedralei Notre- 
Dame de Paris, la 80 de metri înăl
țime. de un grup de simpatizanți ai 
luptei populației sud-vietnameze. O 
ascensiune acrobatică, cu ajutorul u- 
nor simple corzi de alpinist, a fost 
efectuată de cel care a purtat la a- 
ceastă înălțime drapelul ce a putut 
fi zărit de parizieni, in tot cursul di
mineții de duminică, de la mare dis
tanță.

CORESPONDENTA 
DIN VIENA 

DE LA PETRE STANCESCV

de față drept reflexul unei ati
tudini „antiamericane". Indirect 
se refuză țărilor mici dreptul de 
a stabili poziții proprii, con
forme cu realitatea, în probleme 
de asemenea importanță, în care 
este implicată o mare putere ca 
S.U.A. In curînd ar putea urma 
chiar o recunoaștere a Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud — scrie cu o 
anumită neliniște comentatorul.

Articolul publicat în „Die 
Presse" a stîrnit reacția ziaru
lui „Arbeiter Zeitung" (socialist) 
care a ripostat în ziua urmă
toare printr-un articol de fond, 
semnat de asemenea de redac
torul său șef. Acesta consideri 
că „Die Presse* și-a rezervat 
dreptul de a se arăta mai a» 
merican decît americanii, critl- 
cînd poziția Suediei în problema 
vietnameză. în fapt, constată 
„Arbeiter Zeitung", nu antiame- 
ricanismul a condus la decizia 

S de a stabili relații diplomatice 
cu Republica Democrată Viet
nam, ei conștiința larg răspîndi- 
tă in Suedia, chiar si printre cei 
mai cunoscut! timpatizanți ai 
S.U.A., că politica americană tn 
Vietnam este greșită. „Majori
tatea oamenilor cu conștiință po
litică din întreaga lume, inclu
siv din S.U.A., sînt de acord că 
politica nefericită a Amerieli 
tn Vietnam a dus Washingtonul 
la izolare politică și morală". Un 
alt ziar, „Salzburger Nachrich- 
ten". consemna impresiile culese 
la fața locului de corespon
dentul său la Stockholm: „La 
radio si în unele ziare, printre 
altele și în publicația sindicate
lor, hotărîrea a fost apreciată 
ca o mare victorie a numeroase
lor grupări care s-au pronunțat 
de ani de zile pentru stabilirea 
de relații diplomatice cu Ha
noiul". Corespondentul mențio
nează că acest curent de opinie 

I depășește grupările de stînga.
Expresie, după cum arată 

presa austriacă, a intereselor u- 
nor cercuri din afară, a preocu
părilor lor ca gestul suedez să 
nu devină molipsitor, comenta
riul din „Die Presse" a arătat, 
prin reacția viguroasă a celor
lalte ziare din Austria, lipsa de 
aderență în opinia publică a ori
căror poziții ce contravin ten
dințelor pozitive din viața in
ternațională.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — Co
misia interguvernamentală pentru 
colaborare economică sovieto-fin- 
landeză, a cărei sesiune a avut Ioc 
la Moscova, a constatat că, în anul 
care a trecut, comerțul între cele 
două țări s-a dezvoltat cu succes 
și consideră ca, în baza actualului 
acord comercial, în 1970 valoarea 
schimburilor reciproce de mărfuri 
să se ridice la 2,3 miliarde ruble, 
transmite agenția TASS. Părțile au 
hotărît ca noul acord pe termen 
lung (1971—1975) să prevadă nu 
numai livrări reciproce de mărfuri, 
ci și participarea unor firme și or
ganizații din cele două țări la con
struirea de mari obiective indus
triale și de altă natură pe terito 
riile U.R.S.S. și Finlandei.

