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ESTULa

SOCIALISTE
sa

TIMIȘOARA. — Trimișii speciali 
transmit :

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, sîmbătă a sosit în 
țara noastră pentru o scurtă vizită 
de prietenie tovarășul Iosip Broz 
Tito, președintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, preșe
dintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Președintele R.S.F. Iugoslavia 
este însoțit de Mialko Todorovici, 
secretar ăl Comitetului Executiv al 
C.C. al U.C.I., Kiro Gligorov, vice
președinte al Vecei Executive Fe
derale, membru al C.C. al U.C.I., 
Vladimir Popovici, secretar gene
ral al președintelui republicii, 
membru al Prezidiului C.C. al 
U.C.I., Mișo Pavicevici, secretar de 
stat ad-interim pentru afacerile 
externe, Djuka Vukolici, șeful sec
ției politice în Secretariatul de stat 
pentru afacerile externe, și alte 
persoane oficiale.

în gara Timișoara, în întîmpî- 
nXrba'—oaspeților ~âu venit tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Ion

Gheorghe Maurer, Chivu Stoica, 
Manea Mănescu, precum și tova
rășii Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Vasile Vlad, șef 
de secție la C.C. al P.C.R., și Au
rel Mălnășan, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Bel
grad. Pe peronul gării Timișoara 
se aflau, de asemenea, tov. Mihai 
Telescu, prim-secretar al Comite
tului județean Timiș al P.C.R., 
președintele consiliului popular 
județean, conducători ai organelor 
locale de partid și de stat, un 
mare număr de locuitori ai ora
șului.

De la punctul de frontieră Sta- 
mora-Moravița, președintele Iosip 
Broz Tito și ceilalți oaspeți au 
fost însoțiți pe teritoriul țării noas
tre de tovarășii Emil Bod- 
naraș, Vasile Șandru, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Va
sile Daju, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular județean Ti
miș, precum și de Iakșa Petricî. 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București.

în gara Timișoara erau arborate 
drapelele de stat ale Republicii So
cialiste România și Republicii So

cialiste Federative Iugoslavia; pe 
pancarte erau înscrise urări de bun 
venit în limbile română și sîrbo- 
croată.

La coborîrea din tren, tovarășul 
Iosip Broz Tito a fost salutat cor
dial de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și de ceilalți conducători de partid 
și de stat ai țării noastre.

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

Garda militară, aliniată pe peron, 
prezintă onorul. Tovarășii Iosip 
Broz Tito și Nicolae Ceaușescu trec 
în revistă garda militară.

în piața gării și pe străzile o- 
rașului, mii de timișoreni, cu ste- 
gulețe române și iugoslave, cu bu
chete de flori, au salutat cu multă 
căldură pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito, pe 
ceilalți conducători de partid și de 
stat ai țării noastre, pe ceilalți înalți 
oaspeți iugoslavi, ovaționînd înde
lung, manifestînd pentru prieteni» 
dintre poporul român și popoarele 
Iugoslaviei, pentru pace și colabo
rare între toate țările lumii.

Convorbiri româno- iugoslave

OAMENI Al MUNCII DE LA
ORAȘE Șl SATE!

CETĂȚENI Al REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA!

Ne aflăm în pragul unui eveniment de seamă în viața politică 
a țării • alegerea deputaților în MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ 
și in CONSILIILE POPULARE județene, municipale, orășenești și 
comunale. '

Frontul Unității Socialiste se prezintă în alegerile 
2 martie înmănunchind, într-o indestructibilă 

cesiune, Partidul Comunist Român, detașamentul de 

avangardă al clasei muncitoare, conducătorul încercat 
al societății noastre, organizațiile de masă, profesionale 
și obștești, consiliile oamenilor muncii aparținînd națio
nalităților conlocuitoare, toate forțele sociale și politice 

ale țării. întregul popor, unit prin aceleași năzuințe șl 
interese, este animat de țelul suprem ai construirii socia
lismului șl comunismului, al realizării unei înalte civi
lizații materiale și spirituale în România.

Clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii 
muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — 
întîmpină alegerile într-o atmosferă de intensă activitate socială 
și politică, de puternic elan patriotic, desfășurînd întrecerea pen
tru noi realizări în cinstea celei de-a XXV-a aniversări a elibe
rării patriei și a Congresului al X-lea al Partidului Comunist 
Român.

Sentimentele de încredere care însuflețesc națiunea noastră 
socialistă își au izvorul în bilanțul rodnic al înfăptuirilor de pînă 
acum. In perioada care a trecut de la alegerile precedente, po
porul nostru, urmînd liniile directoare stabilite de Congresul al 
IX-lea al Partidului Comunist Român, a înaintat ferm pe calea 
desăvîrșirii construcției socialiste. A fost îndeplinit cu succes pro
gramul prezentat poporului în alegerile trecute. S-au realizat pre
vederile primilor trei ani ai planului cincinal, asigurîndu-se toate 
condițiile pentru îndeplinirea și depășirea obiectivelor Congresului 
al IX-lea. Forțele de producție au continuat să se dezvolte în 
ritm susținut, relațiile socialiste s-au consolidat și perfecționat. 
Principiile democrației socialiste și-au găsit o tot mai largă și con
secventă aplicare în întreaga viață socială : au fost îmbunătățite, 
corespunzător cerințelor etapei în care ne aflăm, formele și meto
dele de conducere și organizare a societății.

în această amplă operă constructivă s-a afirmat cu deosebită pu
tere și s-a întărit rolul clasei muncitoare — forța socială conducătoare 
în societatea noastră ; s-au cimentat alianța muncitorească-țărănească, 
unitatea social-politicâ 0 muncitorilor, țăranilor, intelectualilor ; s-a 
închegat și mai strîns. pe baza aplicării politicii naționale marxist- 
leniniste a partidului, frăția dintre oamenii muncii români și ai națio
nalităților conlocuitoare în cadrul orînduirii noi s-a afirmat tot mai 
viguros națiunea noastră socialistă, s-a manifestat din ce în ce mai 
intens inițiativa creatoare a poporului, stăpîn al țării, făuritor con
știent. al propriei istorii, al propriului său destin

Prestigiul și autoritatea internațională a României au sporit ca ur
mare a realizărilor sale economice și sociale, a politicii externe con
secvente de întâi ire a prieteniei și alianței cu țările socialiste, de dez
voltare a colaborării cu toate statele, indiferent de orînduirea lor so
cială, a contribuției active aduse la soluționarea problemelor cu care 
este confruntată omenirea contemporană, la apărarea cauzei socialis
mului. păcii, libertății și independenței popoarelor.

Toate succesele obținute în acești ani sînt rezultatul eforturilor 
neobosite, pline de abnegație ale poporului muncitor, al aplicării 
neabătute a politicii creatoare, marxist-leniniste a Partidului Comu
nist Român Elaborarea vastului program de înflorire a patriei, intensa 
activitate politică și organizatorică desfășurată in rîndul maselor pen
tru înfăptuirea acestuia au ridicat pe o treaptă mai înaltă rolul con
ducător al partidului comunist, unanim recunoscut de întregul popor 
ca autoritatea politică supremă, au consacrat misiunea șa istorică de 
purtător al celor mai profunde interese și năzuințe ale maselor, do 
făuritor al vieții noi pe pămîntul României.

MUNCITORI, ȚĂRANI, 
INTELECTUALI!

CETĂȚENI Șl CETĂȚENE!
ÎN ULTIMII ANI, OPERA DE INDUSTRIALIZARE SOCIA

LIST/^ — TEMELIA DEZVOLTĂRII ECONOMICE ȘI CULTU
RALE A ȚĂRII, A PROGRESULUI EI GENERAL — A PARCURS 
O ETAPĂ NOUĂ, CALITATIV SUPERIOARĂ. Volumul produc
ției industriale este cu peste 40 la sută mai mare decît în 1965, 
ritmul mediu anual de creștere a producției a fost de peste 12 la 
sută, față de 10,7 la sută cit-prevedea -planul -cincisiaL^România se 
situează astfel printre statele eu economia cea mai dinamică, 
întreaga producție industrială a anului 1938 se obține astăzi în 24 
de zile.

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

Un obiectiv esențial al activității industriale din ultimii ani 
l-a constituit dezvoltarea ramurilor bunurilor de consum, inten
sificarea eforturilor pentru creșterea producției în acest sector de 
importanță deosebită. Realizările au depășit prevederile primilor 
trei ani ai cincinalului, asigurîndu-se în același timp diversificarea 
și ridicarea calității produselor. A sporit aportul cooperației mește
șugărești la satisfacerea cerințelor populației, s-a extins sfera ser
viciilor pentru cetățeni.

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

O influență pozitivă asupra activității de industrie o exercită 
măsurile luate de partid și guvern pentru perfecționarea condu
cerii și planificării economiei, adîncirea democrației economice, 
folosirea mai bună a pîrghiilor economice proprii orînduirii 
socialiste.

Faptele ilustrează justețea politicii de industrializare a țării, a 
orientării stabilite de Congresul al IX-lea al partidului pentru dezvol
tarea industriei în pas cu cerințele revoluției tehnico-științifice mon
diale. Industria noastră aduce astăzi o contribuție hotărîtoare la avîn
tul întregii economii, la valorificarea bogățiilor țării, la sporirea avu
ției naționale și creșterea bunăstării poporului.

în vasta operă de industrializare s-a afirmat viguros conștiința 
socialistă a clasei muncitoare — cea mai înaintată forță socială a țării 
— capacitatea creatoare și receptivitatea ei față de ceea ce este înain
tat în tehnica și știința contemporană, devotamentul său in munca ’ 
pentru întărirea necontenită a socialismului.

REZULTATE DE SEAMĂ AU FOST OBȚINUTE ÎN AGRICUL
TURĂ. Cooperativizarea. înfăptuită sub conducerea Partidului Comu
nist Român, a deschis drum larg modernizării și creșterii producției 
agricole, a determinat profuno’e schimbări înnoitoare în viața țărăni
mii. a exercitat o înrîurire pozitivă asupra întregii economii. Coope
rativizarea agriculturii s-a dovedit a fi condiția esențială pentru ge
neralizarea relațiilor socialiste în economia națională, pentru lichi
darea exploatării omului de către om, pentru victoria deplină și defi
nitivă a noii orînduiri

Cooperativele agricole, forma cea mai potrivită de organizare a 
muncii unite a țărănimii, au obținut succese importante în dezvoltarea 
și consolidarea lor economică și organizatorică. în sporirea producției 
vegetale și animale, în creșterea veniturilor lor și ridicarea bunăstării 
cooperatorilor Unul dintre cei mai de seamă indici ai progresului lor 
est.e creșterea averii obștești, care a fost în 1968 cu aproape 30 la sută 
rnai mare decît în 1965

Un rol important îndeplinesc întreprinderile și fermele agricole 
de stat, care contribuie într-o mare măsură la acoperirea nevoilor in
dustriei și ale consumului cu produse vegetale și animale sînt un fac
tor de promovare a tehnicii noi, sprijină dezvoltarea cooperativelor de 
producție

Partidul și guvernul s-au preocupat permanent de întărirea bazei 
tehnice-materiale a agriculturii repartizînd în acest scop importante 
mijloace materiale și bănești Pe ogoarele țării lucrează aproape 
100 000 de tractoare, peste 55 000 de semănători mecanice, 50 000 de 
combine pentru cereale și alte mașini agricole, care asigură un grad 
ridicat de mecanizare a lucrărilor. Au sporit în măsură însemnată 
cantitățile de îngrășăminte chimice livrate agriculturii; au fost extinse

In timpul convorbirilor oficiale

La 1 februarie, la sediul Comi
tetului județean Timiș al P.C.R., 
au început convorbirile între tova
rășii Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, și 
Iosip Broz Tito, președintele Re
publicii Socialiste Federative Iu
goslavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

Din partea română participă 
tovarășii Ion Gheorghe Mau
rer, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Emil Bodnaraș, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per

manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Manea Mănescu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
Economic, Corneliu Mănescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., minis
trul afacerilor externe, Vasile 
Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Aurel Mălnășan, ambasadorul Re
publicii Socialiste România la Bel
grad.

Din partea iugoslavă participă 
tovarășii Mialko Todorovici, secre
tar al Comitetului Executiv al 
C.C. al U.C.I.. Kiro Gligorov, vice
președinte al Vecei Executive Fe
derale și membru al C.C. al U.C.I., 
Vladimir Popovici, secretar gene
ral al președintelui republicii, 
membru al Prezidiului C.C. al 
U.C.I., Mișo Pavicevici, secretar de 
stat ad-interim pentru afacerile 
externe, Iakșa Petrici, ambasado

rul R.S.F. Iugoslavia Ia Bucu
rești.

După-amiază, convorbirile au 
continuat.

în cadrul convorbirilor, desfășu
rate într-o atmosferă cordială, 
prietenească, de înțelegere recipro
că, a avut loc un schimb de păreri 
privind probleme ale relațiilor bi
laterale dintre cele două partide șî 
state, precum și asupra unor as
pecte ale situației internaționale 
actuale.

★
Sîmbătă la amiază a avut loc un 

dejîtn in'câdruî căruia tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tilo au toastat pentru dezvoltarea 
continuă a prieteniei și colaborării 
dintre Partidul Comunist Român 
și Uniunea Comuniștilor din Iugo
slavia, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia.

In mijlocul muncitorilor de la Uzina 
Mecanică din Timișoara

(Continuare în pag. a U-a)

în cursul după-amiezii, tovarășii 
Iosip Broz Tito și Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu ceilalți 
conducători de partid și de stat ro
mâni și iugoslavi, au vizitat Uzina 
Mecanică din Timișoara. De-a lun
gul magistralelor orașului, în drum 
spre acest obiectiv, zeci de mii de 
cetățeni au aclamat pe înalții oas
peți români și iugoslavi. Muncito
rii marii uzine bănățene le-au făcut 
o entuziastă și călduroasă primire.

Directorul general al uzinei, lng. 
Gheorghe Bosniac, a înfățișat dez
voltarea acestei puternice unități 
a industriei constructoare de ma
șini, a prezentat utilajele produse 
aici — poduri rulante, macarale 
portale, încărcătoare și autostivui- 
toare, linii tehnologice pentru in
dustria alimentară etc. — care sînt 
destinate dotării tehnice a ramu-/ 
rilor economiei naționale, precum 
și exportului în numeroase țări.

Vizitarea uzinei a început cu 
marea hală de prelucrări mecani
ce. în fața mașinilor-unelt.e mo
derne. oaspeții au primit explicații 
privind structura producției, pro
cesul tehnologic, funcționarea unor 
agregate. în secția lăcătușerie- 
montaj. oaspeților le-au fost pre
zentate caracteristicile tehnice și 
funcționale ale unor produse. Vizi
ta s-a încheiat la sculărie — una 
din cele mai moderne secții, care 
realizează o gamă largă de dispo

zitive de mare precizie și produc
tivitate.

Pe un platou de încercare a avut 
loc o demonstrație cu cîteva uti
laje noi, produse în această uzină.

Pe parcursul vizitării secțiilor, 
miile de muncitori, ingineri și func-

ționari au ovaționat pentru priete
nia româno-iugoslavă, au salutat cu 
deosebită simpatie prezența în 
mijlocul lor a tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

(Agerpres)

T elegramă
Tovarășului KADAR JANOS

Prim secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Tovarășului LOSONCZI PAL
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

Tovarășului FOCK JENO
Președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungaiy

BUDAPESTA
Stimați tovarăși,
Luînd cunoștință cu adîncă întristare de accidentul de cale ferată 

din stația Herend, în numele C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat, Consiliului 
de Miniștri și al nostru personal, vă exprimăm dv. și vă rugăm să transmi
teți familiilor îndoliate condoleanțe și întreaga noastră compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român 

Președintele 
Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România
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MANIFESTUL

(Urmare din pag. I)

suprafețele irigate; în ultimii trei ani, statul a investit în a- 
ceastă ramură aproape 20 miliarde lei, sumă egală cu cea din 
cei cinci ani anteriori.

în urma acestor măsuri s-a obținut sporirea producției 
vegetale și animale. Cu toate greutățile cauzate de con
dițiile climatice nefavorabile din ultimul an, producția agri
colă globală medie a perioadei 1966—1968 a fost mai mare 
cu aproape 24 la sută decît media producției obținute în 
cei cinci ani anteriori. între 1966—1968 s-a recoltat anual 
în medie cu 2,4 milioane tone de cereale mai mult față 
de perioada 1961—1965, depășindu-se astfel prevederile în
scrise în planul cincinal. Agricultura a asigurat aprovizio
narea populației, materiile prime necesare industriei, pre
cum și disponibilități pentru export.

Măsurile de perfecționare a organizării și conducerii agri
culturii, constituirea uniunilor cooperatiste, reorganizarea 
întreprinderilor agricole de stat și a celor pentru mecaniza
rea lucrărilor au creat un cadru mai prielnic sporirii pro
ducției și productivității muncii în această importantă ra
mură a economiei naționale.

Rezultatele obținute în agricultură sînt rodul hărniciei și 
priceperii țărănimii, al tuturor celor ce muncesc la sate. 
Țărănimea, aliată de nădejde a muncitorimii, aduce o con
tribuție tot mai mare la creșterea bogăției naționale, par
ticipă tot mai activ la întreaga viață socială și de stat.

în ultimii ani PARTIDUL ȘI GUVERNUL AU ACOR
DAT O ATENȚIE DEOSEBITA DEZVOLTĂRII ȘI MO
DERNIZĂRII ÎNVĂȚĂMÎNTULUI. Toți fiii patriei, fără 
deosebire de naționalitate, dispun de posibilități largi de 
a se instrui potrivit aptitudinilor și capacităților lor. Nu
meroasele școli construite la orașe și sate, bursele acor
date de stat, gratuitatea învățămîntului, a manualelor în 
școlile generale și licee garantează din punct de vedere 
material exercitarea dreptului la învățătură. Peste patru 
milioane de copii și tineri învață în școlile de toate gra
dele.

