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In structura economică
Șl SOCIALĂ A ROMÂNIEI

Tabloul economic și social al Ro
mâniei contemporane — înfățișat de 
Manifestul Frontului Unității Socia
liste — sugerează cu deosebită preg
nanță fiecărui cetățean al tării noas
tre drumul parcurs de poporul nos
tru, sub conducerea partidului, în 
opera vastă și complexă de desăvîr- 
șire a construcției socialismului, de 
înfăptuire a directivelor Congresului 
ai IX-lea și ale Conferinței Naționale 
a P.C.R. Din acest tablou se desprin
de cu claritate imaginea unei țări cu 
o economie dinamică, cu o industrie 
care se diversifică și se modernizea
ză continuu, cu o agricultură în 
plin avînt, cu orașe și sate structural 
redimensionate, cu o știință și o cul
tură în continuă înflorire. Succesele 
obținute în primii trei ani ai cinci
nalului, adăugîndu-se în mod firesc 
la cele din anii precedenți, sînt ro
dul eforturilor neobosite și pline de 
abnegație ale tuturor oamenilor 
muncii, ale activității lor însufleți- 
loare și devotate pentru realizarea 
politicii științifice marxist-leniniste 
a Partidului Comunist Român.

Caracteristica dominantă a tuturor

Dr. Constantin IONESCU
director general

al Direcției Centrale de Statistică

acestor realizări în opera de edifi
care a socialismului pe pămîntul Ro
mâniei constă în continua perfecțio
nare a structurii economice și sociale 
a tării noastre, în creșterea eficientei 
economice în toate domeniile de ac
tivitate, ca o consecință nemijlocită 
a dezvoltării proporționale a forțelor 
de producție, a ridicării productivi
tății muncii, a utilizării raționale a 
resurselor materiale și umane ale 
țării. Comparativ cu anul 1950, prin
cipalii indicatori care sintetizează 
progresul multilateral al țării noastre 
se situează în prezent la nivele mult 
superioare. Iată cîțiva dintre ei, care, 
în ultimă analiză, sînt expresia pro
cesului de modificare și îmbunătă
țire a structurii economice și sociale 
a României socialiste :

Creșteri în 
perioada 
1950—1968

Ritmul mediu 
anual de 
creștere 

1951—1968
— procente —

Populația
Numărul salariaților

1,21 ori 1.1
2,25 ori 4.6

Produsul social 5,38 ori 9 3
Venitul național 5,22 ori 9,6
Producția globală industrială 9,15 ori 13,1
Producția globală agricolă
Vînzările de mărfuri cu amănuntul

2,16 ori 4,4
prin comerțul socialist 6,07 ori 10,5
Volumul comerțului exterior 6.68 ori 11,1

Evident, din lectura acestor date 
rezultă cu putere atît creșterile'can
titative, cît și transformările calita
tive înregistrate de întreaga viață 
economică și socială a țării. Ritmu
rile diferențiate — creșterea mai ra
pidă a numărului de salariați față de 
creșterea populației, a venitului na
țional în raport cu populația și nu
mărul de salariați, ritmul mai accen-

r

Am primit la redacție urmă
toarea scrisoare :

Intr-una din zilele trecute, 
medicul circumscripției sanita
re Padina Mare. dr. Elisabeta 
Munteanu. anunța direcția spi
talului din care fac parte că în 
satul Iablanita are o gravidă 
în travaliu de mai bine de 24 
ore. la care nașterea se desfă
șoară în mod anormal, fiind în 
pericol atît viata mamei cît și 
viața copilului. Medicul res
pectiv făcea un apel disperat, 
cerîndu-ne să încercăm orice 
pentru a putea ajuta acest caz 
deoarece, din cauza zăpezii si a 
viscolului, satul Iablanita este 
complet izolat. nenutîndu-se 
circula cu nici un fel de ve
hicul.

Față de această situație foar
te critică, am apelat imediat la 
comandantul unei unități mili
tare din regiune, tnțelegînd 
gravitatea situației, comandan
tul n-a pregetat o clină și ne-a 
pus la dispoziție o tanchetă 
care s-a prezentat inițial la 
spital si de unde. împreună, am 
plecat la cazul solicitat. încer- 
cînd să pătrundem pînă la Ia- 
blanița. Am spus ..să încercăm" 
— deoarece, fată de condițiile 
atmosferice existente, nimeni nu 
ne-a acordat vreo sansă în reu
șita acestei acțiuni.

Astfel, după un timp, cu tan
cheta comandată de căpitanul 
Guran Constantin. însoțit 
fruntașul Mocanu Nicolae 
soldatul Dumitru Dumitru, 
plecat spre Iablanita. 
talent de scriitor dar 
pe tema acestui drum 
durat, dus-întors. mai ___
7 ore. s-ar putea broda un 
devărat roman. Vreau totuși 
vă relatez cîteva aspecte din 
ceste 7 ore de veritabil infern 
pentru a vă da seama de difi
cultățile întâmpinate si de e- 
forturile supraomenești care au 
fost făcute. în primul rînd. n-au 
putut ti folosite vizoarele tan
chetei și a fost necesară înde
părtarea capacului din fată, ast
fel că în interior era mai rău 
ca afară, greutatea cea mai ma
re revenindu-i însă căpitanului

Dr. Maximilian LAURENȚIU
Mehedinți

tuat de sporire, a producției. indus
triale — atestă din plin prezența 
schimbărilor calitative amintite. Pu
ține țări din lume au realizat, în
tr-o perioadă de numai 18 ani, în 
mod continuu, o astfel de creștere a 
produsului social și a venitului na
țional, a numărului salariaților și a 
producției industriale și agricole. 
Dezvoltarea în ritmuri susținute a 
producției materiale își are originea, 
după cum se știe, în politica de in
dustrializare socialistă, de asigurare, 
de la an la an, a unei rate înalte a 
acumulărilor. în acest fel, statul a 
avut posibilitatea să aloce fonduri 
din ce în ce mai mari pentru inves
tiții. pentru crearea și dezvoltarea 
unor noi ramuri industriale, reutila- 
rea și modernizarea industriei, agri
culturii, transporturilor și construc
țiilor, pentru înfăptuirea planurilor 
de înflorire socială și culturală a 
țării, de ridicare a nivelului de trai 
al populației.

După cum se desprinde din da
tele statistice, anul trecut — față de 
anul 1950 — venitul național a fost 
de 5,22 ' ’
este nu 
tribuția 
mură a 
marea venitului național, vădind o 
semnificativă deplasare structurală, 
în cadrul creșterii diferențiate a 
aportului tuturor ramurilor la crea
rea venitului național se afirmă cu 
putere rolul industriei. Ponderea ra
murilor neagricole în crearea aces
tuia a crescut an de an, iar a indus
triei a înregistrat un ritm si mai ra
pid. Dacă în anul 1950 ponderea ve
nitului național creat în industrie a 
fost de 44 la sută și în agricultură de 
28 la sută, în anul 1968 industria a 
contribuit cu 53,5 la sută, tar agri
cultura cu 26,4 la sută, în condițiile 
în care s-a înregistrat o creștere a 
venitului național în agricultură, în 
același interval de timp, de peste 
1,8 ori.

Faptul că industria deține ponde-

rea hotărîtoare în crearea venitului 
național asigură stabilitatea întregii 
economii naționale, o creștere con
tinuă a potențialului acesteia, iar 
ritmul de creștere al venitului na
țional este influențat, în tot mai 
mare măsură, de ritmul înalt de dez
voltare a industriei. Atrage totodată 
atenția faptul, atunci cînd compa
răm anul 1968 cu 1950, că, în medie, 
pe o persoană ocupată în sfera pro
ducției materiale, venitul național a 
crescut de 4,6 ori, în industrie re- 
marcîndu-se o dinamică mai accen
tuată — de 4,8 ori — ceea ce atestă 
rolul major al acestei ramuri în dez
voltarea potențialului economic al 
țării și în formarea venitului națio
nal. Este deosebit de semnificativ 
din punct de vedere economic că, 
datorită schimbărilor structurale în 
economie si în populația activă a 
țării, aproape 90 la sută din crește
rea venitului național între anii 1950 
și 1968 a avut loc pe seama sporirii 
productivității muncii și numai circa 
10 la sută prin mărirea numărului 
de persoane ocupate.

Importante schimbări structurale 
s-au petrecut și în înzestrarea cu 
fonduri fixe a economiei, factor de
terminant al dezvoltării ramurilor ce 
participă la crearea venitului națio
nal, al ridicării nivelului tehnic al 
producției și, pe această bază, al 
creșterii productivității muncii so
ciale. Ponderea fondurilor fixe pro
ductive a fost anul trecut de 61,8 la 
sută, față de 48.8 la sută in anul 
1950, în condițiile creșterii fonduri
lor fixe pe întreaga economie de 
2,84 ori. în ce privește industria, din 
nou se relevă că a înregistrat o do
tare cu fonduri fixe mai accentuată 
decît în alte ramuri. Comparativ cu 
anul 1950, volumul fondurilor fixe 
din industrie a crescut de 5,14 ori, 
sporind în același timp ponderea lor 
în totalul fondurilor fixe productive, 
în paralel, a avut loc un susținut 
proces de modernizare și înnoire a 
fondurilor fixe în toate ramurile e- 
conomiei naționale. Fondurile 
puse în funcțiune în perioada
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ENTUZIASTE ÎNTRUNIRI ELECTORALE
In atmosfera de entuziastă activi

tate cetățenească, caracteristică pen
tru viața politică a întregii țări în 
cadrul actualei campanii electorale, 
zilele de 25—26 februarie au fost 
marcate prin mari adunări electorale 
la care au participat conducători de 
partid și de stat, candidați ai Fron
tului Unității Socialiste în alegerile 
de deputați în Marea Adunare Na
țională : Chivu Stoica, membru al 
Comitetului Executiv, al 
Permanent, secretar al 
P.C.R., în circumscripția 
nr. 1 “ 
Mizil, 
cutiv, 
cretar ... ...... ____ , ... . . .
scripția electorală nr. 1 Timișoara- 
Nord, Virgil Trofin, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
în circumscripția electorală nr. 2 Pi- 
tești-Nord, Iile Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, în circumscripția electorală 
nr. 2 Hunedoara-Nord, Constantin 
Drăgan, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-vice- 
președinte al Consiliului Cen
tral al 'U.G.S.R., membru al 
Consiliului de Stat, în circumscripția 
electorală nr. I Tg. Jiu, Janos Faze- 
kas, membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, în cir
cumscripția electorală nr. 1 Miercu
rea Ciuc, Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele Consiliu
lui Economic, în circumscripția elec
torală nr. 1 Tîrgoviște, Gheorghe Stoi
ca, membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R,membni .gl. Consiliu
lui de Stat, în circumscripția electorală 
nr. 1 Giurgiu, Iosif Banc, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, în circum
scripția electorală nr. 1 Tg. Mureș- 
Est, Petre Blaiovici, membru

Prezidiului 
C.C. al 
electorală 

Niculescu-Ploiești-Sud, Paul
membru al Comitetului Exe- 
al Prezidiului Permanent, se
al C.C. al P.C.R., în circum-

pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C R., ministrul muncii, în 
circumscripția electorală nr. 1 Ora- 
dea-Nord, Dumitru Coliu, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Colegiu
lui Centra] do Partid, în circumscrip
ția electorală nr. 1 Baia Mare-Nord, 
Dumitru Popescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., în circumscripția e- 
lectorală nr. 2 Arad-Sud, și Vasile 
Patilineț, secretar al C.C. al P.C.R., 
în circumscripția electorală nr. 2 Si- 
biu-Centru.

în cadrul adunărilor au luat cuvîn
tul un mare număr de cetățeni, care 
au evidențiat cu legitimă mîndrie 
mărețele realizări obținute de po- ■ 
porul nostru în vasta operă de edi
ficare a României socialiste, de ridi
care a patriei pe tot mai înalte trepte 
ale civilizației. Subliniind că întregul 
progres al țării pe calea orînduirii so
cialiste este rodul eforturilor entuziaste 
ale maselor largi de oameni ai mun
cii conduși de partid, vorbitorii 
și.au reafirmat adeziunea deplină 
față de politica internă și externă a 
P.C.R., hotărîrea lor nestrămutată de 
a înfăptui mărețul program stabilit 
de cel de-al IX-lea Congres și de 
Conferința Națională a partidului. 
Alegătorii și-au exprimat, totodată, 
deplina satisfacție pentru marile 
drepturi și libertăți de care se bucu
ră astăzi toți cetățenii patriei, tineri 
și vîrstnici, bărbați și femei, indife
rent de naționalitate, precum și pen
tru adîncul democratism ce caracte
rizează orînduirea noastră pe toate 
planurile vieții politice, economice și 
sociale. în același timp, cetățenii 
care au luat cuvîntu] au evidențiat 
importanța majoră a sentimentului 
de responsabilitate al fiecărui cetă
țean, al fiecărui om al muncii, pen
tru propășirea țării, formulînd nume
roase propuneri menite să grăbească 
introducerea celor mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii în producție, rezolva-

rea unor cerințe de ordin edili tar-gos- 
podăresc și social-cultural. Arătînd că 
reprezentanții Frontului Unității So
cialiste, care candidează în alegerile 
de la 2 martie, sînt desemnați 
rîndul celor mai buni fii ai țării 
muncitori, țărani, intelectuali — 
tățenii care au luat cuvîntul în ca- 

și-au

din

ce-

drul adunărilor electorale 
exprimat hotărîrea de a le acorda 
votul cu toată încrederea.

în încheierea dezbaterilor au luat 
cuvîntul conducătorii de partid și 
de stat, candidați ai Frontului Uni
tății Socialiste, prezenți la întru
niri. Ei s-au referit pe larg la po
litica partidului si guvernului pen
tru dezvoltarea patriei, la realiză
rile dobîndite în construcția socia
listă, îndeosebi în anii care au tre
cut de Ia alegerile precedente. Vor
bitorii au relevat climatul de puternic 
avînt patriotic ce a caracterizat mani
festările prilejuite de actuala campanie 
electorală, munca însuflețită a între-' 
gului popor pentru realizarea angaja
mentelor luate în întîmpinarea celei 
de-a 25-a aniversări a eliberării patriei 
și a celui de-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, pentru înde
plinirea sarcinilor planului de stat pe 
anul 1969. Candidații au subliniat, tot
odată, activitatea desfășurată sub 
conducerea partidului în întreaga țară 
pentru îmbunătățirea formelor de con
ducere și organizare a economiei, a 
vieții sociale, pentru adîncirea și per
fecționarea democrației socialiste, pen
tru piomovarea fermă a principiilor de 
echitate și justiție socială. Vorbitorii au 
reliefat faptul că Frontul Unității So
cialiste, a cărui forță politică conducă-

toare este Partidul Comunist Român, 
se prezintă în alegeri într-o deplină 
coeziune cuprinzînd toate organizații
le de masa, profesionale, obștești, con
siliile oamenilor muncii aparținînd 
naționalităților conlocuitoare, toate 
forțele sociale și politice ale Româ
niei socialiste.

Un spațiu amplu din cuvîntări a 
fost rezervat politicii externe a parti
dului și stalului nostru, problemelor 
vieții internaționale. Vorbitorii au 
arătat că, votînd pentru Frontul Uni
tății Socialiste, masele de oameni ai 
muncii își reafirmă încrederea nestră
mutată în politica externă marxist- 
leninistă a Partidului Comunist Ro
mân și a statului nostru — politică 
închinată întăririi prieteniei și alian
ței cu toate țările socialiste, dezvoltă
rii relațiilor cu toate statele, indife
rent de orînduirea lor socială, întări
rii suveranității și independenței pa
triei, cauzei păcii și securității po
poarelor, progresului și viitorului fe
ricit al omenirii,

Candidații s-au angajat în fața ma
selor de alegători să militeze neabă
tut pentru asigurarea progresului eco
nomic și social-cultural al patriei, 
pentru consolidarea orînduirii socia
liste, ridicarea nivelului de trai al 
populației, dezvoltarea României ca 
stat suveran și independent, subli
niind că se vor strădui ca prin în
treaga lor activitate să contribuie la 
traducerea neabătută în viață a mă
rețului program de înflorire a patriei 
cuprins în Manifestul Frontului Uni
tății Socialiste.

(Agerpres)

/

rezumatul cuvîntărilor ros-

ori mai mare. Remarcabil 
numai acest spor, ci și con- 
pe care a adus-o fiecare ra- 
producției materiale la for-

(Continuare în pag. a V-a)

Participarea omului de știință

De la un anotimp la altul, Mediașul înflorește, se regenerează urbanistic

la finalizarea creației sale
Rezultatul științific — acest bun atît de 

scump plătit astăzi pe Diata mondială — 
concentrează de regulă un mare volum 
de eforturi interioare, rigoare si inventi
vitate din partea cercetătorului. Au ră
mas de neuitat în istoria științei acele 
exemple ilustre de savanti ce s-au iden
tificat trup și suflet cu realizările lor. 
zbătîndu-se. adeseori împotriva unor opre
liști si vicisitudini evidente, pentru a-si 
impune și definitiva teoriile si soluțiile 
valoroase, pentru a le transpune în viată. 
Pasteur — ca să mă refer numai la un 
singur exemplu — organizează chiar o 
experiență demonstrativă cu public. în a- 
prooierea Parisului, pentru a dovedi efica
citatea vaccinurilor sale, decis să-si sus
țină descoperirile pînă la capăt.

Dar astăzi cercetătorul științific nu se 
mai simte la fel de legat de rezultatele 
activității sale ? Munca în colectiv îl poa
te oare înstrăina cumva de Dronria sa con
tribuție ? De fel 1 Si astăzi, ca și acum 
cîteva secole, creația în stiintă. la nivel 
fundamental sau aplicativ, a rămas a- 
celasi proces asiduu de căutare, uneori a- 
nevoios si nlin de meandre, angaiînd în
treaga personalitate a cercetătorului — 
minte și suflet deopotrivă — dar oferind 
în caz de reușită prilejul atîtor mari și

Acad. Raluca RIPAN 
președinte al Filialei din Cluj 

o Academiei

reale satisfacții. S-ar putea afirma chiar 
că epoca noastră oferă nu numai teme 
menite să-1 ducă la mari succese pe cer
cetător. dar si incomparabil mai nulte si 
mai prielnice condiții de abordare si de
finitivare a lor grabnică, la un înalt ni
vel. Lucrînd în echipă, cercetătorul con
temporan nu numai că nu se înstrăinează 
prin nimic de aportul său la realizarea 
unei soluții colective, dar. spriiinind si 
fiind spriiinit la rîndul său. beneficiind 
de absenta nesiguranței si subiectivismu
lui inerente activității strict individuale, 
izolate, intră în noi si noi relații de co
municare afectivă cu rezultatul muncii 
sale. Acesta face asa cum au demonstrat 
si unele experiențe recente ale colectivu
lui Institutului de cercetări chimice din 
Clui. ca grupul de cercetători să urmă
rească rezultatele lor oe tot parcursul rea-

lizârii. nu numai pînă la definitivarea so
luției de laborator, ci chiar dincolo de 
această fază, pînă la folosirea practică e- 
fectivă. Exemplificăm acest aspect cu so
luția privind înnobilarea caolinului indi
gen. destinat utilizării fie în industria hîr- 
tiei. fie în fabricarea porțelanului si ce
ramicii. Desigur, existau unele obligații în 
acest sens chiar în contractele de cola
borare stabilite cu beneficiarii interesați, 
dar prin faptul că cercetătorii au urmă
rit cu mai multă atentie si consecventă 
rezultatele furnizate producției oină în 
faze avansate ale finalizării practice s-a 
reușit grăbirea ritmului de asimilare si a- 
plicare a acestora.

Ba. mai mult în alte cazuri s-a dove
dit că manifestarea unui interes mai sus
ținut fată de soarta rezultatelor livrate 
uzinelor si fabricilor, chiar si dună ce 
acestea ies oficial (pe baza obligațiilor 
contractuale) din sfera de aten’ie a cer
cetării. permite extinderea mult mai grab
nică a aplicării soluțiilor si în alte uni
tăți producătoare decît cele inițiale Ast
fel împreună cu specialiștii Fabricii de 
sticlă Turda, chimiștii din colectivul nostru

(Continuare în pag. a IV-a)

Publicăm în paginile 2—3
tite de tovarășii : Chivu Stoica, Paul Niculescu-Mizil, 
Virgil Trofin și Ilie Verdeț.

MEDIAȘUL
9

pe treapta de sus a unei
istorii de șapte

Mediașul trebuie întîlnit 
dimineața și neapărat din
spre Tîrnăveni de pe dea
lul 
ța. 
vale.
lui îți oferă panoramicul 
ideal al unui oraș a cărui 
definiție contemporană o 
vom încerca în rîndurile 
ce urmează, dar nu mai 
înainte de a răsfoi filele 
unei monografii în manu
scris. Unul din alcătuitorii 
ei, Gh. Togan, nu-mi era 
un nume necunoscut. Pa
sionanta cercetare a trecu
tului orașului îl preocupă 
de multă vreme. Cu atît 
mai mult, cu cît istoria a- 
cestui 
răscruce 
incontestabilă 
economică nu este 
prindere de mică 
tate. Dimpotrivă, 
ani înainte orașul 
bătorea 700 de ani 
tentă, mai exact, de la pri
ma mențiune a existenței 
sale. O istorie din cele mai 
agitate, dramatice pe a- 
locuri, înscrisă pe obrazul 
orașului, păstrată în carnea 
de piatră dură a edificiilor 
străvechi, monografia „Ci- 
vitas Mediaș" va însuma, 
fără îndoială, sute și sute 
de pagini. Ev mediu, bresle, 
turnuri de cetate, arhitec
tonică monumentală, un o- 
răsel crescut din edificii cu 
ziduri grele și porți masive, 
strînse-ntre ele ca-n defen
sivă față de tot ceea ce 
ar impune o ieșire din ca
rapace, mică meștesugărie, 
astfel iscusită și vestită în 
patru părți de lume, cu alte 
cuvinte, mișcare lentă de-a 
lungul secolelor, progres ti
mid intre vestigii medie
vale.

Eu însumi, acum aproape 
un sfert de veac, rătăcind 
între cele două Tîrnave, 
urcînd panta moale a dea
lului dinspre Blăjel, sus, 
pe culmea lui, înainte de-a 
cobori, am întîlnit in Me
dias. un orășel exact ca a- 
cela ce se desprinde din re
latarea de mai sus. Cam 
douăzeci de mii de locui
tori, nouă întreprinderi in
dustriale. lucrînd anemic. 
Socul războiului persista, 
se anunțau anii grei ai se
cetei, orașul abia se des- 
meticise. în 1956 populația

Blăjelului. 
dominînd 

culmea

Semea- 
întreaga 
Blăjelu-

reportaj de 
Ștefan LUCA

„per Medias Vias", 
de drumuri de 

însemnătate 
o între- 
dificul- 
Cu doi 
își săr- 
de erris-

depășea 32 000 locuitori, 
carapacea vechiului oraș 
pleznise șt se putea vorbi 
de-acum de un oraș in sen
sul adevărat al cuvîntului. 
La finele anului 1968, muni
cipiul Mediaș depășea 
52 000 locuitori (creșterea e 
vertiginoasă); numărul în
treprinderilor industriale 
era de 23, din care 16 sînt 
de interes republican.

Din carapacea medieva
lă s-a ales țăndări. Așe
zarea a izbucnit spre Gura 
Cîmpului. în blocuri suple, 
în scoli, locuințe personale, 
s-a prelungit în cartierul 
dinspre Tîrnava, din jurul 
„Vitrometanului", a crescut 
înspre Bratei, fiindcă efec
tiv nu mai avea loc. Au a- 
părut astfel și Palatul poș
telor și telefoanelor, mo
numentala Casă de cultură 
și gara cea nou născută.