(Urmare din pag. I)

rarea raportului de schimb are con
secințe cu totul nefavorabile asupra 
economiei țărilor respective. Estimări 
dintre cele mai modeste apreciază 
că un minimum de dezvoltare a 
continentului necesită un export 
anual de circa 22 miliarde dolari. 
Or, valoarea exporturilor latino- 
americane pe anul 1967 a depășit cu 
puțin abia suma de 11 miliarde do
lari. Ca urmare a „foarfecei pre
țurilor", țările din America Latină 
pierd, într-un singur an, aproape 
aceeași sumă cît a promis „Alianța 
pentru progres" pentru o perioadă 
de zece ani. Dominația monopoluri
lor străine, In primul rînd monopolu
rile nord-americane, perpetuează a- 
cest statu quo. frînează dezvoltarea 
economiilor statelor subcontinentului 
mențlnîndu-le în Ipostaza de fur
nizoare de materii prime — mi
nerale și agricole — Ieftine și piețe 
de desfacere avantajoase pentru pro
priile produse industriale.

Capitalul străin, în specia! cel a- 
merican, se Infiltrează în economiile 
țărilor respective. El controlează pro
ducția ți extracția a 22 de materii 
prime din America Latină, realizînd 
de fiecare dolar investit un cîștig 
net de trei ori mal mare. Debitul de 
scurgere a avuțiilor latino-amerlca- 
ne către marile monopoluri nord-a
mericane depășește suma de 2 mi
liarde dolari pe an în fața acestei 
crude realități, în țările latino-a- 
mericane devin tot mal intense 
preocupările în vederea găsirii u- 
nor mijloace menite să schimbe ac
tuala structură a producției ți să ac
celereze dezvoltarea economică a 
acestei regiuni.

„Ideologia integrării" a fost lan
sată ca un „panaceu al dificultăți
lor economice", cu eticheta de „stra
tegie a dezvoltării economice rapi
de". Dar, astăzi, eșecul acestei politic! 
devine tot mai evident, ldeea „Inte
grării economice" s-a discreditat in 
fata națiunilor latlno-americane.

Vizita delegației 
guvernamentale române

In Franța
PARIS 19 — Corespondentul A- 

gerpres, Al. Gheorghiu transmite : 
La invitația guvernului francez, 
delegația română la prima sesiune 
a Comisiei guvernamentale mixte 
româno-franceze de cooperare eco
nomică, științifică și tehnică, con
dusă de Manea Mănescu, preșe
dintele Consiliului Economic al 
Republicii Socialiste România, a 
plecat în seara zilei de 18 ianuarie 
într-o vizită în sudul Franței. De
legația a fost însoțită de Philippe 
Malaud, membru al guvernului 
francez, secretar de stat însărcinat 
cu funcțiunea publică, precum șl 
de membri ai delegației franceze 
la sesiunea comisiei mixte. Dele
gația a fost însoțită, de asemenea, 
în cursul vizitei sale, de Constantin

Flitan, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Paris.

La sosirea avionului guverna
mental pe aeroportul din Nisa, 
delegația română a fost întîmpi- 
nată de Renâ Georges Thomas, 
prefectul departamentului Alpes 
Maritimes, precum și de alți repre
zentanți ai autorităților locale. 
Seara, ministrul francez Philippe 
Malaud a oferit un dineu In onoa
rea delegației române.

în ziua de 19 ianuarie, delegația 
română a vizitat o serie de locali
tăți din departamentul Alpes Ma
ritimes și Val.

în tot timpul vizitei, delegația 
română s-a bucurat de o primire 
cordială.

Duminică seara, delegația română 
s-a înapoiat la Paris.

Decretarea 
stării
de urgență 
în Bolivia 
® Mai muSți lideri ai 

partidelor de opoziție 
au fost arestați

LA PAZ 19 (Agerpres). — Pre
ședintele Boliviei, Ren6 Barrientos, 
a decretat stare de urgență, a sus
pendat toate garanțiile constitutio
nale și a impus interdicția de cir
culație pe timpul nopții în capitala 
tării. Mai multi lideri ai partidelor 
de opoziție, dintre care șase mem
bri ai Mișcării Naționale Revoluțio
nare, au fost arestați.