S-a extins și perfecționat învățămîntul superior. în cele 
16 centre universitare ale țării studiază aproape 150 000 
de studenți, de cinci ori și jumătate mai mulți decît în 
anul 1938. Numărul locurilor în căminele studențești a 
crescut în perioada 1966—1968 cu 7 500, iar în cantine cu 
5 000. Aproape două treimi din numărul studenților bene
ficiază de burse, care în ultimii ani au fost mărite.

Statul asigură fiecărui absolvent al învățămîntului pro
fesional, tehnic și superior un loc de muncă corespun
zător calificării, vocației sale și nevoilor societății.

DEZVOLTAREA ȘTIINȚEI SE ÎNSCRIE CA O PRE
OCUPARE DE FRUNTE A PARTIDULUI ȘI STATULUI 
NOSTRU. în această perioadă au fost luate măsuri pentru 
îmbunătățirea coordonării activității de cercetare și legarea 
ei mai strînsă de producție. Prin realizările sale, știința pa
triei noastre contribuie la dezvoltarea și modernizarea pro
ducției, la introducerea cuceririlor progresului tehnic în 
toate ramurile de activitate social-economică, se afirmă ca 
o forță tot mai activă a dezvoltării societății.

LITERATURA ȘI ARTA AU ÎMBOGĂȚIT PATRIMO
NIUL SPIRITUAL AL ȚĂRII CU NOI LUCRĂRI DE VA
LOARE, CARE SE BUCURA DE PREȚUIRE ATÎT ÎN 
ȚARĂ CÎT ȘI PESTE HOTARE. Cultura pătrunde tot mai 
adînc în masa milioanelor de cetățeni, devenind hrana 
lor spirituală firească. în întreaga țară pulsează o intensă 
viață culturală. S-au construit și dat în folosință noi case 
de cultură, stații de radio și televiziune. în prezent funcțio
nează o vastă rețea de cinematografe, teatre și alte insti
tuții artistice, muzee, cămine culturale, cluburi și biblio
teci, care constituie o puternică bază pentru ridicarea ni
velului de cultură al poporului, pentru înflorirea vieții spi
rituale în orașele și satele patriei.

CETĂȚENI Șl CETĂȚENE!
ÎNTREAGA ACTIVITATE A PARTIDULUI ȘI STATU

LUI NOSTRU, TOT CEEA CE SE ÎNFĂPTUIEȘTE ÎN 
ROMÂNIA, ÎN INDUSTRIE, ÎN AGRICULTURĂ, ÎN 
ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ, ESTE ÎNCHINAT OMULUI — 
SUPREMA VALOARE A SOCIETĂȚII SOCIALISTE.

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

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

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

Veniturile bănești ale țărănimii au fost în anul 19o8 cu 
peste 25 la sută mai mari decît în 1965. Au fost introduse 
pensiile pentru țăranii cooperatori — cerință socială de 
mare importanță. Numărul satelor electrificate a ajuns la 
9 200, față de 4 600 în 1962. Zeci de mii de cadre didactice, 
ingineri agronomi, medici și alți intelectuali își desfășoară 
activitatea în satele patriei noastre, aducîndu-și contribu
ția la ridicarea lor economică și social-culțurală.

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

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

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

ocrotire a mamelor, a copiilor, precum și de sprijinire 
a familiilor cu mulți copii.

CETĂȚENI Șl CETĂȚENE!
ÎN ACEȘTI ANI ROMÂNIA A PARCURS O NOUĂ ȘI 

ÎNSEMNATĂ ETAPĂ PE DRUMUL DEZVOLTĂRII ECO
NOMICE ȘI SOCIALE. CEEA CE AM ÎNFĂPTUIT DE
MONSTREAZĂ SUPERIORITATEA, FORȚA SOCIALIS
MULUI, INEPUIZABILELE SALE POSIBILITĂȚI DE PRO
GRES. ÎN CONȘTIINȚA POPORULUI S-A ÎNTIPĂRIT 
ADÎNC CONVINGEREA CĂ SOCIALISMUL ESTE UNICA 
ORÎNDUIRE CARE ÎI ASIGURĂ BUNĂSTAREA ȘI 
FERICIREA. ÎNTEMEINDU-SE PE CUCERIRILE DE PÎNĂ 
ACUM, POPORUL NOSTRU PRIVEȘTE CU NEȚĂRMU
RITĂ ÎNCREDERE VIITORUL, FIIND FERM HOTĂRÎT 
SĂ DUCĂ LA BUN SFÎRȘIT SARCINILE DESĂVÎRȘIRII 
CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE.

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

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

La alegerile din 2 martie, candidații Frontului Unității 
Socialiste, reprezentanți ai muncitorilor, țăranilor și inte
lectualilor, au ca platformă politică programul Partidului 
Comunist Român. Transpunerea în viață a acestui program 
constituie angajamentul pe care candidații Frontului Uni
tății Socialiste și-1 iau în fața alegătorilor, a întregului po
por, linia de conduită în activitatea ce o vor desfășura în 
Marea Adunare Națională și în consiliile populare.

CETĂȚENI Șl CETĂȚENE!
OBIECTIVELE FUNDAMENTALE PENTRU A CĂROR 

REALIZARE VĂ CHEMĂM SĂ VOTAȚI SÎNT :

ÎN DOMENIUL INDUSTRIEI

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

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

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

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

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

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

MUNCITORI, TEHNICIENI,
INGINERI DIN INDUSTRIE!
Frontul Unității Socialiste vă cheamă să con* 

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

CETĂȚENI Șl CETĂȚENE!
VOTIND CANDIDAȚII FRONTULUI UNITĂȚII SO

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

ÎN DOMENIUL AGRICULTURII

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

In anii 1969—1970 și în perioada următorului cincinal, a- 
gricultura va fi dotată cu noi mașini, utilaje și agregate mo
derne pentru mecanizarea complexă a lucrărilor, va primi 
importante cantități de îngrășăminte chimice și insectofungi- 
cide. în 1969 se vor folosi de 2,5 ori mai multe îngrășăminte 
în raport cu anii 1961—1968. Vor continua să crească supra
fețele irigate, se vor întreprinde noi măsuri pentru combate
rea eroziunii solului, desecarea și îndiguirea terenurilor su
puse inundării. în 1970 suprafața amenajată pentru irigații 
va ajunge la un milion de hectare.

își vor perfecționa activitatea întreprinderile agricole de 
stat, care trebuie să folosească mai bine potențialul tehnic și 
uman de care dispun, să obțină recolte mai mari, să reducă 
cheltuielile de producție, să-și sporească rentabilitatea. Uni
tățile agricole de stat vor livra sectorului cooperatist canti
tăți sporite de semințe de soi, material săditor de calitate, 
reproducători de rasă, le vor sprijini în generalizarea meto
delor moderne de producție.

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

ȚĂRANI, MUNCITORI,
TEHNICIENI Șl INGINERI 

DIN AGRICULTURĂ!
Folosiți tot mai bine pămîntul, toate mijloacele 

de producție de care dispuneți, promovați pe 
scară largă tehnica agricolă înaintată, puneți în 
valoare toate rezervele din agricultură, pentru a 
obține recolte bogate, stabile, în interesul vostru 
și al întregii țări I

CETĂȚENI Șl CETĂȚENE!
VOTÎND CANDIDAȚII FRONTULUI UNITĂȚII SO

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

ÎN DOMENIUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI, ȘTIINȚEI ȘI CUL
TURII

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

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

Frontul Unității Socialiste adresează slujitori
lor școlii: profesori, învățători, educatori — unul 
dintre cele mai importante detașamente ale inte
lectualității țării — chemarea de a se consacra 
și în viitor, cu toate puterile, pregătirii temeinice 
a elevilor și studenților, lărgirii orizontului lor de 
cunoștințe profesionale și de cultură generală, 
educării lor politico-ideologice pe temelia con
cepției marxist-leniniste despre lume șl viață. 

formării lor ca cetățeni hotărîțl să aducă o îpS 
mai activă contribuție la mersul ascendent al so
cietății noastre.

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

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

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

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

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

CETĂȚENI Șl CETĂȚENE!
VOTÎND CANDIDAȚII FRONTULUI UNITĂȚII S(k 

CIALISTE, VOTAȚI PENTRU DEZVOLTAREA ȘTI? I 
ȚEI Șl ÎNVĂȚĂMÎNTULUI, PENTRU ÎNFLORI^ 
ARTEI Șl LITERATURII, PENTRU RIDICAREA NIVE
LULUI DE CULTURĂ AL MASELOR LARGI POPULARE I

ÎN DOMENIUL NIVELULUI DE TRAI

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

Venitul național va fi în 1969 cu peste 9 la sută mai mare 
decît în anul trecut, urmînd să crească în continuare în ritm 
susținut. Pe baza rezultatelor obținute în economie, se va 
asigura sporirea veniturilor bănești ale populației. Pînă la 
sfîrșitul acestui an se va încheia acțiunea de majorare a sa
lariilor și aplicarea noului sistem de salarizare în toate dome
niile. Astfel, în 1970 toți salariații vor beneficia, pe întregul 
an, de salarii mărite; veniturile suplimentare pe care le vor 
obține anual oamenii muncii de pe urma majorărilor de sa
larii înfăptuite în acest cincinal se vor ridica în 1970 la circa 
11,8 miliarde lei. SE VA ÎNFĂPTUI PREVEDEREA DIN 
DIRECTIVELE CONGRESULUI AL IX-LEA AL PARTI
DULUI COMUNIST ROMÂN CA SALARIUL REAL SĂ 
CREASCĂ PÎNĂ LA SFÎRȘITUL ANULUI VIITOR CU 
20—25 LA SUTĂ FAȚĂ DE 1965.

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

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

Cheltuielile social-culturale efectuate de stat, de care bene
ficiază fiecare cetățean, vor constitui în continuare un mijloe 
important de ridicare a nivelului de trai. In 1969 sînt desti
nate în acest scop sume care depășesc cu 3,6 miliarde lei pre
vederile din planul cincinal pentru acest an. în 1970 cheltu
ielile social-culturale ale statului se vor ridica la peste 5 300 
lei pe o familie.

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

La îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, o con
tribuție sporită va aduce comerțul nostru socialist. Față de 
anul 1968, volumul vînzărilor de mărfuri prin comerțul de 
stat și cooperatist va crește pînă în 1970 cu 18 la sută, pu- 
nîndu-șe la dispoziția cumpărătorilor sortimente variate de 
mărfuri și de calitate superioară. Lărgirea și diversificarea la 

(Continuar® in pag. a HI-a)
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continuare a rețelei comerciale vor duce la mai buna apro
vizionare și servire a consumatorilor. Vor spori volumul și 
activitatea serviciilor pentru populație.

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

CETĂȚENI Și CETĂȚENE!
r VOTÎND CANDIDAȚI! FRONTULUI UNITĂȚII SO
CIALISTE, VOTAȚI PENTRU SATISFACEREA TOT 
MAI DEPLINA A CERINȚELOR MATERIALE Șl CUL
TURALE ALE OAMENILOR MUNCII, PENTRU 0 VIAȚĂ 
TOT MÂI BUNĂ Șl ÎMBELȘUGATA I

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

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

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

Frontul Unității Socialiste, candidați! sâl în 
alegerile de deputați pentru Marea Adunare Na
țională și consiliile populare se angajează să 
militeze neabătut pentru întărirea continuă a orîn
duirii socialiste — cucerirea cea mai de preț a 
poporului român, fără de care nu s-ar fi putut înfăptui 
aspirațiile sale seculare de libertate și dreptate socială. Vom 
activă neobosit pentru a cimenta șl mâi'pțternic’alianța din
tre clasa muncitoare și țărănime, unitatea dintre muncitori, 
țărani și intelectuali, prietenia frățească dintre poporul ro
mân și naționalitățile conlocuitoare, pentru a întări și mai 
mult coeziunea națiunii noastre socialiste.

■ Pornind de la concepția că socialismul și democrația sînt 
de. ■'edespărțit, că societatea noastră poate și trebuie să asi
gure tcele mai largi drepturi și libertăți, Partidul Comunist 
Român promovează politica de adîncire și perfecționare a 
democrației socialiste. Problemele care privesc dezvoltarea 
societății, prezentul și viitorul patriei, sînt și vor fi puse și 
în viitor în dezbaterea maselor largi ale populației. Intîlni- 
rile de lucru ale conducătorilor partidului și statului cu oa
menii muncii, cu reprezentanții organizațiilor de masă, ob
ștești, de creație prilejuiesc rodnice dezbateri asupra mer
sului construcției socialiste. Mai mult decît oricind, politica 
partidului și statului reprezintă expresia intereselor mase
lor, sinteza experienței și înțelepciunii lor colective.

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

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

CANDIDAȚII ÎN ALEGERILE DE DEPUTAȚI PENTRU 
MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ ȘI CONSILIILE POPU
LARE SE ANGAJEAZĂ SĂ VEGHEZE LA RESPECTAREA 
STRICTA A LEGILOR ȚĂRII, A DREPTURILOR ȘI LI
BERTĂȚILOR DEMOCRATICE, SĂ ACȚIONEZE CU 
TOATĂ RĂSPUNDEREA ÎN CADRUL ORGANELOR PU
TERII DE STAT, CONFORM MANDATULUI CE LE VA 
FI ÎNCREDINȚAT DE ALEGĂTORI. Frontul Unității So
cialiste va stimula și în viitor manifestarea opiniei publice, 
ca factor important al progresului social, întărirea ordinii 
șl legalității socialiste, ridicarea conștiinței civice și a res
ponsabilității cetățenilor pentru bunul mers al treburilor 
obștești. Perfecționînd continuu relațiile socialiste de pro
ducție, noile raporturi sociale, promovînd ferm normele 
eticii socialiste, societatea noastră creează condiții tot mai 
bune pentru afirmarea liberă a personalității și a spiritului 
de inițiativă al fiecărui cetățean.

EGALITATEA ÎN DREPTURI A TUTUROR CELOR CE 
MUNCESC, FĂRĂ DEOSEBIRE DE NAȚIONALITATE, 
FRĂȚIA DINTRE POPORUL ROMÂN ȘI NAȚIONALITĂ
ȚILE CONLOCUITOARE CONSTITUIE O VIE REALI
TATE, O CONFIRMARE A REZOLVĂRII MARXIST- 
LENINISTE A PROBLEMEI NAȚIONALE ÎN ȚARA 
NOASTRĂ. SE AFIRMA TOT MAI INTENS CONLUCRA
REA FRĂȚEASCĂ A POPORULUI ROMÂN CU NAȚIO
NALITĂȚILE CONLOCUITOARE, COMUNITATEA IN
DESTRUCTIBILĂ DE ȚELURI A MARII FAMILII A 
ROMÂNIEI SOCIALISTE.

Sînt asigurate toate condițiile ca oamenii muncii din rîn- 
dul naționalităților conlocuitoare să se manifeste nestingherit 
în întreaga viață de stat și economică, în știință, învățămînt, 
artă și cultură. Naționalitățile conlocuitoare sînt reprezentate 
în Marea Adunare Națională, în consiliile populare. în con
ducerea organizațiilor de masă și obștești ; ele folosesc limba 
maternă în învățămînt și cultură, în administrație și în acti
vitatea obștească, dispun de școli, instituții cultural-artistice, 
ziare, reviste și cărți, beneficiază, în egală măsură cu po
porul român, de roadele construcției socialiste. Constituirea 

consiliilor oamenilor muncii aparținînd naționalităților con
locuitoare — expresie elocventă a adîncirii democratismului 
orînduirii noastre — a creat un cadru și mai favorabil afir
mării lor în viața social-politică, participării la înfăptuirea 
programului de edificare a socialismului, la conducerea tre
burilor statului.

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

Apărarea cuceririlor revoluționare ale poporului este o 
cerință vitală pentru dezvoltarea societății socialiste, o sacră 
îndatorire a tuturor cetățenilor. Partidul Comunist Român, 
Frontul Unității Socialiste nu vor precupeți nici un efort 
pentru întărirea orînduirii socialiste, vor apăra ca lumina 
ochilor independența și suveranitatea națională. VOM 
ACORDA ȘI ÎN VIITOR ÎNTREAGA ATENȚIE ÎNTĂ
RIRII CAPACITĂȚII DE APĂRARE A ȚĂRII, PREGĂ
TIRII DE LUPTĂ ȘI POLITICE A FORȚELOR ARMATE, 
ÎNZESTRĂRII LOR CU ARMAMENT ȘI TEHNICĂ DE 
LUPTĂ MODERNĂ SPRE A-ȘI PUTEA ÎNDEPLINI ORI- 
CÎND ÎNALTELE LOR ÎNDATORIRI FAȚĂ DE PATRIE, 
FAȚĂ DE CAUZA SOCIALISMULUI ȘI PĂCIL

CETĂȚENI Șl CETĂȚENE!
FRONTUL UNITĂȚII SOCIALISTE VĂ CHEAMĂ SĂ 

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

OAMENI Al MUNCII ROMÂNI, 
MAGHIARI, GERMANI, SÎRBI 
Șl DE ALTE NAȚIONALITĂȚI!

VOTÎND CANDIDAȚII FRONTULUI UNITĂȚII SO
CIALISTE, VOTAȚI PENTRU ÎNTĂRIREA PRIETENIEI 
Șl FRĂȚIEI DINTRE POPORUL ROMÂN Șl NAȚIO
NALITĂȚILE CONLOCUITOARE, PENTRU AFIRMAREA 
NESTÎNJENITĂ A TUTUROR CETĂȚENILOR ȚĂRII, 
DE ORICE NAȚIONALITATE, ÎN VIATA POLITICĂ Șl 
SOCIALĂ, PENTRU REALIZAREA ȚELURILOR Șl NĂ
ZUINȚELOR COMUNE DE PROPĂȘIRE A PATRIEI 
SOCIALISTE 1

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

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

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

TINERI Al PATRIEI NOASTRE!
Frontul Unității Socialiste, întregul popor înconjoară cu 

toată dragostea și atenția tînăra generație, care aduce o 
contribuție activă la opera de edificare a socialismului, la 
înfăptuirea programului de dezvoltare a României. însu
flețit de idealurile comunismului, de un fierbinte patrio
tism, tineretul muncește cu pasiune pe șantiere, în uzine, pe 
ogoare, în instituții de știință și cultură, se pregătește cu 
temeinicie în școli și facultăți. Frontul Unității Socialiste 
vă cheamă, dragi tineri, să vă dâruiți, împreună cu întregul 
popor, energia și elanul măreței cauze a propășirii patriei. Pu
neți întregul entuziasm al tinereții voastre în slujba pro
gresului economic și spiritual al țării! Nu precupețiți nici 
un efort pentru însușirea învățăturii marxist-leniniste, a ști
inței și culturii înaintate, a tehnicii moderne ! Pregătiți-vă 
temeinic pentru a fi demni continuatori în opera de con
struire a socialismului și comunismului în România 1

TINERI MUNCITORI, ȚĂRANI,
INTELECTUALI! STUDENT» Șl ELEVI! 