în 
zilnic 
cale. 
trei 
tori, 
de salariați sînt locuitori 
ai satelor din împrejurimi.

gara Medias opresc 
cîteva curse lo- 

Aduc și duc de 
ori pe zi munci- 
căci vreo cîteva mii

ceea ce înseamnă că peri
metrul unui oraș ca acesta 
e ipotetic. Condensînd o 
puternică industrie orașul 
acționează ca un magnet. 
Ar fi aproape imposibil să 
alcătuiești un nomenclator 
al specialităților. De la 
„Automecanica". la ..Emai
lul Roșu" (cu totul moder
nizată), de la uzinele tex
tile „Tîrnava", la meșterii 
fabricii de încălțăminte 
„8 Mai", de la „Salconserv", 
la Fabrica de șuruburi și 
trecînd printr-un lung co
ridor al profesiunilor pînă 
la sticlarii „Vitrometanu
lui" și ai Fabricii de gea
muri, lista pare fără de sfîr- 
șit. Mediașul nu este un 
oraș dominat de o uzină 
sau un combinat care să le 
pună în umbră pe celelalte, 
cum se întâmplă cu unele 
orașe. Avem de-a face cu 
un bloc de unități, fiecare 
justificînd prezența ei pe-o 
eventuală emblemă a ce
tății. Poate aici stă farme
cul particular al acestui 
oraș atît de repede și solid 
dezvoltat în anii construc
ției socialiste, în această 
multilaterală creștere, pe 
laturi diverse, armonic.

Fiindcă, la prima întâl
nire cu el orașul nu șo
chează, nu smulge excla
mații, n-avem de-a face cu

(Continuare în pag. a IV-a)

Telegramă
Excelenței Sale

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Am primit cu mulțumiri mesajul Dumnea

voastră prietenesc cu prilejul sărbătorii naționale 
a Kuweitului. Aș dori, la rîndul meu, să adresez 
Excelenței Voastre cele mai bune și sincere urări 
ale noastre pentru sănătatea Dumneavoastră per
sonală și continua prosperitate a țării Dumnea
voastră.

Cu cele mai bune salutări,
SABAH AL SALEM AL SABAH 

Emirul Kuweitului
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La Ploiești
La adunarea electorală care a avut loc 

miercuri in municipiul Ploiești a partici
pat tovarășul CHIVU STOICA, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., candi
dat al Frontului Unității Socialiste în'ale
gerile pentru Marea Adunare Națională în 
circumscripția electorală nr. 1 Ploiești- 
Sud. In moderna sală a cinematografului 
„Ploiești" se aflau numeroși oameni ai 
muncii din rafinăriile, fabricile și institu
țiile orașului, profesori, medici și alți in
telectuali, gospodine, țărani cooperatori din 
raza municipiului.

Adunarea a, fost deschisă de tovarășul 
Dumitru Balalia, prim-secretar al Comite
tului județean Prahova al P.C.R., preșe
dintele consiliului județean al Frontului 
Unității Socialiste. Luînd cuvîntul, nume
roși cetățeni au reliefat, cu acest prilej, 
importantele realizări obținute de oamenii 
muncii din această localitate pe tărîm eco
nomic și social-cultural. Tovarășii Gheor- 
ghe Alecu, prim-secretar al Comitetului 
municipal Ploiești al P.C.R., primarul o- 
rașului, Mircea Isbășoiu, secretarul comi
tetului de partid al Combinatului petro
chimic Ploiești, și alți vorbitori au subli
niat, cu justificată mîndrie, că în perioada 
care a trecut de la ultimele alegeri orașul 
lor a cunoscut o continuă dezvoltare. între
prinderile ploieștene au realizat în anul 
1968 o producție globală a cărei valoare 
întrece cu 3 miliarde lei pe cea din 1965. 
Acest important spor se datorește efortului 
făcut de stat, care a investit în ultimii 4 
ani peste 5 miliarde lei pentru punerea în 
funcțiune a noi capacități industriale la 
rafinăriile Brazi șl Ploiești, combinatul 
petrochimic, uzinele „1 Mai", fabrica „Do
robanțul" și altele. Realizări asemănătoare 
au fost obținute și în ceea ce privește dez
voltarea învățămîntului, a științei și cui-

Cmtm
Chivu

în cuvîntul său, tovarășul Chivu Stoica, 
membru al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
a subliniat că trăsătura caracteristică a 
actualei campanii electorale o constituie 
intensa efervescență a activității politice și 
avîntul în muncă cu care milioanele de 
cetățeni ai României socialiste întîmpină 
a 25-a aniversare a eliberării țării și Con
gresul al X-lea al P.C.R. Niciodată nu au 
fost atât de trainice unitatea, coeziunea de 
nezdruncinat a întregului popor în jurul 
partidului — a spus tovarășul Chivu 
Stoica — niciodată nu au fost atît de ferme 
convingerea poporului în justețea confir
mată de viață a politicii marxist-leniniste 
a partidului. încrederea sa că între Vor
bele și faptele partidului există o deplină 
concordantă.

Cronica anilor care au trecut de la ul
timele alegeri consemnează în filele ei o 
asemenea bogăție de momente pline de 
semnificație, transformările înnoitoare 
s-au succedat într-un ritm atît de intens 
si trepidant, succesele obținute în toate do
meniile construcției socialiste au fost atît 
de viguroase, progresul general al societă
ții atît de impetuos, încît se poate afirma 
cu deplin temei că întreaga noastră viață 
economică, socială, politică s-a caracteri
zat în acest răstimp prin dinamism fără 
precedent și spirit înnoitor care au acțio
nat ca generatoare ale unui uriaș avînt 
creator al maselor. A fost îndeplinit cu 
succes programul prezentat poporului în 
alegerile trecute. Prevederile primilor trei 
ani ai cincinalului au fost realizate, creîn- 
du-se toate condițiile pentru îndeplinirea 
și depășirea obiectivelor Congresului al 
IX-lea al P.C.R.

După ce a făcut o cuprinzătoare trecere 
în revistă a succeselor obținute de poporul 
român în dezvoltarea economiei naționale, 
a culturii și în ridicarea nivelului său de 
trai pe linia înfăptuirii sarcinilor trasate de 
Congresul al IX-lea și de Conferința Na
țională a P.C.R.. vorbitorul a prezentat 
pe larg obiectivele fundamentale ale pro
gramului cu care Frontul Unității Socia
liste se prezintă în fața alegătorilor. In 
continuare, tovarășul Chivu Stoica a ară
tat că direcția fundamentală a evoluției 
sociale a României în perioada care a tre
cut de la ultimele alegeri este procesul 
amplu și multilateral de lărgire a demo
crației socialiste, de creștere a participă
rii maselor la conducerea statului. înfăp
tuind un cuprinzător program de măsuri 
pentru perfecționarea metodelor și forme
lor de organizare și conducere a vieții so
ciale, partidul asigură adîncirea. în forme 
adecvate stadiului respectiv, a principiilor 
democratice în propria sa organizare și 
activitate, în structura și modul de func
ționare a organelor statului, în activita
tea organizațiilor de masă și obștești, în 
întreaga viață socială. Această acțiune 
vastă, perseverentă este determinată de 
convingerea partidului nostru că dezvol
tarea democrației este vital necesară so
cialismului, constituie un factor hotărîtor 
de care depinde deplina afirmare a supe
riorității noii orînduiri.

Numeroasele întîlniri ale candidaților 
Frontului Unității Socialiste cu alegătorii, 
precum și adunările generale ale salaria- 
tilor din întreprinderi și ale membrilor 
cooperativelor agricole de producție au 
prilejuit largi dezbateri asupra principale
lor probleme actuale ale politicii partidu
lui. Discuțiile purtate au scos în evidență 
marile succese obținute în toate domeniile 
construcției socialiste, perspectivele însu- 
flețitoare de viitor. Totodată, s-au sem
nalat lipsurile existente în activitatea con
ducerilor de întreprinderi, consiliilor de 
conducere ale C.A.P., consiliilor populare, 
conducerii altor organizații de masă și 
obștești. Desigur că aceste critici, ca și 
numeroasele observații și propuneri judi
cioase, vor constitui obiectul atenției deo
sebite din partea conducerii de partid și 
ds stat, a comitetelor de direcție ale în
treprinderilor și consiliilor populare, astfel 
incît ele să determine îmbunătățirea ac
tivității în diferite domenii.

Abordînd pe larg problemele vieții in
ternaționale, vorbitorul a arătat că marile 
transformări înnoitoare din țara noastră 
sînt reflectate în mod firesc în politica ei 
fermă de apărare a păcii și dezvoltare a 
colaborării internaționale. Unitatea dialec
tică dintre politica internă și externă a 
României socialiste ilustrează înaltul spi
rit de responsabilitate cu care partidul si 
statul nostru își îndeplinesc atît datoria 
națională cit și cea internaționalistă.

La temelia întregii politici externe a 
partidului și statului nostru se află preocu
parea permanentă pentru dezvoltarea rela
țiilor ds prietenie frățească cu toate țările 
socialiste, țara noastră fiind hotărîtă să 
acționeze și în viitor pentru dezvoltarea 
cooperării și colaborării tovărășești cu ță
rile socialiste, cu convingerea ci aceasta 
răspunde pe deplin atît intereselor poporu
lui român cît și intereselor generale ale 
propășirii fiecărei țări socialiste în parto 
?1 Întăririi sistemului mondial socialist in 

turii, înfrumusețarea urbanistic-edilitară a 
localității.

Vorbitorii au subliniat perspectivele mă
rețe pe care le deschid în fața întregii țări 
prevederile Manifestului Frontului Unității 
Socialiste și și-au exprimat hotărîrea de a 
munci cu toate forțele pentru a le înde
plini. Ei au arătat că întreprinderile ploieș
tene vor realiza în acest an o producție 
globală cu peste 10 miliarde lei mai mare 
decît aceea realizată în 1965.

Referindu-se la dezvoltarea pe care au 
cunoscut-o în ultimii ani învățămîntul, 
știința și cultura, Olimpia Solomonescu, 
președinta Comitetului județean Prahova al 
femeilor, Traian Comăniciu, inspector șco
lar general al județului Prahova, Ion Bu- 
rada, 'secretarul comitetului U.T.C. al uzi
nei constructoare de utilaj petrolier 
„1 Mai", au arătat că, datorită grijii parti
dului și statului, a fost creată o puternică 
bază materială pentru desfășurarea aces
tor activități, că în perspectivă în orașul 
Ploiești vor fi .ridicate noi edificii care vor 
transforma localitatea într-un puternic cen
tru cultural și științific.

Exprimîndu-și adeziunea deplină la poli
tica internă și externă’ a partidului și sta
tului îndreptată spre înflorirea continuă a 
României socialiste, participanții la adu
narea electorală au arătat că, strîns uniți 
în jurul partidului, vor depune toate efor
turile pentru înfăptuirea neabătută a mă
rețului program de construcție a socialis
mului corespunzător idealurilor și aspira
țiilor întregului nostru popor.

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

Adunarea a constituit o expresie a încre
derii oamenilor muncii ploieșteni în forța 
și capacitatea partidului de a conduce în
tregul nostru popor pe culmi tot mai înalte 
ale civilizației și progresului.

Cuviutur&u tovarășului
Aw/ Niakssu-Miil

ansamblu. Considerăm că principala con
diție ă întăririi unității țărilor socialiste 
este așezarea relațiilor dintre ele pe baza 
principiilor marxism-leninismului și inter
naționalismului proletar, a strictei respec
tări a independenței și suveranității fie
cărui stat, a egalității în drepturi și nea
mestecului în treburile interne, avantajului 
reciproc și întrajutorării tovărășești, a res
pectării dreptului fiecărui partid de a-și 
elabora în mod independent linia politică 
internă și internațională.

Evoluția vieții internaționale a dovedit 
că orice încălcare a principiilor de relații 
statornicite între țările socialiste nu poate 
decît să creeze surse de disensiuni, să 
dăuneze prestigiului și puterii de atracție a 
socialismului. Tocmai de aceea, apreciem 
că premisa majoră a creșterii .forței socia
lismului în lume este refacerea și consoli
darea unității sistemului socialist mondial.

In continuare, vorbitorul a spus : 
Experiența istorică dovedește convingător 
că încordarea relațiilor internaționale în 
orice colț al planetei favorizează uneltirile 
cercurilor’ 'reacționare, imperialiste, care 
caută să profite de asemenea prilejuri spre 
a se amesteca în treburile interne ale po
poarelor, a-și impune voința încălcîndu-le 
independența. Tocmai de aceea, partidul și 
guvernul nostru consideră că trebuie făcut 
totul spre a depăși încordarea care s-a 
produs în situația internațională și a stimu
la din nou cursul spre destindere, spre a- 
propiere și colaborare între state. In 
această ordine de idei se impune ca o ne
cesitate vitală desfășurarea de eforturi 
perseverente pentru a crea premisele în 
vederea lichidării blocurilor militare, care 
generează tensiune și încordare interna
țională, pentru retragerea tuturor trupelor 
străine în limitele granițelor naționale. 
România se pronunță pentru încetarea 
cursei înarmărilor ca și pentru renunțarea 
la organizarea de manevre militare la gra
nițele altor țări, care duc inevitabil la 
crearea unei atmosfere de nelinișteai încor
dare. fiind contrare intereselor destinderii 
și colaborării pașnice.

Alături de celelalte state europene. 
România este profund interesată în evolu
ția pozitivă a raporturilor dintre statele 
continentului nostru, leagăn de civilizație 
și progres în istoria omenirii și totodată 
punct de plecare al celor două războaie 
mondiale. Considerăm că principala condi
ție a realizării acestui deziderat major o 
constituie concentrarea tuturor eforturilor 
spre a împiedica forțele imperialiste să 
reediteze încordarea care a domnit în Eu
ropa în perioada „războiului rece". înfăp
tuirea unui climat de securitate în Europa 
impune recunoașterea celor două state ger
mane — Republica Democrată Ger
mană, stat socialist, și Republica Fe
derală a Germaniei — asigurarea 
condițiilor ca ele să participe cu drep
turi egale la viața politică a continen
tului, recunoașterea inviolabilității actuale
lor frontiere, inclusiv a frontierei Oder- 
Neisse. precum și a celorlalte schimbări 
survenite ca urmare a celui de-al doilea 
război mondial. Totodată, se impune așe
zarea pe baze sănătoase a relațiilor inter- 
europene prin intensificarea colaborării și 
cooperării economice, tehnice, științifice, 
culturale, politice si diplomatice între toate 
țările continentului, astfel ca fiecare dintre 
ele să-și poată aduce din plin contribuția 
la dezvoltarea tezaurului valorilor materi
ale și spirituale ale omenirii.

După cum este cunoscut, opinia publică 
din țara noastră, care a salutat ca o mă
sură pozitivă încetarea bombardamentelor 
americane împotriva R.D. Vietnam și în- 
ceperea tratativelor de Ia Paris, consideră 
că singura cale pentru lichidarea defini
tivă a războiului din Vietnam _ constă în 
retragerea trupelor S.U.A. din această 
țară și crearea' condițiilor ca poporul viet
namez să-și poată exercita în deplină liber
tate dreptul de a hotărî asupra destinelor 
sale, fără nici un amestec din afară.. în 
același timp, socotim că trebuie acționat 
cu înalt spirit de răspundere pentru a pune 
capăt tensiunii existente în Orientul Apro
piat, împiedicînd noi înfruntări armate cu 
efecte grave asupra păcii mondiale și din 
care nu pot .cîștiga decît statele imperia
liste, interesate în dezbinarea și învrăj
birea popoarelor.

Alături de celelalte țări socialiste, de 
toate forțele antiimoerialiste. România mili
tează cu neabătută consecvență pentru 
spulberarea uneltirilor cercurilor agresive 
imperialiste, pentru unirea într-un singur 
front a tuturor forțelor sociale progresiste 
ale lumii contemporane.

în încheiere, vorbitorul și-a exprimat 
convingerea că alegătorii din circumscrip
țiile electorale ale județului Prahova, ca 
și cei din întreaga țară, își vor exprima 
prin votul unanim acordat candidaților 
Frontului Unității Socialiste hotărîrea de 
a-și consacra toate forțele înfăptuirii po
liticii partidului pusă în slujba dezvoltării 
economiei naționale și ridicării bunăstării 
poporului. sporirii contribuției patriei 
noastre l<f lupta pentru triumful cauzei 
socialismului și a păcii.

La limișoara
Tovarășul PAUL NICULESCU-MIZIL. 

membru al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
candidat al Frontului Unității Socialiste 
pentru alegerile de deputați în Marea Adu
nare Națională, s-a întâlnit miercuri după- 

S amiază, în cadrul unei însuflețite adunări 
electorale cu alegătorii din circumscripția 
electorală nr. 1 Timișoara-Nord. Erau pre- 
zenți numeroși constructori de mașini din 
uzinele timișorene, chimiști, muncitori de 
la întreprinderile textile șl de încălțăminte, 
oameni de știință, artă și cultură, studenți, 
pensionari, gospodine, oameni ai muncii 
români, germani, maghiari, sîrbi și de alte 
naționalități, care prin muncă înfrățită au 
făcut din acest oraș un important centru 
industrial și cultural al țării noastre.

Adunarea a fost deschisă de tovarășul 
Mihai Telescu, prim-secretar al Comitetului» 
județean Timiș al P.C.R.. președintele 
consiliului județean al Frontului Unității 
Socialiste. Au luat apoi cuvîntul numeroși 
alegători, care au scos în evidență profun
dele transformări petrecute în anii socia
lismului în întreaga țară, ca și pe melea
gurile bănățene. Astfel, Gheorghe Boșneac, 
director general al uzinelor mecanice, Ion 
Cnejevici, mecanic la „Electromotor", și alți 
cetățeni au relevat însemnătatea vitală a 
măreței opere de industrializare socialistă, 
înfăptuită cu consecvență de partid, operă 
ale cărei rezultate s-au răsfrint în mod 
binefăcător și asupra economiei județului 
și orașului lor, asupra activității desfășu
rate în toate domeniile.

Alți vorbitori, între care acad. Coriolan 
Drăgulescu, directorul bazei din Timișoara 
a Academiei, Elvira Bîtea, profesoară eme
rită, prof. dr. docent Pius Brînzeu, rectorul 
institutului de medicină, studentul Gheor-

Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, în cuvin- 
tul său, a subliniat atmosfera de intensă ac
tivitate politică, de participare largă a 

| cetățenilor la campania electorală, spiritul 
civic și de înaltă responsabilitate față de 
societatea noastră socialistă care se mani
festă atît în mîndria patriotică față de ceea 
ce a realizat, cît și în preocuparea de a 
contribui prin observații critice și propu
neri la asigurarea mersului înainte.

După ce s-a ocupat pe larg de bilanțul 
8 însuflețitor. de realizări în industrie, agri

cultură, în știință, învățămînt, cultură, în 
ridicarea nivelului de trai, obținute în in
tervalul de la trecutele alegeri, vorbitorul 
a spus : Am avut prilejul să constat acti
vitatea pozitivă ce se desfășoară în muni
cipiul Timișoara și județul Timiș, rezulta
tele bune obținute în realizarea planului de 
stat, succesele importante dobîndite atât în 
domeniul dezvoltării economiei, cit și ăl 
culturii, în toate sectoarele activității so- 

I ciale. Relevînd cu satisfacție succesele și 
realizările de seamă care au fost obținute, 
nu dorim să facem loc nici unui fel de 
sentiment de automulțumire. Este binecu
noscut că partidul nostru, conducerea să 
imprimă întregii activități de partid și de 
stat un spirit de muncă perseverentă și de 
înaltă exigență comunistă. Aș dori să sub
liniez aici rolul personal ce revine secreta
rului general al C.C. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în această privință, ca 
și în elaborarea politicii noastre interne și 
externe, în întreaga activitate de înfăptuire 
a acestei politici. Acest stil de muncă cere 
să dezvăluim cu curaj lipsurile și neajun
surile, să mobilizăm toate rezervele pen
tru a asigura depășirea dificultăților și lip
surilor care mai persistă, a asigura mersul 
continuu înainte spre realizarea obiective
lor ce ne-am propus.

Evidențiind în continuare liniile directoa- , 
re ale programului de viitor conținut în Ma
nifestul Frontului Unității Socialiste, vor
bitorul a menționat că în centrul acestuia 
se află imperativul fundamental al desă- 
vîrșirii construcției socialiste, al dezvoltării 
și perfecționării orînduirii sociale și de stat.

Țelul activității partidului il constituie 
nu numai făurirea unei vieți mai îmbel- 

'șugate și mai culte pentru toți cei ce mun
cesc. dar și realizarea unei societăți care 
să asigure dezvoltarea capacității și ener
giilor fiecărui om, afirmarea deplină a per
sonalității umane, posibilitatea de a se 
bucura pe deplin de binefacerile progresu
lui și civilizației. De aici, preocuparea con
stantă a partidului și statului nostru pen
tru perfecționarea orînduirii noastre socia
le și de stat, pentru adîncirea democrației 
socialiste, pentru garantarea tuturor drep
turilor cetățenești prevăzute în Constituția 

Iși legile țării. Asigurarea deplină a exer
citării puterii de către popor și pentru 
popor — aceasta este esența democrației 
socialiste, ca cea mai autentică democrație.

în procesul construcției socialiste, al adîn- 
cirii democrației s-a consolidat unitatea so- 
cial-politică a națiunii noastre. întregul 
nostru popor este unit în jurul parti
dului comunist, al conducerii sale, care 

(dovedește prin întreaga sa activitate că se 
identifică cu interesele fundamentale ale 
poporului, că știe să fie la înălțimea misi
unii pe care i-a încredințat-o poporul de 
a-i conduce destinele.

Frontul Unității Socialiste reprezintă o 
formă superioară a întăririi unității moral- 
politice a poporului nostru, a dezvoltării 
democrației socialiste prin participarea ac
tivă a oamenilor’ muncii, indiferent de na- 

S ționalitate — români, germani, maghiari și 
sîrbi — la soluționarea problemelor dez
voltării economiei, culturii, științei. învătă- 
mintului. Acesta este, fără îndoială, unul 
din remarcabilele rezultate ale politicii 
marxist-leniniste a partidului nostru, o 
mare cucerire a socialismului din țara 
noastră și nu putem decît să ne exprimăm 
dorința ca noi, cu toții, să acționăm astfel 
încît acest bun prețios să constituie în con
tinuare un important izvor de forță al 
orînduirii noastre.

Relevind legătura dialectică dintre sar
cinile construcției socialiste în țara noastră 
și obiectivele luptei generale a popoarelor 
împotriva imperialismului, pentru pace și 
socialism, tovarășul Paul Niculescu-Mizil 
s-a ocupat in continuare de unele puncte ale 
programului de politică externă cuprins 
în Manifestul Frontului Unității Socialiste. 
România socialistă se manifestă pe arena 
internațională ca un factor activ, desfășu- 
rînd o vastă și intensă activitate în intere
sul luptei mondiale pentru împlinirea as
pirațiilor de pace, independență, democrație 
și progres social ale forțelor înaintate ale 
lumii contemporane, ale întregii omeniri. 
Partidul și statul nostru situează ferm 
în centrul activității lor internaționale 
prietenia și colaborarea cu toate țările so
cialiste, de care ne simțim legați prin co
munitatea de orînduire, de ideologie, de 
interese și țeluri. Țara noastră militează 
neabătut pentru dezvoltarea colaborării 
economice, politice, culturale, tehnico-știin- 
țifice cu țările membre ale Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, ale Tratatului de 
la Varșovia, cu toate țările socialiste fră
țești. In condițiile actuale, cînd în relațiile 

ghe Savii, Ion Sebestyein, directorul fabri
cii de ciorapi, Petru Pop, pensionar, s-au 
referit la condițiile tot mai bune de viață 
și de muncă create de partidul și statul 
nostru, angajîndu-se să sprijine, prin acti
vitatea lor, realizarea obiectivelor lumi
noase cuprinse în Manifestul Frontului 
Unității Socialiste.

Preocuparea largă manifestată de partid 
pentru adîncirea și dezvoltarea pe toate 
căile a democratismului orînduirii noastre 
socialiste a fost evidențiată de către Co
riolan Pop, prim-secretar al Comitetului 
municipal Timișoara al P.C.R., Maria Mu- 
țiu, președinta comitetului sindical de la 
„Industria lînii", șl alții. Vorbitorii și-au 
exprimat adeziunea totală față de politica 
internă și externă cu care se prezintă 
Frontul Unității Socialiste în actualele ale
geri.

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

Adunarea a constituit o vie șl puternică 
expresie a unității puternice dintre partid 
și popor, a hotărîrii oamenilor muncii din 
orașul Timișoara de a munci și mai de
parte cu nețărmurit devotament pentru 
continua înflorire a României socialiste.