Instituirea stării de urgentă a fost 
motivată de autorități ca o necesi
tate datorită „atmosferei de subver
siune" existente în țară. David Fer
nandez, ministru de interne, a decla
rat că Mișcarea Națională Revoluțio
nară (M.N.R.) șl alte partide de opo
ziție au complotat pentru răsturna
rea președintelui Barrientos.

EVOLUȚIA SITUAȚIEI

DIN ORIENTUL APROPIAT
sul partidului „Ahduth Avodah",© Activitate diplo

matică
NEW YORK. — în cadrul unui in

terviu, secretarul general al O.N.U„ 
U Thant, a declarat că o întîlnire a 
celor patru puteri în legătură cu O- 
rientul Apropiat ar ajuta „în orice 
caz" la rezolvarea actualei crize din
această regiune U Thant a adăugat 
că orice întîlnire de acest fel „tre
buie să se desfășoare în contextul 
O.N.U.", înțelegînd prin aceasta că 
se referă la rezoluția din 22 noiem
brie 1967 a Consiliului de Securitate.

AMMAN. — Sîmbătă seara a sosit 
la Amman o delegație irakiană con
dusă de Hardan Takriti, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri și mi
nistru al apărării. Delegația, din care 
fac parte numeroși ofițeri irakieni, a 
fost primită în aceeași seară de pre
mierul iordanian, Bahjat Talbouni, și 
de vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri, Ahmed Toukane.

CAIRO. — Mahmud Fawzi, consi
lierul președintelui Nasser pentru pro
blemele externe, a primit sîmbătă 
seara delegația parlamentară engleză 
care se află în vizită la Cairo, a- 
nunță agenția M.E.N. în continuare 
agenția precizează că discuțiile ce au 
avut loc cu acest prilej s-au referit 
la probleme ale actualei situații din 
Orientul Mijlociu.

@ O declarați© a
vicepremierul ui 
îsraelian

TEL AVIV 19 (Agerpres). — 
Israelul ține să mențină acordul 
de încetare a focului — a decla
rat Yigal Alton, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, la congre-

care sînt conștiente de faptul că 
„integrarea" nu este decît o cap
cană menită să întărească domina
ția celor mai puternici „parteneri", 
respectiv dominația monopolurilor 
din S.U.A.. în detrimentul oricăror 
rațiuni de echitate in relațiile din
tre state.

întreaga istorie a „integrării" la- 
tino-americane este un lanț al a- 
gravării inegalității, ascuțirii con
tradicțiilor. divergentelor si dispu
telor — determinate de concurenta 
acerbă și lupta pentru dominație în 
sistemul statelor integrate, luptă ce 
nu poate consacra decît întărirea 
privilegiilor nord-americane.

în anul 1960. tratatul de la Mon-

care are loc la Tiberiada, in Ga- 
lileea. El a subliniat, totodată, că 
în cazul în care acțiunile pornite 
de pe teritoriul iordanian s-ar in
tensifica, „Israelul ar fi obligat să 
acționeze și dincolo de limita a- 
cestei linii de încetare a focului".

Reuniunea 
Consiliului nordic
STOCKHOLM 19 (Agerpres). — 

Primii miniștri ai țărilor nordice 
au continuat duminică reuniunea 
lor de două zile consacrată exami
nării problemelor extinderii cola
borării economice. Primul ministru 
al Suediei, Tage Erlander, a carac
terizat reuniunea ca fiind „folo
sitoare și absolut necesară". Pre
mierul a adăugat că există un a- 
cord deplin între participant!.

@ B @ B @

PRIORITĂȚI

armonios, 
cauză, au- 

denumit 
„capitala

nu oferă 
ritmurilor 
trepidanta 
multe ca- 

o-

CONSTRUCȚIA
MAROCANĂ

Rabatul 
panorama 
cotidiene 
întîlnite în
pitale europene — 
bisnuieste să spună 
interlocutorul maro
can. Un oraș relativ 
liniștit, cu fabrici nu 
prea mari, cu o cir
culație „aerisită", ar
hitectura mai puțin 
spectaculoasă în care 
însă proporțiile sînt' 
îmbinate 
Din această 
tohtonii au 
acest oraș 
administrativă" a tă
rii.