OSTAȘI!
VOTÎND PENTRU CANDIDAȚII FRONTULUI UNI

TĂȚII SOCIALISTE, VOTAȚI PENTRU ÎNFĂPTUIREA 
IDEALURILOR NOBILE ALE POPORULUI NOSTRU, 
PENTRU UN VIITOR LUMINOS I

CETĂȚENI Șl CETĂȚENE!
FRONTUL UNITĂȚII SOCIALISTE, CANDIDAȚII SĂI . 

SE PREZINTĂ ÎN FAȚA ALEGĂTORILOR CU PROGRA
MUL DE POLITICĂ EXTERNĂ AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMÂN ȘI AL STATULUI NOSTRU, ÎN CARE 
SE EXPRIMĂ GRIJA PENTRU INTERESELE PATRIEI, 
PENTRU CAUZA SOCIALISMULUI ȘI PĂCII.

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

Marea Adunare Națională a dezbătut în această legisla
tură politica externă a statului nostru socialist, consfințind 
direcțiile activității sale internaționale. în centrul politicii 
externe a Partidului Comunist Român și guvernului Repu
blicii Socialiste România sc situează prietenia și colabo
rarea cu toate țările socialiste, de care ne leagă comu
nitatea orînduirii sociale, ideologia marxist-leninistă, uni
tatea țelurilor și aspirațiilor fundamentale, lupta împotriva 
imperialismului, pentru apărarea cuceririlor revoluționare 
ale popoarelor noastre, pentru triumful socialismului și 
păcii în lume. Partidul Comunist Român, Frontul Unității 
Socialiste își afirmă hotărîrea de a dezvolta necontenit 
prietenia și alianța cu toate țările socialiste, de a contribui 
activ la întărirea unității sistemului socialist mondial. Vom 
acționa și în viitor pentru o largă colaborare și cooperare 
cu țările membre ale Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc, ale Tratatului de la Varșovia, cu toate statele socia
liste frățești. Forța și trăinicia relațiilor dintre țările socia
liste stă în dezvoltarea lor pe baza principiilor marxism- 
leninismului și internaționalismului, ale respectării suvera
nității și independenței, neamestecului în treburile interne, 
egalității, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești.

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

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

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

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

România acordă un loc de prim ordin în politica sa ex
ternă realizării securității europene, instaurării unor relații 
de bună conviețuire și de largă colaborare între statele 
continentului nostru — factor esențial pentru însănătoșirea 
climatului politic internațional, pentru întărirea păcii în în
treaga lume. Calea spre pace, securitate și destindere în 
Europa nu este calea încordării atmosferei internaționale, 
întăririi blocurilor militare și intensificării cursei înarmă
rilor, ci aceea a colaborării și încrederii reciproce între state. 
In această direcție este de primă însemnătate recunoașterea 
existenței celor două state germane, a actualelor frontiere 
ale țărilor europene, inclusiv a frontierei Oder-Neisse, a 
tuturor schimbărilor care au avut loc pe acest continent 
după cel de-al doilea război mondial.

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

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

Frontul Unității Socialiste, întregul popor român reafirmă 
convingerea lor fermieră forțele păcii, democrației și socia
lismului sînt in stare să zădărnicească acțiunile cercu

CONSILIUL 
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

rilor agresive imperialiste, să instaureze o pace trainică în 
întreaga lume, să deschidă noi căi de progres și prosperi
tate.

CETĂȚENI Șl CETĂȚENE!
.VOTÎND PENTRU CANDIDAȚII FRONTULUI UNI

TĂȚII SOCIALISTE, VOTAȚI PENTRU ÎNFĂPTUIREA 
POLITICII EXTERNE MARXIST-LENINISTE A PARTI
DULUI COMUNIST ROMÂN Șl A STATULUI NOSTRU 
— POLITICĂ ÎNCHINATĂ ÎNTĂRIRII PRIETENIEI Șl 
ALIANȚEI CU TOATE ȚĂRILE SOCIALISTE, DEZVOL
TĂRII RELAȚIILOR CU TOATE STATELE, INDIFERENT 
DE ORÎNDUIREA SOCIALĂ, ÎNTĂRIRII SUVERANI
TĂȚII Șl INDEPENDENTEI PATRIEI, CAUZEI PĂCII Șl 
SECURITĂȚII POPOARELOR, PROGRESULUI Șl VII
TORULUI FERICIT AL OMENIRII I

OAMENI Al MUNCII
DE LA ORAȘE Șl SATE! 

CETĂȚENI Șl CETĂȚENE!
Avem un măreț program de activitate. Chezășia reali

zării lui, a sarcinilor mari care ne stau în față, a desăvîrșirii 
construcției socialismului, stă în faptul că la conducerea 
societății se află partidul marxist-leninist al clasei mun
citoare, Partidul Comunist Român, care și-a dobîndit recu
noașterea unanimă a acestei înalte misiuni datorită politicii 
sale întemeiate pe realitățile țării, devotamentului cu care 
a slujit și slujește interesele vitale ale poporului, cauza so
cialismului, activității sale de organizare și mobilizare a 
forțelor națiunii în opera de edificare a noii societăți. Prin 
întreaga sa activitate, partidul își îndeplinește cu cinste 
rolul de stegar al progresului social în patria noastră, răs
punde pe deplin încrederii nețărmurite cu care îl înconjoară 
întregul popor. întărirea continuă a rolului conducător al 
partidului este garanția de nădejde a înaintării României 
pe calea socialismului și comunismului 1

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

Candidații Frontului Unității Socialiste se anga
jează în fața alegătorilor să muncească cu 
însuflețire, împreună cu întregul popor, pen
tru dezvoltarea necontenită a industriei șl 
agriculturii, a economiei naționale, pentru 
înflorirea învățământului, științei, artei și cul
turii, pentru ridicarea necontenită a nivelului de 
trai al populației, înfăptuirea măsurilor de dez
voltare a democrației socialiste și de perfecțio
nare a vieții sociale, pentru realizarea politicii 
externe a partidului și statului.

Trăiască și înflorească scumpa 
noastră patrie — Republica 

Socialistă Romania!

Trăiască Partidul Comunist Roman 
— forța conducătoare a întregului 

nostru popor!

Trăiască Frontul Unității Socialiste! 

Trăiască unitatea țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste și muncitorești 

internaționale!

Trăiască pacea în întreaga lume!

CETĂȚENI Șl CETĂȚENE!
Votînd la 2 martie candidații Frontului Unității 

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

NATIONAL
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GENERALIZAREA EXPERIMENTĂRII NOULUI SISTEM DE SALARIZARE Șl MAJORAREA SALARIILOR

MĂSURI DE MARE ÎNSEMNĂTATE
PUTEREA NOASTRĂ

OCTANICĂ
PENTRU CREȘTEREA NIVELULUI DE TRAI
AL OAMENILOR MUNCII DIN INDUSTRIA

în industria alimentarăHotărîrea Consiliului da Miniștri 
privind generalizarea experimentării 
noului sistem de salarizare și majo
rarea salariilor, începînd de la 1 fe
bruarie 1969, în toate întreprinderile 
republicane din industria ușoară, 
continuă să rețină atenția colective
lor din unitățile acestei ramuri. In 
această Hotărîre, muncitorii, ingi
nerii, economiștii, tehnicienii șl func
ționarii din industria ușoară văd o 
nouă dovadă a consecvenței cu care 
conducerea partidului și statului 
nostru aplică hotărîrile Congresului 
al IX-lea al partidului privind creș
terea nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

La fabrica „Crinul" din București, 
în sectorul III confecții, ne-am adre
sat tov. Lucia Dumitrescu, ajutor de 
meșter, avînd o vechime în întreprin
dere de 15 ani, care ne-a spus :

— Consecința firească a generali
zării noului sistem de salarizare si 
majorarea salariilor va fi sporirea 
cointeresării noastre pentru cali
ficare tot mal înaltă, pentru creș
terea necontenită a productivității 
muncii, pentru întărirea opiniei co
lectivului în vederea curmării ori
cărei manifestări de indisciplină, în- 
trucît toți dorim ca fabrica să meargă 
bine.

— Aș dori — a intervenit în discu
ție tov. Elisabeta Tamaș, controlor 
de calitate — ca intrînd în magazinele 
de confecții să aud cumpărătorii ce- 
rînd insistent produse care poartă 
„marca" fabricii noastre. Deși anul 
trecut nu a ieșit pe poarta întreprin
derii nici un produs cu defecte șl în 
nici un caz partizi cu mărfuri deza- 
sortate. trebuie totuși să întărim a- 
sistența tehnică și controlul pe fa
zele de fabricație, pentru ca eventua
lele neajunsuri să fie înlăturate la 
timp.

Iată ce ne-a relatat tov. ing. Euge
nia Penescu, șefa serviciului de or
ganizare și normare a muncii din a- 
ceastă întreprindere bucuresteană. 
„Muncitorii noștri vor cîstiga în 
plus. într-un an, sume importan
te si din totalul cîștigurilor su
plimentare. de care vor benefi
cia salariatli, 35 la sută îl re
prezintă sporul de vechime. Ceea ce 
ml se pare necesar de rele
vat este faptul că la adunarea re
prezentanților saiariaților, care a avut 
loc cu ocazia dezbaterii noii hotărîri, 
s-a stabilit că se vor reduce cheltuie
lile de producție și — concomitent cu 
depășirea planului la producția marfă 
vîndută — se vor realiza peste 1.7 
milioane lei beneficii suplimentare.

în apropiere de „Crinul", la între
prinderea de pielărie și încălțăminte 
„Dîmbovița" — unde am făcut un alt 
popas — tov. ing. Mauriclu Petrescu 
ne-a spus :

— Noi experimentăm de circa 8 
luni noul sistem de salarizare șl ma
jorarea salariilor și am putut des
prinde cîteva concluzii ce mi se par 
interesante. Intrucît fiecare este re
tribuit numai în raport cu rezultatele 
muncii sale, cei care gîndeau „timpul 
trece, leafa merge" 1 au trebuit să-și 
schimbe concepția. Realitatea este că 
la noi salariații cîștigă acum mai 
bine decît înainte. în aceste

condiții nu trebuie să ne mire că în 
anul trecut s-a asigurat, prin crește
rea productivității muncii, un spor al 
producției globale de 1.7 milioane lei, 
s-au realizat 365 000 lei beneficii peste 
plan prin efort propriu și s-au econo
misit 25,5 tone piei brute bovine si 
14,5 tone talpă bovine, fără a se in
fluența cu nimic calitatea producției.

— Noua hotărîre ne stimulează 
în muncă — a spus tov. Valeria 
Iliescu, rihtuitoare. Eu voi cîș- 
tiga lunar cu 300 de lei mai mult. 
Știm că acum remunerația noastră 
va fi cu atît mai mare cu cît noi ne 
vom ridica gradul de calificare si 
vom realiza o productivitate a muncii 
sporită, cu cît întreprinderea în an
samblu va merge bine. De aceea, noi 
ne-am organizat mai rațional locurile 
de muncă, am programat strict fluxul 
tehnologic și, în acest fel, procentul 
de produse de calitate inferioară a 
ajuns la un nivel infim : sub 1 la 
sută.

In aceste condiții, fără nici o în
doială, angajamentele pe care colec
tivul acestei întreprinderi bucureș- 
tene și le-a luat pentru acest an — 
de a realiza o producție fizică su
plimentară de 100 de tone piei tari 
și 21 000 bucăți articole de marochi- 
nărie, ceea ce exprimat valoric în
seamnă 3,2 milioane lei șl 300 000 lei 
beneficii — vor deveni fapte.

La Arad am fost în cîteva între
prinderi textile. Secția tesătorie de 
la uzinele „30 Decembrie" a fost 
dotată în ultimii ani cu utilaie 
noi, moderne, de înalt randament. 
Iată de ce colectivul ei — fiind decis 
să răspundă prin fapte noii hotărîri 
— s-a angajat să utilizeze cu o cît 
mai mare productivitate „zestrea" 
tehnică de care dispune. Șeful sec
ției, ing. Victor Frățică, ne-a relatat 
că aplicarea Hotărîrii va spori pre
ocuparea pentru folosirea mai 
eficientă a mașinilor și utilajelor și 
va stimula interesul fiecăruia pen
tru obținerea unor produse de cali
tate superioară. Inginerul a apreciat 
că e foarte bine venit sporul de 
vechime, deoarece acesta va contri
bui la permanentizarea cadrelor, la 
închegarea unor colective trainic su
date, alcătuite din oameni cu o ca
lificare mereu mai înaltă.

La fabrica „Tricoul roșu" am stat 
de vorbă cu muncitoarea Paulina 
Bărdan, de la secția croit. „Noua 
hotărîre — a spus interlocutoa
rea — ne dă un puternic imbold 
în muncă și vom depune toate efor
turile pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan, pentru ridicarea 
necontenită a nivelului productivi
tății muncii".

Am discutat șl cu Cornel Pribae, 
tehnolog la secția filatură a fabricii 
„Teba". Secția respectivă este de 5 
ani consecutiv fruntașă pe fabrică, 
iar anul trecut, ca urmare a unei mat 
bune organizări a muncii, aici s-a 
produs peste sarcina de plan 10 000 
kg fire de bumbac. Recenta hotărîre 
va spori și mai mult interesul pen
tru utilizarea judicioasă a mașinilor 
și utilajelor, a materiilor prime si 
materialelor.

Corneliu CÂRLAN 
Aurel POP

Adunarea saiariaților 
de la Fabrica de bere, spirt 
și drojdie comprimată-Bacău

într-o entuziastă adunare, munci
torii, tehnicienii, economiștii și in
ginerii Fabricii de bere, spirt si 
drojdie comprimată din Bacău — 
din industria alimentară — și-au 
manifestat bucuria și mulțumirea 
profundă față de noile măsuri de 
creștere a nivelului de trai al oame
nilor muncii.

— Posibilitățile de cointeresare ma
terială stabilite de noua hotărîre cre
ează condiții mai bune pentru stimu
larea colectivului nostru în realizarea 
și depășirea planului — a arătat tov. 
Gheorghe Budu, directorul întreprin
derii. Anul trecut, fabrica noastră a 
înregistrat un spor la producția glo
bală de peste 5 milioane lei. Succe
sele obținute în luna Ianuarie — cînd 
s-au dat în plus produse în valoare 
de circa 50 000 lei — confirmă hotă
rîrea colectivului nostru de a spori 
continuu producția și productivitatea 
muncii, de a ridica necontenit efici
enta activității economice.

Tov. Constantin Marcu, unul din 
muncitorii fiuntași ai fabricii, a spus: 
„După ce am citit Hotărîrea, mi-am 
dat seama că salariile noastre vor 
cunoaște sporuri însemnate. După 
calculele făcute, colectivul nostru va 
primi un spor de salariu în valoare 
de circa 200 000 lei pe an.

— Am reținut ca o caracteristică 
principală a noii hotărîri faptul că 
salariile muncitorilor și personalului 
tehnico-administrativ vor fi stabilite 
în funcție de cantitatea, calitatea si 
răspunderea în muncă, a arătat mai
strul Ion Mesaroș. Ca urmare. îmi

exprim convingerea că aplicarea ei 
în viață va constitui un puternic sti
mulent pentru realizarea exemplară a 
sarcinilor de plan și a angajamentelor.

Au mai luat cuvîntul. printre alții, 
ing. V. Ionașcu, tehnicianul Dan Tă- 
năsache. muncitorul loan Ungu- 
reanu.

In încheierea adunării, într-o at
mosferă de puternic entuziasm, în
tregul colectiv al întreprinderii a 
hotărît să trimită o telegramă Comite
tului Central al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, personal, în care 
se spune printre altele : „Ne expri
măm încă o dată deplina adeziune 
Ia politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, în oare ve
dem chezășia viitoarelor noastre rea
lizări. Reprezentînd o nouă și grăi
toare confirmare a grijii permanente 
a partidului șl guvernului pentru ri
dicarea nivelului de trai al oameni
lor muncii, hotărîrea stimulează co
lectivul întreprinderii noastre să rea
lizeze exemplar sarcinile din planul 
pe 1969 și angajamentele, să gospodă
rească cu maximum de atenție mij
loacele materiale și bănești, să spo
rească producția, contribuind la sa
tisfacerea în condiții tot mai bune a 

' cerințelor consumatorilor. Colectivul 
întreprinderii se angajează ea, în 
anul acesta, să depășească planul de 
producție cu cel puțin 1 Ia sută, iar 
prin valorificarea rezervelor interne 
să obțină importante economii și 
beneficii".

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteîi*

BAIA MARE

S-a dat în folosință
noua gara
La Baia Mare a fost dată în 

folosință, în cadrul complexului 
C.F.R. de aici, noua gară de 
călători. Este o construcție mo
dernă, bine înzestrată cu mobi
lier și cu dotații tehnice. în in
cinta gării au fost organizate 
un punct farmaceutic, agenție 
poștală, unități comerciale și de 
alimentație publică. De aseme
nea, a fost amenajată o sală 
specială pentru mame și copii.

de călători
r ■ •< ■ ■ ■> ■' < - 1

Accesul călătorilor la liniile de 
cale ferată se face printr-un 
pasaj subteran.

La inaugurare au luat parte 
Gh. Blaj, prim-secretar al Co
mitetului județean de partid 
Maramureș, Constantin Iancu, 
adjunct al ministrului căilor fe
rate, reprezentanți ai proiect'an- 
ților și ai celor care au construit 
noul complex C.F.R. Baia Mare, 
numeroși cetățeni.