*
In cursul dimineții de miercuri, tovarășul 

Paul Niculescu-Mizil a vizitat baza de 
cercetări din Timișoara a Academiei, uni
versitatea, institutul de medicină și liceul 
de muzică din localitate. Candidatul a fost 
informat asupra preocupărilor cercetători
lor bazei și a purtat discuții cu cadre di
dactice. studenți și elevi privind măsurile 
adoptate de partid și guvern pentru îmbu
nătățirea învățămîntului în țara noastră.

dintre țările socialiste s-au manifestat 
deosebiri de păreri și divergente, partidul 
nostru se pronunță și militează cu con
secvență pentru . depășirea dificultăților, 
pentru normalizarea relațiilor, dezvoltarea 
înțelegerii și întărirea unității țărilor so
cialiste. Baza sigură, verificată de viață, 
pentru eliminarea surselor de neînțelegeri 
și tensiune, pentru statornicirea și dezvol
tarea relațiilor-cu adevărat frățești, o con
stituie respectarea strictă a principiilor 
marxism-leninismului, ale internaționalis
mului socialist, a independenței și suve
ranității naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului reciproc în treburile inter
ne, întrajutorării tovărășești. Noi conce
pem sistemul socialist mondial ca o comu
nitate de state libere, independente și su
verane în care singurii în măsură să hotă
rască asupra tuturor problemelor politicii 
interne și externe sînt poporul, partidul, 
organele conducătoare legal alese din țara 
respectivă. De aceea nu pot fi admise în 
nici un fel — nici teoretic, nici în practi
ca relațiilor’ — concepții potrivit cărora 
apartenența la sistemul socialist ar presupu
ne o limitare sau îngustare a suveranității 
naționale a statelor socialiste, care este 
intangibilă și inalienabilă.

Poporul român își manifestă simpatia și 
solidaritatea cu lupta popoarelor asuprite 
pentru eliberarea lor națională și socială, 
cu eforturile țărilor recent eliberate, pen
tru dezvoltarea pe calea progresului, 
împotriva oricăror forme de încăl
care a independentei naționale din 
partea forțelor imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismului, pen
tru respectarea dreptului sacru al fiecărui 
popor de a-și hotărî singur soarta, fără nici 
un amestec din afară.

Ca popor și țară care am sprijinit și 
sprijihim lupta dreaptă a poporului vietna
mez împotriva agresiunii imperialiste, ne 
exprimăm dorința ca tratativele de la Paris 
să ducă neîntârziat la rezultate pozitive, la 
încetarea intervenției S.U.A. în Vietnam și 
să consfințească dreptul poporului vietna
mez . de a decide singur căile dezvoltării 
sale. ■ Exprimîndu-ne îngrijorarea față de 
evoluția evenimentelor din Orientul Apro
piat, considerăm necesar să. se pună neîn
târziat în aplicare rezoluția din noiembrie 
1967 a Consiliului de Securitate, corespun
zător cu interesele tuturor popoarelor din 
această regiune, cu interesele păcii și secu
rității internaționale.

O preocupare constantă a politicii ex
terne a partidului și statului nostru o con
stituie realizarea securității europene prin 
efortul tuturor statelor continentului de a 
instaura între ele relații de bună convie
țuire și de largă colaborare.

După ce a arătat că țara noastră mili
tează în spiritul Declarației de la București 
din 1966 pentru recunoașterea existenței ce
lor două state germane și a actualelor fron
tiere ale țărilor europene, inclusiv a fron
tierei Oder-Neisse, pentru lichidarea Blocu
lui Nord Atlantic și concomitent a Trata
tului de la Varșovia, pentru plecarea din 
Europa a forțelor militare neeuropene și 
retragerea tuturor trupelor de pe teritoriile 
altor state în granițele lor naționale, vorbi
torul a spus în continuare : Forțele impe
rialiste agresive, cercurile militariste și re
vanșarde au dorit și doresc să îm
piedice îmbunătățirea climatului poli
tic în Europa, să determine un re
gres în evoluția pozitivă a vieții inter
naționale, să reînvie metodele și practicile 
„războiului rece". In aceste împrejurări, 
țara noastră, alături de celelalte forțe de
mocratice și progresiste, consideră că este 
necesar să se depună toate eforturile pen
tru a se zădărnici orice încercări de a frîna 
cursul pozitiv al evenimentelor, ca toate 
statele, mari și mici, să se abțină de la 
orice ar putea să genereze neîncredere și 
suspiciune, să-și concentreze toate efortu
rile în direcția continuării și dezvoltării 
procesului de destindere, a soluționării 
pașnice, prin tratative, a problemelor li
tigioase, manifestând în permanentă spirit 
constructiv, inițiativă, dorință de. colabo
rare. In legătură cu aceasta, este de la 
sine înțeles că nu corespund intereselor 
popoarelor și nu pot avea decît un efect 
negativ asupra climatului internațional 
actele cu caracter de demonstrație de 
forță, zăngănitul de arme si alte asemenea 
acte din arsenalul politicii de forță. Tocmai 
de aceea a avut un ecou deosebit de favo
rabil în opinia publică internațională iubi
toare de pace ideea exprimată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită la 
7 februarie, și anume că ar fi în interesul 
tuturor popoarelor, al cauzei păcii și secu
rității dacă, s-ar renunța la manevre mili
tare pe teritoriul altor state, la granițele 
altor țări, și la alte demonstrații de forță.

în încheiere, vorbitorul a subliniat că, 
dîndu-si votul pentru candidatii Frontului 
Unității Socialiste. locuitorii timișoreni, 
întregul nostru popor își vor manifesta 
încă o dată adeziunea față de politica in
ternă și externă a partidului, vor vota pen
tru înflorirea patriei și a națiunii noastre 
socialiste, pentru sporirea contribuției Ro
mâniei la lupta pentru socialism și pace în 
lume.

La uzina de autoturisme — simbol al in
dustriei moderne ce se dezvoltă în Pitești 
— a avut loc miercuri o entuziastă adu
nare populară, în cadrul căreia tovarășul 
VIRGIL TROFIN, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., candidat al Frontului 
Unității Socialiste pentru alegerile de depu
tați în Marea Adunare Națională în cir
cumscripția electorală nr. 2 Pitești-Nord, 
s-a întîlnit cu alegătorii.

Adunarea a fost deschisă de tovarășul 
Gheorghe Năstase, prim-secretar al Comi
tetului județean Argeș al P.C.R., pre
ședintele consiliului județean al Frontului 
Unității Socialiste. In cuvîntul lor, tova
rășii Manole Sechi, inginer-șef la uzinele 
de autoturisme. Constanța Uie, textilistă, 
Constantin Costescu, președintele coopera
tivei agricole de producție Rocovița, au 
subliniat succesele deosebite în activitatea 
economică și obștească cu care oamenii 
muncii argeșeni, alături de întregul nostru 
popor, întîmpină alegerile de la 2 martie. 
Exprimînd deplina lor adeziune față de po
litica partidului de ridicare la o viață în
floritoare, economică și culturală, a tuturor 
localităților tării, ei au înfățișat cu mîndrie 
ampla dezvoltare industrială a municipiu
lui Pitești în anii socialismului.

Relevînd ritmul dinamic al dezvoltării 
industriale a municipiului, vorbitorii au 
arătat că investițiile menite să sporească 
potențialul economic al Piteștiului s-au 
cifrat în actualul cincinal la 9,5 miliarde 
lei. Ele s-au materializat în importante ca
pacități de producție, ca uzina de auto
turisme si fabrica de motoare electrice, 
dezvoltarea Uzinei de piese auto Colibași și 
a celei de textile. In același ritm cu dez
voltarea economică, a spus printre altele 
pensionarul Gheorghe Barîcă, s-a schimbat 
și înfățișarea orașului, care a devenit un 
centru urbanistic modern, cu străzi largi 
și cartiere noi ridicate în întregime în 
anii socialismului. Alți vorbitori, printre

Cuvintarea

Luînd cuvîntul, tovarășul Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
a subliniat importanța amplelor dezbateri 
din zilele premergătoare alegerilor de la 2 
martie, în cadrul cărora întregul popor și-a 
reafirmat adeziunea totală față de politica 
internă și externă a partidului și statului 
nostru. Am participat la multe asemenea 
adunări și am avut discuții cu numeroși 
oameni ai muncii din întreprinderile și in
stituțiile orașului Pitești și din comune — 
a spus tovarășul Virgil Trofin. Apreciez spi
ritul constructiv în care s-au desfășurat a- 
ceste adunări, entuziasmul și hotărîrea ma
nifestate și cu acest prilej de toți muncito
rii, țăranii, intelectualii pentru continua 
dezvoltare a orașului și județului, pentru 
înflorirea patriei noastre socialiste.

în continuare, vorbitorul a relevat succe
sele remarcabile obținute de poporul român 
în perioada care a trecut de la alegerile pre
cedente și pînă în prezent. Oprindu-se asu
pra rezultatelor obținute în dezvoltarea in
dustriei, marcînd eforturile și hărnicia lu
crătorilor de pe ogoare in creșterea pro
ducției agricole, evidențiind contribuția a- 
dusă de intelectuali la înflorirea științei, 
literaturii și artelor românești, vorbitorul a 
trecut în revistă succesele obținute de oa
menii muncii din Pitești, localitate care a 
devenit în anii socialismului un puternic 
centru industrial și cultural al țării. Pe 
meleagurile argeșene, care au fost martore 
ale multor momente importante din zbu
ciumata și glorioasa istorie a poporului 
român, a mișcării muncitorești și revolu
ționare, de unde s-au ridicat numeroși 
luptători pentru independența, patriei, mi- 
litanți revoluționari, oameni de știință și 
cultură, care au adus și își aduc o con
tribuție de seamă la dezvoltarea națiunii 
române, socialismul a dat și dă roade mi
nunate. Vorbitorul a arătat, în continuare, 
principalele obiective stabilite de Con
gresul al IX-lea și Conferința Națională a 
P.C.R. în vederea dezvoltării și înfloririi 
României socialiste, sarcinile ce revin ce
tățenilor din județ pentru valorificarea 
resurselor materiale și umane, pentru ri
dicarea calitativă a întregii activități eco
nomice și sociale la nivelul cerințelor 
etapei actuale de dezvoltare a țării.

Tovarășul Virgil Trofin a vorbit pe larg 
despre preocuparea partidului și statului 
nostru pentru întărirea și dezvoltarea con
tinuă a democrației socialiste. Măsurile a- 
doptate de partid după Congresul al IX-lea 
privind perfecționarea conducerii și plani
ficării economiei naționale, constituirea co
mitetelor de direcție, instituirea adu
nărilor generale ale salariaților, , lăr
girea atribuțiilor consiliilor populare, 
aplicarea mai justă a principiului echi
tății sociale, consultarea maselor largi 
ale celor ce muncesc asupra principalelor 
hotărîri adoptate de partid, Marea Adunare 
Națională și guvern în problemele funda
mentale ale vieții economice, științifice .și 
social-culturale — a spus vorbitorul — asi
gură participarea activă a maselor la con
ducerea și rezolvarea treburilor obștești, la 
dezvoltarea societății noastre socialiste. Toa
te acestea exprimă grija partidului pentru 
adîncirea democrației socialiste, asigurînd 
oamenilor muncii. întregului popor deplina 
libertate de exercitare a drepturilor cetățe
nești, de manifestare a inițiativei, de afir
mare. a personalității și demnității umane, 
respectarea legalității socialiste.

In continuare, tovarășul Virgil Trofin s-a 
referit la activitatea desfășurată de partidul 
si statul nostru pe plan internațional, pen
tru întărirea și dezvoltarea colaborării și 
prieteniei cu popoarele lumii, pentru trium
ful cauzei păcii și socialismului.

Țara noastră — a spus vorbitorul — 
pune în centrul politicii sale externe prie
tenia și colaborarea cu toate țările socia
liste, întărirea coeziunii sistemului mon
dial socialist pe baza principiilor respec
tării independenței și suveranității, nea
mestecului în treburile interne, întrajuto
rării tovărășești, pe baza principiilor in
ternaționalismului socialist. Pentru întări
rea unității sistemului mondial al socia
lismului și a coeziunii mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale are o deose
bită importantă înfăptuirea în practică 
a acestor principii marxist-leniniste.

Partidul și statul nostru apreciază rolul 
important pe care îl are colaborarea eco
nomică cu țările membre ale Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc și cu celelalte 
țări socialiste. In această colaborare noi 
vedem o cale importantă pentru dezvoltarea 
fiecărei țări socialiste, pentru creșterea for
ței economice a întregului sistem mondial

teșii
care Uie Ionescu. directorul liceului In
dustrial de chimie, Dumitru Sima, tehni
cian la C.I.L. Pitești, s-au referit la per
spectivele orașului lor, arătând că pentru 
producția anilor 1969—1970 sînt prevăzute 
noi investiții, în valoare de peste 4,9 mi
liarde lei, ce vor fi destinate îndeosebi con
tinuării lucrărilor Pe marile șantiere ale 
industriei chimice, construcțiilor de ma
șini, industriei ușoare și alimentare. Anul 
acesta, la Pitești vor intra în producție 
combinatul petrochimic, o rafinărie de 
petrol, o fabrică de stofe, un combinat de 
articole tehnice din cauciuc, o fabrică de 
bere.

Faptul că Piteștiul a devenit azi un pu
ternic centru industrial și cultural — au 
subliniat cei ce au luat cuvîntul în adu
nare — constituie o confirmare a politicii 
înțelepte a partidului și statului nostru de 
edificare socialistă a tării, este rodul hăr
niciei întregului nostru popor, care înfăp
tuiește cu entuziasm programul elaborat de 
Congresul al IX-lea al P.C.R. pentru con
tinua prosperitate a României socialiste.

Primit cu vii aplauze, a luat cuvîntul to
varășul Virgil Trofin.

Adunarea a prilejuit o elocventă mani
festare a hotărîrii ferme a oamenilor mun
cii de pe meleagurile argeșene de a înfăptui 
politica internă și externă a partidului, 
pusă în slujba înfloririi României socia
liste. a năzuințelor nobile ale poporului 
român, a cauzei socialismului și păcii in 
lume.

★
In cursul zilei, tovarășul Virgil Trofin a 

vizitat stațiunea experimentală și comple
xul de vinificație de la Ștefănești, unde a 
avut convorbiri cu specialiștii în privința 
preocupărilor actuale în domeniul cercetă
rii științifice, a sprijinului pe care îl dau 
unităților agricole pentru dezvoltarea ra
murilor de producție potrivit condițiilor 
naturale și cerințelor puternicului avînt e- 
conomic al orașului și județului.

tovarășului 
Trofin
socialist, ceea ce se poate realiza pe baza 
actualelor principii care reglementează 
funcționarea C.A.E.R., respectîndu-se cu 
strictețe principiile neamestecului în trebu
rile interne, ale respectului și avantajului 
reciproc.

Colaborarea dintre țările socialiste tre
buie să se bazeze pe relații de tip nou, 
corespunzătoare orînduirii țărilor respec
tive, relații care trebuie să se deosebeas
că fundamentai de relațiile dintre țările 
capitaliste. Teoria „suveranității limitate" 
contravine, principiilor fundamentale care 
stau la baza relațiilor dintre țările socia
liste. Poporul nostru, animat de înal
tele sentimente ale patriotismului și in
ternaționalismului socialist, va milita și 
în viitor pentru întărirea relațiilor de 
prietenie cu;, toate țările socialiste, consi- 
derînd succesele, fiecăreia:, dintre^ele, întă
rirea lor economică și socială, unitatea și 
coeziunea lor ca o contribuție hotărîtoare 
la creșterea prestigiului și influenței socia
lismului in lume.

Țara noastră desfășoară o politică ex
ternă activă pentru dezvoltarea relațiilor 
cu toate statele lumii, Participînd activ la 
viața internațională, țara noastră acordă o 
deosebită atenție afirmării și respectării 
principiilor independenței și suveranității 
naționale, egalității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne și avantajului te" 
ciproc. România, ca țară europeană, acorde-»? 
o deosebită importanță întăririi, și dezvol
tării relațiilor de colaborare și prietenie 
între țările de pe continentul nostru, mili
tând cu consecvență pentru rezolvarea tu
turor problemelor litigioase pe calea tra
tativelor, pentru excluderea folosirii forței 
în relațiile dintre state. Zăngănitul armelor, 
încercările de demonstrare a forței nu ser
vesc cauzei destinderii și consolidării păcii. 
După părerea noastră, trebuie făcut totul 
pentru îndepărtarea focarelor de război, 
pentru intensificarea luptei împotriva forțe
lor reacționare revanșarde,. împotriva ac
țiunilor agresive ale imperialismului, pen
tru apărarea păcii. Pentru a Crea un cli
mat de încredere între popoare au o mare 
importanță desființarea bazelor militare de 
pe teritoriile altor state și retragerea tru
pelor străine în limitele granițelor națio
nale ale acestora, desființarea blocului a- 
gresiv N.A.T.O. și, o dată cu acesta, a Tra
tatului de la Varșovia.

Muncind pentru continua dezvoltare a 
economiei, pentru progresul multilateral al 
tării, poporul nostru acordă, în același timp, 
toată atenția întăririi forțelor sale armate, 
capacității de apărare a patriei. Orice în
cercare de atentat la libertatea, indepen
dența și suveranitatea țării noastre, la cu
ceririle revoluționare ale oamenilor muncii 
se va izbi de forța și hotărîrea întregului 
nostru popor, care nu va precupeți nimic 
pentru apărarea pămîntului sfînt al patriei 
sale scumpe — Republica Socialistă Ro
mânia.

Tovarășul Virgil Trofin a subliniat apoi 
entuziasmul cu care poporul nostru întîm
pină cea de-a 25-a aniversare a eliberării 
patriei de sub jugul fascist — unul din cele 
mai importante momente ale istoriei sale 
multiseculare. înfăptuirea de către Parti
dul Comunist Român a insurecției armate 
de la 23 August 1944 — a spus vorbitorul •— 
a deschis o nouă eră în dezvoltarea Româ
niei. Poporul nostru apreciază contribuția 
hotărîtoare adusă de Uniunea Sovietică la 
înfrîngerea Germaniei hitleriste, la victoria 
asupra fascismului, la eliberarea țării noas
tre. Nutrim sentimente de prietenie față 
de popoarele sovietice și vom dezvolta con
tinuu relațiile de colaborare între țările 
noastre.

Așa cum cunoașteți — a spus în încheiere 
vorbitorul — ne pregătim pentru Congre
sul al X-lea al Partidului Comunist Român. 
Partidul nostru, care se bucură de prețuirea 
și încrederea deplină a poporului, va ela
bora planurile de dezvoltare în perspectivă 
a societății noastre pe drumul luminos al 
desăvîrșiriî construcției socialiste, pentru 
crearea condițiilor necesare în vederea tre
cerii la construcția comunismului în Româ
nia. Muncind cu entuziasm în toate sec
toarele de activitate, oamenii muncii, toți 
cetățenii țării vor întîmpină aceste mă
rețe evenimente cu noi realizări, cu noi 
izbînzi, iar prin votul lor dat la 2 martie 
candidaților Frontului . Unității Socialiste 
își vor exprima încă o dată hotărîrea de a 
urma și înfăptui neabătut, politica marxist- 
leninistă a partidului, pusă în slujba intere
selor poporului nostru, a cauzei socialis
mului, întăririi unității țărilor socialiste, 
mișcării comuniste și muncitorești inter
naționale, cauzei păcii în lumea întreagă.
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ENTUZIASTE ÎNTRUNIRI ELECTORALE

La Hunedoara
Adunarea electorală care a avut loc 

miercuri în sala clubului „Siderurgistul" 
din Hunedoara, In cadrul căreia tovarășul 
ILIE VERDEȚ, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, candidat al Frontului Uni
tății Socialiste în alegerile de deputați pen
tru Marea Adunare Națională în circum
scripția electorală nr. 2 Hunedoara-Nord, 
s-a întîlnit cu alegătorii, a constituit o en
tuziastă manifestare a atașamentului lo
cuitorilor acestei puternice citadele munci
torești față de politica partidului și guver
nului, îndreptată spre dezvoltarea continuă 
si multilaterală a patriei noastre. Mulți din
tre cel peste 2 000 de alegători prezenți la 
adunare reprezintă colectivele de siderur- 
giștl și de constructori ai Hunedoarei so
cialiste, care au înălțat aici obiective in
dustriale puternice și au edificat un oraș 
modem.

Cuvîntul de deschidere al adunării a fost 
rostit de tov. Ioachim Moga, prim-secretar 
al comitetului județean de partid, președin
tele Consiliului județean al Frontului Uni
tății Socialiste. Vorbind în numele făurari
lor metalului, ing. Costache Trotuș, direc
torul general al Combinatului siderurgic, 
a arătat că, în cinstea alegerilor, siderur- 
giștii au realizat peste plan, în primele 
două luni ale anului, 8 000 tone fontă, 2 500 
tone oțel, 1 000 tone laminate, valoarea pro
ducției globale fiind depășită cu peste 
3 500 000 lei. Ing. Viorel Doda a arătat că 
bilanțul succeselor unităților industriale 
hunedorene, care dau producția anu
lui 1948 în 9 zile la oțel, în 13 zile 
la laminate finite, în 17 zile la fontă 
»i în 33 de zile la minereuri de fier, con
stituie unul dintre cele mai convingătoare

argumente electorale ; un argument tot atît 
de convingător ca și orașul nou al Hune
doarei ale cărui sute de blocuri moderne 
domină vechea așezare de la poalele Mun
ților Poiana Ruscăi.

„în cei peste 20 de ani de cînd noi, con
structorii, am pășit pe aceste plaiuri ca 
simpli brigadieri, răspunzînd chemării par
tidului — a spus muncitorul Vaier Mă- 
nescu, șef de echipă la întreprinderea de 
construcții siderurgice — Hunedoara a de
venit un oraș modern, o puternică cetate 
a oțelului. Pentru ceea ce s-a realizat aici 
în anii construcției socialismului, pentru 
ca aceste realizări să dăinuie și să fie în
soțite de noi ascensiuni spre progres și ci
vilizație, voi vota candidați! Frontului Uni
tății Socialiste".

Maistrul oțelar Martin Lutch și profeso
rul loan Căroiu au vorbit despre munca 
înfrățită a oamenilor muncii români, ma
ghiari, germani și de alte naționalități, 
despre realizările obținute pe tărîmul vie
ții social-culturale, în dezvoltarea învăță- 
mîntului șl științei, exprimînd adeziunea 
deplină a populației hunedorene Ia progra
mul Frontului Unității Socialiste, care co
respunde intereselor profunde ale între
gului popor. Sentimentele tinerei generații 
care participă în acest an pentru întîia 
oară la vot au fost exprimate în cuvinte 
emoționante de eleva Gabriela Anastasoaie. 
Ea a subliniat că votul său, pe care îl va 
da cu încredere candidaților Frontului Uni
tății Socialiste, constituie o expresie a re
cunoștinței pentru tot ce a înfăptuit pu
terea muncitorilor și țăranilor sub glo
rioasa conducere a partidului.

în puternicele aplauze ale adunării, a 
luat cuvîntul tovarășul Ilie Verdeț.

Cuvintarea tmrâșulus 
Ilie Verset

Tovarășul Ilie Verdeț, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, a trasat — in c.uvîn- 
tul său — un amplu tablou al realiză
rilor obținute în dezvoltarea economiei so
cialiste a României și a analizat sarcinile 
care se impun pentru viitor.

în centrul politicii de dezvoltare econo
mică « României a stat — șl va sta și in 
viitor — industrializarea socialistă care a 
intrat, după Congresul al IX-lea al parti
dului, într-o etapă calitativ nouă. Con
struim nu pentru a construi șl producem 
nu pentru a produce. Depunem eforturi 
pentru dezvoltarea Industrială si acordăm 
prioritate ramurilor ei hotărîtoare. de
oarece aceasta este calea cea mai scurtă, 
cea mai eficientă,- pentru a spori neconte
nit rodnicia muncii noastre și a asigura 
acea prosperitate pentru toți care consti
tuie una din caracteristicile esențiale ale 
socialismului.

După ce a analizat problemele care se 
pun în legătură cu cerințele dezvoltării și 
ridicării nivelului calitativ al industriei 
energetice, siderurgice, chimice, construc
toare de mașini, electrotehnice, electronice, 
tovarășul Ilie Verdeț a înfățișat măsurile 
luate în ultimii ani pentru lichidarea ră- 
.mînerii în urmă a industriei bunurilor de 
consum și pentru dezvoltarea în continuare 
a agriculturii socialiste.