O vizită în acest o- 
ras constituie prilejul 
de a lua cunoștință de 
principalele probleme 
ce stau în fata po
porului marocan, eta
pele dezvoltării sale e- 
conomice si sociale de 
la dobîndirea inde
pendentei și pînă azi. 
perspectivele pe care 
le deschid rezultatele 
de pînă acum, progra
mele si proiectele a- 
vute în vedere. Pre
tutindeni în Maroc 
constati dorința de a 
depăși situația de îna
poiere economică, ves
tigiile lăsate de colo
nialiști în toate sec
toarele de activitate 
ale tării.

în actualul plan 
cincinal de dezvoltare
— perioada 1968—1972
— s-a trecut la sta
bilirea unor priorități 
pornindu-se în primul 
rînd de Ia posibilită
țile proprii. întrucît 
75 Ia sută din popu-

latie lucrează în agri
cultură, locul principal 
revine acestui sector. 
Se acordă de aseme
nea atentie deosebită 
Industriei, formării ca
drelor. turismului. Se 
pune accentul pe di
versificarea culturilor, 
pe valorificarea mal 
eficientă a tuturor re
surselor Interne. în
tre care fosfatll ocu
pă locul principal. 
Marocul fiind primul 
producător de fosfați 
din lume. Complexe
lor Industriale de la 
Safi, Kenitra, Rif li 
se vor adăuga altele 
în curs de realizare, 
printre care termo
centrala de la Dierda, 
extinderea rafinăriei 
de la Mohammedia, o 
serie de baraje cum 
sînt cele de la Ziz. 
Arabat, Alt Aadel, 
Loukkos, proiectul 
Sebou etc. Construirea 
acestor baraje șl a al
tora va permite iri
garea a peste 400 000 
hectare la sfîrsltul a- 
nului 1972.

Edificatoare sînt 
datele cu privire la 
pregătirea cadrelor 
naționale. Din 1956. a- 
nul obținerii indepen
dentei. și pînă în 1967 
bugetul Ministerului 
Educației Naționale a 
crescut de cinci 
reprezentînd 17,6 
sută din bugetul 
neral al statului.
cest lucru a permis a- 
paritia unui număr 
sporit de scoli ele-

ori. 
la 

ge- 
A-

mentare st tehnice, 
modernizarea învăță- 
mîntului superior, 
creșterea numărului 
facultăților.

în realizarea aces
tor obiective, pe lin
gă mobilizarea resur
selor proprii. Marocul 
întreprinde acțiuni de 
lărgire a posibilități
lor de colaborare cu 
toate statele, inclusiv 
țările socialiste. pe 
baza deplinei egali
tăți si a avantajului 
reciproc. în acest sens 
am avut posibilitatea 
să constatăm dorința 
exprimată de persona
litățile oficiale maro
cane pentru dezvolta
rea relațiilor de prie
tenie și colaborare în
tre Maroc șl Româ
nia. Domnul Ahmed 
SnoussI. ministrul In
formațiilor. ne-a de
clarat printre altele : 
„Marocul șl România 
sînt două tărl prie
tene care se stimează 
reciproc. într-o serie 
de sectoare ale eco
nomiei. tara dum
neavoastră a dobîndit 
o experiență pe care 
o putem studia si fo
losi. Ambele tărl 
prețuiesc în mod deo
sebit suveranitatea și 
independenta. între 
cele două tărl există 
relații bazate pe sin
ceritate reciprocă. 
Marocul este sigur că 
vor fi găsite largi 
posibilități de colabo
rare economică între 
cele două țări".