într-o vreme de începuturi atît ale 
teatrului cît și ale școlii românești, 
acum aproape un veac și jumătate, 
unul dintre pasionați! animatori ai 
culturii noastre naționale, Ion Helia- 

; de Rădulescu, releva în scrierile 
sale funcția didactică a ambelor 
forme de manifestare a conștiinței 
sociale. De atunci teatrul și școa
la au urmat fiecare drumurile 
lor specifice, adesea interfera
te, pentru ca astăzi să-și reverse 
deopotrivă contribuția în substanța 
vie, veșnic înnoitoare, a spiritualități} 
socialiste. Desigur, funcția educativă 
a celor două instituții de cultură se 
realizează în intensități diferite și 
modalități specifice, iar relația 
teatru-școală nu poate fi con
siderată numai într-un anume mo
ment sau numai în anumite momen
te ale vieții sociale, ci se integrează 
organic unui proces evolutiv și com
plex. Istoria culturii românești, ca și 
istoria culturii în general, a demon
strat de altfel, din plin, existența in
teracțiunii, în mod obiectiv necesa
re, a fenomenului teatral și a celui 
pedagogic. Pe calea progresului cul
turii, teatrul și școala rămîn, așadar, 
nedespărțite. Și aceasta cu atît mai 
mult în condițiile necesității unei 
maxime dezvoltări a personalității 
umane, proprie edificării societății 
socialiste.

Fără îndoială, problema legăturilor 
dintre teatru și școală prezintă as
pecte multiple, care ar merita studia
te în profunzime din punct de vedere 
artistic, pedagogic, istoric, sociologic 
șl chiar economic. Ni se pare însă 
important să insistăm, într-un mo
ment de răscruce al învătămîntului 
românesc, tocmai asupra unei moda
lități specifice de interferență a ce
lor două fenomene sociale : educa
ția teatrală a elevilor.

Este cunoscut îndeobște efectul po
zitiv pe care îl au asupra școlarilor 
formele vii de predare, metodele* au
diovizuale, practicate în învățămîntul 
modern pe o scară din ce în ce mai 
largă. Să ne gîndim atunci ce spor 
substanțial poate aduce dublarea a- 
cestor metode, pentru că ne-am re
ferit la ele, cu acel conținut emoțio
nal pe care îl oferă opera de artă și 
în special teatrul. Se știe cît de mare 
este forța de convingere a cuvîntu- 
lui și a mișcării pe scenă, în cadrul 
acțiunii dramatice și în slujba unor 
idei nobile, a unui mesaj valoros. Cu 
atît mai mare devine însă această 
forță atunci cînd opera dramatică 
se adresează unui public deosebit de 
receptiv și de maleabil, cum este cel 
școlar.

în plus, spectacolul de teatru adau
gă progresiv în zilele noastre, cu- 
vîntului și mișcării dramatice, o 
multitudine de elemente provenind 
din sfera altor arte — pictură, sculp
tură, muzică, dans, imagine cinema
tografică — apte să deschidă îndeo
sebi publicului școlar orizonturi de 
înțelegere tot mai largi.

Mai mult, efectul educativ com
plex pe care îl poate avea teatrul 
asupra elevului va spori în mod

cert dacă îi vom crea posibilitatea 
să se apropie treptat de mecanismul 
interior al fenomenului teatral și 
chiar să pătrundă, cît de cît, prac
tic, prin experiența personală, în 
„secretele" acestui mecanism. De 
bună seamă, nu putem cere fiecărui 
elev să aibă aptitudini speciale pen
tru teatru. Dar oricît de stîngace și 
de redusă cantitativ ar fi apropierea 
elevilor de fenomenul teatral și ori
cît de puțini ar fi aceia care l-ar pă
trunde temeinic cîștigul va fi mare. 
Și pentru teatru — care ar bene
ficia de mai multe talente alt
fel necunoscute și irosite — și pentru 
aceste virtuale talente, și pentru ma-

toriu piese potrivite educație! șco
lare și organizează spectacole pentru 
elevi (unul dintre ele, Teatrul „Ion 
Creangă", e chiar profilat pe aceas
tă linie); activează, de asemenea, în 
multe școli, numeroase brigăzi artis
tice, cercuri de teatru, care se bucu
ră de sprijinul profesorilor și, cîteo- 
dată, de îndrumarea unor actori și 
regizori profesioniști ; pot fi aminti
te, în sfîrșit, programele teatrale des
tinate elevilor de către Radiotelevi- 
ziune.

Toate acestea sînt desigur bune, 
dar insuficiente, după părerea noas
tră, pentru rezolvarea problemei edu
cării teatrale a elevilor la nivelul ne-

puncte de vedere

TEATRUL Șl ȘCOALA 
factori interferenți 
în procesul educativ
rea falangă a celor lipsiți de voca
ție, dar îmbogățiți de suflul vital al 
artei, fie chiar și printr-un contact 
efemer cu actul de creație. Iar a- 
ceastă mare falangă ar putea să a- 
limenteze, la rîndu-i din belșug, tea
trul cu acel public de mîine, generos 
dar șl exigent, care să-i asigure o 
dezvoltare progresivă.

în plus, pentru însuși procesul e- 
ducativ al școlii o asemenea folosire 
a timpului liber al elevilor ar fi 
deosebit de utilă — prin nivelul 
preocupărilor, incomparabil mai va
loroase decît modul, uneori lamenta
bil. în care elevii își folosesc acest 
timp.

Există posibilitatea de a înfăptui 
o asemenea apropiere mai intimă 
între teatru și școală ? Fără îndoială 
că da. Ceea ce s-a realizat pînă a- 
cum susține suficient afirmația. în 
afară de contribuția pe care o adu
ce în această direcție, într-o măsură, 
mai ales în domeniul literaturii dra
matice, programa școlară, sînt 
teatre • care înscriu în reper-

cesar, calitativ șl cantitativ, cores
punzător exigențelor actuale.

Cele aproape patruzeci de teatre 
dramatice din întreaga tară se în
grijesc prea puțin de reprezentarea 
consecventă și valoroasă a reperto
riului clasic românesc și universal 
și mai ales a dramaturgiei originale 
actuale — sursele cele mai bogate, 
pe drept cuvînt, pentru completarea 
instruirii elevilor în sensul pe care 
îl discutăm. Doar cîteva teatre au 
manifestat preocupări în această di
recție. dar fără să depășească, de 
obicei, faza montării dramatizărilor 
după unele basme (bune și ele. de
sigur dar cu totul insuficiente). în
suși Teatrul ..Ion Creangă" — cel 
dintîi chemat să răspundă necesită
ților educației artistice a elevilor — 
s-a limitat la prea puține spectacole 
de prestigiu realizate cu piese ro
mânești actuale și chiar cu opere dra
matice de prima mină din teatrul 
clasic.

Este adevărat, teatrele nici n-ar 
avea de ales prea mult în ce priveș

te piesele originale adecvate educa
ției școlarilor, întrucît, cu rare 
excepții, autorii noștri dramatici 
nu-și dedică efortul lor creator și 
acestei problematici. Dar tocmai ro
lul teatrelor în stimularea drama
turgiei originale ar trebui să se facă 
simțit și în acest domeniu, cu atît 
mai mult cu cît viata, preocupările 
tineretului școlar, etica și năzuințele 
contemporaneității socialiste consti
tuie un cîmp larg de investigare și 
pot genera extrem de interesante și 
de utile experiențe și consacrări 
creatoare. Ar fi deosebit de folosi
toare. de asemenea, reluarea și in
tensificarea editării — în limitele 
posibile — a volumelor cuprinzînd 
texte dramatice pentru uzul elevilor.

în același timp, sistemul matineelor 
școlare, cu veche și sănătoasă tradi
ție în trecutul teatrului românesc, 
își întîrzie prea mult reapariția. Or
ganizarea permanentă a unor confe
rințe experimentale, practicată cînd- 
va cu atîta strălucire și folos de Ion 
Marin Sadoveanu, solicitată din ce 
în ce mai mult în ultima vreme, se 
lasă îndelung așteptată. în fata tea
trelor stau, astfel, posibilități variate 
de a contribui efectiv la educarea 
multilaterală a școlarilor și de a-și 
spori totodată din belșug. în prezent 
și în perspectivă rîndurile spectato
rilor.

Funcționează, apoi. în țara noastră, 
două institute de învățămînt su
perior în care arta dramatică se 
studiază la cel mai înalt nivel 
european și în activitatea cărora 
educația teatrală a elevilor își poate 
găsi solide puncte de sprijin cu 
reciprocă eficientă. Există, de ase
menea, în orașe și sate, numeroase 
case de cultură și cămine culturale, 
în sînul și în jurul cărora teatrul 
școlar de amatori s-ar putea dezvol
ta pe o scară mai largă. Sînt, în în- 
vătămîntul nostru de cultură gene
rală, zeci și sute de profesori capabili 
să însuflețească cercuri de teatru, cu 
mijloace materiale care n-ar depăși 
posibilitățile unei școli. Există. în 
sfîrșit, în România, o bogată și să
nătoasă tradiție în acest domeniu, 
chiar dacă ne-am aminti numai de 
faptul că primele manifestări ale 
teatrului românesc cult. în Transil
vania. Moldova și Tara Româneas
că, au avut loc în cadrul activității 
școlare sau în strînsă legătură cu 
aceasta.

Iată, prin urmare, destule motive 
și posibilități latente care ne îngă
duie să solicităm teatrului si scolii 
sporirea și conjugarea eforturilor me
nite să deschidă mai larg elevilor 
porțile culturii. Mai multă inițiativă 
spirit organizatoric și, firește, pa
siune din partea tuturor celor in
teresați, vor fi desigur salutare în 
această privință. Teatrul si școala 
vor avea de cîstigat în misiunea lor 
nobilă de educare a tinerelor gene
rații. de formare multilaterală, com
plexă. umanistă a viitorilor construc
tori ai societății comuniste.

Mihai VASILIU

Petrolul este terenul ce
lor mai mari bătălii ale 
secolului XX. Nici aurul — 
forța veche, impulsul cele
brilor cuceritori ai seco
lelor trecute — nici ener
gia atomică — forța viito
rului, încă prea tînără 
pentru a avea rolul de „mo
nedă energetică" a vieții 
de toate zilele — nu se pot 
compara cu bătăliile de
clanșate de setea pentru 
petrol, războaiele, atenta
tele. conspirațiile și o ne
cruțătoare luptă economică 
de culise.

Pe harta națiunilor pe
troliere ale lumii, România 
strălucește ca o torță pură, 
purtătoare de optimism. 
Petrolul a fost izvorul mul
tora din marile noastre ne
cazuri, în anii începutului 
de secol, cînd Henry De- 
terding arunca priviri ne
sățioase asupra țărilor bo
gate în petrol și cumpăra 
guverne întregi, dar tot pe
trolul este izvorul multor 
satisfacții de astăzi, simbo
lul înnobilării tutnror bo
gățiilor acestei țări, bogăți
ile pămîntului, ca și cele 
ale minții și sufletului oa
menilor ce trăiesc pe acest 
pămînt socialist românesc.

Ardeau sonde în gol, ca 
un simbol al risipei. Ma
rile trusturi Internaționale 
— care cumpăraseră zone 
Întinse pe un preț de ni
mica, la care se adăugau 
„comisioane" secrete către 
guvernanții burghezi — ex
ploatau straturile superfi
ciale. se fereau de adîn- 
cimi (care cer investiții mal 
mari), secătuiau zăcămin
tele înainte de vreme ; păs- 
trînd cu gelozie secretele 
de „know how", de price
pere și meșteșug, se asi
gurau cu ingineri și maiștri 
străini. Materia primă era 
luată în stare brută sau a- 
proape brută, iar de pe 

■urma prelucrării ei se îm
bogățeau industrii situate 
la mari depărtări.

Exploatarea zăcămintelor 
nu era întrecută decît de 
aceea a oamenilor. Protes
tul muncitorilor petroliști 
români și-a găsit punctul 
de culminație în luptele e- 
roice din ianuarie-febrna- 
rie 1933, conduse de parti
dul comunist, cînd. cu fe
tele negre de țiței și de 
suferință, oamenii cîmpu- 
rilor petrolifere au domi
nat zile întregi capitala 
petrolului. Ploieștii, și îm
preună cu ceferiștii, meta- 
lurgiștii, textiliștii și alte 
detașamente proletare, au 
dat o ripostă de mare ră
sunet internațional crizei și 
fascismului. Diferiți alți 
ani, de la sfîrșitul se
colului XIX pînă în anii 
dictaturii fasciste, sînt stră
bătut! de aprige lupte de 
clasă, care au făcut din pe
troliști un detașament îna
intat al mișcării munci
torești, înzestrat cu tra
diții strălucite de eroism, 
prelungit azi în eroismul 
muncii pașnice si crea
toare.

Pentru țările mai multor 
continente, bogate în pe
trol, dar sărace în posibi
lități tehnice și îngrădite 
de dominația trusturi
lor mondiale, România
contemporană. România in
dependentă și socialistă
este un punct de rea
zem și de speranță, un 
exemplu al cîștigurilor ra
pide pe care le poate rea
liza un popor atunci cînd 
își ia cu adevărat în stă- 
pînire propriile bogății.

Sonda s-a înălțat pe ce
rul senin al stemei națio
nale și a coborît în adîn- 
cimile pămîntului spre 
7 000 de metri ; patente ro
mânești au fost cumpărate 
de diferite țări, instalați
ile românești de foraj sînt 
adesea premiate la tîrgu- 
rile și expozițiile interna
ționale, asistenta româ
nească se extinde în țări 
îndepărtate ca Algeria, 
Cuba, India la cercetări 
geologice, foraje și instala
ții de prelucrare.

Datorită politicii de in
dustrializare socialistă, pro
movată de partidul comu
nist, bogăția petroliferă a 
țării e valorificată azi în- 
tr-un triplu sens : prin ex
ploatarea mai rațională a 
straturilor, menajîndu-se 
rezervele, prin extinderea 
zonelor petrolifere, și, în 
sfîrșit. printr-o mult mai 
ingenioasă și deplină valo
rificare a multiplelor posi
bilități și bogății care se 
află în fiecare tonă de țiței 
brut.

Să aruncăm mai tntîi o 
privire asupra acestei noi 
geografii a petrolului.

Puncte noi 
pe harta petrolului 
nostru

Turla sondei se întîlnește 
azi în mai toate punctele 
cardinale ale țării.

Ne aflăm în cel mai tî- 
năr și totodată cel mai 
important bazin petrolifer 
al tării, situat în cîmpia 
Teleormanului și Ilfovului. 
Pe aceste locuri, renumi
te altădată doar prin cul
tura griului și porumbu
lui. au apărut de vreo 10 
ani oameni cu instalațiile 
lor zgomotoase, sfredelind 
pămîntul și lăsînd în urma 
lor uriașe „berze" de me
tal ce sorb cu ciocul lor 
seva aurului negru. Ordi
nea. buna organizare sînt 
prezente la parcurile de se
paratoare ale schelelor' de 
Ia Videle și Cartojani, 
iar magistralele asfaltate 
asigură o bună legătură cu 
sondele răzlețite oe întin
derea ce nu poate fi cu
prinsă dintr-o privire.

Directorul trustului de 
extracție București, ing.

Anghel Popescu, ne vor
bește despre efortul crea
tor al petroliștilor pentru 
a da viață Directivelor 
Congresului al IX-lea al 
partidului în ce privește 
exploatarea judicioasă, cu 
spirit gospodăresc, a zăcă
mintelor de hidrocarburi :

— Cele patru schele ale 
trustului dau în prezent

capacități. Industria de 
prelucrare a țițeiului a 
putut să angajeze la ex
port produse competiti
ve pe piața mondială 
— hidrocarburi aroma
tice cu un înalt grad de 
puritate, uleiuri, parafine, 
cocs de petrol etc. Puterea 
octanică ridicată a benzi
nei — sau. în cazul moto-

Reportaj de N. PANTILIE 
și Radu GHEORGHIU

mai mult de 30 la sută din 
producția de țiței a tării. 
Grija noastră este de a ob
ține o recuperare maximă 
a țițeiului de pe fiecare 
structură petrolieră, para
lel cu un cost cît mai re
dus al extracției. Tehnica 
modernă — la care s-au 
adaptat rapid, alături de 
cadrele vechi, multi din 
foștii țărani pe aceste me
leaguri — ne permite să 
atingem repede acest scop.

rinei, puterea cetanică — e 
și un simbol: la aceeași 
cantitate de combustibil, 
obții energii mult mai 
înalte, ai nevoie de rezer
voare mai mici și poți fo
losi motoare mai puterni
ce. Gradul înalt de pre
lucrare a petrolului repre
zintă examenul de maturi
tate al unei întregi indus
trii.

Semnificativ este faptul 
că anul trecut valorifica-

Complexul de reformare catalitică de la Rafinâria din 
oralul Gheorghe Gheorghiu-Dej, construi! pe bază de 
proiecte și cu utilaj din fără, asigură valorificarea supe

rioară a produselor petrolifere
Extinderea pe orizontală 

a industriei extractive de 
țiței a fost însoțită în anii 
din urmă de o extindere în 
profunzime, urmare a stră
duințelor de a pune în de
plină valoare resursele sub
solului patriei. Atît in ba
zinele mai vechi, cît și în 
cele mai noi ale petrolului, 
se forează azi în mod cu
rent sonde la peste 5 000 de 
metri. Forajul de mare a- 
dîncime nu mai cunoaște 
secrete pentru petroliști, nu 
cu mult timp în urmă fiind 
încheiată săparea celei mai 
adinei sonde de țiței de 
la noi din țară, la 6 204 me
tri, record realizat de 
brigada de sondori condusă 
de inginerul Marin Botes- 
cu de la Trustul de foraj 
București.

„Profunzimea muncii" e o 
expresie ce-și găsește în 
petrol și un sens nefigu
rat. concret. S-a calculat 
că adîneimea medie a son
delor în foraj a fost anul 
trecut cu 136 metri mai 
mare decit cea realizată cu 
opt ani în urmă. Cu 
toate acestea. brigăzile 
de sondori, avînd la în- 
demînă instalații de înal
tă tehnicitate, fabricate 
în tară, au reușit să în
vingă mal ușor tăriile ro
cilor, să avanseze cu o vi
teză de lucru sporită cu 
43 la sută față de nivelul 
atins in I960. Efectul a- 
cestei avansări mai rapi
de poate fi si el exprimat 
în cifre, prin economiile 
de multe zeci de milioane 
lei la prețul de cost, prin 
sporuri de producție.