Creșterea venitului național, a subliniat 
vorbitorul, creează premise trainice pentru 
ridicarea nivelului de trai. Sînt făurite toate 
condițiile pentru ca, pe baza realizărilor 
de pînă acum, a măsurilor luate și a celor 
în curs de aplicare, salariul real să crească 
pînă la sfîrșitul anului viitor cu 20—25 la 
sută fată de 1965. Se realizează astfel unu 
din principalele prevederi ale planului cin
cinal, una din sarcinile de bază fixate eco
nomiei naționale de Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român.

Tovarășul Ilie Verdeț a prezentat apoi 
pe larg preocupările actuale ale partidului 
și guvernului privind aplicarea directivelor 
Conferinței Naționale a P.C.R. din decem
brie 1967 în- ce privește ridicarea eficienței 
economice în toate domeniile de activitate.

Abordînd problemele politicii externe a 
României, vorbitorul a subliniat că asigu
rarea unei conviețuiri normale între state 
este condiționată de așezarea relațiilor in
ternaționale pe principiile- respectării in
dependenței și suveranității naționale, ega
lității depline în drepturi și avantajului re
ciproc, neamestecului în treburile interne 
ale altuia.

în centru! politicii noastre externe așe
zăm colaborarea cu țările socialiste. de 
care ne leagă comunitatea de orînduire, de 
aspirație șl țeluri fundamentale, ideologia 
marxist-leninistă, interesele luptei comune 
împotriva imperialismului, pentru trium
ful socialismului pe scară mondială. Dez
voltăm continuu legăturile economice, po
litice, culturale și științifice cu țările mem
bre ale C.A.E.R., participăm la activitatea 
organizației Tratatului de la Varșovia, ex
tindem relațiile cu toate țările socialiste. 
Colaborarea strînsă dintre țările socialiste 
constituie un puternic factor de progres 
pentru fiecare dintre țările noastre. Mili
tăm cu toate forțele pentru întărirea uni
tății sistemului mondial socialist, reazimul 
principal al progresului în lumea contem
porană. Am considerat și considerăm că 
superioritatea socialismului trebuie să se 
manifeste atît prin succesele obținute de 
fiecare țară în dezvoltarea sa economică, 
politică și culturală, cît și prin noul tip de 
relații statornicit între ele. Iată de ce acor
dăm o atît de mare importantă așezării 
consecvente a relațiilor dintre țările socia
liste pe baza cunoscutelor principii ale 
marxism-leninismului și internaționalismu
lui socialist.

în concepția partidului nostru, dezvol
tarea continuă a colaborării dintre statele 
socialiste, afirmarea solidarității lor in
destructibile, ajutorul reciproc nu implică 
sub nici o formă știrbirea dreptului po
poarelor, care au ales pentru totdeauna 
calea socialistă, de a decide în mod suve
ran în toate problemele privind destinul 
lor. Nu putem, ca atare, să rămînem indi
ferenți față de teorii ca acelea privind 
suveranitatea limitată în socialism, față de 
teorii și practici care provoacă neînțelegeri 
între țările socialiste, slăbesc unitatea lor 
în lupta antiimperialistă, știrbesc presti
giul socialismului. Armonizarea solidari
tății internaționaliste cu principiile inde
pendentei și suveranității naționale, egali
tății în drepturi șl neamestecului în trebu
rile interne, este de natură să ofere un 
înalt model de relații internaționale tutu
ror popoarelor lumii.

România este ferm hotărîiă să facă tot 
ce depinde de ea spre a dezvolta — pe 
baza marxism-leninismului, a principiilor 
stabilite în comun — colaborarea cu țările

membre ale C.A.E.R., cu toate țările socia
liste, spre a-și aduce contribuția la dez
voltarea si consolidarea sistemului mondial 
socialist.

România este un factor activ pe arena 
internațională : ea dezvoltă relații de co
laborare cu toate statele lumii, indiferent 
de orinduirea lor socială, militează cu con
secvență pentru înlăturarea factorilor de 
încordare, pentru sporirea încrederii și 
lărgirea colaborării între popoare, ceea ce 
contribuie la creșterea prestigiului țării 
noastre, care niciodată nu a avut atîția 
prieteni cîți are astăzi.

O cauză sfîntă pentru toți comuniștii o 
constituie restabilirea, apărarea și întărirea 
unității mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale. Noi considerăm că ceea ce 
unește partidele comuniste este mult mal 
puternic decî't ceea ce le poate despărți 
Deosebirile de păreri într-o problemă sau 
alta pot să fie rezolvate prin discuții prin
cipiale. evitarea etichetărilor jignitoare și 
respectarea autonomiei fiecărui partid. Prin 
larga activitate internațională desfășurată — 
schimburi de vizite și contacte, discuții de 
la conducere la conducere, în spiritul res
pectului reciproc, al dorinței de înțelegere 
in numele intereselor fundamentale co
mune — Partidul Comunist Român, credin
cios marxism-leninismului, militează con
secvent pentru cauza unității mișcării co
muniste și muncitorești, a tuturor forțelor 
progresiste și antiimperialiste din lume.

Prin politica externă a României, Parti
dul Comunist Român și guvernul țării 
își îndeplinesc cu cinste datoria lor inter- 
naționalistă și promovează totodată cu fer
mitate interesele vitale ale poporului nostru.

Republica Socialistă România și-a făcut 
un titlu de onoare din lupta împotriva 
politicii agresive a imperialismului, împo
triva încercărilor sale de a subjuga po
poarele. Apărarea cuceririlor noastre revo
luționare, a integrității teritoriale a patriei, 
a dreptului nostru inalienabil de' a ne 
hotărî singuri soarta reprezintă o înda
torire supremă pe care Partidul Comunist 
Român și-a asumat-o în fața poporului; 
în îndeplinirea ei nu vom manifesta nici 
cea mai mică șovăire. Milioanele de ce
tățeni ai țării văd pe bună dreptate în 
Partidul Comunist Român apărătorul neo
bosit al independenței naționale și suvera
nității de stat a României, stegarul neîn
fricat al libertății și viitorului națiunii 
noastre socialiste.

în continuare, tovarășul Ilie Verdeț s-a 
ocupat de problemele consolidării demo
crației socialiste și ale întăririi unității so
cialiste a poporului, arătînd că în concep
ția partidului nostru socialismul este inse
parabil de democrație. Partidul Comunist 
Român va promova și în viitor linia dez
voltării și adîncirii democrației socialiste.

Muncitorii, țăranii, intelectualii, oamenii 
muncii români, maghiari, germani și de 
alte naționalități simt acum efectiv că au 
aceeași patrie, nu numai pentru că trăiesc 
pe același pămînt, nu numai pentru că au 
drepturi și datorii egale, dar și pentru că 
se pot bucura împreună de tot ceea ce 
există astăzi pe pămîntul României, de 
toate marile realizări cu care ne mîndrim 
și care închid în ele truda lor comună. Par
tidul Comunist Român, Frontul Unității So
cialiste consideră că a păstra și întări 
această unitate reprezintă un înalt impe
rativ al promovării intereselor patriei noa
stre socialiste.

în ultima parte a cuvîntăriî sale, tova
rășul Ilie Verdeț s-a referit pe larg la pro
blemele dezvoltării economice, politice și 
culturale a Hunedoarei. Gîndind la viitor 
— a spus vorbitorul — avem toate moti
vele să fim optimiști. Oricine compară în
fățișarea de ieri a economiei, a orașelor și 
satelor noastre cu înfățișarea de astăzi, 
oricine compară modul în care trăiau oa
menii ieri și modul în care trăiesc ei astăzi 
își dă seama că, angajîndu-se pe drumul 
socialismului, România s-a angajat pe dru
mul progresului și al civilizației.

Sîntem optimiști pentru că avem un con
ducător încercat, Partidul Comunist Român, 
în ale cărui rînduri se numără cei mai va
loroși fii ai poporului nostru, muncitori, 
țărani și intelectuali, un partid puternic 
prin legătura lui indisolubilă cu masele, 
prin coeziunea rîndurilor sale în jurul Co
mitetului Central, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în încheiere, tovarășul Ilie Verdeț a 
adresat cetățenilor Hunedoarei chemarea 
înflăcărată de a nu precupeți nici un efort 
pentru înfăptuirea integrală a marilor 
obiective ale cincinalului, pentru ridicarea 
pe noi culmi a patriei noastre scumpe, pen
tru triumful cauzei păcii și socialismului în 
lumea întreagă.
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Respectați

la „Electroputere"

INAUGURĂRILE
ACESTUI AN ÎN

INDUSTRIA METALURGICĂ!
Șirul marilor intrări în 

funcțiune din 1968 în ramura 
metalurgică va continua și 
anul acesta, volumul inves
tițiilor alocate în acest scop 
fiind planificat să crească 
cu 7 la sută. Pe prim plan, 
pe lista obiectivelor ce ur
mează să intre anul acesta 
în funcțiune, se situează cel 
de-al doilea furnal de 1700 
mc de la Galați, agregat 
complet automatizat, a cărui 
capacitate de producție de
pășește aproape de două ori 
capacitatea celor mai mari 
furnale de la Hunedoara. El 
va crea siderurgiei româ
nești condiții să producă, în 
ultimul an al cincinalului, 
peste 4 milioane tone fontă. 
Tot la Galați va fi dat în 
exploatare cel de-al treilea 
eonvertizor cu oxigen, care 
împreună cu primele două 
convertizoare intrate în pro
ducție pînă acum vor forma 
un bloc complet cu o capa

citate anuală de 2,5 milioane 
tone oțel. La Hunedoara va 
începe să producă un lami
nor de sîrmă si se vor pune 
bazele unei noi oțelării pro
filate pe fabricarea oteluri
lor aliate — prin intrarea în 
funcțiune a încă două cup
toare electrice de 50 tone. 
Capacități noi de producție 
intră în funcțiune anul aces
ta și în celelalte centre si
derurgice ale tării.

Planul de investiții în me
talurgie pentru anul în curs 
urmărește totodată realiza
rea stadiilor planificate și 
asigurarea condițiilor pentru 
punerea în funcțiune în anii 
următori a altor obiective 
siderurgice importante, prin
tre care cele două laminoare 
de benzi la rece și benzi la 
cald de la Galati, cocseria 
acestui mare combinat, noua 
Uzină de oteluri aliate și al-

pentru lucrările agricole
întreprinderile pentru me

canizarea agriculturii au ter
minat repararea tractoarelor 
și mașinilor pe care le vor 
folosi la lucrările agricole 
de primăvară. Marea majori
tate a unităților au efectuat 
aceste lucrări înainte de ter
menul stabilit, datorită unei 
organizări mai bune și a u- 
nor utilaje noi intrate în do
tarea atelierelor.

S-a asigurat astfel maxi
mum de randament celor

peste 
40 000 
lorlalte mașini agricole 
care sînt înzestrate 
prinderile. Ca urmare a creș
terii și diversificării parcu
lui de tractoare și mașini a- 
gricole, I.M.A. vor executa 
în primăvara aceasta un 
volum mai mare de lucrări, 
extinzînd mecanizarea și în 
legumicultura, viticultură 
pomicultură.

Interior ol Fabricii de mobilâ-Oradea. Acest nou și modern obiectiv industrial din județul Bihor are 
capacitate anualâ de 24 000 garnituri convenționale de mobilâ Foto: Agerprei

angajamentul

La Uzina „Electroputere" 
din Craiova au început lucră
rile de extindere a fabricii de 
aparataj. Potrivit proiectelor, 
actualei unități i se vor a- 
dăuga, pînă la finele anului, 
încă trei hale, a căror supra
față va însuma aproape 
16 000 mp. Prin darea în fo
losință a spațiilor respective 
se vor crea condiții pentru
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tor și o hală pentru sectoa- 
rele anexe.

sporirea producției fabricii cu 
circa 4 500 tone de diferite a- 
parataje pe an.

în aceeași întreprindere se 
află în stadiu avansat de exe
cuție o fabrică de transforma
toare mari și o turnătorie de 
metale neferoase, un labora-

LAUDE BINEMERITATE

PENTRU
DE

PRODUSELE UZINEI
LA SĂVINESTI

fibre sin-Uzina de fire și 
tetice Săvinești cunoaște în 
anii actualului cincinal o con
tinuă dezvoltare. Calculele 
arată că, anul acesta, canti
tatea de lînă sintetică — me
lana — va reprezenta echi
valentul producției a peste 
4 milioane de oi, ceea ce, în 
alte cifre, însemnează nu mai 
puțin de 15 000 tone de pale. 
Creșterea cu 200 la sută; pînă 
în anul 1970, a producției a- 
cestei întreprinderi va în
semna nu numai un spor 
cantitativ, dar și o afirmare 
a potentelor tehnico-științifi- 
ce românești.

Sînt binecunoscute calită
țile melanei românești. Cer
cetările ce se efectuează la 
Uzina din Săvinești sînt 
orientate 
acestei fibre în cele 
variate 
zare.
din fibre acrilice, bunăoară, 
se pot curăța chimic și prin 
spălare. Sînt mai rezistente 
la purtare și la frecare (în 
comparație cu cele de lînă).

Rezistența la microorganis
me și insecte, precum și la 
expunerea în aer liber, la lu
mina solară, stabilitatea di
mensională la spălare, greu
tatea redusă, fac avantajoasă 
folosirea fibrelor la fabrica
rea de pături și cuverturi, de 
tricoturi-j'erseu pentru cămăși

bărbătești și de copii. Fibra 
melana se poate utiliza și 
pentru realizarea de căptușeli 
pufoase, vopsite sau imprima
te. S-au confecționat și imi
tații de blănuri foarte reușite 
din fibre melana.

Producția de fibre acrilice 
crește vertiginos. Cercetările 
fructuoase ale specialiștilor 
conferă noi proprietăți valo
roase produselor melana, 
care se exportă în multe țări, 
în cantități mereu sporite.

Spicuim din catalogul de 
produse și alte realizări care 
atestă diversificarea continuă 
a producției. La Săvinești se 
produc fire textile continui, 
de tipul mătăsii, din care se 
fac ciorapi pentru femei, blu
ze, baticuri, lenjerie, cămăși 
bărbătești, hanoracuri etc. ; 
fire supraelastice, livrate pe 
bobine conus sau în sculuri, 
pentru ciorapi și șosete, cos
tume de baie, pulovere u- 
șoare, costume ; Relontex — 
fire voluminoase produse din 
relon prin texturare; fire 
tehnice pentru diverse utili
zări : filtre speciale, site me
canice, unelte de pescuit in
dustrial, inserții pentru anve
lope auto și pentru curele 
trapezoidale și benzi de trans
port, corturi și prelate; fire 
de pescuit continui și mono- 
filamentare supraetirate. foar
te rezistente etc.

(Agerpres)
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contractual?
In practica industrială este mai 

mult decît firească respectarea cu> 
rigurozitate a tuturor obligațiilor pe 
care și le-au asumat fiecare din par
tenerii unui contract economic, cu 
privire la termenul de livrare, sor
timent, cantitate și calitate — clauze 
precis stipulate de legislația contrac
tuală în vigoare. Altfel, întregul me
canism al relațiilor contractuale de
vine un non-sens. funcționarea lui 
fiind stînjenită de consecințele ar- 
bitrariului și întîmplării, care se ma
terializează în lipsa unor materii pri
me și semifabricate în anumite în
treprinderi sau, dimpotrivă, în apa
riția fenomenului suprastocării. Mai 
mult, în condițiile extinderii coope
rării interuzinale, ale profilării și spe
cializării întreprinderilor, orice de
reglare intervenită pe filiera rela
țiilor contractuale poate declanșa o 
„reacție în lanț" care se soldează, în 
ultimă instanță, cu nerealizarea pla
nului într-o serie de unități legate 
între ele prin raporturi de colabo
rare, cu imposibilitatea de a livra 
mărfurile cerute și așteptate de că
tre beneficiari. Este limpede, deci, 
că îndeplinirea, fără rabat la exi
gență, a tuturor îndatoririlor ce reies 
din contractele economice încheiate 
constituie un deziderat ce trebuie 
ridicat la rang de principiu în gos
podărirea întreprinderilor și care se 
impune să stea permanent în atenția 
comitetelor de direcție, a forurilor 
de resort din ministere.

în mai multe întreprinderi pe care 
le-am vizitat recent, printre care și 
Complexul pentru industrializarea 
lemnului Pipera, am întîlnit concre
tizate în practică, cu bune rezultate 
pentru producție, aceste exigențe ale 
raporturilor furnizor-beneficiar-fur- 
nizor. Am cerut cîteva explicații di
rectorului adjunct al întreprinderii 
amintite, tov. Vasile Nedeicu.

— Știm că în mai multi ani ați 
avut dificultăți de pe urma încălcă
rii disciplinei contractuale de către 
unii furnizori de materii prime si 
materiale. Cum se prezintă lucrurile 
la ora actuală 7

— Este de domeniul trecutului, 
ce-i drept nu prea îndepărtat, aceas
tă nesincronizare intervenită în re
lațiile contractuale cu furnizorii noș
tri principali. Vina a fost și a noas
tră, dar și a partenerilor de contract, 
în prezent pot să spun că s-a sta
bilit acea concordanță mult dorită 
între „necesar" și „existent" la prin
cipalele materii prime și materiale. 
La rîndul nostru am reușit să in
trăm în cadență cu cererile benefi
ciarilor la produsele ce le fabricăm. 
Am încheiat luna ianuarie și pri
mele două decade din februarie cu 
toți indicatorii de plan realizați, în 
condițiile unei bune ritmicități în 
fabricație, îndeplinindu-ne totodată 
și obligațiile contractuale.

— Ați obținut un succes evident.
— Dacă se are în vedere că în luna 

ianuarie planul de producție a fost 
cu 34 la sută mai mare decît în urmă 
cu un an, atunci, într-adevăr, este 
vorba de un real succes. In legă
tură cu raporturile noastre cu fur
nizorii și apoi cu beneficiarii con
sider că este vorba de un rezultat 
normal, firesc.

Nu _ ' " '
Pipera nu au 
anumite situații 
vizionare din cauza întîrzierii livră
rilor de către furnizori. Specialiștii 
combinatului nu au așteptat însă a- 
gravarea acestor neajunsuri, ci au 
redresat rapid lucrurile, prin inter
venții directe la unii din acești fur
nizori. Ei au prevenit acele obișnuite 
nesincronizări între necesar și exis
tent și procesul de producție nu a 
mai suportat toate efectele așa-zi- 
selor „deficiențe de aprovizionare".

Ce se întîmplă în cazurile în care 
aprovizionarea tehnico-materială

este dominată de incertitudini, 
printre care nelivrarea la timp 
a produselor contractate, repetatele 
derogări de la clauzele inițial formu
late prin contracte 7 Sau, de ce unii 
furnizori își permit să fixeze termene 
de livrare mari, de cele mai multe 
ori unul singur pe trimestru și aces
ta în ultimele zile ale expirării lui 7 
Orice explicații ne conduc spre con
cluzia că, în fond, nu este vorba de 
altceva decît de o fugă de răspun
dere, de nesocotirea obligațiilor pe 
care beneficiarii acestor livrări le 
au în mecanismul producției indus
triale.

— Pe la jumătatea lunii ianuarie 
a.c., ne spune tov. V. Mătușan, con
tabilul-șef al întreprinderii de re
parații auto Satu Mare, am primit de 
la Baza de aprovizionare și desfa
cere Cluj (care ne livrează 50 la 
sută din cantitatea de piese de 
schimb) a Ministerului Transporturi
lor Auto, Navale și Aeriene contrac
tul direct pentru piesele de schimb 
necesare în anul 1969. Fiind princi
palul nostru furnizor de piese de

schimb, este lesne de înțeles că pul
sul producției noastre este strîns le
gat de cel al sosirii lor în întreprin
dere. Orice întîrziere în livrări la 
fiecare sortiment de piese de schimb 
se resimte în producție. Fără să mai 
amintesc că avem nevoie de o repar
tizare armonioasă a livrărilor în fie
care lună, deoarece producția noastră 
se desfășoară continuu și nu în... sal
turi.

La prima vedere nu ar exista nici 
o piedică în calea satisfacerii siste
matice a cerințelor întreprinderii din 
Satu Mare. Se știe doar că o bază de 
aprovizionare și desfacere își justi
fică firma și existența numai în mă
sura în care asigură o bună apro
vizionare a întreprinderilor, precum 
și livrarea ritmică și 
solicitate a materiilor 
rialelor și pieselor de 
din Cluj se pare că a 
aceste considerente și 
și simplu cererile concrete ale I.R.A. 
Satu Mare — în ultimă analiză sar
cinile ei de plan — a fixat toate ter
menele de livrare a pieselor 
schimb către unitatea 
în 
luni 
așa cum reiese din situația livră
rilor de pînă 
că

acum, se pare 
— conducerea bazei se crampo
nează și nu va reveni asupra acestui 
abuz. S-au uitat oare implicațiile pe 
care le va avea la beneficiari această 
practică ? In luna ianuarie, de pildă, 
I.R.A. Satu Mare nu și-a realizat pla
nul valoric decît în proporție de 86 
la sută. La jumătatea lunii februarie 
erau reparate în proporție de 95 la 
sută 60 de autocamioane, care nu 
puteau fi livrate din cauza lipsei a 
4—5 piese de schimb de la Baza din 
Cluj. In acest fel, 1,2 milioane lei 
stau blocați în producție netermina
tă. Este absolut necesar ca Direcția 
de aprovizionare și desfacere din 
M.T.A.N.A. — forul tutelar -al Ba
zei de aprovizionare și desfacere din 
Cluj — să analizeze situația care 
s-a creat, căutînd soluții corespun
zătoare capabile să înlăture tendin
țele abuzive în fixarea termenelor 
de livrare stabilite pentru I.R.A. 
Satu Mare. Soluția arbitrajului, la 
care se recurge de mai mulți ani, s-a 
dovedit a fi total formală și inefi
cientă. „După ce sîntem judecați 
două-trei luni Ia arbitrajul departa
mental, se ajunge la concluzia că sînt 
de vină ambele părți și, ca atare,

lucrurile rămtn la fel de încurcate 
ca înainte" — preciza contabilul-șef 
al I.R.A.-Satu Mare.

In „lanțul" relațiilor contractuale 
responsabilități au nu numai furni
zorii, ci și beneficiarii — parteneri 
cu aceleași drepturi și obligații, care 
trebuie să respecte fără excepție toa
te îndatoririle ce le revin. Mai mult 
chiar, ei trebuie să acționeze cu pîr- 
ghiile ce le au la îndemînă pentru 
a putea fi prevenită orice rămînere 
în urmă a livrărilor cauzată de mi
cile neglijențe ale furnizorilor. Am 
accentuat asupra acestor îndatoriri, 
întrucît în timpul anchetei am întîl
nit situații în care spiritul disciplinei 
contractuale era deformat tocmai de 
cei ce ar trebui să vegheze la res
pectarea ei riguroasă — de către be
neficiari. Ne vom opri asupra unul 
asemenea caz.

La sfîrșitul lunii Ianuarie a.c., în- 
tr-una din anchetele publicate pe 
tema aprovizionării tehnico-mate- 
riale a întreprinderilor au fost re
latate, prin intermediul a doi in
terlocutori, tov. Horea Bălan, șef ad
junct de serviciu, și Nicolae Butaru, 
director adjunct la C.I.L. Turnu Se
verin, numeroase neajunsuri de apro
vizionare pe care le provoacă acestei 
unități întreprinderea de desfacere 
și transporturi a produselor petro
liere Ploiești. Acest furnizor, neres- 
pectînd termenele de livrare a com
bustibilului pentru centrala termo
electrică a combinatului, numai în 
trimestrul IV al anului trecut a pro
vocat pierderea unei producții de 
1,5 milioane lei. In ianuarie a.c. s-a 
menținut aceeași neritmicitate în a- 
provizionarea cu combustibil. Cine 
este de fapt principalul vinovat de 
această situație critică 7 Iată, pe 
scurt, cîteva spicuiri din scrisoarea 
trimisă redacției noastre de către 
tov. ing. Gh. Baicu, directorul între
prinderii de desfacere și transport 
a produselor petroliere Ploiești.