Dumitra POPA

agențiile de presă transmit:
La Conferința Internaționala de solidari* 

taie cu lupta popoarelor din coloniile portu
gheze și Africa de Sud 8-3 dat citire mesajelor mai 
multor șefi de state. în continuarea lucrărilor, Ramesh 
Chandra, secretar general al Consiliului Mondial al Pă
cii, a prezentat un raport asupra situației din Africa de Sud 
și din coloniile portugheze, iar conducători ai mișcărilor a- 
fricane de eliberare din teritoriile respective au informat 
conferința asupra stadiului luptei împotriva rasiștilor sud- 
africani și colonialiștilor portughezi.

Ciocniri între trupele guvernamentale și 
partizanii taiîandezi au avut loc în ultimele 
Surse guvernamentale au făcut cunoscut că a unitate de 
parașutiști a fost atacată joi de partizani. Un elicopter care 
încerca să evacueze solaații guvernamentali răniți a fost 
atins de tirul partizanilor.

Cu priletul împlinirii a 48 de ani de Ia 
constituirea P. C. Italian, ziarul .JUnitâ* a pu
blicat o scrisoare a secretarului general al partidului, Luigi 
Longo, care subliniază necesitatea sprijinirii presei comu
niste, arătînd că „apărarea și difuzarea presei de stînga 
este o condiție fundamentală a democrației și libertății" în 
Italia.

Fuml Vongvicit, secretar general al Partidului Nea 
Lao Hakjat, • adresat copreședinților Conferinței de la Ge

neva cu privire la Laos un protest în legătură cu noile 
atacuri ale aviației americano-saigoneze asupra unor loca
lități din provincia Luang Prabang.

La Berlin a avut loc un mare miting 
menilor muncii închinat memoriei eminenților luptători 
pentru cauza clasei muncitoare Karl Liebknecht și Roza 
Luxemburg, asasinați în urmă cu 50 de ani. La miting a 
rostit o cuvîntare Erich Honecker, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.S.U.G.

Din toate colțurile Statelor Unite au tncePut 
să sosească la Washington sute de oameni care vor parti
cipa la demonstrațiile de protest împotriva continuării 
războiului din Vietnam, anunțate pentru luni. Organizațiile 
pacifiste americane au făcut cunoscut de mai mult timp 
că instalarea noului președinte al S.U.A., Nixon, va fi mar
cată de demonstrații de protest împotriva războiului din 
Vietnam și pentru drepturi civile.

Un concert susținut de Filarmonica 
de stat „George Enescu" diriîafâ de Mircea 
Basarab a avut loc sîmbătă seara în sala Kurhaus din 
Haga. Concertul, care a avut ca solist pe Valentin 
Gheorghiu, s-a bucurat de un deosebit succes. Au 
participat reprezentanți ai ministerelor de externe, 
culturii și învățămîntului din Olanda, oameni de cul
tură și artă, ziariști, precum și un numeros public. Au 
fost de față șefi ai misiunilor diplomatice acreditați 
la Haga și membri ai ambasadei țării noastre.

„Un pas hotărîtor 
spre crearea 
nnei stații 

cosmice orbitale"
MOSCOVA 19 (Agerpres). — 

Navele de tipul „Soiuz" s-au 
dovedit desăvîrșite, sigure 
pentru efectuarea a nume
roase experiențe în Cos
mos, a declarat, potrivit a- 
genției TASS, președintele Co
misiei de stat pentru crearea 
unei stații cosmice experimen
tale locuite. El a luat cuvîn- 
tul la întîlnirea dintre ziariști 
și membrii echipajelor nave
lor cosmice „Soiuz-4" și „So- 
iuz-5" care a avut loc dumi
nică la hotelul cosmodromu- 
lui din Baikonur.