Forajul sondelor consti
tuie doar un preludiu. E- 
fortul de creație tehnică, 
inițiativa geologilor, ingi
nerilor, a unor întregi co
lective, este îndreptat spre 
găsirea soluțiilor de spo
rire a dărniciei fiecărei 
sonde, de captare Integrală 
a lichidului negru-verzui 
dătător de energie. Ultima 
realizare în acest sens 
se bazează pe crearea 
unui virtual incendiu 
subteran, care vitalizea- 
ză energia zăcăminte
lor cu țițeiuri vîscoase și 
mărește valoarea recupe
rării conținutului lor in
trinsec. Este vorba de com
bustia subterană, aplicată 
cu succes la schela Supla- 
cu de Barcău, din nord- 
vestul țării.

Operația 
de înnobilare

Așa cum diamantele nu 
sînt decît un cărbune în
nobilat prin eforturile na
turii, produsele diverse ale 
petrochimiei — tergalul, 
melana si atîtea altele — 
nu sînt decît petrol „șle
fuit" prin munca unei in
dustrii de înalt rafinament.

Prelucrarea petrolului a 
făcut un salt nu numai 
fată de anii dinainte de 
război, dar chiar fată de 
un an ca 1965. cînd intra
seră în funcțiune mari

rea tonei de țiței a fost 
superioară cu 8,4 la sută 
față de 1965, ceea ce echi
valează cu producția obți
nută dintr-un milion tone 
țiței.

în 1968 s-au produs de 
două ori mai multe produse 
aromate decît în 1965, de 
1.25 ori mai multe uleiuri 
speciale, de 1,23 ori mai 
multe motorine specia
le, de 2,22 ori mai multe 
benzine superioare. în a- 
celași timp, solicitîndu-se 
intens aportul ' cercetării, 
s-au asimilat peste 20 de 
sortimente noi. Ele au asi
gurat deplin nevoia de ma
terie primă a unităților de 
producție ale petrochimiei 
intrate în funcțiune și au 
înlocuit produsele impor
tate. Pentru fabricarea poli- 
etilenei la Combinatul pe
trochimic Ploiești, s-au 
asimilat uleiuri albe. Pen
tru angrenajele Combina
tului siderurgic Galați 
s-au introdus pentru prima 
oară în fabricație uleiuri 
de tip special. Marile com
binate ale țării, precum șî 
șantierul de la Porțile de 
Fier au solicitat uleiuri hi
draulice. Printr-un efort 
colectiv cercetare-proiecta- 
re-producție, s-a reușit în
tr-un timp scurt asimilarea 
acestui sortiment. Chiar 
amintind și uleiurile spe
ciale. fabricate în țară, 
uleiurile pentru turbocom- 
presoare și unsorile cu li
tiu și calciu, lista asimi
lărilor de noi produse ră- 
mîne incompletă.

în 1968, producția ra
muri! de prelucrare a ți
țeiului a crescut cu 19 Ia 
sută față de 1965. Acest 
spor a rezultat în cea mai 
mare măsură prin adincirea 
prelucrărilor secundare. în
tre anii 1965—1968. canti
tatea de materie primă 
prelucrată a crescut numai 
cu 9 la sută, dar creșterea 
producției este dublă !

Una din marile rafinării 
ale țării. Brazi, a pă
șit în anul 1969 propu- 
nindu-și să realizeze peste 
plan produse în valoare de 
circa 29 000 000 lei. Alături 
de ultimele „premiere" ale 
rafinăriei, complexul de 
xileni va mări lista pro- 
dușilor de mare importantă 
realizați aici. Combina
tele din Ploiești și Bor- 
zești așteaptă cu nerăb
dare intrarea în func
țiune a complexului: fie
care lună de apropiere a 
termenelor de punere în 
producție înseamnă pro
ducții suplimentare de 
milioane de lei. Direc
torul general al rafină
riei Brazi, inginerul Bu
jor Olteanu. ne spunea că 
o condiție a realizării o- 
biectivelor este ingeniozi
tatea în folosirea posibili
tăților pe care le oferă 
instalațiile ultramoderne.

Ultima carte de vizită a 
constructorilor de rafinării 
si a tehnologilor de la 
Brazi și de pe Valea Tro- 
tușului aparține unor spe
cialist! de înaltă competen
tă. Realizate la nivelul ce
lor mai moderne instalații

străine, în termene muI5 
mai scurte decît cele prevă
zute, complexele de refor
mare catalitică de la cele 
două rafinării, complexul 
de cracare catalitică de la 
Brazi produc ; de aici ies, 
după alte trepte de înnobi
lare, firul de lină artifi
cială, polietilena sau obiec
tele de mase plastice.

Anul 1969 va inaugura 
producția a două noi rafi
nării. Este vorba despre 
marea rafinărie de la Pi
tești. lucrare de o deosebi
tă originalitate, dovedind 
capacitatea specialiștilor 
români de a ataca și rezol
va la înalt nivel teme com
plexe. Rafinăria este pro
iectată în tară la Institutul 
de proiectări instalații pe
troliere Ploiești, are utilaje 
românești fabricate la uzi
nele „Grivița roșie" ș! 
„Vulcan" din Capitală, 
„Independența"-Sibiu etc.

închizînd, deocamdată, 
vîrfurile patrulaterului ce 
delimitează aria româneas
că a prelucrării petrolului, 
ajungem în apropierea Ora
diei, unde în acest an va 
intra în funcțiune rafinăria 
Crișana, destinată fabricării 
bitumului și combustibilu
lui de calorifere. E ampla
sată în centrul unei regiuni 
bogate în resurse naturale 
și va valorifica țițeiul 
vîscos, obținînd bitum de 
calitate superioară.

Inima marii 
energii...

...reprezentate de petro
lul românesc este omul; 
petrolistul de azi e figura 
centrală a extracției, prelu
crării, forța principală care 
scoate din adîncul pămîn
tului combustibili, materie 
primă pentru fire textile, 
mase plastice pentru f 
strucții și obiecte de . ’’ 
casnic, substanțe de ra'vt’ 
nament. care dau obiecte
lor colorit și vivacitate.

Acest om contemporan 
are un trai incomparabil 
față de trecut, la baza că
ruia se află în primul rînd 
condițiile superioare în 
care lucrează. Din multi
plele fațete ale grijii deo
sebite a partidului și sta
tului pentru munca și tra
iul petroliștilor, amintim 
că numai în perioada 
1966—1968 s-au cheltuit în 
industria petrolieră pentru 
protecția și securitatea 
muncii aproape 150 mili
oane lei, că oamenii petro
lului au în prezent la dis
poziție o rețea sanitară 
formată din 12 spitale, 150 
policlinici, dispensare, cir
cumscripții medicale de în
treprindere și puncte sa
nitare. în ultimii șapte anL, 
aproape 4 700 familii de 
petroliști s-an mutat 
partamente noi, const 
din fondurile statulu’' <

Extragerea și raf(, -^ea 
petrolului constituie terenul 
unei mari dibăcii șî califi
cări profesionale : în timp 
ce în industria petrolului lu
crează azi 120 000 oameni 
— iar 10 la sută dintre el 
sînt ingineri sau tehni
cieni ! — școlile pregătesc 
noi rezerve, 10 000 tineri 
ce vor fi mîine muncitori 
sau personal mediu și in
gineri, încadrați în șapte 
grupuri profesionale, două 
licee de specialitate șt 
două institute de învătă
mînt superior.

Randamentul înalt al ra
murii se explică si prin
tr-un fenomen caracteristic 
industriilor celor mai mo
derne ale lumii: accentul 
mare pus pe cercetarea ști
ințifică și pe proiectare. 
Petrolul numără 2 700 de 
oameni ce lucrează în in
stitutele de cercetări și pro
iectări.

în aceste condiții, în
tregul spor al producției 
globale petroliere s-a obți
nut — în anii 1966—68 ■— 
numai prin creșterea pro
ductivității muncii: pro
ductivitatea a crescut în 
1968 cu anroape un sfert 
față de 1965. depășindu-se 
sarcina prevăzută de cinci
nal pentru anul 1970.

Ultimul an ne-a adus o 
producție cu multe sute de 
milioane lei mai mare de
cît cea din 1967. Noi trepte 
vor fi urcate în conti
nuare : producția globală 
va spori în 1969 față de a- 
nul precedent cu 279 000 000 
lei (realizată mai ales 
printr-un spor de produse 
petrolifere de 486 000 tone). 
Productivitatea va creș
te cu circa 9 000 lei pe 
salariat, atingînd un nivel 
de 27,6 la sută în compa
rație cu realizările anului 
1965.

Acestui tablou sintetic al 
actualității industriei petro
liere i se mai pot aduce 
nenumărate completări de 
detaliu. Mai toate se referă 
la folosirea integrală, cît 
mai judicioasă a instalații
lor, la perfecționarea teh
nologiilor de foraj. Noile 
metode de lucru și de or
ganizare vor avea o fun
damentare științifică.

Ridicatul potențial uman 
și tehnic de care dispune 
industria petrolului va fi și 
mai bine valorificat în vii
tor, pentru că petroliștii 
continuatori ai unei tradi
ții luminoase de muncă 
și luptă sînt hotărîți să 
nu precupețească nici 
un efort pentru a a- 
duce o contribuție cît mai 
substanțială Ia îndeplinirea 
importantelor sarcini tra
sate de partid. Ia creșterea 
potențialului economic al 
României socialiste, a bu
năstării întregului popon
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PRIMIRE LA CONSILIUL
DE MINIȘTRI

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

La întrevedere, care a decurs în- 
tr-o atmosferă cordială, au luat 
parte Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Radu Constantinescu, vicepre
ședinte al Comisiei guvernamentale 
de colaborare și cooperare econo
mică și tehnică, precum și Eduard

Tschop, ambasadorul Austriei la 
București.

Cu acest prilej, au fost discu
tate probleme referitoare la lărgi
rea activității de cooperare econo
mică și tehnică în cadrul Comisiei 
economice a O.N.U. pentru Eu
ropa.

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

(Agerpres)

PLECAREA PREȘEDINTELUI
COMISIEI ECONOMICE A 0. N. U.

PENTRU EUROPA
Sîmbătă după-amiază a părăsit 

Capitala președintele Comisiei E- 
«onomice a O.N.U. pentru Europa, 
Emanuel Treu, care, la invitația 
Ministerului Afacerilor Externe, a 
făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost condus de 
Mircea Malița, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Sterian 
Gheorghiu, secretar al Comisiei 
guvernamentale de colaborare și 
cooperare economică și tehnică, 
funcționari superiori din M.A.E.

Au fost prezenți Eduard Tschop, 
ambasadorul Austriei la București, 
și membri ai ambasadei.

înainte de plecare, președintele 
Comisiei Economice a O.N.U. pen
tru Europa, Emanuel Treu, a avut 
o convorbire cu redactorul Ager
pres, Petru Uilăcan.

Vizita mea la București — a 
spus oaspetele — a avut drept 
scop realizarea unor schimburi de 
vederi cu oficialitățile române pe 

ma principalelor activități ale 
Comisiei. în acest sens, țin să men
ționez că am avut un larg și inte
resant schimb de păreri cu vice
președintele Consiliului de Mi
niștri, Gheorghe Rădulescu, cu 
ministrul afacerilor externe, Cor- 
neliu Mănescu, cu membri ai con
ducerii unor ministere economice 
interesate în mod special de acti
vitatea Comisiei. Am avut cinstea 
și privilegiul de a fi primit de pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
dl. Ion Gheorghe Maurer.

Referindu-se la aportul țării 
noastre tn acest important orga
nism internațional, dl. Emanuel 
Treu a spus: România a fost de 
la Începutul activității Comisiei 
Economice Europene unul din 
membrii care a militat fără rezer
ve pentru dezvoltarea cooperării 
economice europene. Ea a desfă
șurat întotdeauna, și îndeosebi în 
■w1mll ani, o activitate susținută 

V toate sectoarele. Tara dumnea
voastră s-a numărat printre state
le care în anul trecut au propus 
ca problemele privind cooperarea 
științifică și tehnologică să fie 
examinate cu prioritate în cadrul 
Comisiei și comitetelor sale pentru

a găsi cele mai potrivite căi de 
lărgire a acestei cooperări între 
toate țările interesate.

în același context, vorbind des
pre inițiativele României din ulti
mii ani, inițiative care au contri
buit la lărgirea sferei colaborării 
economice și tehnice pe continen
tul nostru, dl. Emanuel Treu a 
subliniat că, în acțiunile sale, Ro
mânia a avut o atitudine obiectivă, 
ea susținînd că în cadrul Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru Europa 
colaborarea este posibilă în toate 
domeniile, cu toate țările, indife
rent de sistemul lor politic, și că 
fiecare țară este liberă să-și aleagă 
propria sa cale de dezvoltare. Prin 
activitatea sa în Comisia Econo
mică Europeană — a spus pre
ședintele acestui important orga
nism al O.N.U. — România a putut 
beneficia de experiența unor țări 
mai avansate și la rîndul său a 
pus la dispoziția altor state propria 
sa experiență. Știm că țara dum
neavoastră a făcut progrese mari în 
multe domenii între care și al cer
cetării științifice. De aceea, pentru 
noi nu este surprinzător să vedem 
că experți din țări ale Europei 
Occidentale, cu un înalt nivel in
dustrial, fac schimburi de expe
riență cu specialiști din centrele 
românești de cercetare.

Nu pot să închei fără să nu re
vin la întrevederea pe care am 
avut-o cu premierul român, dl. 
Ion jGheorghe Maurer, care mi-a 
împărtășit punctul de vedere al gu
vernului român cu privire la coo
perarea internațională în general 
și la cea din cadrul Comisiei Eco
nomice Europene în special. Dom
nul președinte al Consiliului 
de Miniștri a apreciat pozi
tiv preocupările Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru Europa, 
orientate spre promovarea coope
rării economice europene. Dom
nia sa a arătat că acest for are 
posibilități de a dezvolta și mai 
mult cooperarea economică și teh
nică în vederea lărgirii ’•elațiilor 
dintre țările continentului nostru.

Dl. Emanuel Treu a menționat 
tn încheiere că vizita sa tn Româ
nia și convorbirile pe care le-a 
avut au fost deosebit de utile.

teatre
• Filarmonic» de stat „George Eneseu" 
(sala Ateneului) : Concert pentru elevi. 
Tema : Romantismul. Conferențiar : 
Nina Turcu.
• Opera Roman® i Prinț șl cerșetor — 
11 ; Cavaleria rusticană ; Paiațe — 19,30.
• Teatrul de Operetă : My fair lady
— 10,30 ; Tara surîsulul — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(sala Comedia) : Regina de Navara — 
10; Apus de soare 15; Oameni șl 
șoareci — 19,30 ; (sala studio) : O femele 
eu bani — 10 ; Părinții teribili — 15 : 
Castilians — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
D-ale carnavalului — 10 ; 20 ; Un tram
vai numit dorință — 15 ; (sala din 
atr. Alex. Sahla) ■■ Photo Finish — 10 : 
20 ; Sffrșltul pămîntulul — 15.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Vijelie tn crengile de sassafras — 
10 ; O casă onorabilă - 15.30 ; Călătorie 
eu scandal — 19,30 ; (sala Studio) : Fe
mei singure — 10.30 ; Cafeneaua came
leonilor — 10; Cind luna c albastră
— 30.

• Teatrul Mie: Ofițerul recrutor — 
10,30 ; îngrijitorul — 20.
• Teatrul Ciulești : Meșterul Manole
— 10 ; 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea" : Ion
— 10.
• Teatrul „Ion Creangă" l Regele Cerb
— 10 ; Toate ptnzele sus 1 — 16.
• Teatrul evreiesc de stat : Un șirag 
de perl» — 11 ; înțelepții din Helem
— 20.
• Studioul I.A.T.C. „L L. Caragiale* : 
Don QuIJote — 19.30.
• Teatrul de Nord Satu Mare — sec
ția română — (in sala Teatrului de 
Comedie) : Un loc rămas liber — 
10,30 : 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei) : Aventurile Iul Plum-Plum 
— 11 ; (sala din str. Academiei) i Pun
guța cu doi bani — 11.
© Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Ca Ia Tănase — 19,30 ;' 
(sala din Calea Victoriei nr. 174) : Va
rietăți pe portativ — 19.30.
• Ansamblul Artistic al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor: Selec-
țiunl ’68 - 20.
• Circul de stat: Rapsodia acroba
tică - 16 ; 19,30.

cinema
• Rlo Bravo (ambele serii) : PATRIA 
— 9 30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
• Feldmarcșala : BUCUREȘTI — 8,30; 
IX ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, MELODIA — 
9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
SUn om pentru eternitate : REPU- 

LICA — 9 ; 11,15 ; 13.45 : 16,15 ; 18.45 ;
21,15.
• Pantoful cenușăresel : VICTORIA — 
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 20,45.
• Marele șarpe : LUCEAFĂRUL — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, FESTIVAL 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Expresul colonelului von Ryan : FE
ROVIAR — 8,30—16 tn continuare ; 
18,30 ; 21, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 
16,15 ; 18.30 ; 20,45, EXCELSIOR — 8,30: 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Mica romanță de vară : CAPITOL — 
9,30 ; 11,30 ; 13,30 , 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Becket : GLORIA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 
19,30, FLOREASCA — 10,30 : 13.30 :
16,45 ; 20.
0 Strigătul : CENTRAL — 8,30 ; 21.
0 Aventura : CENTRAL - 11 ; 13,30. 
0 Noaptea : CENTRAL - 16 ; 18,30.
0 Nikolai Bauman : LUMINA - 9.15— 
16 în continuare ; 18,30 ; 20,45.
e Un condamnat la moarte a evadat : 
CINEMATECA (bilete la casă): 10 ; 12.30. 
Îi Vera Cruz : DOINA - 11.30 ; 13,45 ;

6 ; 18,15 ; 20.30. DRUMUL SĂRII — 15 : 
17,30 ; 20.
0 Acuzatul : UNION — 18.
• Eu, eu, eu... și ceilalți : UNION — 
15,30 ; 20,30.
0 Vizita conducătorilor de partid și de 
Stat In județele Caraș-Severln, Timiș și

Arad ; Dacă treci Podul Ponoarelor > 
TIMPURI NOI — 9—21 tn continuare. 
0 Un delict aproape perfect : GRIVITA
— 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15.45 ; 18 ; 20.30, AU
RORA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30. TOMIS — 9—15.45 tn continuare ;
18.15 ; 20,30.
0 Neînțelesul : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
0 Ziua în care vin peștii : BUZEȘT1
— 15 30 ; 18.
0 Haiducii : Buzeștl — 20,30.
e Profesioniștii : DACIA — 6,45—15,45 
în continuare ; 18,15 ; 20,45.
© împușcături sub spînzurătoare : BU- 
CEGI — 9—15.45 în continuare ; 18,15 ; 
20,45.
0 Planeta maimuțelor: UNIREA — 
15,30 ; 18.
0 Răpirea fecioarelor: UNIREA — 20,15. 
0 Trei copil „minune" : LIRA — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
0 Drumul spre Saturn ; Sfîrșltul Sa
turnului : GIULEȘTI — 15,30 ; 19.
0 Ea va rtde ; Inimă nebună, nebună 
de legat : COTROCENI — 15,30 ; 19.
0 Viva Marla : PACEA — 15.30 ; 18 ; 
20,30.
0 judoka, agent secret : CRINGAȘI —
15.30 ; 18.
0 Telegrame : CRINGAȘI - 20,30.
o Aventurile Iul Tom Sawyer ; Moar
tea Iul Joe Indianul : VOLGA - 15.30 ; 
19. FLACĂRA - 15,30 ; 19.
0 Veșnicul tnttrztat : VIITORUL —
15.30 ; 13.
0 Tunelul : VIITORUL — 20.30.
e Urletul lupilor : MIORIȚA — 9 ;
11.15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
0 Hombre: MOȘILOR - 15.30 ; 18, COS
MOS - 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Superantomatul : MOȘILOR — 20,30. 
© Piramida Zeului Soare : POPULAR
— 15,30 ; 18.
0 Heroina : POPULAR — 20,30.
O Columna (ambele serii) : MUNCA — 
16 ; 19.