„Nu putem livra combustibilul ne
cesar C.I.L. Tr. Severin și altor uni
tăți beneficiare decît dacă sînt înde
plinite toate condițiile esențiale. Adi
că, să existe o repartiție din partea 
C.S.P. sau a Ministerului Petrolului, 
să fie încheiat un contract de li
vrare cu beneficiarul, să se lanseze 
din timp de ’ către beneficiar o co
mandă în care să se precizeze can
titatea, calitatea și termenul de li
vrare. Trebuie să se lanseze, de ase
menea, cu cel puțin 45 de zile înainte 
de luna pentru care se solicită pro
dusul de către beneficiar o cerere în 
care să se defalce pe zile și pe can
tități necesarul de aprovizonat în 
cadrul unei luni, pe baza căreia să se 
poată încheia contractul de transport 
cu Ministerul Căilor Ferate".

în fond, așa cum se desprinde din 
scrisoare, este vorba de asigurarea 
întocmirii unor acte absolut nece
sare bunului mers al relațiilor con
tractuale de aprovizionare. Cum 
s-au prezentat lucrurile în această 
privință la C.I.L. Tr. Severin 7 
S-au îndeplinit, în primul rînd, de 
către beneficiar toate aceste pre
mise ale disciplinei contractuale 7 
Din datele prezentate în scrisoarea 
amintită reiese un categoric nu ! 
Astfel, C.I.L. Tr. Severin a solicitat 
în anul trecut o cantitate suplimen
tară de aproape 6 000 tone combus
tibil fără ca să se îngrijească de fur
nizarea la timp a datelor necesare 
întocmirii planului de transport de 
către întreprinderea ploieșteană. In 
plus, planul de aprovizionare al 
C.I.L. Tr. Severin pare a fi destul 
de șubred, fără o fundamentare so
lidă. Numai așa se explică renunță
rile apărute pe parcursul executării 
contractelor la multe cereri inițiale. 
Așa s-a întîmplat în ziua de 10 ia
nuarie a.c., cînd serviciul de apro
vizionare al C.I.L. Tr. Severin a 
anunțat sistarea livrărilor pentru ur
mătoarele 5 zile. Nu este oare evi
dentă intenția de a se arunca vina 
pe furnizori în cazul unor nereușite 
înregistrate în producție la C.I.L. 
Tr. Severin, din alte cauze, mal mult 
subiective 7 Și o ultimă chestiune. In 
timp ce se reclama încălcarea disci
plinei contractuale de către între
prinderea ploieșteană, într-o infor
mare a Ministerului Căilor Ferate 
se arăta că în zilele de 10, 27 și 28 
ianuarie la rampa C.I.L. Tr. Seve
rin își așteptau descărcarea 7—8 va
goane cisternă cu combustibil.

Alte fapte sînt de prisos pentru 
a dovedi importanța pe care o au 
momentul și seriozitatea încheierii 
unui contract de aprovizionare. Cert 
este că fiecare dintre întreprinderi 
— beneficiară sau furnizoare — sînt 
purtătoare de mari răspunderi în a- 
ceastă privință. Nu trebuie să scape 
nici un moment din vedere că disci
plina contractuală incumbă deopotri
vă pentru parteneri fermitate, pre
cizie și siguranță în respectarea tu
turor clauzelor prevăzute în contract 
cu privire la cantitate, calitate, sor
timent și termen de livrare.
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MISIUNEA NOBILĂ PROGRAMUL I

DE Â INSTRUI Șl EDUCĂ
NERETUL UNIVERSITAR

Directivele Comitetului Central al 
P.C.R. privind îmbunătățirea școlii 
de toate gradele din tara noastră, 
precum și Legea învățămîntului sta
bilesc, după cum se știe, unele înda
toriri de mare răspundere pentru 
cadrele didactice universitare. Una 
dintre acestea, de o importanță ex
cepțională, prevede ca fiecare’mem
bru al corpului profesoral, de la asis
tent la profesor, să conducă un grup 
de studenți pentru a contribui la 
formarea personalității acestora din 
toate punctele de vedere : instruc
tiv, educativ, științific etc. Așa cum 
este firesc, documentele amintite sta
bilesc doar orientarea, cadrul gene
ral al acestor obligații, lăsînd con
siliilor științifice profesorale și fie
cărui dascăl universitar un spațiu 
larg pentru inițiative creatoare în 
această privință. în cele ce urmează, 
îmi propun să prezint unele opinii 
personale cu privire la modul con
cret în care se poate desfășura mai 
cu folos această activitate de îndru
mare, la căile de perfecționare con
tinuă a relațiilor profesor-student.

Fără îndoială, activitatea universi
tară devine pe zi ce trece tot mai 
«omplexă, deoarece exigentele știin
țifice și sociale cresc într-un ritm 
accelerat. Societatea noastră socia
listă trebuie să conducă activ pro
cesul de formare a specialiștilor 
chemați să înfăptuiască progresul 
neîntrerupt al vieții economice, cul
turale și științifice a tării. Aceasta 
determină necesitatea unei preocu
pări continue a cadrelor didactice 
pentru formarea la studenti a unei 
spiritualități puternice, viguroase. în 
acest proces s-au obtinut multe re
zultate valoroase, cu care pe drept 
cuvînt ne mîndrim. Din păcate, unele 
cadre didactice au confundat res
ponsabilitățile ce le reveneau în a- 
ceastă muncă cu obligația de a pro
mova sau de a determina promova
rea tuturor studenților. Au luat ast
fel naștere, în unele instituții de în- * 
vătămînt superior, grupe de medita
ții al căror scop era de a ajuta mai 
ales studenții slabi să obțină (cel mai 
adesea prin efortul exclusiv al pro
fesorilor) unele cunoștințe cu care să 
poată face fată la limită sesiunilor 
de examene. Sesizînd deficientele 
acestei metode, forurile superioare 
de învățămînt au combătut, pe bună 
dreptate, această „dădăcire" inefi
cientă a studenților.

Nu-i' mai puțin adevărat însă, că 
deși marea majoritate a cadrelor di
dactice au aderat la necesitatea ri
dicării necontenite a exigentei, unii 
membri ai corpului profesoral au în
țeles combaterea „dădăcirii" ca o 
încurajare a indiferentei _ fată de 
preocupările extraunlversitare ale 
studenților. Se considera — și men
talitatea aceasta nu a' dispărut cu 
desăvîrșire — că o dată cu încheierea 
prelegerilor, a orelor de seminar saU 
de laborator, profesorul și-a îndepli
nit toate îndatoririle față de pro
cesul de formare a viitorilor specia
liști. în plus, exigența sporită, se în
țelegea exclusiv în sensul ridicării 
necontenite a pretențiilor la exa
mene, solicitînd mai ales memoriza
rea unui cuantum exagerat de deta
lii neesentiale.

Analizînd temeinic sarcinile spo
rite ale învătămîntului universitar. 
Conferința națională a cadrelor di
dactice a stabilit, pe deplin temei, 
căile unei activități multilaterale de 
îndrumare a studenților de către 
membrii corpului profesoral. în acest 
sens. în conformitate cu instrucțiu
nile Ministerului învătămîntului, fie
cărui cadru didactic îi sînt reparti
zați 6—8 studenti, a căror dezvol
tare profesională șl cetățenească ur
mează să o influențeze într-o largă 
măsură.

Prof. dr. Oliviu GHERMAN
Universitatea din Craiova

Prima problemă care se ridică este 
de a stabili criteriile care trebuie să 
stea la baza repartiției studenților la 
profesori. După părerea mea, o con
diție esențială pentru ca această ac
tivitate să dea rezultatele scontate 
este ca pe întreaga etapă de studiu 
universitar un tînăr să fie. re
partizat unui singur cadru didactic. 
Problema formării unei personalități 
nu se poate rezolva într-un singur 
an universitar, iar perindarea stu
denților pe la trei-patru cadre di
dactice numai formarea personalită
ții nu o favorizează. în același timp, 
nu este stimulată nici dezvoltarea 
responsabilității cadrelor didactice 
îndrumătoare. Acest punct de vedere 
este legat de unele dificultăți orga
nizatorice. Astfel, unii studenti sînt 
repartizați unor profesori cu care nu 
au cursuri, ceea ce duce la unele 
rezerve bilaterale. Este evident însă 
că nu este cazul să exagerăm aceste 
aspecte într-un context universitar, 
în fond, profesorul nu are responsa
bilitatea numai a disciplinei sale, 
nu-i ,e indiferent ce se întîmplă la 
celelalte discipline. Dimpotrivă, con
sider că fiecare profesor trebuie să 
aibă o imagine unitară despre locul 
și rolul fiecărei discipline din fa-

puncte de vedere

cultate, și nu există nici o dificul
tate în a lucra cu studenții cu care 
nu are cursuri, dar în al căror profil 
profesional se integrează. Din punc
tul de vedere al studentului este evi
dent că problema esențială este de a 
fi îndrumat de un om competent în 
profesiunea aleasă, iar dificultățile 
de acomodare sînt practic aceleași 
indiferent de faptul că cunoști sau 
nu la curs îndrumătorul. Aceste ar
gumente pledează ca fiecărui cadru 
didactic să-i fie repartizați studenți 
din profesiunea legată de preocupă
rile sale.

Fără îndoială că problema reparti
ției studenților la profesori nu este 
simplă și nici nu poate fi rezolvată 
ca o problemă strict administrativă, 
cum de altfel există tendința pe la 
unele facultăți. Să nu uităm însă nici 
că actuala Lege a învătămîntului nu 
a fost statornicită pentru un an, ci 
pentru un interval de ordinul deca
delor. De asemenea, aș vrea să re
marc că în unele țări, de exemplu 
în Anglia, deși sistemul tutorial func
ționează de foarte mult timp, și 
azi i se aduc îmbunătățiri simți
toare. în esență vreau să insist asu
pra faptului că este mai bine ca 
noile măsuri referitoare la activita
tea de îndrumare a studenților să 
fie introduse în practică în mod gra
dat decît să se rezolve formal. Con
cret, ar fi bine, după părerea mea, 
ca în acest an să fie repartizați nu
mai studenții din anii I si II, iar ca 
îndrumători să fie fixați cei mai 
activi profesori. conferențiari și 
asistenți. Pe lingă aceștia ar urma 
să-și facă ucenicia, în acest an, ca
drele didactice mai puțin experimen
tate, urmînd ca la sfîrșitul anului 
universitar să se analizeze cu te
meinicie rezultatele obținute.

O premisă esențială a unor re
zultate valoroase este cunoașterea

Omul de stiintă
5
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au preparat „aur coloidal indigen 
pentru decorarea sticlei" — solu
ție asimilată în scurtă vreme nu 
numai la Fabrica de sticlă din 
Turda, dar și la cea din Mediaș. In 
acest an. procedeul urmează să fie 
preluat și folosit si la celelalte 
fabrici de sticlă din tară, precum 
6i în cele de porțelan și ceramică.

Personal, consider că este normal 
și bine să existe asemenea preocu
pări, deoarece cercetătorul, în primul 
rind cel care a participat efectiv la 
conturarea unei soluții sau procedeu, 
este dacă nu cel mai în măsură, a- 
tuncl cel dintîi cunoscător al valorii 
și posibilităților de utilizare al aces
tuia.

Sub acest aspect există încă în 
știința noastră multiple posibilități de 
valorificare a acestei prețioase și de 
dorit contribuții adîncite a cercetă
torilor la realizarea propriilor lor 
creații. Este drept, în multe ca
zuri, complexitatea temelor, volumul 
sporit de obligații de institut sau ca
tedră ale cercetătorului îl fac pe a- 
cesta să urmărească mai ales defini
tivarea cît mai grabnică și la un 
nivel cît mai înalt a soluțiilor pînă la 
faza de laborator. Totuși, cel puțin 
în cazul unor soluții care prezintă ur
gentă și valoare pentru economia na
țională ar trebui să se manifeste mai 
multă atenție urmăririi soluțiilor ce
date producției. în acest mod s-ar 
putea rări — pînă la excludere pe 
cît posibil — acele situații cînd so
luții de valoare sînt. tergiversate sau 
chiar anulate fără motiv, pe par
cursul finalizării. Amintim în a- 
cest sens situația creată cu una 
dintre soluțiile noastre, reieșită 
dintr-o cercetare solicitată în anul 
1962 de întreprinderea minieră 
Căpuș din județul Cluj (procedeul 
de înnobilare a minereului de fier de 
la Căpuș). După ce în laborator s-a 
ajuns la rezultate considerate bune 
au început discuțiile în vederea a- 
plicării ei în întreprinderea respec
tivă, dar acestea s-au terminat prin 
neacceptarea de către beneficiar a 
efectuării încercărilor la faza pilot. 
Evident că în astfel de situații numai 
interesul cercetării nu este suficient. 
Sînt necesare măsuri menite să de
termine sau să întărească spiritul 
da răspundere al factorilor car»

concură la aplicarea soluțiilor. Altfel, 
ce rost mai au contractele, dacă nu 
să stabilească condiții ferme din par
tea factorilor interesați ?

Cu atît mai gravă mi se pare o 
perturbatie de acest gen apărută în 
cercetare ca urmare a unor defici
ente manifestate tot în... cercetare. 
Mă gîndesc, cînd spun aceasta, la ati
tudinea pe care a manifestat-o nu de 
mult față de noi Institutul de cerce
tări pentru prelucrarea țițeiului din 
Ploiești. în 1966 am încheiat cu acest 
colectiv o convenție de colaborare șl 
cercetările respective erau în plină 
desfășurare cînd, pe neașteptate, anul 
trecut, același institut ne comunică 
că nu mai are nevoie de soluția res
pectivă deoarece descoperise între 
timp unele rezultate care răspundeau 
nevoilor sale. Cred că o stabilire mai 
atentă, de la bun început, a temelor 
de colaborare cu alte institute se 
impunea în cadrul colectivului știin
țific ploieștean. Era necesară mai 
ales o bună documentare prelimi
nară, care să-i edifice pe specialiștii 
săi dacă pentru tema respectivă exis
tau sau nu rezolvări. în acest fel, s-ar 
fi putut evita întreruperea unei cer
cetări după ce aceasta fusese pornită 
și se cheltuiseră de acum cu ea fon
duri, timp, materiale.

De asemenea, consider că. în gene
ral, ar fi util să se găsească forme 
corespunzătoare de stimulare și co
interesare pentru acele colective de 
cercetare — implicit cele beneficiare 
— care își aduc contribuția Ia 
finalizarea propriilor cercetări. A- 
ceasta, cu atît mai mult, cu 
cît în unele unități de cercetare se 
resimt urmele unei stări de demobili
zare în această direcție, avîndu-si 
izvoarele chiar în deficientele ce mai 
apar pe parcursul procesului de valo
rificare a cercetărilor.

Pe o astfel de cale se poate ajunge, 
după părerea mea. la îndeplinirea în 
condiții cit mai corespunzătoare a 
sarcinilor complexe pe care le ridică 
în fața științei și tehnicii actuala 
etapă de dezvoltare a tării noastre. 
Tntegrati în procesul economic-so
cial, cercetătorii, oriunde ar activa, 
vor avea astfel marea satisfacție de 
a se manifesta si mai activ în rîndul 
factorilor ce contribuie la desăvîrși- 
rea construcției socialiste în Ro
mânia.

multilaterală de către profesor a 
profilului intelectual și moral al 
tuturor membrilor grupului de stu
denti, culegerea unor date din care 
să rezulte clar capacitatea profesio
nală a fiecăruia, precum și nivelul 
cultural, condițiile materiale și fami
liale, gradul de cunoaștere a limbi
lor străine, cercul în care își desfă
șoară activitatea sau se distrează, 
idealurile personale etc. Consider 
apoi că este necesar să se stabilească 
un orar de activitate permanentă a 
grupului, în care să fie inclusă o 
ședință săptămînală de lucru, la care 
să participe toți membrii grupului 
sub conducerea cadrului didactic 
responsabil. Aici se vor discuta pro
blemele curente care-i interesează 
pe studenți, precum și aspecte mai 
deosebite ale activității lor. Trebuie 
încurajate discuții deschise și analize 
multilaterale, evitîndu-se mai ales 
căderea pe panta discursurilor mo
ralizatoare și a condamnărilor pri
pite. Tot în acest cadru vor fi incluse 
preocupările de ordin cultural-edu- 
cativ menite a stimula și forma 
gustul estetic, orizontul spiritual al 
tînărului. Principala activitate a 
conducătorului de grup ar consta 
însă în sprijinirea formării profesio
nale a studenților. La prima vedere, 
atîta vreme cît procesul de învăță- 
rnînt este bine organizat, această ac
tivitate suplimentară a conducătoru
lui de grup poate apărea superfluă. 
Chiar pornind de la premisa ideală 
că întregul corp profesoral cu care 
intră în contact studentul este de o 
înaltă valoare profesională, în sălile 
de curs, seminar sau laborator se 
realizează doar o .parte — care nu 
depășește 50 la sută — din structura 
profesională a unui absolvent bine 
pregătit. Cea mai importantă com
ponentă a valorii profesionale se 
realizează în studiul individual, des
fășurat în biblioteci sau în labora
toare.

Rezultă de aici că una din mi
siunile cele mai importante ale pro
fesorului îndrumător constă în sti
mularea formării unei personalități 
profesionale valoroase a tuturor 
studenților din grup, în spiritul idei
lor înaintate ale marxism-leninismu- 
lui. Pe lîngă studierea unei literaturi | 
științifice de informare — direct le- . 
gata de cursurile și seminariile ce le 
frecventează — studentul trebuie să 
intre într-un contact strîns cu o lite- j 
ratură de formare, politică, filozo- I 
Cică, beletristică. După părerea mea, 
o dată cu însușirea unor cunoștințe 
absolut necesare, studentul trebuie 
să-și formeze și un stil de gîndire. 
De aceea în facultate este absolut 
necesar să între în contact cu operele 
politico-sociale ale marilor gînditori 
contemporani, să-și însușească te
meinic concepția materialist-dialec- 
tică. Nu este nevoie să studieze tot 
ce a apărut — de altfel nici nu 
poate — dar nu poate încheia facul
tatea fără a citi cu deosebită atenție 
cîteva din monumentele de cultură 
profesională. în privința aceasta nu 
se pot da rețete, nici nu se pot fixa 
cuanțumuri. Esențială este stimula
rea lecturii unor lucrări de prim 
rang.

Ajutorul ce-1 poate da studentului 
îndrumătorul se poate materializa și 
într-un sens mult mai concret. Se 
știe foarte bine că s-a manifestat si 
mai există încă tendința le a consi
dera examenele ca singura formă 
de verificare a cunoștințelor. Acea
sta conduce la învățatul în salturi. 
Mulți studenti în primele două luni 
si jumătate sau. chiar trei luni ale 
semestrului nu prea învață, ca apoi 
să fie obligati la un mare efort de 
memorie în preajma și în timpul 
sesiunii. Or, este bine știut că pre
gătirea temeinică a specialistului 
contemporan reclamă o activitate 
continuă, susținută. îndrumătorul de 
grup poate aduce o contribuție sub
stanțială, veghind la ritmicitatea stu
diului. în acest context, consultațiile 
— această formă de stimulare a stu
diului individual atît de utilă și to
tuși atît de puțin folosită în timpul 
anului — ar primi dintr-odată im
portanta cuvenită.

Aș vrea să mai menționez utilita
tea și obligativitatea unei conlucrări 
cotidiene a studentului și a profe
sorului. Locul normal de desfășurare 
a muncii amîndurora este instituția 
de învătămînt superior respectivă. 
Cred că este esențial ca, indiferent 
de orar, profesorul și studentul să 
vină zilnic dimineața la institut, să 
lucreze în cabinete, săli de lectură, 
laboratoare. De asemenea, prezența 
a 1—2 studenți în cabinetul de lucru 
al profesorului sau chiar invitarea 
săptămînală a cîtorva tineri pentru 
a petrece o după masă cu conducă
torul de grup poate avea un rol 
decisiv în antrenarea intr-o muncă 
susținută și ordonată a studențimii 
noastre. în tot cazul, orice formulă 
de muncă s-ar adopta, activitatea 
îndrumătorului trebuie să fie prezi
dată de sarcinile actuale ale formării 
profilului profesional, științific și 
moral-politic al viitorului specialist
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giganți ca în cetățile oțe
lului sau ale chimiei. Pro
dusele Mediașului sînt ves
tite nu numai în aria geo
grafică a țării, ci și peste 
hotare, în foarte numeroa
se locuri. Mîndria și price
perea de-a lucra bine, trai
nic, „să țină" — prin care 
erau vestiți meșterii de de 
mult —, s-a perpetuat șt 
s-a îmbogățit in anii cons
trucției socialiste. Perspec
tiva este firesc alta, esen
țial modificată. Țesăturile, 
vasele emailate, încălță
mintea, conservele de car
ne care poartă marca fa
bricilor medieșene sînt a- 
preciate, lucru pe care-l 
știm bine, iar despre sticlă 
vom mai reveni. Să nu ui
tăm caroseriile, în jur a 
30 de tipuri, lucrate 'la 
„Automccanica". Ne întîl- 
nim zilnic cu ele pe șoselele 
țării. Si e cu atît mai jus
tificat atributul de conden
sare, amintind că mai bine 
de jumătate de populație e 
cuprinsă, activ în acest 
complex proces de creație.

Printre elementele ceie

î
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î

I

11,00 — Limba germană. Lecția 
44 (reluare). 11,30 — TV. pentru 
specialiștii din agricultură. Legu
micultura. Cultura legumelor mai 
puțin răspîndite (reluare). 12.00 — 
închiderea emisiunii de dimi
neață. 17,30 - Telex TV. 17,35 - 
Pentru elevi. Consultații la chi
mie (clasa a XII-a). 18,05 — Limba 
rusă. Lecția 43. 18,30 — Studioul 
— Telejurnalul de seară. 19,30 —pionierilor. „Răspundem prezent". ___ _______  . . . .

Știri și reportaje din campania electorală. 19,40 — La zi. Relația industrie- 
agrlcultură. Participă conf. dr. M. Bulgaro și conf. dr. M. Popescu. 
20,00 — Itinerar european (III). Calder — Uriașul și jucăriile. Emisiune de 
Dan Hăulică. 20,15 — Prefață la Festivalul „Cerbul de aur" Brașov 1969. 
20,30 — Intre metronom și cronometru. Emisiune concurs. Temele ; Constan
tin Brâncuși și Capodopere ale cinematografiei. Concurenți : Ion Blendea 
și Mariana Ionică. 21,30 — Selecțiuni din opereta „Văduva veselă’ de 
I.eliar. 22,40 — Telejurnalul de noapte. 23,00 — închiderea emisiunii pro
gramului I.

PROGRAMUL n

20.00 — Telex TV. 20,05 — Concert simfonic. In program : „întoarcerea 
lui Ulysse în patrie" de Claudio Monteverdi (primă audiție). Interpretează 
Orchestra de studio și corul Radioteleviziunii. Dirijor : Ludovic Baci. 21,05 
— Film artistic : „Acțiunea secretă Spree" (IT.) — producție a studiourilor 
de televiziune din R. D. Germană. 22,30 — Furnalul — film documentar 
realizat de Studioul „Al. Sahia". 22,45 — închiderea emisiunii programului II.

t
• Filarmonica de stat ..George 
Enescu" (la Ateneu — sala Stu
dio) : Recital de pian susținut de 
Eva Rădăcineanu si concert de 
sonate — 20.
• Opera Română : Triptic de ba
let — 19,30.
e Teatrul de Operetă : Secretul 
lui Marco Polo — 19,30.
e Teatrul Național „I. L. Caragi- 

(sala Studio) : Părinții teribili — 10,30.ale (sala Comedia) : Becket — 19,30 ; ___________ , ......................... ......
a Teatrul de Comedie : Opinia publică — 20.
p Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
Meteorul — 20 ; (sala din str. Alex. Sahia) ; Photo Finish — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : O casă onorabilă — 19,30 : (sala 
Studio) : Cînd luna e albastră
•

® .. ....
Nocturn I (spectacol pentru adulti) — 21,30 ; (sala din st.r. Academiei) : 
Aventurile lui Plum-Plum — 17.
r> Teatrul „C. Tănase11 (sala Savoy ; Cafeaua cu lapte de adio — 19,3» ; 
(sala din Calea Victoriei nr. 174) ; Varietăți pe portativ — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Selecțiuni, ’69 
— 20.
• Circul de stat : Circul are cuvîntul — 19,30.