Constructorul principal a 
apreciat că ultima experiență 
cosmică poate fi considerată, 
fără exagerare, un pas hotă- 
rîtor spre crearea unei stații 
cosmice orbitale de mare im
portanță pentru știință și eco
nomi».

voltarea economiilor țărilor respec
tive, a frînat chiar realizarea, con
form intereselor naționale, a pro
gramelor de dezvoltare. Apo
logeții „Integrării" susțin „speciali
zarea" în ramurile tradiționale a 
țărilor latino-americane. ceea ce pre
supune renunțarea la dezvoltarea lor 
industrială între parteneri se consta
tă grave divergente, care se traduc 
prin imposibilitatea luării unor hotă- 
rîri la nivelul organizațiilor tocmai 
pentru că acest lucru contravine in
tereselor elementare ale suveranității 
naționale, cerințelor economiilor 
unor țări. De pildă, cea de a șaptea 
sesiune extraordinară a Asociației

mărfuri realizate între partenerii 
Pieței comune centro-americane re
prezintă doar 13—14 la sută din im
portul total al regiunii, iar deficitul 
comerțului exterior al acestor tărl în 
1967 a atins aproape 250 de milioane 
dolari.

Formulele „Integrării" nu fac decît 
să faciliteze exploatarea bogățiilor 
materiale ale continentului sud-ame- 
rican de către monopolurile „marelui 
vecin din Nord". Statele Unite 
exercită controlul asupra a două 
cincimi din schimburile Asocia
ției liberului schimb și a două 
treimi din cele ale Pieței comune 
centro-americane. 30 la sută din 
valoarea exporturilor subcontinen-

în practică a planului economic ela
borat pe baza intereselor monopolu
rilor și ale birocrației continentale ; se 
va crea un sistem tarifar comun pen
tru a proteja Investițiile monopoliste 
din regiune Tn aceasta constă «Inte- 
graționismul» ce ni se oferă. E vorba 
de o planificare adaptată sută Ia sută 
intereselor străine. America Latină ar 
deveni în acest fel o imensă fortă
reață închisă a monopolurilor".

Pe de altă parte, revista mexicană 
„Cuadernos Americanos" analizează 
consecințele pe care le poate avea 
desființarea barierelor între economii 
cu capacități competitive diferite: 
„Țările cu un grad mio de dezvoltare

CAPCANĂ A MARILOR MONOPOLURI
tevideo. încheiat între Argentina. 
Brazilia Chile. Mexic. Paraguay, 
Peru și Uruguay, a însemnat certifi
catul de naștere a „Asociației la
tino-americane a liberului schimb", 
la care au aderat mai tîrziu Co
lumbia. Ecuador. Venezuela si Bo
livia. Membrii acestei organizații 
și-au propus ca, pînă în 1973, să eli
bereze de taxe vamale 85 la sută 
din totalul comerțului interzonal. De 
asemenea. în 1960 a luat ființă „Pia
ța comună a Amerieli Centrale", 
compusă din Costa Rica Salvador. 
Guatemala, Honduras și Nicaragua, 
urmărind liberalizarea schimburi
lor comerciale dintre parteneri, in
stituirea unor bariere nrotectioniste 
în calea mărfurilor de import. în 
vederea propriei lor dezvoltări e- 
conomice.

Bilanțul acestor „comunități" este 
însă puțin încurajator. „Integrarea", 
departe de a fi contribuit la dez-

Hberulul schimb de la sfîrșitul anu
lui trecut nu a reușit să elaboreze 
„lista comună" de produse care tre
buie degrevate de taxe vamale „Cei 
trei mari" din organism (Brazilia, 
Argentina, Mexic) s-au opus cate
goric includerii griului pe această 
listă, excluzînd deci unul dintre prin
cipalele produse din comerțul regi
unii ; cererile așa-zișilor „mici" (Pa
raguay, Bolivia. Ecuador) cu privire 
la exporturile lor agricole nu au 
fost satisfăcute. De altfel, politica 
integrării s-a dovedit falimentară 
chiar în punctul ei „forte" : comer
țul. Statisticile arată că In cadrul 
Asociației, preconizatul „schimb li
ber" s-a realizat Intr-o proporție 
de 25 la sută, ceea ce corespunde 
— comparand cu termenele fixate 
In tratatul de Ia Montevideo — abia 
anului 1964. La fel, „Integrarea" ță
rilor din America Centrală nu a dat 
rezultatele scontate. Cantitatea de

tulul revine întreprinderilor S.U.A., 
40 la sută din întreaga producție in
dustrială latino-americană aparține 
filialelor monopolurilor nord-ameri
cane din această regiune.