Decorări cu prilejul împlinirii 
a 20 de ani de la înființarea unităților 

pentru mecanizarea agriculturii
Cu prilejul împlinirii a 20 de ani 

de la înființarea unităților pentru 
mecanizarea agriculturii, Consiliul 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia a conferit ordine și medalii 
unor muncitori, mecanici, maiștri, 
tehnicieni, ingineri și economiști 
din cadrul Consiliului Superior al 
Agriculturii și Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini. Au 
fost distinși cu Ordinul Muncii 
clasa I, a Il-a și a III-a, X46 tova
răși, cu Steaua Republicii clasa a 
III-a, a IV-a și a V-a — 4 tova
răși, și 200 cu Medalia Muncii.

în cadrul festivității care a avut 
loc sîmbătă la amiază la Consiliul

Superior al Agriculturii, tovarășul 
Ion Cosma, membru al Consiliului 
de Stat, a înmînat înaltele distincții 
unora dintre cei decorați, felicitîn- 
du-i în numele C.C. al P.C.R., al 
Consiliului de Stat, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal.

Din partea celor decorați au mul
țumit pentru distincțiile acordate 
Petre Moldovan, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii, și Constantin Vîrzob, 
directorul întreprinderii pentru 
mecanizarea agriculturii din co
muna Tărtășești, județul Ilfov.

(Agerpres)

Credite pentru cooperativele 
agricole

în ultimii ani, cooperativele 
agricole de producție au rea
lizat un mare număr de con
strucții. au sporit suprafețele 
irigate, au creat noi bazine po
micole si viticole, au construit 
noi sere. La înfăptuirea aces
tor importante obiective, ele au 
primit un aiutor prețios din 
partea statului. Numai în ul
timii trei ani. de exemplu, sta
tul a acordat agriculturii coo
peratiste în condiții avantajoa
se credite de peste 2.2 miliar
de lei, Iar pentru acest an se 
prevăd credite în valoare de 
peste 1,2 miliarde.

Pentru a ajuta șl mal mult 
cooperativele agricole. în com
pletarea mijloacelor bănești 
proprii. Consiliul de Miniștri a 
stabilit printr-o notărîre noi 
înlesniri financiare. Astfel, coo
perativele agricole vor primi 
credite pe termen luna atît 
pentru obiectivele ce se exe
cută în regie sau antrepriză, 
cît și pentru lucrările de 
înființare si întreținere a plan
tațiilor de vil, de pomi, pînă 
la intrarea lor pe rod. Do- 
bînda pentru creditele primite 
rămîne ca si Pînă acum de 3 la 
sută pe an.

Pentru unitățile mai puțin 
dezvoltate însă. Banca Agrico

lă șl uniunile cooperatiste pot 
stabili, în urma unei temeini
ce analize, o dobîndă de nu
mai 2 la sută. In caz de ne- 
rambursare în termen a cre
ditelor, dobînda va fi de 5 la 
sută pe an. Termenele de ram
bursare se stabilesc pe cate
gorii de obiective și acțiuni de 
investiții. în funcție de veni
turile ce se prevăd a se rea
liza prin darea în producție a 
obiectivului creditat si de si
tuația economică-financiară a 
fiecărei unități. Unitățile sînt o- 
bligate să respecte destinația 
creditelor de investiții pînă la 
restituirea acestora.

Potrivit noii hotărîrl. coope
rativele agricole primesc credi
te pe termen scurt în tot 
timpul anului, pentru cheltu
ieli curente de producție, trans
porturi. dezvoltarea secțiilor 
anexe șl alte nevoi temporare 
în aceleași condiții de ram
bursare și dobîndă.

Hotărîrea reglementează, tot
odată. plățile pe care le fac 
cooperativele agricole pentru a- 
provizionarea cu materiale si 
materii prime, operațiunile de 
încasări si plăți ce se fac în 
cadrul relațiilor cu celelalte or
ganizații socialiste.

(Agerpres)

SPOR
A. C. R. a definitivat 

competițiile anului 1969
A fost definitivat calendarul com- 

petițional al A.C.R pe acest an. El 
se anunță a fi deosebit de bogat. 
Principala manifestare sportivă in
ternă o constituie Campionatul na
țional de raliuri, patronat de Uzi
nele de autoturisme din Pitești, cu 
4 etape preliminare : Nord-Vest 
Oradea (30 martie), Sud-Vest Timi
șoara (12 aprilie), Mînăstiri Suceava 
(11 mai), Narciselor Brașov (8 iunie) 
și etapa finală cu sosirea și plecare 
de la Pitești (27—29 iunie). Pe același 
plan se situează campionatul de vi
teză în coastă cu etapele Hula (6 a- 
prilie), Măgura (8 iunie), Mateiașul 
(14 septembrie) și Feleac (5 octom
brie) și campionatul de viteză In cir
cuit, patronat de uzinele „Danubia
na", cu etape la Brașov, Timișoara, 
Suceava, Orașul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Sibiu, Tg. Mureș, Arad, 
Cluj și București. In organizarea fi
lialelor A.C.R. vor avea loc, de ase

menea, o serie de raliuri, probe de 
viteză în circuit și de îndemînare, cu 
caracter local.

Concomitent, echipaje românești 
vor participa la numeroase compe
tiții cu caracter internațional. Prin
tre acestea sînt raliurilo Dunării 
„Castrol" și Sofia—Sinaia, al căror 
traseu străbate în mare măsură te
ritoriul României. Alte echipaje vor 
lua parte, pentru prima oară, la ra- 
liurile „Cordatic" din Ungaria și al 
Tirgului de la Belgrad, precum și la 
Marele premiu al orașului Brno. 
Tradiționalul Raliu Balcanic, care se 
va desfășura în Turcia, va cunoaște 
și el prezența la start a piloților ro
mâni fruntași. Echipajele românești 
vor concura pe automobile „R-8" și 
„Dacia 1 100" Uzinele „Danubiana" 
și „Victoria" colaborează pentru rea
lizarea unor cauciucuri speciale, de 
performanță, cu care vor fi înzes
trate mașinile reprezentative ale 
tării.

în citeva rînduri
• în turneul demonstrativ de te

nis. care are loc pe teren acoperit 
Ia Milano, compâtriotul nostru Ion 
Tiriao l-a învins cu 6—2. 4—6. 6—4 
pe iugoslavul Bora Iovanovici. In
tr-o altă partidă. Manuel Santana 
(Spania) a cîstigat cu 3—6. 6—3, 6—2 
în fata italianului Pietrangeli.

• Campionul de tenis al tării 
noastre. Ilie Năstase, a nlecat ieri în 
S.U.A. pentru a participa Ia un mare 
turneu international „Open" care 
va avea loc la Philadelfia. La acest 
turneu, care se va desfășura între 
5 și 11 februarie, vor lua parte ju
cători de valoare din mai multe țări 
ale lumii.

• Au luat sfîrșit concursurile ne 
echipe din cadrul campionatelor in

ternaționale de tenis de masă ale 
Cehoslovaciei de Ia Bratislava. In 
competiția feminină, primul loc a 
revenit echipei Cehoslovaciei, care 
în cel de-al doilea meci al turneului 
final a întrecut cu scorul de 3—0 e- 
chipa Angliei (în primul meci jucă
toarele cehoslovace învinseseră cu 
3—0 echipa României. Pentru locul 
doi. echipa României a întrecut cu 
scorul de 3—1 echipa Angliei. Rezul
tate tehnice: Alexandru — Mat
thews 2—0 (21—15, 21—13) ; Crlsan — 
Shirley 2—1 (21—18. 13—21. 21—18) ; 
Alexandru. Ivan — Shirley. Mat
thews 0—2 (17—21, 16—21) ; Alexan
dru — Shirley 2-0 (21—17 22—20).

Competiția masculină s-a încheiat 
cu victoria echipei Suediei (în finală. 
3—1 cu echipa Cehoslovaciei).

0 Astă seară mă distrez : ARTA — 
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, FLA
MURA — 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18.15 : 
20,30.
0 Lustragiul : VITAN - 15.30 ; 18.

tv
PROGRAMUL I

8,30 — Ora exactă. Cum va fl vre
mea 7 Gimnastica de dimineață. 8,40 
— pentru copii șl școlari. • La șase 
pași de o excursie — emisiune con
curs. Participă echipele reprezentative 
ale școlilor din județele Ilfov și Ma
ramureș. 0 Film serial : „Meteor
X L-5". 10.00 - Ora satului, tn cu
prins : 0 Calendarul lucrărilor agri
cole pe luna februarie, o Reportajul 
emisiunii .,11 cunosc ca bun gospo
dar". o Ancheta noastră cu tema: ..De
mocrația cooperatistă exclude bunul 
plac". 0 Pentru viata unui mugur — 
Reportaj filmat, o Noutăți editoriale. 
0 Muzică populară românească, © T V 
pentru specialiștii din agricultură. Le- 
gumicultură. Noutăți în construcțiile 
de sere șl solarii Participă dr. ing. 
Gh. Stanciu, prof, dr Bujor Mănescu. 
ing. Theodor Hrlstescu. 12.00 — De
strajă patriei. 12.30 — Concert simfo
nic. Interpretează orchestra simfonică 
a Radiotelevlzlunti. Dirijor : Mihal 
Bredlceanu. tn program : ..Simfonia 
fantastică" de Hector Berlioz. 13,20 — 
închiderea emisiunii de dimineață.

15,30 — Telex TV. 15,35 — Duminică 
sportivă. Retrospectivă olimpică 
„Mexico-1968" (IV). 17.00 - Magazin du
minical. Prezintă Mariana Mihut și Ion 
Besolu. 0 Prelucrări pe teme folclorice. 
0 Selectiunl din spectacolul „Pălăria 
florentină" de Lablche. © Trei repor
teri tn studio : Catinca Ralea. Victor 
Vîntu, Andrei Dlma. © Cîteva minute 
cu caricaturistul Taru © Șah distrac
tiv. © Interviu cu Eugen Barbu. ® To
readorul El Cordobes Ia Nîmes. Moda 
de primăvară 1969. © Rubrica „Stop"! 
— emisiune pentru automobillști © For
mația Iosif Hastreiter. 19,00 — Telejur
nalul de seară. 19.20 — Monografii con
temporane. Orașul regăsit. Constanta — 
poartă deschisă spre toate căile mari
time ale lumii. 19 40 — Telesport. 
20,00 — Cîntece șl jocuri populare In
terpretate de formații clujene. 20,30 — 
Emisiune muzicală. 21.00 — Film ar
tistic : „Marla Candelaria" — o pro
ducție a studiourilor mexicane. Cu Do
lores del Rlo șl Pedro Armondaris. 
22,25 - Varietăți pe peliculă. 22,50 - 
Telejurnalul de noapte. 23.05 — închi
derea emisiunii programului I.
PROGRAMUL H

20.00 - Telex T V. 30,05 — Seară de 
operă. „Norma" de Vicenzo Bellini 
Transmisiune de la Opera din Timl 
șoara. tn distribuție Elena Brănlsteru 
Rodica Grămadă. Mihai Gilgor Nicolae 
Zaharie Vaslle Nicole și lulla Ivanov 
Conducerea muzicală Nicolae Boboc.
Decoruri : Gustav Binder. Costume
Dumitru Popascu. Maestru de cor 
Eduard Weiser. Regia : Dumitru
Gheorghiu. Tn pauze, filmele documen
tare : „Tradiții șl. meșteșuguri, tn Tara 
Moților", „Orizont științific". „Pe ur
mele unul fHm dispărut" — producții 
ale Studioului cinematografic „Al. Sa- 
hia". 22,35 — închiderea emisiunii pro
gramului II.

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 3, 4 și 5 februarie a.c. In 
țară : Vreme în general umedă, 
cu cerul variabil mai mult no- 
ros. Vor cădea precipitații lo
cale. Vînt potrivit. Temperatura 
în scădere ușoară mai ales în 
nordul tării. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 14 grade și 
4 grade iar maximele între mi
nus 4 și plus 6 grade. în Bucu
rești : Vreme în general umedă 
cu cerul variabil mai mult no- 
ros. Vor cădea precipitații slabe. 
Vînt potrivit. Temperatura în 
scădere ușoară.

Noi șanse 
la Pronoexpres
Concursul special Pronoex

pres de la 5 februarie a.c. con
stituie un bun prilej de a în
cerca norocul. Participant!! la 
acest concurs au șansa de a se 
număra printre cîștigătorii u- 
nor importante premii. Se atri
buie, în număr nelimitat, au
toturisme Volga, Dacia 1100, 
Moskvici 408 cu 4 faruri și ra
dio și, prin tragere la sorti, 20 
de autoturisme — mărcile Vol
ga, Dacia 1100, Moskvici 408, 
Skoda 1 000 MB și Trabant

Atrăgătoare sînt și cele 50 de 
excursii de 10 zile la Istanbul, 
precum și celelalte premii obiș
nuite în bani, suplimentare și 
speciale în autoturisme și nu
merar.

Cu 15 Iei se poate participa 
la toate extragerile. Se parti
cipă și pe bilete 50 la sută.

viața internațională

Fidel Castro despre unele 
probleme economice ale Cubei
HAVANA 1 — Corespondentul

Agerpres, Victor Stamate, transmite: 
Primul ministru al Cubei, Fidel Castro, 
a inaugurat noul centru zootehnic ex
perimental „Nina Bonita“ și satul mo
del Machuruchuto. Acest centru expe
rimental, situat în cordonul Havanei, a 
spus Fidel Castro în cuvîntarea sa 
radiotelevizată rostită cu acest prilej, 
reprezintă un etalon al agriculturii 
modeme sub toate aspectele, oferind 
de pe acum o viziune a dezvoltării în 
viitorii ani a unui șeptel de calitate. 
Primul ministru cubanez, referindu-se 
apoi la obiectivele majore ale econo

miei cubane în această etapă, de a se 
obține o producție record de 10 mili
oane tone de zahăr în 1970, a subli
niat necesitatea luării tuturor măsuri
lor organizatorice pentru recolta din 
anul 1970, în așa fel îneît să nu rămînă 
nici o trestie de zahăr nerecoltată. El 
a făcut apel la oamenii muncii din ca. 
pitală de a da un sprijin susținut pro
vinciilor care sînt deficitare în ceea ce 
privește forța de muncă, în special 
provinciei Camaguey. In încheiere, 
primul ministru a subliniat că pregăti
rile pentru campania din 1970 trebuie 
să meargă paralel cu efortul de îndepli
nire a sarcinilor pe anul 1969.

CONFERINȚA JAPONO-AMERICANA 
iN LEGĂTURĂ CU OKINAWA

Majoritatea delegaților japonezi s-au pronunțat 
pentru retrocedarea insulei

TOKIO 1 (Agerpres). — Conferința 
japono-americană cu privire la Oki
nawa și-a încheiat lucrările după 
patru zile de dezbateri. Participanții 
— expert! militari, economiști, oa
meni politici și diplomat! — au ini
țiat un schimb de vederi, fără ca
racter oficial, cu privire la mult 
controversata cerere a majorității 
populației japoneze de a se retroceda 
Okinawa.

In timpul discuțiilor, relatează a- 
gentia Kyodo, a devenit evident că 
majoritatea delegaților japonezi se

pronunță pentru realipirea Okînawef 
la Japonia.

Experții militari japonezi au sub
liniat că submarinele nucleare Po
laris ca și bombardierele B-52 nu 
trebuie să rămînă în Okinawa, chiar 
dacă se ia în considerare dorința 
Statelor Unite de a-și menține acest 
avanpost militar în regiunea Asiei 
de sud-est. In acest mod, precizează 
agenția citată, delegații japonezi au 
considerat că pînă Ia retrocedarea 
definitivă a insulei, Okinawa ar tre
bui să fie o bază militară destinată 
în exclusivitate traficului de trupe, 
aprovizionărilor cu oameni și muniții 
și antrenamentelor.