Teatrul 
Teatrul 
Teatrul 
Teatru] 
Teatrul

20.
Mic : Prețul — 20.
Giulești : Pălăria florentină — 13,30.
„Ion Creangă" : Adresanții necunoscuți — 9,30. 
evreiesc de stat : Dlbuk (premieră) — 20.
„Țăndărică11 (sala din Calea Victoriei) : Șoricelul șl păpușa — 17 ;

Miercuri dimineața,' la sediul U- 
niunii Scriitorilor au fost acordate 
premiile pe anul 1968 decernate de 
revistele literare ale Uniunii Scriito
rilor.

Iată lista celor distinși :
Premiile revistei „Viața Româneas

că" — Marin Preda, pentru romanul 
„Intrusul" ; Virgil Gheorghiu, pentru 
volumul de poezii „Curent continuu"; 
N. Tertulian. pentru volumul de cri
tică „Eseuri".

Premiile revistei „România Lite
rară1’ -1 Leonid Dimov, pentru vo
lumele de poezii „7 poeme" și „Pe 
malul Styxului" ; Alexandru Ivasiuc, 
pentru romanul „Interval".

Premiile revistei „Luceafărul" — 
Virgil Mazilescu pentru volumul de 
poezii „Versuri"; Gabriela Melines- 
cu, pentru volumul de poezii „Inte
riorul legii" ; Constantin Țoiu, pen-

V
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• ..Apoi s-a născut legenda :
REPUBLICA - 9,30 ; 11.45 : 14 ;
16,15 ; 18,45 ; 21.
O Rolls Royce-ul galben : PA-
TRTA - 10 ; 12,45 ; 15,15 : 18 ;
20,30, BUCUREȘTI - 8.30 : 11;
13,30 ; 16 ; 18,30 : 21.
• Bună ziua, contesă : FESTIVAL
— 3,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
GRIVIȚA - 9,30 ; 12,15 ; 15,30 ; 18 ; 
20,45, MODERN — 9 : 11,15 ; 13.30 : 
16 ; 18,30 ; 20,45.
• Pianele mecanice : LUCEAFĂ
RUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 10 ; 18,30 ; 
20,45, VICTORIA - 8.45 ; 11,15 :
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
o Un om pentru eternitate : CEN
TRAL — 9,15 ; 11,45; 14,15, GLORIA
— 9,30 ;• 12 ; 14,30 ; 17 ; 19,30.
O Cuțitul în apă : CENTRAL —
16.45 ; 19 ; 21.
• Feldmareșala : LUMINA —
9—15,45 în continuare ; 18.30 ; 
20,45, MIORIȚA — 8.30 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 13,30 ; 21. BUZEȘTI — 15.30 ; 
18.
3 Urletul lupilor : BUZEȘTJ — 
20,30.
O Dominika 
DOTNA — 9 ; ___  , ,
o Neînțelesul : DOINA 
20,30.
• Hiroșima, dragostea mea ; 
UNION — 20,30.
e Strigătul ; UNION - 15,30 ; 18. 
a Brutarul din Valorgue : CINE
MATECA — 12,30 ; 14,30.
• Bilanț în plin marș ; Un pro
gram de propășire economică ; 
Agricultura socialistă în plin a- 
vînt ; Atletism ; Metamorfoze : 
TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.
• Rio Bravo 1 FEROVIAR — B.45—
14 în continuare ; 17,45 ; 20.45.
EXCELSIOR - 10 ; 13 16 ; 19, 
MELODIA — 9,30 ; 13 ; 16,45 ; 20, 
FLAMURA — 9 ; 11.45 ; 14.45 :
17.45 ; 20,30.
• Marele șarpe : AURORA — 9 ;

și prietenii ei :
10,30 ; 12 ; 13,30 ; 16. 

--------- 18.15 :

mai definitorii pentru ti
nerețea orașului se înscrie 
rețeaua învățămîntului. 
Nu-i puțin pentru munici
piul Mediaș să se îngri
jească de buna desfășurare 
a. procesului de învățămînt 
a zece mii de elevi, în 7 
școli generale, în trei licee

tru volumul de nuvele „Duminica 
muțiior".

Premiile revistei „Neue Literatur" 
— Arnold Hauser, pentru romanul 
„Der fragwiirdige Bericht Jakob 
Biihlmann" (îndoielnicul raport ăl 
lui Jakob Biihlmann) ; Irene Mokka, 
pentru volumul de poezii „Alle Brun- 
nen liegen offen" (Toate fîntînile).

Premiile revistei „Familia" — Ion 
Negoitescu. pentru volumul de critică 
„Poezia lui Eminescu" ; Cornel Reg- 
man, pentru volumul de critică 
„Cărți, tendințe, autori".

Premiile revistei „Secolul 20“ — 
Vladimir Streinu. pentru traducerea 
romanului „în căutarea timpului 
pierdut" de Marcel Proust ; Radu 
Enescu, pentru monografia „Kafka" ; 
Virgil Teodorescu, pentru traduce
rea „Poeme" de Paul Eluard.

(Agerpres)

VIATA MUZICALA

Partituri și saliști
cfe valoare

Radio- 
public 

să oar-
lui Radu 

cîștigat con- 
în maturi- 

cu
rezolvă 

acest 
un

a-
pia-
este 
ta-

în Studioul 
televiziunii, un 
numeros a tinut 
ticipe la un eveniment
rar întîlnit în viata 
muzicală : prezentarea 
integrală a concertelor 
pentru oian si orches
tră de Beethoven, 
vînd ca solist ne 
nistul Radu Lupu.

Radu Lupu 
cunoscut ca un
lent cu totul remarca
bil, deținătorul cîtorva 
importante premii in
ternaționale, este foar
te tînăr și 
tul carierei 
tegrala" 
pentru pian 
ven înseamnă o între
prindere care, datorită 
uriașelor si complexe
lor dificultăți ce le im
pune. apare consemna
tă în biografia artistică 
a foarte putini pianiști 

mai

la începu- 
— iar „in- 
concertelor 
de Beetho-

con- 
va- 
tî-a

muzî- 
de se-

— și dintre cei 
mari.

Concertele au 
finnat autentica 
loare pianistică 
nărului solist, 
cian deosebit
rios. Radu Lupu în
cepe să descifreze sen
surile complexe ale ma
sivului bloc de concer
te beethoveniene con- 
fruntînd. în fata Publi
cului si a sa. valabili
tatea primelor conclu
zii și a efortului depus 
Dentru înfățișarea glo
bală a acestora.

Poți să fii sau nu de 
acord cu caracterul de 
performantă al ultimei 
apariții a pianistului, 
poți să fii sau nu de a- 
cord cu 
te ale 
sale — 
me cît 
semnat
Lupu are acoperirea ta
lentului. demonstrația
— credem — poate fi 
acceptată.

anumite aspec- 
interoretărilor 

dar. atîta vre- 
actul de curaj 
recent de Radu

Tehnica 
Lupu a 
siderabil 
tate. Dezinvoltura 
care pianistul 
problemele sub
raport îi permite 
limbai interpretativ de 
o deosebită suplețe. E- 
liberat de dificultățile 
oe care o tehnică gre
oaie sau insuficient for
mată le creează, tînă- 
rul artist se poate pre
ocupa de construirea 
imaginii muzicale în 
olanul înalt al expre
sivității. ale plasticită
ții acesteia. Sunetul, de 
o ireproșabilă calitate 
și bogată cromatică, di
namica inteligentă a 
nuanțelor sînt deopo
trivă de convingătoare. 
Frazînd elegant, de- 
monstrînd o ritmică 
fermă. Radu Lupu rea
lizează adeseori mo
mente de intensă co
municare cu publicul 
căruia i se adresează 
si ne care știe să-1 fas
cineze.

în persoana dirijoru
lui Icsif Conta, pianis
tul Radu Lupu a avut 
mai mult decît un ex
celent acompaniator,, a 
avut un sprijin puter
nic si experimentat. Co- 
laborînd eficient, solis
tul și șeful de orches
tră s-au străduit în sta
bilirea unui climat co
mun. transmitîndu--si u- 
nul altuia, subtil, in
tențiile.

La numai două săp- 
tămîni 1 -am reîntîl- 
nit pe Radu Lupu — 
de data aceasta ca 
protagonist al unui con
cert de sonate. în com
pania tinerei violonis
te Mariana Sîrbu.

Pentru publicul pre
zent în sala mică a 
Palatului a fost o sea
ră de reale satisfacții 
artistice. Radu Lupu

și Mariana Sîrbu — un 
cuplu excelent sudat, 
vibrînd la un rar în
tîlnit unison de sensi
bilitate si profunzime 
de gîndire — au 
terpretat cîteva 
marile sonate 
pian si vioară, 
rind consecvent 
vingător esența 
presie a celei 
Vil-a Sonate 
ethoven. Radu 
și Mariana Sîrbu 
redat noblețea 
plitatea firească a par
titurii. Pentru Maria
na Sîrbu.
II-a de 1 
însemnat 
rea deplină 
său de mare 
căldură, iar 
Debussy — 
etalare a unei 
coloristice și 
remarcabile. Radu Lumi, 
în interpretarea acele
iași sonate de Debussy, 
s-a înfățișat ca pe un 
interpret rafinat si sub
til. iar Beethoven a 
constituit încă o dată 
pentru el prilej de 
sobre, meditații. Sona
ta de Franck — în
tr-un fel punctul cul
minant al programului 
— a însemnat o fru
moasă demonstrație de 
muzicalitate, de con
strucție formală ire
proșabilă.

Suplimentul — par
tea I din Sonata 
pentru vioară și pian 
de Pascal Bentoiu — 
lucrare de superioară 
calitate, ni i-a prezen
tat pe soliști în pers
pectiva înțelegerii a- 
decvate a muzicii ro
mânești contemporane. 
Un motiv în plus să 
urmărim cu încredere 
evoluția
Theodor

11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,
VOLGA — 9,15 ; 11,30 ;■ 13,45 ; 16 :
18.15 ; 20,30.
• Planeta maimuțelor : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15.15 ; 
17,45 ; 20.
• Becket ; 
continuare.
0 Expresul
BUCEGI —

DACIA 8,30—20 în

colonelului von Ryan
9,30 ; 12 ; 15,45 ; 18,15

10,45, TOMIS — 8.30 ; 11 : -----
18.30 ; 21.
• Căderea imperiului 
UNIREA — 15,30 ; 19.
a Primăvara pe
15.30 ; 18 ; 20,30.
> Profesioniștii :
- 15 ; 17,30 ; 20.
• Acest pămint 
GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Ziua în care vin peștii : CO- 
TROCENI — 15,30 ; 18.
a Răscoala : COTROCENI — 50,30.
• Astă seară mă distrez : FLO- 
REASCA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ; 
18.15 ; 20,30.
• Samuraiul s VIITORUL — 
15,30 ; 18.
• Pantoful cenușăresei t VIITO
RUL — 20,30. /
o Un delict aproape perfect : 
MOȘILOR - 15,30 18, RAHOVA
- 15,30 ; 18.
• Soare și umbră : MOȘILOR — 
20,30.
•

16

•ta , 10,111
13,30 : 16

roman

Oder : LIRA

DRUMUL SĂRII

este al meu :

Tunelul : RAHOVA — 20,30. 
Hombre : POPULAR — 15.30; 18. 
Bela : POPULAR — 20,30.
Ce noapte, băieți 1 : MUNCA — 
: 18.
Mica romanță de vară t MUNCA 
20.
Hoțul de piersici : FLACĂRA —•

15.30.
• Winnetou : FLACĂRA
20.30.
• Pensiune pentru holtei : ARTA
— 9,15—16,15 în continuare ; 18,15 : 
20,15.
• Columna (ambele serii) : VITAN
- 15,30 ; 19, COSMOS — 15,30 ; 19.
• Aventurile lui Tom Sawyer ; 
Moartea lui Joe indianul : PRO
GRESUL — 15,30 ; 19.
o Operațiunea San Gennaro i 
CRÎNGAȘI — 15.30 ; 18 ; 20,15.
• Suflete tari : PACEA — 16; 19,15. 
e Premiere strict secrete t FE
RENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,15.

18 :

interlocutorii care subli
niază trăsăturile citadine 
ale vieții medieșenilor. 
Există un „Teatru popular" 
cu izbinzi artistice recunos
cute. (Notez că bugetul ca
sei de cultură e excedentar, 
ceea ce semnifică afluență 
mare de spectatori, în fond

în- 
din 

pentru 
U rmă- 

și con- 
de ex- 
de a 

de Be- 
Lupu 

au 
și sim-

. Sonata 
Brahms a 
valorifica- 
a tonului 

! puritate si 
sonata de 
nrilei de 

verve 
tehnice

lor viitoare.
DRĂGULESCU
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i&em h Biscsmsti
' Prezenta la Bucu
rești' a Conservatoru
lui „GEORGE ENES
CU" din Iași cu două 
formații camerale — 
cunoscute din concer
tul susținut, cu un an 
în urmă — si cu o 
orchestră simfonică, a 
constituit unul dintre 
momentele semnifica
tive ale actualei sta
giuni muzicale.

Cele două concerte 
prezentate au prilejuit: 
nu numai cunoașterea 
calităților 
tive deosebite 
lectivelor, ci 
cient-a acestui 
de idei"' între 
vatoarele din 
București, cu 
stimulativ în antrena
rea tinerelor forte ar
tistice la acțiunea de 
răsnîndire a valorilor 
artei muzicale.

Corul de 
„ANIMOSI". 
de asistentul __
Pănta. a prezentat în 
prima parte a con
certului de muzică de 
cameră un program 
de madrigale france
ze. germane si italie
ne. Calitatea remarca
bilă a interpretării — 
acuratețea intonatio- 
nală. finețea nuanțe
lor. claritatea liniilor 
melodice — nu poate 
fi, totuși absolută în 
cazul unui repertoriu 
aproape in exclusivi
tate omofon. știut fi
ind că latura forte a 
repertoriului a caț>- 
pella o constituie 
cîntul polifonic. Corul 
a dovedit o bună si 
subtilă înțelegere a 
repertoriului abordat, 
o disciplină a cîntu- 
lui. respect si dăruire 
fată de actul interpre
tării artistice.. Un plus

interpreta- 
ale co
și efi- 

„schimb 
Conser- 
Iasi și 
un rol

cameră 
dirijat 
Sabin

dfe strălucire vocală (în 
unele. momente s-a 
resimțit o oarecare o- 
boseală a glasurilor) 
ca și o mai 
variată gamă 
loriului ar i 
cred, această 
la realizarea 
manifestări corale ire
proșabile din toate 
ounctele de vedere.

Ansamblul instru
mental „MUSICA VI
VA" — 
țul 
a constituit 
primei seri 
București, 
programului. ____ _
si gustul elevat al e- 
xecutiei instrumenta
le. prezenta unei so
liste ce îmbină armo
nios cultura muzicală 
— absolut indispensa
bilă interpretului — 
cu o voce caldă, ad
mirabil timbrată, 
constituit 
orincipale 
succes 
meritat. Maria Jana- 
Stoia a 
versiune 
stilistic a piesei ..Pier
rot lunaire" de Schon
berg. impunîndu-se de 
la crima sa evoluție 
ne o scenă bucu- 
resteană ca o inter
pretă de prim ordin.

„Muzica de cameră" 
de A. Paccagnini, în- 
tr-un limbai tehnic e- 
voluat. dar mai puțin 
interesantă ca expre
sie. „Inscripție" de 
Vasile Spătărelu — 
prima secțiune din- 
tr-un ciclu ne versuri 
de Tudor Arghezi. re
velatoare pentru ta
lentul indiscutabil al 
tînărului compozitor 
ieșean, pentru înclina
ția sa către o expre-

largă și 
a reper- 
conduce, 
formație 

i unor

(dirijor asisten- 
Vichentie Tușcă) 

revelația 
ieșene la 
Unitatea 
precizia

de

au 
elementele 
ale unui 

ansamblu
prezentat o 

impecabilă

îmi aduc aminte de anche
tele cu tema : timpul liber, 
îi este asigurată, în Mediaș, 
parcurgerea interesantă a 
orelor libere, cetățeanului ? 
Evident, da. Orașul respiră 
o altă atmosferă decît aceea 
care îmi era mie cunos
cută. Si constat că e un

MEDIAȘUL
și două școli profesionale. 
Cîntărind Cifrele și adău
gind că învățământul dis
pune de 450 cadre didactice, 
vom înțelege că și din acest 
punct de vedere, cum este 
și firesc, asistăm la o dez
voltare impresionantă. Da
că al doilea cetățean lu
crează, fiecare al cincilea 
la loc în bancă și învață. 
Profesorul Gh. Scumpu și 
Petru Dumbrăveanu, direc
torul casei de cultură, sînt

interes pentru manifestări
le artistice). Pictură, muzi
că, balet, un cerc literar se 
înscriu și ele în sfera de 
interes a tineretului local, 

îmi îndrept pașii spre sti
clari. E al doilea popas ine
vitabil pe care-l fac de cite 
ori ajung în Mediaș. Intre 
timp animația de pe stra
dă, vitrinele, galantarele, 
afișele celor trei cinemato
grafe, ale teatrului de stat 
din Sibiu, din Tg. Mureș

oraș elegant, fără acel aer 
de fund de provincie cu o- 
bloanele trase si cadența 
pașilor ve caldarîm a cine 
știe cărui întîrziat punctind 
plictiseala fără leac.

Cu sticlarii am aderențe 
mai vechi, aș spune, lirice. 
Cei de la „Vitrometan" 
m-au învățat că o lecție de 
chimie poate seduce și se 
poate mult deosebi de ex
punerea după manual. Știm 
că-i vorba de nisip cuarțos,

cu un procent cît mat re
dus de fier, de sodă, de do- 
lomit și feldspat, dar de 
aici și pînă la artă e o dis
tanță uriașă, ca de la ma
teria moartă la zborul flu
turelui. La „Vitro" l-am 
avut ca ghid întotdeauna pe 
șeful atelierului de fini
sare, Octavian Forman. E 
de 28 de ani în uzină (are 
45) și se poate spune că 
sticla nu mai are secrete 
pentru el. Ca un degustă
tor expert l-am văzut ghi
cind anul producției, seria, 
numele, calitatea unui pa
har, iar mie nu-mi va reuși 
niciodată să privesc în lu
mină minunea șlefuită 
transparentă a unei căni 
delicate, cum o face dînsul, 
cum o fac sticlarii vechi. 
Amintesc faptul că „Vitro- 
metanul" a cunoscut trans
formări adinei și că se ex
tinde în continuare /șantie
rul o atestă). Marca uzi
nei circulă în lumea largă.

Rămîn un sfert de oră, 
căci vreau să văd cum se 
naște sticla, să văd din nou 
gesturile de ritual ale meș
terilor ei, trecerile croma
tice, de la incandescența

sivi ta*te 
tă. de 
cientă .. . ___
de Edgar Varese, 
fost celelalte trei pie
se ale programului. 
Dirijorul Vichentie 
Tușcă a făcut o bună 
impresie datorită pre
ciziei și autorității cu 
care s-a impus în fata 
ansamblului.

Orchestra simfonică 1 
a Conservatorului. ' 
condusă de Ion Baciu, 
a prezentat un pro
gram menit să îmbi
ne atractivitatea cu 
desfășurarea unor rea
le potente interpreta
tive : Enescu. 
bussy. Schubert 
Wagner. Cultura 
zicală, tehnica si 
ruinta lui Ion Baciu 
s-au materializat în
tr-o excelentă inter
pretare a .Preludiului 
Ia unison" din prima 
suită enesciană. Au 
impresionat plăcut in
tonația perfectă, acor- 
daiul. calitatea si 
consistenta sunetului, 
precizia în atac, sub
linierea sensului pro
fund al acestei inega
labile pagini muzicale.

Interpretarea Sim
foniei a VIII-a de 
Schubert si a uver
turii la ..Maeștrii cîn- 
tăreti" de Wagner au 
relevat o evidentă 
cultură a stilurilor, 
sunlete. o bună cali
tate. îndeosebi a in
strumentelor de su
flat. Rapsodia pentru 
clarinet si orchestră 
de Debussy a prile- 
iuit clarinetistului Ion 
Mica o evoluție lău
dabilă. mai cu seamă 
sub aspect tehnic.

sobră, retinu- 
maximă efi- 
si .Octandre" 

au

De
și 

mu- 
stă-

Vasile DONOSE

S3 H H H
magmei pînă la finețea 
ireală a cupei de cristal. 
Ca și cum aș asista la un 
spectacol de înaltă artă. 
Precizia fiecărei mișcări e 
de domeniul miracolului. 
Cu ani înainte aceleași ges
turi le-am admirat într-o 
baracă sordidă. Azi sîntem 
într-o hală modernă, aeri
sită. luminată. Si profilul 
fabricii încă nu e înche
iat.

Cum nu e încheiat nici 
cel al municipiului Mediaș. 
L-am întîlnit în trecut, ca 
un orășel animat o dată pe 
săptămînă. Timpurile noi 
l-au smuls din inerție. 
Propulsat, ca toate orașele 
noastre, spre trepte supe
rioare, păstrînd intacte 
semnele vîrstei sale de șap
te secole, dar invadat de 
noul ce și-a pus pecetea 
pe obrazul său întinerit, 
Mediașul demonstrează că 
e capabil să ne uimească, 
la fiecare reîntîlnire cu noi 
surprize. Nu-i mai ajung 
zilele săptămînii in această 
etapă a istoriei sale, pentru 
că trăiește din plin ritmul 
dinamic al industrializării, 
al civilizației socialista.
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PREZENTAREA DE CONDOLEANȚE 
LA AMBASADA R. D. GERMANE
Miercuri la amiază, tovarășii 

Constanța Crăciun, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Ilie Murgu- 
lescu, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale, Simion Bughici, 
membru în Biroul Executiv al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, au exprimat condoleanțe 
ambasadorului Republicii Demo

crate Germane la București, Ewald 
Moldt, și membrilor ambasadei în 
legătură cu încetarea din viață a 
prof. dr. Johannes Dieckmann, 
președintele Camerei Populare, vi
cepreședinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane.

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

(Agerpres)

A apărut:

„LUPTA DE CLASĂ"
nr. 2/1969 FOTBAL PE ZĂPADĂ

Cronica zilei
Miercuri după-amiază, a părăsit 

Capitala, înapoindu-se în patrie, 
Kurt Singhubert, ministrul mine
lor, metalurgiei și potasiului din 
R. D. Germană, care a făcut o vi
zită în țara noastră la invitația 
ministrului industriei metalurgice.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspetele a fost condus de Ion 
Marinescu, ministrul industriei 
metalurgice, și membri ai condu
cerii ministerului.

Au fost de față Ewald Moldt, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, și membri ai ambasadei.

★
Peste cîteva zile se încheie cea 

dintîi ediție a cursurilor organi

zate de Centrul de perfecționare a 
cadrelor didactice care muncesc cu 
pionierii, în vederea generalizării 
metodelor interesante de activitate 
și realizării unui larg schimb de 
experiență între comandanții uni
tăților de pionieri.

Tematica primelor cursuri in
clude prelegeri despre bazele ideo
logice, pedagogice și psihologice 
ale activității pionierești, îndrumă
rile practice privind conducerea 
acesteia, diferitele probleme ale 
vieții de organizație, cultivarea 
pasiunii celor mici pentru știință 
și tehnică, pentru manifestări 
cultural-artistice și sportive.

(Agerpres)

In numărul pe luna februarie 
al revistei sînt publicate arti
colele : „Sentimentul înaltei res
ponsabilități sociale" de ION 
MITRAN ; „Tehnică și efica
citate" de BUJOR ALMĂȘAN ; 
„Eficiența economică a investi
țiilor suplimentare în agricul
tură" de OPREA PARPALĂ ; 
„Pornind de la prefețe..." de 
MIRCEA HANDOCA ; „Mișcarea 
sportivă, importantă cerință so
cială" de EMANUEL VALERIU 
și VICTOR BĂNCIULESCU ; 
„Herbert Marcuse — între cri
tică și utopie socială" de EUGEN 
IACOB ; „Vicisitudini integra- 
ționisie" de N. S. STĂNESCU ; 
..Reglementarea prin tratative 
a problemelor internaționale — 
imperativ al timpurilor noastre" 
de I. CLOȘCĂ.

La rubrica „Statul socialist și 
cetățeanul" sînt înserate : „Uma
nismul raporturilor dintre orga
nele de stat și cetățeni" de NE-

CULAI FROST ; „Conlucrarea 
strînsă cu masele — obligație 
primordială a consiliilor popu
lare" de CLEMENT RUSU.