Intențiilor latino-americane de in
dustrializare si întărire a sectorului 
de stat în economia națională. S.U.A. 
le opun revendicarea unei libertăți 
de acțiune depline pentru monopoluri, 
libertate care să fie garantată prin- 
tr-un acord încheiat la scara întregii 
„Plete comune latino-americane".

Ziarul argentinian „Clarin" demon
strează că această „integrare conti
nentală" Înseamnă. ..acceptînd ldeea 
că America Latină este o singură si 
unică națiune, să se treacă la organi
zarea acesteia ca un singur stat, prin 
crearea unui «superguvern» regional, 
căruia să I se subordoneze toate gu
vernele țărilor respective t «supergu- 
vernul» să fie însărcinat co punerea

(mal ales cele din America Centrală) 
nu-și ascund teama de a eșua într-o 
luptă inegală cu Argentina, Brazilia, 
Mexio — care au o anumită dezvol
tare industrială. Iar acestea, la rîndul 
lor sînt conștiente că avantajele inte
grării vor aparține, pe scară tot mal 
largă, marilor consorți! nord-ameri
cane".

Capitalul monopolist nord-american 
și exponents săi din sfera politică 
văd în participarea la Integrarea la
tino-americană perspectiva unei 
maxime mobilități (și deci rentabili
tăți) a investițiilor pe subcontlnentul 
sudic precum și profituri crescînde 
de pe urma plasamentului de mărfuri 
neîngrădit de protecția vamală. „Pen
tru businessmanul nord-american, 
existența unei piețe mari e la fel de 
importantă ca șl garantarea Investi
țiilor" — a recunoscut fără înconjur 
miliardarul Nelson Rockefeller.

\
în presa continentului a fost subli

niat nu o dată că participarea Sta
telor Unite la Integrarea economică 
a Americii Latine nu va duce decît 
la un singur rezultat : aservirea eco
nomiei acestor state intereselor ca
pitalului nord-american.

„Statele Unite și-au pus tn func
țiune «calul troian» pe întreg teri
toriul latino-american — scria revista 
mexicană „Siempre". Tn aceste con
diții, întărirea comerțului interzonal, 
libera mișcare a capitalurilor, coo
perarea industrială vor avantaja în
tr-o foarte largă măsură întreprin
derile nord-americane. permițîndu-lo 
să-și consolideze dominația asupra 
întregului bloc... S.U-A. aspiră la o 
Integrare care să fie telecomandată 
de la Washington conform intereselor 
proprii".

înțelegerea tot mal clară a faptului 
că „Integrarea" aduce grave daune 
intereselor naționale ale propriilor 
popoare, contravine suveranității na
ționale și nu oferă avantaje decît nu
mai monopolurilor, celor puternici, 
explică reticențele unor membri ai 
Organizației Statelor Americane cu 
ocazia conferinței de la Punta del 
Este din 1967, care a hotărît ca Piața 
comună latino-americană să ia naș
tere în... 1985. (De remarcat că unii 
șefi de state au propus atunci ca sca
dență anul 2000).

Numeroși economiști latino-amerl- 
canl susțin ldeea că înlăturarea do
minației monopolurilor și folosirea 
resurselor naturale șl umane în In
teresul propriilor popoare; efortul 
propriu de dezvoltare al fiecărei țări, 
neîngrădit de Imixtiunile vreunei or
ganizații suprastatale care să împie
dice posibilitatea fiecărei țări de a 
dispune liber șl suveran de pro
priile-! valori materiale ; dezvoltarea 
largă a schimburilor comerciale cu 
toate țările lumii, pe baza principiilor 
respectării independenței șl suverani
tății. egalității șl avantajului reci
proc. fără limitări sau bariere artifi
ciale constituie adevăratele cerința 
și condiții ale progresului economic.
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