De la Ministerul
Datele la care se va ține con

cursul de admitere în învățămîntul 
superior pentru anul universitar 
1969/1970 sînt următoarele :

La învătămîntul de zi și seral pen
tru toate facultățile și secțiile (in
clusiv secțiile de subingineri). Intre 
5 și 15 iulie 1969.

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

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

Invățămintului
Deși fără caracter oficial, această 

conferință cu privire la Okinawa are 
o importanță considerabilă, apreciază 
cercuri informate din Tokio. Ea a

Condițiile de admitere (dreptul de 
înscriere la concurs, data începerii 
înscrierilor, actele necesare pentru 
înscriere) sînt cele cuprinse în bro
șura „Admiterea în învătămîntul su
perior — 1969". Disciplinele și pro
bele pentru concurs sînt aceleași ca 
în 1968. Ele vor fi publicate din nou 
în „Gazeta învătămîntului".

în broșura „Admiterea în tnvătă- 
mîntul superior—1969", care urmează 
să apară în cursul lunii martie a.c., 
se vor publica și programele disci
plinelor pentru concurs.

demonstrat încă o dată intensificarea 
mișcării în favoarea retrocedării O- 
kinawei, fapt pe care, în ajunul ne
gocierilor oficiale americano-japo- 
neze, premierul Sato nu-1 poate 
ignora.

★
Șeful guvernului Okinawel a adre

sat președintelui S.U.A., Richard 
Nixon, o telegramă tn care cere eva
cuarea într-un termen cît mai scurt 
a bombardierelor strategice ameri
cane „B-52" dislocate pe acest teri
toriu japonez.

LISTA DE CTȘI1GURI C.E.C. IN AUTOTURISME-Trim. IV-1968
Nr. 
crt

Numărul 
libretului 
cîștigător

Nr. 
crt

Numărul 
libretului 
cîștigător

CITE UN AUTOTURISM 
MERCEDES 190

1
2

759-1-10037 
731-106-16208

UN AUTOTURISM 
FIAT 1 800

3 743-1-1563

UN AUTOTURISM 
FIAT 125 - FARA RADIO

4 761-205-723!

CITE UN AUTOTURISM
VOLGA M 21

5 734-103-1529
6 705-1-3002
7 760-201-3017
8 717-1-14534
9 753-205-199

10 708-1-4683
11 711-216-213
12 715-1-2862
13 764-208-715
14 762-201-10144
15 732-1-2093
16 750-1-10622
17 759-1-24804
18 738-103-9194

UN AUTOTURISM 
RENAULT 16

19 766-201-1939

CITE UN AUTOTURISM 
FIAT 124

20 745-2-3874
21 715-1-23290

CITE UN AUTOTURISM 
RENAULT 10

22 759-1-45867
23 731-103-14363
24 702-1-8472

CITE UN AUTOTURISM 
DACIA 1 100

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

701- 135-248 
705-1-1264
702- 1-7407 
735-267-95
703- 201-520 
732-1-12939 
709-1-12664 
709-201-487 
724-104-9412 
738-1-771 
715-1-9017 
715-1-34564 
711-102-2095

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

716- 215-1146
717- 1-5002
724- 1-3937 
719-1-5694 
717-170-299 
741-22-87 
745-1-1365 
734-1-781 
736-202-4460 
736-1-22227
758- 214-262 
745-205-399 
743-1-17585
725- 122-69 
727-137-3153 
753-1-1484 
731-103-5257
731- 106-16591
761- 208-10128 
766-1-7368
762- 1-14348 
734-103-13928 
764-1-7019
759- 1-24387 
759-1-51632
759- 207-1437
760- 1-17434 
760-207-5285
732- 1-10408

CITE UN AUTOTURISM 
MOSKVICI 408

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100 
101 
102
103
104
105
106

706-28-105 
702-1-16738
735- 1-9409 
706-102-760 
705-203-399
709- 1-24111 
724-102-1505 
708-209-953
710- 113-2688 
715-1-25764
715- 207-31
716- 1-11669 
719-128-114
717- 1-16067
730- 201-727 
719-203-728 
727-1-11638 
756-212-203 
750-1-13101 
740-1-3718
736- 1-12256 ' 
736-212-7250
758- 210-995 
743-1-5569 
743-1-24975 
755-202-1010 
752-1-15572 
739-1-1886
731- 106-4382 
761-205-10666
761- 201-3330 
766-201-3766
762- 210-2871
763- 1-5865
764- 208-3415
759- 1-40844
759- 1-59634 
738-103-10238
760- 206-2568 
760-202-4303

CITE UN AUTOTURISM 
SKODA 1 000 MB

107
108

701- 1-2854
702- 1-15495

Nr. 
crt

Numărul 
libretului 
cîștigător

109 735-1-8166
110 706-414-80
111 705-1-2968
112 709-1-22399
113 709-217-1111
114 708-1-3990
115 733-201-5872
116 715-1-23684
117 718-1-2494
118 716-1-9481
119 724-601-902
120 717-1-14838
121 749-1-2861
122 719-209-1017
123 727-1-10349
124 758-216-52
125 750-1-11462
126 740-1-2258
127 736-1-9076
128 736-212-5541
129 741-217-277
130 743-1-1807
131 743-1-23755
132 712-205-1055
133 752-1-13910
134 739-205-497
135 731-103-15284
136 761-205-7940
137 761-208-17785
138 766-201-1680
139 762-201-10083
140 763-1-2663
141 764-208-1104
142 759-1-38425
143 759-1-58343
144 738-103-8074
145 760-1-24295
146 760-202-241

CITE UN AUTOTURISM 
TRABANT 601

—* CU PARASOLAR

147 727-137-806
148 760-29-702
149 743-1-15322
150 759-1-58307
151 741-201-2462
152 701-1-2818
153 702-1-15459
154 735-1-8125
155 732-228-30
156 705-1-2920
157 709-1-22339
158 709-217-1065
159 708-1-3937
160 733-201-5827
161 715-1-23584
162 718-1-2455
163 716-1-9391
164 724-601-857
165 717-1-14787
166 749-1-2818
167 719-209-958
168 727-1-10311
169 741-216-27
170 750-1-11388
171 740-1-2201
172 736-1-8929
173 736-212-5495
174 741-217-215
175 743-1-1728
176 743-1-23719
177 712-205-1003
178 752-1-13846
179 739-205-446
180 731-103-15241
181 761-205-7818
182 761-208-17686
183 766-201-1559
184 762-201-10040
185 763-1-2493
186 764-208-917

Nr. 
crt

Numărul 
libretului 
cîștigător

Cîștigătorilor care nu se prezintă 
la filiala C.E.C. in termen de 30 de 
zile de la data tragerii, li se vor 
plăti cîștigurile în numerar (valoa
rea autoturismului mai nutin con
tribuția de 5 000 lei).

Fiecare titular de libret poate 
beneficia într-o perioadă de un an

de un singur cîștig tn autoturisme, 
celelalte cîștiguri se plătesc în nu
merar. Tot în numerar se achită cîști
gurile titularilor care și-au cumpă
rat autoturisme pe bază de depuneri 
la C.E.C. în cursul anului pre
mergător tragerii Ia sorți.

Cîștigătorii de autoturisme Înscriși

187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271

759-1-38362
759- 1-58304 
738-103-8004
760- 1-24158
760- 201-6205
702- 1-7594
735- 267-330
703- 201-610 
732-1-13030 
709-1-12853 
709-201-578 
724-104-9489 
738-1-850 
715-1-9342
715- 1-34650 
711-102-2273
716- 215-1256
717- 1-5221
724- 1-4130 
719-1-5767 
717-170-433 
741-106-140 
745-1-1515 
734-1-1087
736- 202-4588 
736-1-22317
758- 217-30 
745-205-518 
743-1-17718
725- 124-106 
727-137-3254 
753-1-1554 
731-103-5538
731- 106-16658
761- 208-10259 
766-1-7658
762- 1-14424
734- 103-14036 
764-1-7123
759- 1-24567 
759-1-51728
759- 207-1526
760- 1-17558
760- 207-5362 
702-108-139
702- 1-8104
735- 400-176
703- 809-1340
732- 1-13285 
709-1-13372 
709-201-798 
724-104-9736 
722-123-258 
715-1-10088
715- 1-34903 
711-102-2691
716- 215-1547
717- 1-5972 
724-1-4528 
719-1-5967 
717-171-480 
741-201-883 
745-1-1799 
734-1-1859
736- 202-4858 
736-1-22514
704- 124-26 
745-205-747 
743-1-18001 
722-1-581 
727-155-153 
753-1-1757 
731-103-6245 
731-106-16839
761- 208-10665 
766-1-8221
762- 1-14644 
734-103-14428 
764-1-7467 
759-1-25154 
759-1-51989
759- 207-1734
760- 1-17915 
760-208-465 
741-201-5551

pentru procurare de autoturism, în 
cazul în care doresc să primească 
autoturismul cîștigat, vor renunța 
în prealabil, pe bază de cerere la 
procurarea autoturismului prin 
C.E.C., în caz contrar cîștigul e® 
achită tn numerar.
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ORIENTUL
APROPIAT

1NTREVEDEREA
YOST

JARRING—

NEW 
trimisul 
neral al . .
rientul Mijlociu, a avut vineri

YORK, — 
special al
O.N.U.. U Thant, în O- 

o 
nouă întrevedere cu reprezentantul 
permanent al S.U.A. la O.N.U., Char- 
le® Yost

Gunnar Jarring, 
secretarului ge-

U THANT LA LONDRA

LONDRA. Ministrul de externe 
britanic Michael Stewart a oferit 
sîmbătă un dejun în cinstea secre
tarului general al O.N.U., U Thant, 
care s-a oprit pentru o scurtă vi
zită la Londra, în drum spre Addis 
Abeba. în cursul dejunului a avut 
loc o convorbire consacrată diver
selor aspecte ale conflictului din 
Orientul Mijlociu.

„AL AHRAM" DESPRE EXE
CUȚIILE DIN IRAK

CAIRO. — într-un articol referi
tor la ultimele execuții de la Bagdad, 
oficiosul „Al Ahram" afirmă că cir
cumstanțele și felul în care s-au 
desfășurat acestea „au impus rezer
ve pe care e dificil de a te ig
nora". Execuția a 15 persoane în 
piața publică nu este un spectacol 
de dorit și nici prilej de festivități, 
arată ziarul. „Al Ahram" subliniază, 
totodată, 
xecuțiile 
cînd la 
rința de
rabe și cînd importante inițiative ale 
Franței și Uniunii Sovietice deschid 
o nouă etapă pentru lichidarea seche-

că „nu era oportun ca e- 
să aibă loc în momentul 
Cairo se deschidea Confe- 
solidaritate cu popoarele a-

MALTA

Ambasadorul
României a tăcut

lelor conflictului și permit definirea 
pozițiilor tuturor părților interesate".

MASURILE ADOPTATE DE 
GUVERNUL KUWEITIAN

KUWEIT. — Guvernul kuweitian 
a anunțat o serie de măsuri împo
triva „elementelor subversive". Orice 
persoană — se arată într-un comuni
cat guvernamental — care se va 
face vinovată de acțiuni îndreptate 
împotriva securității statului, va fi 
expulzată din țară. Această hotărîre 
a fost adusă la cunoștința tuturor 
ambasadelor, precum și marilor so
cietăți, în special companiilor petro
liere străine.

In același timp, agenția France 
Presse relatează că autoritățile ku- 
weitiene au arestat mai multe per
soane bănuite că au provocat o se
rie de explozii în ultimele zile pe 
teritoriul kuweitian.

★ ■
WASHINGTON. Președintele 

S.U.A., Richard Nixon, a convocat 
sîmbătă dimineața o reuniune a 
Consiliului Național al Securității 
care a fost consacrată examinării 
situației din Orientul Apropiat.

primului ministru
MALTA 1. — Trimisul special A- 

gerpres, N. Puicea, transmite: 
Sîmbătă, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Malta, ing. 
Cornel Burtică, a făcut o vizită de 
prezentare primului ministru al 
Maltei, dr. Giorgio Borg Olivier. 
Cu acest prilej au fost abordate, 
într-o atmosferă cordială, probleme 
privind relațiile dintre cele două 
țări și unele aspecte actuale ale 
situației internaționale.

La prînz, primul ministru al 
Maltei a oferit o masă în cinstea 
ambasadorului român și a soției 
sale. S-a toastat pentru dezvoltarea 
relațiilor româno-malteze, pentru 
colaborarea internațională și pace. 
Au participat miniștri și alte ofi
cialități, precum și șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați în Malta.

Ambasadorul Cornel Burtică a 
avut, de asemenea, întîlniri cu mi
nistrul dezvoltării industriale și 
problemelor agriculturii, dr. Jo
seph Spiterl, și cu ministrul mun
cii și asistenței sociale, dr. Vincent 
Tabone, în cadrul 
discutate probleme 
ciproc.

Cuvîntarea radiotelevizată 
a președintelui Ayub Khan

în legătură cu situația din Pakistan
CARACI 1 (Agerpres). — Președin

tele Pakistanului, Ayub Khan, a ros
tit sîmbătă o cuvîntare radiotelevi
zată, în care a invitat pe reprezentan
ții partidelor de opoziție la convorbiri 
în vederea examinării actualei situații

Solidari cu poporul spaniol!
Rezoluția Direcțiunii
Partidului Comunist Italian

ROMA. — Corespondentul Ager
pres, Giorgio Pastore, transmite: 
Direcțiunea Partidului Comunist

Vizita
președintelui 
de Gaulle

■

în Bretania
Astăzi urmează să ia sfîrșit 

vizita pe care președintele 
Franței, Charles de Gaulle, a 
întreprins-o timp de trei zile 
în Bretania. In timpul călăto
riei. șeful statului francez a 
fost însoțit de Raymond Mar- 
cellin. ministru de interne, și de 
Oliver Guichard. ministru în
sărcinat cu planul și cu ame
najarea teritoriului. Vizita, a- 
preciată de însuși președintele 
de Gaulle ca fiind de impor
tantă deosebită, este urmărită 
cu atenție de observatorii po
litici, deoarece șeful statului ur
mează să rostească azi la Quim- 
pere, la sfîrșitul călătoriei sale,

CORESPONDENȚA 
DIN PARIS 

DE LA GEORGES DASCAL

o cuvîntare în care se va refețrl 
la problemele regionale. Cu a- 
cest prilej ar putea fi anunțată 
și data referendumului avînd 
drept scop reforma regională și 

. reorganizarea Senatului.
Unii comentatori apreciază că 

vizita președintelui Franței are 
loc în urma unor incidente ca
re s-au produs în Bretania în 
ultima vreme. După cum este 
cunoscut, organizația extremistă 
interzisă. Frontul de eliberare 
breton, care se pronunță pentru 
autonomia regiunii, a organizat 
o serie de acțiuni împotriva or
dinii publice, politia operînd a- 
restări, în special în rîndul con
ducătorilor acestei organizații.

In cursul întâlnirilor cu pre
ședintele republicii, organizați
ile profesionale, sociale, sindi
cale din Bretania au scos în 
relief dificultățile în care se 
zbate această regiune, rămasă 
în urma dezvoltării celorlalte 
regiuni ale țării. O se
rie de observatori politici 
subliniază că vizita președinte
lui de Gaulle are tocmai scopul 
de a examina la fata locului 
problema Bretaniei si de a 
pune în aplicare măsurile de 
modernizare, hotărîte de gu
vern în octombrie anul trecut. 
în vederea dezvoltării Bretaniei.

Rezerve serioase în calea

„integrării1* nordice
STOCKHOLM 1 (Agerpres). — In capitala Suediei s-a deschis sîm

bătă Conferința comună a primilor miniștri ai țărilor nordice, a Pre
zidiului Consiliului Nordic și a Comitetului economic al acestui orga
nism. Tema principală a conferinței este examinarea posibilităților de 
extindere a cooperării economice între Danemarca, Norvegia, Suedia 
$i Finlanda, mai precis a disputatului proiect ai creării unei uniuni 
economice nordice — „Nordek".

PRAGA

Italian a dat publicității o rezolu
ție în care, după ce adresează un 
salut frățesc eroicului Partid Co
munist din Spania, tuturor celor 
care militează pentru democrație 
în această țară, face apel la orga
nizațiile partidului și ale Federa
ției tineretului comunist italian, la 
toți cei care doresc libertatea Spa
niei, să-și exprime solidaritatea cu 
poporul acestei țări și să protes
teze împotriva proclamării stării 
excepționale.

Direcțiunea P.C.I. cere, totodată, 
guvernului italian să-și exprime 
poziția față de noul val de repre
siuni din Spania.

Mitingul 
de la Paris
PARIS 1 (Agerpres). — In Sala 

Mutualite din Paris a avut tec un 
miting organizat de Partidul Comunist 
Francez 
poporul 
cuvîntul 
neral al 
membru
Jean Michel Catala, secretarul general 
al Uniunii Studenților Comuniști din 
Franța. Ei au condamnat măsurile 
represive din Spania și au exprimat 
sprijin pentru lupta comuniștilor și 
tuturor democraților spanioli împotriva 
actualului regim.

în semn de solidaritate cu 
spaniol. La miting au luat 
Waldeck Rochet, secretar ge- 

P.C.F., Jacques Duclos, 
al Biroului Politic al P.C.F.,

P.S.I. sprijină 
intenția guvernului 

de a recunoaște 
R. P. Chineză

ROMA 1. — Corespondentul A- 
gerpres, Giorgio Pastore, transmi
te : Ziarul „Avânți" publică o re
zoluție a Direcțiunii Partidului 
Socialist Italian — partid ce face 
parte din actuala coaliție guver
namentală de centru-stînga — în 
care se exprimă punctul de vedere 
al conducerii socialiste față de u- 
nele probleme internaționale. Do
cumentul subliniază că Direcțiu
nea P.S.I. a primit cu satisfacție 
declarația ministrului afacerilor 
externe, Pietro Nenni, făcută în 
Camera deputaților, la 24 ianuarie 
a. c., potrivit căreia guvernul Ita
liei intenționează să recunoască 
guvernul Republicii Populare Chi
neze.