în cadrul rubricii: „Sociolo
gie și investigație socială" : AN
DREI ROTH publică „Sociologia 
sociologiei" în actualitatea știin
țifică", iar GRIGORE POPES
CU : „Sociologia medicine! ca 
știință". Rubrica „Note" este 
prezentă prin articolele semnate 
de MIHAI IORDĂNESCU : 
„Științele sociale în școala de 
cultură generală" și A. TUDOR : 
„Beția de cuvinte", iar rubrica 
„Documentar" prin articolul 
„Tendințe actuale ale dezvoltă
rii agriculturii în dezbaterea 
Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricul
tură" de OCTAVIAN FENEȘAN

Revista mai cuprinde rubri
cile : „Critică și Bibliografie" și 
..Din presa partidelor comuniste 
și muncitorești".

Zs .

Rapid București — Dukla Banska Bystrica 1-0

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

umedă în toată țara. Cerul a fost a- 
coperit. Au căzut precipitații sub for
mă de ploaie în Banat și Crișana, 
sub formă de ploaie, lapoviță și nin
soare în Oltenia, Transilvania și Do- 
brogea, și sub formă de ninsoare în 
Muntenia și Moldova. Vîntul a su
flat slab, pînă la potrivit, exceptînd 
sud estul Munteniei, Dobrogei și Mol
dova unde a prezentat intensificări 
din sectorul nord-est, viscolind pe 
alocuri zăpada. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între minus 5 grade 
la Suceava, Cotnari și Tg. Neamț și 
plus 6 grade la Gurahonț, Sighet,

Caransebeș și Moldova Veche. în 
București: Vremea a fost umedă, cu 
cerul acoperit. A nins intermitent. 
Vîntul a suflat potrivit, cu intensi
ficări în cursul dimineții, cînd a vis
colit zăpada. Temperatura maximă a 
fost de zero grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
28 februarie, 1 și 2 martie. în țară : 
Vreme în general umedă, cu cerul 
mai mult noros. Vor cădea precipi
tații locale, sub formă de ploaie, la
poviță și ninsoare. Vînt potrivit, cu 
intensificări temporare în sudul și es
tul țării. Temperaturile minime voi 
fi cuprinse între minus 8 și plus 2 
grade, iar maximele între minus 4 
și plus 6 grade. în București: Vreme 
umedă, cu cerii mai mult noros. Vor 
cădea precipitații temporare. Vînt 
potrivit. Temperatura staționară la 
început, apoi în creștere ușoară.

Numerele extrase 
la concursul 

PRONOEXPRES nr. 9 
din 28 februarie 1969

EXTRAGEREA I : 6 27 11 16 44 2
FOND DE PREMII :: 455.853 Iei

EXTRAGEREA A H-A : 18 24 29 15
13 11 33
FOND DE PREMII : 373.669 lei

Premiile întregi și sferturi 
de la tragerea LOTO 

din 21 februarie 1969
EXTRAGEREA I : Categoria a Il-a : 

4 variante a 21.461 Iei și 5 va
riante a 5.365 lei ; a IlI-a : 128 a 
1.027 Iei și 73 a 256 lei ; a IV-a : 
380 a 438 Iei și 193 a 109 Iei ; a 
V-a : 955 a 208 lei și 500 a 52 lei.
Report categoria I : 75.115 Iei

EXTRAGEREA A II-A : Categoria
A : 1 variantă a 93.527 lei întreg ; 
categoria B : 1 a 62.352 lei și 2 a 
15.588 lei ; categoria C : 4 a
13.856 iei și 11 a 3.464 lei ; cate
goria D : 880 a 100 lei și 1686 
a 25 Iei.

RADIORECEPTORUL „SELECT - 68 T“
Poate că imaginea fotografică nu vă 

sugerează totul despre noul radiore
ceptor Select-68 T care se desface 
prin magazinele de specialitate. Se 
vede, aparatura este montată într-o 
elegantă casetă din placaj furniruit. 
Este un radioreceptor staționar tip 
superheterodină cu 4 game de lun
gimi de undă, 11 tranzistori, 3 diode, 
un temistor, o punte redresoare, an
tenă de ferită. Pentru a cornuta ga
mele de undă vom folosi un comuta
tor cu claviatură. Este înzestrat și cu 
’ utoane pentru acord fin, volum so- 

. nor, bucșă pentru conectarea unei an
tene exterioare, bucșă pentru conec
tarea unui magnetofon sau pick-up.

Se poate alimenta la rețeaua de 
220 și 110 V.

Prețul ? 1 200 lei. Poate fi cumpă
rat și cu plata în rate.

„DECADA
MĂRȚIȘORULUI"

In magazinele
COOPERAȚIEI

DE CONSUM
Să consemnăm printre tra

diționalele manifestări de pri
măvară și un frumos obicei 
cu ample rezonanțe sufletești. 
Este străvechiul obicei de a 
oferi mamei, soției, fiicei, 
prietenei iubite un cadou, un 
mărțișor. Și, de ce să n-o spu
nem, este un minunat prilej 
de a cunoaște și aprecia no
blețea sufletească a celor din 
jur.

Așa după cum se poate con
stata, magazinele cooperației 
de consum desfac în aceste 
zile un bogat sortiment de 
mărțișoare, de articole de po
doabă. cosmetice și alte obiec
te specific feminine.

.. Fără îndoială, este dificil s.ă. 
alegeți un cadou din variatele 
articole ce vi le pun la dispo
ziție magazinele. Orice, o pe
reche de cercei, o broșa, un 
colier, sau o pălărie, un batic, 
o eșarfă, tricotaje sau confec
ții de cea mai bună calitate, 
pantofi practici, comozi, ele
ganți, după ultima linie a mo
dei, o poșetă etc. poate consti
tui un cadou plăcut și util.

Să nu uităm că „Decada 
mărțișorului" ce are loc între 
27 februarie și 8 martie este 
pentru toți bărbații un mic și 
nu lipsit de semnificație exa
men de afecțiune și bun gust, 
pe care vi-1 înlesnește coope
rația de consum prin magazi
nele sale.

Pe un timp foarte friguros și în 
fața unei asistențe de circa 4 000 
de spectatori (cifră impresionant 
de mare dacă ținem seama de tem
peratura foarte scăzută), ieri pe 
stadionul Giulești intr-un meci 
internațional amical de fotbal 
Rapid București a învins cu scorul 
de I—0 (l—0), echipa cehoslovacă 
Duklo Banska Bystrica. Unicul 
punct a fost marcat în minutul 24 
de Mazurachis. Rapidiștii au apă
rui pe teren în următoarea forma
ție : Rămureanu — Lupescu, Mo- 
troc, Dan, Greavu — Dinu, Dumi
tru — Năsturescu, Adam, Mazura
chis, Petreanu. Arbitrajul lui C. Pe- 
trea — autoritar și competent. In 
deschidere, Rapid (tineret) a ter
minat la egalitate, 0—0 cu Metalul 
București.

Echipa Dukla Banska Bystrica 
va juca sîmbătă la Tg. Mureș cu 
formația locală A.S.A. O fază din meciul de pe Giulești

PRIMII LIDERI LA
„MONDIALELE» DE

La Colorado Springs (S.U.A.) au în
ceput campionatele mondiale de pa
tinaj artistic. In proba de perechi, 
după figurile obligatorii, conduce 
cuplul sovietic Irina Rodnina — A- 
lexei Ulanov (campion european) cu 
104,9 puncte. Urmează, în ordine : 
Ludmila Belousova — Oleg Protopo- 
pov (U.R.S.S.) 103,3 puncte, Tamara 
Moskvina — Alexei Mîșin (U.R.S.S.) 
102,5 puncte, Cynthia și Ronald 
Kauffman (S.U.A.) 101,7 puncte, Hei-

PATINAJ ARTISTIC
deinarie Steiner — Heinz Ulrich 
Walter (R.D.G.) 100,6 puncte etc. in 
proba feminină individuală, după 
patru exerciții obligatorii, pe primul 
loc se află Gabriele Seyfert (R.D.G.) 
și Beatrice Schuba (Austria), cu cîte 
729 puncte fiecare, urmate de Hanna 
Mașkova (Cehoslovacia) și Zsuzsa 
Almassy cu cîte 688 puncte. Hanna 
Mașkova, accidentată Ia antrenament, 
nu a putut concura în plenitudinea 
foiței sale.

în cîteva rinduri
o Proba de slalom special din ca

drul campionatului mondial de schi 
profesionist (competiția se desfă
șoară în Japonia) a revenit, surprin
zător, japonezului Tsuneo Noro, care 
l-a învins cu 37 sutimi de secundă 
pe francezul Adrien Duvillard. Pe 
locul 3 s-a clasat austriacul Hias 
Leitner, iar pe locul 4 Leo Lacroix.

• Etapa a 3-a a Turului ciclist aj 
Sardiniei, Arbatax — Nuoro (130 km), 
a fost cîștigată de Italianul Gian
carlo Pol'idori, în 4hO6’H’’. secundat, 
cu același timp, de Claudio Miche- 
lotto. Grosul plutonului, cuprinzînd 
pe Motta. Anquetil, Adorni, a sosit 
Ia interval de 4’29”, iar olandezul 
Janssen după 22’47”. in fruntea cla
samentului a trecut Michelotto.

® în meci pentru „Cupa campio
nilor europeni" Ia volei (feminin), 
echipa poloneză Start Lodz a învins 
cu 3—0 formația Paris Universite 
Club.

« Intr-nn meci tur, contînd pentru 
sferturile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" Ia fotbal, ieri, la 
Trnava, echipa cehoslovacă Spartak 
a învins cu scorul de 2—1 (2—0) 
echipa A.E.K. Atena.

• Numeroși spectatori au urmărit 
ieri Ia Split meciul internațional 
amical de fotbal dintre echipele Iu
goslaviei și Suediei. Gazdele au ob
ținut victoria cu scorul de 2—1 (2—1).

o După trei runde, în turneul in
ternațional de șah „TaIlin-69", în 
frunte se află Stein, Arulaid și Nei 
cu cîte 2,5 puncte fiecare. La o ju
mătate de punct urmează Keres, 
Gufeld și Gipslis. Iuliu Szabo (Ro
mânia) totalizează un punct. El a 
remizat cu Keres în prima rundă, a 
pierdut apoi la Tarve (U.R.S.S.) și 
a remizat cu Beek (Finlanda).

o Campionatele mondiale de lupte 
libere și lupte greco-romane vor în
cepe la 1 martie la Mar del Plata 
(Argentina) și vor reuni sportivi din 
21 de țări, printre care Austria, Bul
garia, Canada. Cuba, Iran, Japonia, 
Mexic, România. S.U.A., U.R.S.S. și 
Argentina.

o înaintea ultimei etape a cam
pionatului mondial de motociclism 
pe gheață, în clasament conduce 
sovieticul Boris Samorodov cu 29 
puncte, urmat de Kucerenko (28 
puncte).

e La Skoplje, în turneul pentru 
grupa C a campionatului mondial de 
hochei pe gheată, Japonia a învins 
Danemarca. Scor : 11—1 (1—1, 5—0. 
5—0).

« Miercuri la Budapesta in meci 
retur pentru „Cupa orașelor tîrguri" 
la fotbal, Ujpest Dozsa a terminat la 
egalitate ; 2—2 (0—2) cu echipa Le- 
gia Varșovia. Fotbaliștii maghiari, 
care cîștigaseră primul joc cu 1—0 
s-au calificat pentru turul următor.
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—1968 reprezintă peste jumătate din 
volumul total al fondurilor fixe exis
tente în economie, iar în ce privește 
fondurile fixe productive, această 
proporție este și mai ridicată : 2/3 
din totalul lor.

Acest proces de intensă înzestrare 
a economiei naționale cu fonduri fixe 
s-a realizat în condițiile unei tot mai 
bune gospodăriri a fondului de acu
mulare : în timp ce în anul 1965, 
78,3 la sută din acesta s-a acordat 
pentru creșterea fondurilor fixe și
21.7 la sută pentru sporirea fondu
rilor circulante, în anul trecut — 
datorită folosirii judicioase a fondu
rilor circulante, creșterii vitezei de 
rotație a acestora — partea destinată 
din fondul de acumulare pentru 
creșterea fondurilor circulante a fost 
de numai 15,3 la sută, ceea ce a fă
cut posibil ca partea alocată spori
rii fondurilor fixe să se ridice la
84.7 la sută. Aceasta este încă o do
vadă a creșterii eficienței economice 
în utilizarea fondului de acumulare 
și, implicit, a venitului national.

Chiar și numai aceste cifre și pro
porții demonstrează efortul economiei 
naționale și orientarea realistă în fo
losirea chibzuită a venitului națio
nal pentru acumulare și pentru dez
voltarea bazei tehnico-materiale a 
socialismului, pentru utilarea cu ma
șini și instalații moderne a între
prinderilor industriale, a tuturor ra
murilor producției materiale — ceea 
ce reprezintă o caracteristică proprie 
țărilor adine angajate pe drumul in
dustrializării și modernizării. Aceste 
eforturi au dat roade și au avut ca 
efect creșterea eficienței activității 
economice. în această privință este 
semnificativă sporirea venitului na
tional ce revine la 1 000 lei fonduri 
fixe productive cu 46 la sută în 1968, 
comparativ cu anul 1950, iar în in
dustrie cu 92 la sută. De asemenea, 
gradul de înzestrare tehnică a mun
cii — exprimat prin volumul fondu
rilor fixe ce revin pe o persoană 
ocupată în sfera producției materiale 
— ca factor important ce contribuie 
la sporirea productivității muncii so
ciale, a crescut de 3,2 ori în perioada 
1950—1968. Așa se explică de ce anul 
trecut, în industrie, la o creștere cu 
un procent a înzestrării muncii cu 
fonduri fixe, productivitatea muncii 
sociale a sporit de aproape două ori.

Toate acestea reflectă caracterul 
progresiv al proceselor și fenomene
lor ce au avut loc in economia noas
tră In anii construcției socialiste, a 
căror esență constă în consolidarea 
poziției industriei ca ramură domi
nantă, conducătoare în ansamblul

economiei, ca factor decisiv al creș
terii economice, care — așa cum se 
subliniază în Manifestul Frontului 
Unității Socialiste — „aduce astăzi 
o contribuție hotărîtoare la avîntul 
întregii economii, la valorificarea bo
gățiilor țării, la sporirea avuției na
ționale și creșterea bunăstării po
porului". Cîteva date comparative 
sînt semnificative pentru nivelul ta- 
tins în dezvoltarea industrială a tării. 
Producția globală industrială a anu
lui 1968 depășește pe cea realizată 
în întreaga perioadă a primului cin
cinal 1951 -1955 ; industria noastră 
produce anul acesta în 24 de zile cît 
în întreg anul 1938. Concomitent cu 
creșterea în ritm susținut a produc
ției, au avut loc modificări substan
țiale,;în profilul industriei românești, 
locul central ocupîndu-1 ramurile de

obținută în anul I960, ceea ce de
monstrează justețea măsurilor stabi
lite de partid pentru intensificarea 
dezvoltării unor subramuri hotărî
toare pentru progresul tehnic con
temporan.

Este limpede că acum, la aproape 
un sfert de veac de la eliberarea
țării, industrializarea socialistă nu 
mai este o problemă teoretică, un 
deziderat, ci o realitate materială. 
România a devenit o tară industrială 
în plin proces de dezvoltare, perfec
ționare și diversificare. Au fost crea
te subramuri noi, cum sînt industria 
de rulmenți, de autovehicule și auto
turisme, de tractoare, de mașini a- 
gricole, de locomotive Diesel și elec
trice, de utilaje energetice, utilaje 
pentru construcții și rutiere, de car
gouri și motonave de mare tonaj, de

tul total al țării. A sporit simțitor 
ponderea produselor cu un grad tot 
mai înalt de prelucrare industrială, 
cu caracteristici tehnice și calitative 
ridicate.

împreună cu industria, agricultura 
se integrează și ea în mod organic în 
dezvoltarea generală, complexă și 
echilibrată a economiei naționale. A- 
gricultura a cunoscut — în anii con
strucției socialiste — schimbări im
portante determinate în primul rînd 
de reorganizarea ei pe baze socialiste 
și de dezvoltarea forțelor ei de pro
ducție. Rezultatele pozitive obținute 
în creșterea producției agricole se 
datoresc dezvoltării continue a bazei 
tehnice-materiale, extinderii mecani
zării și chimizării lucrărilor agricole, 
a suprafețelor irigate — pe baza im
portantelor fonduri de investiții alo-

pate în agricultură în rîndul salaria- 
tilor, în special în activitățile care au 
o productivitate și o eficiență econo
mică sporită. Astfel, ponderea popu
lației ocupate neagricole a crescut 
la 48 la sută în anul 1968, compara
tiv cu 25,9 la sută în 1950, în timp ce 
ponderea populației ocupate în agri
cultură a scăzut de la 74,1 la sută la 
52 Ia sută. în cadru] populației o- 
cupate. ponderea salariatilor s-a 
dublat între anii 1950—1968 (de 
la 24,6 la sută la 49,4 la sută). A 
crescut ponderea populației ocu
pate în domeniul invățămîntului, 
ocrotirii sănătății, științei, cultu
rii, artei, activitățile de servicii — 
tendință ce caracterizează societatea 
contemporană.

Schimbările intervenite în reparti
ția populației pe sfere de activitate au

lor economice și sociale, multe loca
lități din tară au dobindit caracte
risticile specifice orașelor, populația 
urbană a ajuns să dețină 40,1 la sută 
din întreaga populație a tării, față 
de 23,4 la sută în anul 1948 și 31,3 
la sută în 1956.

Construcția de locuințe desfășurată 
atît la orașe cît și Ia sate, din fon
durile statului sau pe bază de cre
dite acordate de către stat, precum 
și construirea de locuințe cu mij
loace proprii de către populație, a 
cunoscut între anii 1951—1968 un ritm
înalt de creștere. Este de retinut 
că, în totalul fondului locativ exis
tent la sfîrșitul anului 1968, ponde
rea locuințelor construite în anii 
1951—1968 se ridică la circa 45 la
sută. Un asemenea grad de reînnoire 
a locuințelor, într-un interval de

V
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bază — așa-numitele ramuri Hle 
creșterii economice — de care de
pinde înzestrarea tehnică a tuturor 
sectoarelor economiei, valorificarea 
superioară a resurselor naturale și 
de muncă — energetica, metalurgia, 
construcția de mașini, chimia. Este 
de relevat că, în comparație cu 1938, 
producția industriei energiei elec
trice și termice a fost în anul 1968 de 
45 ori mai mare, a construcțiilor de 
mașini și a prelucrării metalelor de 
36 ori, iar a industriei chimice de 61 
ori.

Dacă aducem comparația Ia pe
rioade mai apropiate, valoarea și 
consistența acestor realizări sînt și 
mai expresive. Astfel, producția de 
energie electrică a anului 1968 depă
șește cu 65 la sută pe cea realizată 
în întreaga perioadă a primului plan 
cincinal (1.951—1955), producția de 
oțel — cu aproape 40 la sută, iar 
producția de tractoare este aproape 
egală cu cea a primului cincinal : 
producția de îngrășăminte chimice 
obținută anul trecut întrece întreaga 
producție realizată în perioada 
1955—1963. în cadru) producției in
dustriei construcțiilor de mașini și a) 
prelucrării metalelor, care a crescut 
de 3,40 ori în 1968 fată de 1960, pro
ducția industriei electrotehnice a 
crescut intr-un ritm mai accentuat, 
fiind de 5,33 ori mai mare decît cea

utilaje pentru industria chimică, de 
îngrășăminte chimice, coloranți, ma
teriale plastice, fibre și fire sintetice, 
de aparate de radio și televizoare, 
frigidere și altele. Au fost construite 
noi întreprinderi și combinate înzes
trate cu tehnică modernă ; numai în 
perioada 1966—1968 au intrat în func
țiune peste 700 uzine, fabrici și secții 
industriale noi, iar multe din între
prinderile existente au fost extinse și 
modernizate.

Concomitent cu dezvoltarea și di
versificarea producției, a avut loc și 
un proces de concentrare a produc
ției industriale. Dacă în 1950 ponde
rea întreprinderilor cu peste 500 de 
muncitori reprezenta 27,0 la sută, în 
anul 1968 a ajuns la circa 65 la sulă 
în totalul întreprinderilor industriale 
republicane ; în prezent, aproa
pe 50 Ia sută din numărul de mun
citori industriali lucrează în între
prinderi mari, cu peste 2 000 munci
tori fiecare. Este o caracteristică 
calitativă ce trebuie adăugată celor
lalte care definesc industria actuală 
a României socialiste

Transformările structurale, calita
tive din economia țării și, mai ales, 
din industrie au imprimat o îmbu
nătățire progresivă a comerțului nos
tru exterior. în prezent, mărfurile 
furnizate de industrie au ajuns să 
contribuie cu aproape 4/5 la expor

tate de stat în acest scop — precum 
și concentrării procesului de produc
ție în mari unități agricole. La sfîr- 
șitul anului trecut existau 352 între
prinderi agricole de stat, cu o supra
față agricolă de 2 114 mii ha (14,1 la 
sută din suprafața agricolă a tării), 
4 673 cooperative agricole de produc
ție cu o suprafață de 9 077 mii ha 
(60,6 din suprafața agricolă a țării) 
și 289 întreprinderi pentru mecaniza
rea agriculturii. Ca urmare a pro
cesului susținut de modernizare a 
agriculturii și prin eforturile țără
nimii cooperatiste și ale lucrătorilor 
din unitățile agricole de stat, produc
ția agricolă globală medie în perioada 
1966—1968 a fost mai mare cu circa 
24 la sută decît media producției ob
ținute în cei cinci ani anteriori.

Progresele obținute în dezvoltarea 
tuturor ramurilor economiei noastre 
și modificarea structurii producției 
sociale — pe baza industrializării so
cialiste a tării — au avut ca rezultat 
deplasări în structura populației ocu
pate. Totodată, modificarea ponderii 
populației ocupate în ramurile și 
activitățile neagricole — industrie, 
construcții, transporturi și altele — 
este o consecință a redistribuirii în
tre ramuri a acesteia ,în funcție de 
nevoile economiei naționale, prin tre
cerea progresivă a populației ocu-

avut loc atît pe ansamblul economiei 
naționale, cît și pe fiecare ramură 
în parte. A crescut numărul de sala- 
riați ce revin la 1 000 locuitori, care 
in anul 1968 a atins nivelul de 242, 
fată de 130 în anul 1950. Este evident 
că cerințele dezvoltării economiei na
ționale, diversificarea ramurilor și 
creșterea continuă a potențialului 
economic al țării au avut ca efect 
transformări în structura socială a 
populației. în cursul unei perioade 
de 10 ani, ponderea categoriei sociale 
a muncitorilor s-a modificat de Ia 
23,7 la sută la 39,9 la sută, iar a ță
ranilor cooperatori de la 7,2 la sută 
la 38,6 la sută (după datele recensă- 
mintelor din anii 1956 și 1966). în a- 
ceeași perioadă, numărul persoanelor 
cu studii superioare a crescut cu 
53,6 la sută, iar al absolvenților școli
lor medii și profesionale de aproape 
2,8 ori.

Progresul economic și social al tării 
pe baza industrializării socialiste a 
determinat accelerarea ritmului de 
urbanizare. Este știut că procesul de 
creștere a populației urbane s-a des
fășurat în trecut în România într-un 
ritm extrem de lent. în anii con
strucției socialiste, ca urmare a mi- 
grației forței de muncă către marile 
orașe, si centre industriale, precum 
și a faptului că, datorită dezvoltării

timp relativ 
ză existenta 
lății între 
economic al

scurt, demonstrea- 
unei strînse core- 

mărirea potențialului 
țării- și posibilități

le crescînde de dezvoltare a con
strucțiilor de locuințe — parte inte
grantă a politicii partidului și statu
lui nostru de ridicare a nivelului de
trai al oamenilor muncii.

Fiecare pas înainte in edificarea 
socialismului în țara noastră a con
tribuit la micșorarea treptată a de
calajului în dezvoltarea economiei 
față de țările avansate din punct de 
vedere industrial. Semnificativ pen
tru aprecierea locului actual al 
României în economia mondială 
este faptul că, după unele calcule, 
tara noastră deține în prezent apro
ximativ 1 la sută din producția in
dustrială mondială, față de numai 
0,2 la sută din suprafața globului și 
0,6 la sută din populația lumii.