în ce privește propunerea vota
tă de Comitetul Central al parti
dului, privind recunoașterea gu
vernului Republicii Democrate 
Vietnam, Direcțiunea P.S.I. consi
deră necesar ca partidul socialist 
să acționeze pe lîngă toate forurile 
din țară în favoarea realizării a- 
cestui obiectiv.

politice Interne. Șeful statului pakis
tanez a menționat însă că invitația 
este adresată numai partidelor de 
opoziție „responsabile", fără a preciza 
care sînt acestea. Ayub Khan a in
sistat asupra faptului că propunerile 
ce urmează să fie făcute în vederea 
atenuării actualei tensiuni politice nu 
trebuie să afecteze „integritatea și 
stabilitatea țării", precizînd că nu 
este necesară modificarea actualei 
constituții a Pakistanului. Totodată el 
a dezmințit știrile potrivit cărora ar 
intenționa să suprime libertățile poli
tice. Ayub Khan a cerut populației 
din cele două părți ale Pakistanului 
să colaboreze cu guvernul la menți
nerea ordinii și legii și la crearea 
unei atmosfere de înțelegere. După 
părerea observatorilor politici, for
mula președintelui Ayub Khan de a 
iniția convorbiri cu partidele de opo
ziție care în ultimele trei luni au or
ganizat mari acțiuni antiguvernamen
tale, urmărește să excludă de la 
aceste negocieri partidul poporului, 
ai cărui lideri au arătat că nu vor 
angaja nici un dialog cu Liga musul
mană atît timp cit președintele Ayub 
Khan nu-și va prezenta demisia din 
funcția pe care o deține.

In ultimele trei luni, partidele de 
opoziție din Pakistan au cerut în ca
drul unor reuniuni publice efectuarea 
unor reforme democratice, acordarea 
de libertăți politice pentru partidele 
de opoziție și îndeosebi schimbarea 
actualului sistem electoral. în dife
rite localități pakistaneze au avut loc 
demonstrații organizate de partidele 
de opoziție. în eforturile de a resta
bili ordinea, autoritățile au folosit po
litia și armata împotriva demonstran
ților. Poliția și armata au deschis foc 
asupra demonstranților ; peste 30 de 
persoane au fost ucise, alte cîtevă 
sute rănite, iar numărul persoanelor 
arestate se ridică la circa 1 700. Ac
țiunile antiguvernamentale au sporit 
în intensitate după arestarea liderilor 
opoziției. Amploarea demonstrațiilor 
și deteriorarea situației politice 
teme au determinat autoritățile 
instituie interdicții de circulație 
principalele orașe ale tării.

Situația din țară continuă să
mențină încordată. Sîmbătă au avut 
loc noi demonstrații antiguvernamen
tale. Pe străzile principalelor orașe, 
unde restricțiile de circulație rămîn 
în vigoare, continuă să patruleze uni
tăți militare cu baioneta la armă.

ANGLIA

Reprezentanța

primă rundă de convorbiri a

actuala reuniune este în fapt

ar

Martin L Ring

(Agerpres)

se lui

în

cărora au fost 
de interes re-

O.N.U. pentru 
și-a încheiat reu- 
desfășurat timp de

cia), deoarece o asemenea hotărîre 
avea defectul fundamental de a crea 
lichidități monetare internaționale doar 
în avantajul țărilor mai bogate.

in
să 
în
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Federația Internațională

AUTOMOBILELE 
ITALIEI

O
avut loc cu două săptămîni în urmă. 
Ideea unei asemenea uniuni a fost 
lansată încă din 1959 și a fost reluată 
în aprilie 1968 de Danemarca. Aceas
ta a propus instituirea unei uniuni 
vamale a țărilor nordice și a unei 
piețe comune pentru produsele agri
cole, urmînd ca ulterior această piață 
să fie extinsă la produsele industriale. 
Celelalte țări membre ale Consiliului 
nordic au întîmpinat cu rezerve a- 
cest proiect de „integrare" nordică, 
iar ' ’

menită să aplaneze divergentele 
existente. La baza acestor diver
gente stau îndoielile Norvegiei, 
Suediei și Finlandei, care se tem 
că, in cazul realizării proiectului 
„Nordek“, ele vor fi inundate de pro
ducția agricolă ridicată a Danemar
cei, și își vor vedea amenin
țată propria lor agricultură. Potrivit 
observatorilor din .Stockholm, la re
uniune urmează să se precizeze po
zițiile celor patru țări nordice fată 
de implicațiile. proiectului susținut, 
în continuare, de Danemarca.

ridicată la rang 
de misiune

PRODUCȚIA MONDIALA 

DE CEREALE 
PANIFICABILE

PRAGA 1 (Agerpres). — După 
cum anunță C.T.K., în scopul în
tăririi relațiilor de prietenie dintre 
popoarele Cehoslovaciei și Vietna
mului de sud, biroul reprezentanței 
permanente a Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud 
va fi transformat în Misiune per
manentă a F.N.E. în R. S. Ceho
slovacă.

* 
producătorilor agricoli a anun
țat că producția mondială de 
cereale panificabile s-a ridicat 
în anul 1968 la 324 milioane 
tone, din care 294 milioane grîu. 
Cu 6 la sută mai mult decît in 
1967. Cit privește producția de 
cereale în Europa s-a înregistrat 
o reducere a acesteia de 4 la 
sută față de anul 1967 (de la 
corespondentul Agerpres, H. Li
man).

îngrijorare în Occident 
în legătură cu sistemul 

monetar international 
9

STRASBOURG 1 (Agerpres). — Vi
neri a luat sfîrșit la Strasbourg Sesi
unea Adunării Consiliului Europei, 
care grupează parlamentari din 18 țări 
vest-europene. Participanții au adoptat 
mai multe rezoluții în probleme mone
tare, economice, tehnice și juridice. A- 
preciind că o nouă criză monetară „ar 
risca să ducă sistemul monetar interna
țional actual aproape de prăbușire", 
parlamentarii au propus convocarea li
nei noi conferințe monetare la un ni
vel înalt pentru a găsi remedieri defi
ciențelor sistemului „Gold Exchange 
Standard".

♦
ROMA 1 (Agerpres). — Italia se o- 

pune convocării unei conferințe mone
tare internaționale, dar este gata să 
participe la examinarea sistemului mo
netar internațional, dacă i se va cere 
aceasta, a declarat ministrul italian al 
trezoreriei, Emilio Colombo, în fața 
Comisiei financiare a Senatului. El a 
evocat în acest cadru chestiunile discu
tate la recenta întîlnire a miniștrilor 
de finanțe din țările Pieței comune, 
care a avut loc la Garmish-Partenchir- 
chen, arătînd că Italia continuă să se 
opună creșterii prețului oficial al auru
lui (în prezent sțabilit la 35 dolari un-

victima unui complot?
Pe măsură ce se apropie data pro

cesului lui James Ray, acuzat de a- 
șasinarea pastorului Martin Luther 

e- 
de 
u- 
u-

King, tot mai multe personalități 
mit părerea că liderul populației 
culoare din S.U.A. a fost victima 
nui complot, și nu a acțiunii 
nui singur om. Liderul organizației 
„Conferința conducerii creștine din 
sud", Ralph Abernathy, a deciarat 
în cadrul unei conferințe de presă 
că potrivit datelor pe care le deține, 
la asasinarea lui King au participat 
mai multe persoane, printre care s-ar 
afla șl agenți ai politiei. Ziarul 
„Period", exprimă părerea că „Ray 
a fost un pion și nu-i cunoștea pe a- 
devărații patroni ai acțiunii și nici 
motivele acestora".

LIMA 1 (Agerpres). — Guvernul 
Peruvian a dat publicității un co
municat în care anunță că „res
pinge orice intervenție în exercita
rea dreptului său de suveranitate 
în cadrul teritoriului țării" și sub
liniază că această politică a sa este 
„ireductibilă". Comunicatul acuză 
întreprinderea „International Pe
troleum Company", filială a lui 
„Standard Oil" din New Jersey, de 
înrăutățirea relațiilor dintre Peru 
și S.U.A. în comunicat se arată că 
„dacă Statele Unite vor aplica 
sancțiuni împotriva Perului, aceste 
sancțiuni vor fi apreciate drept o 
agresiune economică". Se mențio
nează declarațiile unor congres
meni americani potrivit cărora ad
ministrația Nixon va fi obligată să 
aplice măsuri de suspendare a aju
torului extern și să anuleze cota 
de importuri de zahăr din Peru.

agențiile de presă transmit
Președintele S.U.A.,Richard

Nixon, a oferit vineri seara o re
cepție în cinstea membrilor corpului 
diplomatic acreditați la Washington. 
La recepție a participat și Comeliu 
Bogdan, ambasadorul Republieii So
cialiste România la Washington.

Generalul Nguyen Van 
Kiem, șeful statului major parti
cular al „președintelui" 'ud-vietna- 
mez, Nguyen Van Thieu, a fost vic
tima unui atentat și se află în stare 
gravă. După cum relatează cores
pondenții de presă din Saigon, doi 
motocicliști, purtînd uniforma arma
tei saigoneze, s-au apropiat de au
tomobilul în caro se afla generalul 
și au aruncat cîteva grenade asu
pra vehiculului.

Comisia 
stupefiante 
niunea care s-a 
trei săptămîni la Geneva. A fost 
adoptat proiectul unui protocol pen
tru controlul internațional al drogu
rilor halucinogene. Proiectul va fi 
supus spre examinare guvernelor și 
reluat în discuție la o nouă reu
niune a comisiei în ianuarie anul 
viitor.

ECONOMIA UNGARIEI 
ÎN 1068

Direcția Centrală de Statistică 
a R. P. Ungare a dat publicită
ții comunicatul cu privire la 
dezvoltarea economiei țării în 
1968, din care rezultă că veni
tul național a crescut cu apro
ximativ 5 Ia sută față de 1967, 
producția industrială cu 5 Ia 
sută, producția agricolă cu 1—2 
la sută. Comunicatul subliniază 
că experiențele primului an al 
reformei economice au demon
strat că în majoritatea domeni
ilor s-au obținut rezultate supe
rioare celor scontate.

In domeniul comerțului exte
rior importurile au înregistrat o ! 
creștere de 2 la sută. Exportu- , 
rile au fost cu 5 la sută mai,< 
mari decît în 1987. Veniturile 
reale ale muncitorilor și func
ționarilor au crescut cu 5—6 la ■ 
sută.

RĂZBOIUL" AMAR 
AL PRODUCĂTORILOR 

DE DULCIURI

Societatea americană „Gene
rai Foods" a eșuat în încerca
rea sa de a achiziționa impor
tanta firmă britanică producă
toare de ciocolată și dulciuri, 
„Rowntree", scrie ziarul „Inter
national Herald Tribune". Di
rectorii firmei britanice au ce
rut acționarilor să respingă o- 
ferța făcută de „General Foods" 
de a cumpăra toate acțiunile 
„Rowntree", în valoare de 93 
milioane dolari. Societatea a- 
mericană dispune deja de o 
„participare" de 58 milioane^ 
dolari în industria alimentar1 
britanică. Ț r

0 delegație guvernamen
tală a R. D. Germane, con- 
dusă de Kurt Fichtner, vice-preșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri, a 
sosit la Varșovia, pentru a duce tra
tative în legătură cu unele proble
me actuale ale colaborării economi
ce și tehnico-științifice dintre cete 
două țări.

Reprezentontul perma
nent al Mongoliei la O.N.U., 
M. Dugersuren, a semnat vineri, în 
numele guvernului său, Convenția in
ternațională cu privire la neprescrie- 
rea crimelor de război și a crimelor 
împotriva umanității, document adop
tat de cea de-a 23-a sesiune a A- 
dunării Generate a O.N.U.

întrevedere A. Malik-D.
BelOVSkî» Convorbirile dintre mi
nistrul afacerilor externe al Indone
ziei, Adam Malik, și Dimce Belovski, 
adjunct al secretarului de stat pen
tru afacerile externe al Iugoslaviei, 
care se află în capitala indoneziană 
în cadrul unui turneu prin unele 
țări din Asia și Africa, au luat sfîr- 
șit la Djakarta. Interlocutorii și-au 
exprimat acordul reciproc în legă
tură cu necesitatea intensificării ac-

CAUZELE „RECONCILIERII" CONSERVATOARE
Scena politică britanică 

mai vibrează încă în urma 
reacțiilor furtunoase stârnite 
de recenta și surprinzătoa
rea cuvîntare a liderului 
conservator Edward Heath, 
care a reprezentat o reve
nire asupra unor puncte de 
vedere susținute anterior în 
problema imigrării. Afir
mând că actualul control a- 
supra imigrării ar fi ina
decvat și cerînd introdu
cerea unor măsuri restric
tive încă în cursul prezen
tei sesiuni parlamentare. 
Heath și-a atras reproșul 
general, fiind acuzat că 
s-ar fi apropiat de vede
rile rasiste ale ’ui Enoch 
Powell, scos mai demult 
din grupul conducerii con
servatoare. tocmai din 
cauza tiradelor sale in
cendiare împotriva cetățe
nilor originari din diferi- conservatoare, ia' 
te țări ale Common- 
wealth-ulul. care s-au sta-

bilit în ultima vreme 
Marea Britanie. Faptul 
Powell a fost prezent 
discursurile lui Heath 
l-a aplaudat frenetic, a 
tărit impresia unei

in sinul partidului. Ne
cesitatea de a stăpîni cu
rentul vowellist sub lozin
ca menținerii unității parti
dului este considerată cu 
atît mai presantă, cu cit ea

tivității țărilor neangajate, precum și 
a convocării unei conferințe la ni
vel înalt a acestor țări.

La manevrele unităților 
militare americane în Ba
varia f*1 oadrul unei întîlniri cu 
ziariștii, secretarul de stat vest-ger- 
man al apărării, Karl Guenther von 
Hase, s-a pronunțat pentru menți
nerea forțelor americane pe terito
riul R.F.G.

Insula Mauritius a fost ad- 
misă ca membră a Organizației co
mune Africane și Malgașe, a anun
țat președintele în exercițiu al 
O.C.A.M., Hamani Diori. Mauritius 
devine astfel a 15-a membră 
O.C.A.M.

Un grup de 17 senatori 
a cerut ca Administrația Nixon să 
inițieze negocieri pentru a se pune 
capăt războiului din Nigeria. Docu
mentul propune luarea unei inițiati
ve diplomatice din partea Statelor U- 
nite pentru „încetarea imediată a fo
cului dintre forțele biafreze și nige- 
riene și apoi stabilirea condițiilor u- 
nei reglementări durabile" a conflic
tului.

Cercetările în Marea Me- 
dîterană Pentru depistarea sub
marinului „Minerva", dispărut la 27 
ianuarie 1968, avînd la bord 52 de 
ofițeri și marinari, vor fi reluate în 
luna februarie, în urma unei hotă- 
rîri a autorităților franceze.

V
TURNEUL MISTERIOS"

ȘI AURUL 

SUD-AFRICAN

Turneul misterios" — așa a 
calificat ziarul „Times" vizita 
la Londra și în alte capitale 
vest-europene a ministrului 
sud-african de finanțe Nicolas 
Dieterichs. Se presupune că 
scopul vizitei lui Dieterichs este 
să determine acceptarea spori
rii oficiale a prețului aurului. 
In prezent, in tranzacțiile din
tre băncile centrale aurul este 
cotat la 35 dolari uncia, în timp 
ce la bursă prețul format liber 
este invariabil superior. Ziarul 
„Times" arată că în prezent 90 
la sută din rezervele valutare 
ale R.S.A. sint tezaurizate în 
aur și cum aurul sud-african 
nu este vîndut direct pe piața 
liberă, dacă actualul sistem va 
continua, guvernul sud-african 
„nu va avea altă alegere ime
diată decît să vindă aur pe pia
ța liberă". Aruncarea la burse
le din Occident a unor cantități 
masive de aur extras din R.S.A. 
ar avea ca efect o scădere a 
prețului liber și apropierea 
de prețul oficial.

Producția de automobile 
Italia s-a ridicat în anul 1968, 
după aprecierile Asociației na
ționale a industriei automobilis
tice (A.N.F.I.A.), la 1 663 649, cu 
8 Ia sută mai mult decît in anul 
1967. In aceeași perioadă, ex
portul -de automobile italiene 
a crescut cu 37 la sută.

cieri intre concepțiile ce
lor doi.

Reconcilierea cu aripa 
condusă de Powell este in
terpretată ca un act deli
berat al conducerii conser
vatoare. care ar urmări pe 
de o parte atragerea adep- 
tilor acestuia ne olan e- 
lectoral. fără a se depărta 
„textual" de linia politicii 

pe de 
altă parte, preîntîmpinarea 
apariției unor disensiuni

se află în corelație directă 
cu pregătirea de pe acum 
a atmosferei politice în 
vederea viitoarelor alegeri 
parlamentare, probabil în
că în toamna anului 1970.

Cit privește conținutul, 
propriu-zis al politicii imi
grării. diferentele dintre 
conservatori si laburiști 
sînt privite ca fiind des
tul de minore, iar după ri
nele păreri ..fiecare iniția
tivă importantă în politi-

ca imigrării a venit 
partea conservatorilor 
partidul laburist s-a sim
țit în mod invariabil obli
gat să reacționeze la ce
rerile conservatorilor pen
tru a evita să rămînă în 
urma lor în ce privește 
popularitatea electorală" 
(„Economist"). Așa se ex
plică. între altele, noua 
măsură restrictivă adopta
tă de guvern, zilele trecu
te. în ce privește căsăto
riile dintre cetățenii din 
țările Commonwealthului 
și cei' ai Marii Britanii.

Controversele care se 
desfășoară în ultimul timp 
în cercurile politice labu
riste și conservatoare au 
generat profunde resenti
mente în sinul comunității 
imigranților din Marea Bri
tanie șt în același timp nu 
au reușit să reducă din 
tensiunea creată în jurul 
acestei probleme.

Greva celor 75 000 docheri americani, care durează de 42 zile, a pro
vocat pierderi apreciate la peste 600 milioane dolari. In porturi se află 
imobilizate 469 vase cu o încărcătură evaluată la două miliarde dolari, 

în fotografie: nave blocate în portul New York
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