Marile realizări obțiuute de po
porul nostru, în anii construcției so
cialiste, în dezvoltarea economică și 
socială a țării — între care perioada 
actualului cincinal se distinge ca o 
nouă și însemnată etapă pe această 
cale — demonstrează cu pregnanță 
justețea și clarviziunea politicii eco
nomice a partidului și statului 
nostru, orientată consecvent spre fău
rirea unei economii moderne, clădite 
pe o puternică bază industrială, spre 
dezvoltarea ei ca un complex unitar, 
armonios și echilibrat. Toate aceste 
înfăptuiri evidențiază superioritatea, 
forța socialismului, inepuizabilele 
sale posibilități de progres și civili
zație. Cu conștiința de a se ști făuri
torul unor noi și însemnate reali
zări, poporul nostru privește cu ne
mărginită încredere viitorul, fiind 
hotărît să ducă la bun sfîrșit progra
mul de desăvîrșire a construcției so
cialiste, elaborat de partid, să ri
dice România pe noi trepte ale pro
gresului și civilizației.

Guran. care a conclus tot 
timpul, primind în plin visco
lul. Dacă pină în satul Padina 
Mică am mai avut puncte de 
reper, pe ultimii 7 km doar 
simțul extraordinar de orien
tare al căpitanului Guran, care, 
bazat pe indicații foarte vagi, 
(menționez, nu mai fusese nici
odată pe aceste locuri), a reu
șit să ne ducă cu o precizie 
matematică acolo unde trebuia. 
Sincer să fiu, la un moment dat, 
inotînd cu tancheta ne o mare 
de zăpadă, spulberată de rafa
lele viscolului, cu o vizibilitate 
foarte redusă, trebuie să recu
nosc că, deși mat fusesem de 
multe ori pe acolo si cunoșteam 
locul, nu mai știam unde mă 
aflu si nici în ce direcție tre
buie să mergem. Aveam im
presia că ne găsim în postura 
unor exploratori polari rătăciți 
pe o banchiză.

Se zice despre noi. medicii, 
că prin însăși meseria noastră, 
fiind obisnuiti să vedem zi de 
zi suferința fizică si psihică sub 
toate aspectele ei. sîntem mai 
puțin impresionabili. ne stăpî- 
nim si ne exteriorizăm mai pu
țin sentimentele. Poate că nu 
este chiar așa și in cele ce ur
mează am să vă relatez o se
rie de momente care m-au im
presionat atît de mult că nu
mai cu mare greutate 'am reu
șit să-mi stăpînesc emoția.

Cînd am ajuns în fața școlii 
din Iablanița, punctul terminus 
al primei etape, și am coborît 
din tanchetă, am văzut că fața 
si pieptul căpitanului Guran e- 
rau acoperite de o platoșă de 
gheată datorită viscolului pe 
care-l primise tot timpul în 
față, dar în ochi avea lacrimi 
de fericire: „Ați văzut că am 
ajuns, tovarășe doctor ? !“. Este 
adevărat că pe drum, la un mo
ment dat. îmi exprimasem în
doiala că vom mai reuși să a- 
jungem. Pătruns de misiunea pe 
care o avea de îndeplinit, con
știent că de el depindeau două 
vieți, a mamei si a copilului 
care trebuia, să se nască, n-a 
vrut să încredințeze nimănui 
conducerea vehiculului și nici 
n-a oprit vreodată pentru a se 
mai încălzi, cu toate că-și dă
dea prea bine seama că riscă 
să-i degere fața. Acest lucru 
l-au observat si foarte multi ce
tățeni care se adunaseră în ju
rul nostru și în privirile mul
tora am observat admirație cînd 
se uitau la „arătarea" cu chipul 
Si pieptul de gheață. Era o tă
cere profundă care marca e- 
motia tuturor celor de fată.

La întoarcere, gravida a fost 
așezată într-o poziție cît mai 
comodă, pe o saltea, bine în
velită cu mai multe naturi, iar 
doi dintre noi am ales o ase
menea poziție ca prin trupurile 
noastre^ să o apărăm de vîntul 
care pătrundea în interior. La 
puțin timp după plecare, cei doi 
ostasi — Mocanu Nicolae si Du
mitru Dumitru — cu riscul pro
priei lor sănătăți, temperatura 
fiind cu multe grade sub zero, 
la care se mai adăuga si vîn
tul. considerînd probabil că 
protecția mamei este insuficien
tă și-au dezbrăcat mantalele si 
au învelit-o, ei rămînînd în 
vestoane. l-am urmărit tot 
timpul drumului cu cită gingă
șie si dragoste au ajutat-o pe 
această mamă, căutînd să-i cre
eze condiții cît mai bune, ca 
să simtă mai puțin asprimea 
drumului. Cită teamă am citit 
în ochii acestor oameni, cînd, 
la un moment dat. a trebuit să 
oprim tancheta pentru o mică 
intervenție medicală la care am 
fost nevoit să recu-g, ca ur
mare a unei situații critice prin 
care trecea gravida. Si cită 
bucurie am văzut in ochii lor 
cînd am spus : „Totul e bine, 
putem pleca mai departe !“. 
Cred că orice comentariu în 
plus este de prisos

în fine, ultimul moment e- 
moționant l-am trăit în fata u- 
nui spital de pe traseul nostru, 
unde, după o examinare a gra
videi. s-a decis transportarea ei 
la maternitatea din Turnu Se
verin — fapt care nu. mai pre
zenta însă nici o dificultate. 
M-am dus la poarta spitalului 
unde așteptau îngrijorați cei 
trei ostași și le-am spus : „Dra
gii mei, vă felicit din toată ini
ma pentru victoria voastră ! E- 
fortul vostru de astăzi n-a fost 
făcut în zadar si datorită vouă 
atît mama cît si copilul sînt 
salvați Abia am rostit a- 
ceste cuvinte și s-a dezlănțuit 
o adevărată explozie de bucu
rie. un vălmășag de îmbrăți
șări. sărutări si lacrimi de fe
ricire.

într-adevăr, victoria fusese 
deplină. în noaptea aceea Eli- 
sabeta Păun din comuna Padi
na Mare, satul Iablanița, jude
țul Mehedinți, a dat naștere u- 
nui flăcău. „Atît mama cît și 
copilul sînt bine", sună comu
nicarea laconică a maternității 
din Turnu Severin. Doresc a- 
cestui nou cetățean al patriei 
noastre să fie un demn urmaș 
al celor trei ostasi grație că
rora își datorează astăzi viața 
și să moștenească de la ei dîr- 
zenia. tăria de caracter și spi
ritul de sacrificiu. V-am scris 
aceste rinduri încercînd să a- 
duc tin elogiu armatei și osta
șilor noștri. Ca simplu cetățean 
tin să mulțumesc și să-mi ex
prim întreaga mea admirație 
fată de profunda înțelegere si 
promptitudine cu care a răs
puns comandantul unității, pen
tru fapta cutezătoare a celor 
trei eroi (eu așa îi considerI): 
căpitan GURAN CONSTANTIN, 
fruntaș MOCANU NICOLAE și 
soldat DUMITRU DUMITRU. 
Totodată, felicit din toată ini
ma pe părinții care i-au cres
cut. pe educatorii care au știut 
să le poarte mai departe pașii, 
ve romandantil militari pentru 
modul cum au știut să cizeleze 
educația acesta- OAMENI.
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TEL AVIV. — Levi Eshkol, pri
mul ministru al Israelului, a dece
dat miercuri dimineața în urma unui 
atac de cord, a anunțat postul de 
radio Ierusalim.

Levi Eshkol s-a născut în octom
brie 1895. Membru al guvernului din 
anul 1948 el a deținut diferite por
tofolii, iar în 1963 a devenit prim- 
miniștrii.

★
Postul de radio Ierusalim men

ționează totodată că Yigal Allon, vi- 
cepremier, a fost desemnat provizo
riu ca șef al guvernului.

rou aflat la parterul clădirii a fost 
plasată o bombă a cărei explozie a 
pricinuit pagube materiale. Nu au 
fost semnalate victime omenești.

★
Frontul popular pentru eliberarea 

Palestinei a dat publicității la 
Amman un comunicat în care își a- 
sumă responsabilitatea pentru aten
tatul care a avut loc în incinta clă
dirii consulatului britanic de la Ie
rusalim, anunță agenția France 
Presse.

Londra. Demonstrafis în sprijinul luptei drepte a Frontului Național de E- 
liberare din Vietnamul de sud

VIETNAMUL DE SUD

PERU

Colaborarea economică
să se realizeze

in spiritul
respectului reciproc

în Comitetul de pregătire a celui de-al li-lea

Deceniu al 0. N. U. pentru Dezvoltare

Scrisoarea adresată de Misiunea
permanentă a României 
pe lingă Națiunile Unite

CAIRO. — Noul ambasador bri
tanic la Cairo, Richard Beaumont, 
care a sosit săptămîna aceasta în 
capitala R.A.U., a declarat că An
glia nu a încheiat pînă în prezent 
nid un acord cu Israelul referitor 
la livrarea de armament către a- 
ceastă țară — informează cotidianul 
egiptean „Al Ahram". Diplomatul en
glez a subliniat că guvernul său pro
movează o politică de limitare a tu
turor livrărilor de arme destinate ță
rilor din Orientul Mijlociu.

Tot din Cairo se anunță că situa
ția din Orientul Mijlociu și relațiile 
anglo-eglptene se vor afla în cen
trul convorbirilor pe care le va avea 
cu oficialitățile britanice Mahmud 
Fawzi, consilier al președintelui 
Nasser pentru afaceri externe și 
membru al Comitetului executiv 
suprem al Uniunii socialiste arabe, 
care urmează să sosească la 9 mar
tie la Londra, relatează agenția 
M.E.N.

Enumerînd problemele înscrise pe 
agenda acestor convorbiri, agenția 
M.E.N. precizează : contactele între 
reprezentanții celor patru mari pu
teri și poziția Marii Britanii ; deblo
carea celor 14 nave din Canalul de 
Suez ; noua etapă a misiunii Jarring, 
poziția Angliei față de rezoluția Con
siliului de Securitate din noiembrie 
1967 și în special modul în care o in
terpretează ; activitatea organizațiilor 
de rezistență palestiniene ; relațiile 
între R.A.U. și Marea Britanie și 
dezvoltarea lor.

BAGDAD. — Ministrul afacerilor 
interne al Irakului, generalul Saleh 
Mahdi Ammash, a dispus miercuri 
încetarea urmăririi iudiciare împo
triva unui număr de 161 de per
soane. cu prilejul sărbătorii musul
mane ’ Bairam. anunță agenția 
M.E.N. Vor beneficia de această mă
sură mai multe persoane condam
nate în contumacie sub acuzații de 
natură politică, precum și cîteva 
foste personalități avînd în pre
zent domiciliu forțat.

SAIGON 26 (Agerpres). — In 
cursul zilei de miercuri, cea de-a 
patra zi a ofensivei generale a for
țelor patriotice, scrie corespondentul 
agenției U.P.I., patrioții au atacat pu-

LA ULTIMA REUNIUNE A U.E.O.

Agravarea divergențelor
franco-engleze

LONDRA 26 'Agerpres). — Miercuri 
avut loc la Londra, pentru a treia

KHARTUM. — Hassan Sabri El 
Kholi, reprezentantul personal al pre
ședintelui R.A.U., sosit într-o vizită 
la Khartum, a înmînat șefului statu
lui sudanez un mesaj din partea 
președintelui Gamal Abdel Nasser. 
El a avut, de asemenea, întrevederi 
eu premierul sudanez, Mohamed Ah
med Mahgoub, șl cu ministrul aface
rilor externe, Abdel Rahman.

IERUSALIM. — Un purtător de 
cuvînt al autorităților polițienești 
din Ierusalim a anunțat că în după- 
amiaza zilei de 25 februarie clădirea 
consulatului general al Marii Brita
nii din acest oraș a fost ținta unui 
atentat. El a precizat că intr-un bi-

a
oară în ultimele 12 zile, o reuniu
ne a Consiliului permanent al U.E.O., 
fără participarea Franței. Partici
panta la aceasta reuniune au luat 
în discuție problemele referitoare la 
pregătirea Conferinței Consiliului 
ministerial al U.E.O., care urmează 
să aibă loc în luna mai la Haga.

La Paris, cercuri autorizate fran
ceze au declarat că Franța va refuza 
să ia parte la ședințele U.E.O. atîta 
timp cît partenerii săi nu-i vor da 
asigurarea că regula unanimității va 
fi respectată pe viitor.

In capitala britanică noile aspec
te ale disputei anglo-franceze sînt 
considerate ca agravînd în continua
re situația existentă. Cazul a fost 
transferat și pe scena parlamentară, 
unde opoziția conservatoare a adoptat 
o atitudine critică față de ceea ce a 
denumit încălcarea caracterului con
fidențial al convorbirii dintre pre
ședintele Franței și ambasadorul 
britanic Soam.es. Dezbaterile aprinse 
din Camera Comunelor, două.

la rînd, au lăsat impresia că șan
sele unui dialog anglo-trancez în 
problemele europene au scăzut în 
mod simțitor pentru o durată deo
camdată imprevizibilă.

Intre timp, peste o sută de depu
tați, reprezentînd cele trei partide 
din parlament, au semnat o mo
țiune în care cer să se examineze 
posibilitatea formării unei asociații 
a liberului schimb cu participarea 
Marii Britanii, S.U.A., Canadei și 
țărilor din A.E.L.S.. adică mult con 
troversatul proiect NAFTA promo
vat de mai mult timp de adversarii 
Pieței comune.

★
PARIS 26 (Agerpres). — Miercuri 

a avut loc la Paris, sub președinția 
generalului de Gaulle, o ședință a 
Consiliului de Miniștri al Franței. în 
cadrul reuniunii, ministrul afacerilor 
externe, Michel Debre, a prezentat o 
informare cu privire la criza interve
nită în relațiile franco-britanice, pre
cum și asupra situației din Orientul 
Apropiat și Vietnam.

temica bază militară americană, Bien 
Hoa, situată în împrejurimile Saigo- 
nului. Lupte violente au avut loc în 
jurul bazei, bombardată anterior cu 
obuze și mortiere, a căror explozie 
a distrus la sol 9 elicoptere. în a- 
celași timp, instalațiile militare din 
cele patru regiuni tactice din delta 
fluviului Mekong și zona demilitari
zată au fost, de asemenea, bombar
date de patrioți. în total, scrie a- 
genția France Presse, au fost bom
bardate cinci aerodromuri și piste de 
aterizare în vreme ce numeroase po
ziții deținute de trupele americano- 
saigoneze au fost atacate sau hăr
țuite.

încercînd să contracareze acțiunile 
patrioților, care au reușit să stră
pungă „centura de siguranță" a Sai- 
gonului, fortărețele aeriene „B—52“ 
au zburat întreaga noapte fără în
cetare, lansînd peste 1500 tone de 
bombe asupra regiunilor considerate 
că i-ar adăposti pe patrioți, la mai 
puțin de 30 de kilometri de capi
tală, în regiunea cea mai populată 
a țării.

Referindu-se la ofensiva declarată 
de forțele patriotice, ziarul „Quan 
Doi Nhan Dan", organul Armatei 
populare a R. D. Vietnam, subli
niază într-un editorial că „forțele 
F.N.E. sînt puternice și dețin iniția
tiva. Ele atacă unde și oînd vor ma
rile orașe și bazele militare ale ina
micului".

RĂSPUNSUL

Ministerul peruvian al Afa
cerilor Externe a dat publi
cității o declarație în care 
reafirmă că Statele Unite nu au 
dreptul să protejeze societatea 
„International Petroleum Com
pany' ale cărei bunuri au fost se
chestrate „în baza dreptului inter
național și a legilor juridice în vi
goare în această țară". Declarația 
subliniază că guvernul peruvian 
este hotărît „să reziste la presiu
nile externe' și afirmă că „colabo
rarea economică nu poate fi su
pusă unor condiții politice sau a- 
menințărilor cu sancțiuni".

(Agerpres)

Irlanda de nord

ÎNFRUNTAREA
DINTRE UNIONIȘTI 

Șl DISIDENTI 
CONTINUĂ

președintelui Adunării Generale
La 25 februarie a.c., la sediul 

O.N.U. din New York au început 
lucrările Comitetului de pregătire 
a celui de-al doilea Deceniu al 
Națiunilor Unite pentru Dezvol
tare, însărcinat să elaboreze pro
gramul acțiunilor ce vor fi între
prinse în instituțiile și organisme
le O.N.U., pentru perioada 1970— 
1980. Compoziția acestui comitet a 
făcut obiectul unor lungi contro
verse la O.N.U., întrucît grupul 
țărilor occidentale a insistat pen
tru cooptarea Republicii Federale 
a Germaniei, refuzînd participa
rea Republicii Democrate Germa
ne pe baza unor clauze discrimi
natorii împotriva cărora țara noas
tră s-a pronunțat încă în Aduna
rea Generală.

într-o scrisoare adresată pre
ședintelui Adunării Generale a 
O.N.U. de către Misiunea perma
nentă a Republicii Socialiste Ro-

mânia pe lîngă Națiunile Unite, se 
arată că țara noastră, care sprijină 
această importantă acțiune a 
O.N.U. menită să contribuie la 
progresul economic și social al ță
rilor în curs de dezvoltare, se află 
în imposibilitate de a accepta să 
ia parte la lucrările Comitetului, 
datorită unor procedeuri discrimi
natorii față de unele state și lipsei 
de consens și colaborare care s-au 
manifestat în stabilirea compo
nenței Comitetului de pregătire. în 
același timp, se reafirmă punctul 
de vedere al țării noastre, potrivit 
căruia este necesar să se continue 
negocierile și consultările în ve
derea găsirii unei soluții unanim 
acceptabile, menite să creeze cele 
mai bune premise de lucru și cola
borare, reclamate de natura și im
portanța acestei probleme de inte
res general.

(Agerpres)

Președintele Nixon la Bonn j

-W50

„Drumul Uniunii Europei Occidentale" văzut de ziarul „Die Welt’ 
(Hamburg)

LUI WILLI STOPH
LA MESAJUL

Prima întrevedere 
dintre președintele 

Pakistanului
și reprezentanți 

ai opoziției
RAWALPINDI 26 (Agerpres) 

Președintele Pakistanului, Ayub Kban, 
a avut miercuri o primă întrevedere 
cu reprezentanți ai Comitetului de 
acțiune democratică care grupează opt 
partide de opoziție de dreapta și ai 
forțelor politice independente. Potri
vit agenției U.P.I., la cererea delega- 
ților Comitetului de acțiune demo
cratică, președintele Ayub Khan a ac
ceptat amînarea convorbirilor cu 12 
zile.

Participanții au apreciat, în unani
mitate, că „pentru prosperitatea și 
dezvoltarea țării, precum și pentru 
succesul conferinței, este esențială o 
atmosferă de pace în țară".

Agențiile de presă relatează că la 
întrevederea de miercuri nu a parti
cipat nici un lider proeminent al par
tidelor de opoziție de stînga.

„Festivalul popoarelor" 
la Florența

La Palazzo Vecchio din Flo
rența s-a deschis cea de-a 10-a 
ediție a „Festivalului popoare
lor" — o trecere în revistă a 
filmelor de documentare socia
lă realizate in 30 de țări de pe 
toate continentele. Cu același 
prilej, vor avea loc dezbateri 
privind conținutul și orientarea 
filmului de documentare socia
lă, pentru a corespunde cit 
mai deplin idealurilor de pace 
ale popoarelor, luptei împotri
va opresiunii. Actuala ediție nu 
va avea nici juriu, nici premii.

România participă la acest 
festival cu trei filme de scurt 
metraj: „Izvoare". „A treia. 
Constanta" si „Intra două bom
bardamente".

LUI KLAUS SCHUTZ
BERLIN 26 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția A.D.N., Willi 
Stoph, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane, a adre
sat o scrisoare de răspuns primaru
lui Berlinului occidental, Klaus 
Schiitz. în această scrisoare se arată 
că guvernul R. D. Germane a făcut 
cunoscut Senatului Berlinului occi
dental că, în eventualitatea în care 
alegerea președintelui R.F.G. de că
tre Adunarea federală vest-germană 
nu va avea loc în Berlinul occiden
tal, este dispus ?ă asigure cetățeni
lor vest-berlinezi posibilitatea de a-și 
vizita rudele din capitala R.D.G. cu 
ocazia sărbătorilor de primăvară.

Tabloul postelectoral pe 
care îl oferă scena politică 
nord-irlandeză nu conține e- 
lemente substanțial diferite de 
situația dinainte de alegerile 
parlamentare care au avut loc 
luni. Succesul la limită obți
nut de candidatii unioniști a 
infirmat prezicerile optimiste 
ale sondajelor de opinie pu
blică si ale adepților premie
rului O’Neill. Impasul politic 
a rămas astfel la fel de ne
soluționat. iar atmosfera a 
devenit și mai încărcată, ca 
urmare a accentuării tendin-' 
tei de polarizare a grupuri
lor extremiste ostile.

Așa cum au arătat și rezul
tatele alegerilor. principala 
înfruntare electorală a avut 
loc între candidatii unioniști 
oficiali și cei neoficiali, de o 
parte situîndu-se adepții liniei 
lui O’Neill, iar de alta adver
sarii ei. Dintre cei 14 deputați 
disidenti, a căror coalizare a 
provocat de fapt alegerile ge
nerale, 12 și-au recîștigat 
locurile.

Din analiza noului raport 
de forțe, reiese că premierul 
nord-irlandez dispune de o 
majoritate parlamentară sufi
cientă pentru a-si păstra po
ziția și a continua să-și pro
moveze programul politic. 
Lipsa unei victorii concluden
te în alegeri nune însă sub 
semnul îndoielii o asemenea 
perspectivă. Pe de o parte, re
formele proiectate nu s-au 
dovedit îndeajuns de liberale 
și progresiste pentru a atrage 
păturile moderate ale popu
lației. iar pe de altă parte, 
adversarii politici ai lui 
O’Neill, care se opun acestor 
reforme, intenționează să in
tensifice împotrivirea lor în 
sinul partidului unionist. Un 
moment decisiv în actuala e- 
voluție ar putea surveni zi
lele acestea cind urmează să 
se întrunească grupul parla
mentar unionist la Belfast, 
pentru a hotărî alegerea ofi
cială a liderului. Se așteaptă 
ca acesta să fie poate punc
tul de cotitură pentru O’Neill 
Si programul său.

Liviu RODESCU
Londra, 25.

a-

Miercuri dimineață 
președintele Nixon a 
sosit la Bonn, cea 
de-a treia etapă a 
turneului său vest- 
european. La dorin
ța americană, cere
monialul și protoco
lul au fost strict li
mitate pentru ca cea 
mai mare parte a 
timpului să fie con
sacrată discuțiilor.

în linii mari,
cestea s-au referit 
la relațiile bilaterale, 
alianța atlantică, ra
porturile est-vest, 
tratatul de neproli- 
ferare a armelor nu
cleare, problemele e- 
conomice și moneta
re. Principalii inter
locutori oficiali ai 
președintelui S.U.A. 
și ai colaboratorilor 
săi apropiați. au fost 
cancelarul Kiesinger 
și vicecancelarul 
Brandt, care repre
zintă în același timp 
și conducerea celor 
două partide ale 
coaliției guverna
mentale, Uniunea 
Creștin-Democrată și 
Partidul Social-De
mocrat.

Cancelarul a salu
tat promisiunile fă
cute de înaltul oas
pete american că, de 
acum înainte, alia- 
ții vest-europeni vor 
fi consultați înain
tea adoptării la Wa
shington a unor ho- 
tărîri importante de 
politică externă. în 
alte chestiuni con
crete, la Bonn se a- 
preciază că noua ad
ministrație pare a 
merge pe linia celei 
precedente în ce pri
vește compensațiile 
vest-germane pentru 
cheltuielile necesi
tate de staționarea 
trupelor americane 
în Republica Fede
rală. O modificare ar 
putea fi introdusă în 
sistemul de plată, 
dar nu în sensul 
unei diminuări cum

ar fi dorit Bonn-ul, 
care va fi în conti
nuare poftit „să 
treacă pe la casă", 
după cum se expri
mă săptămînalul 
„Der Spiegel".

Președintele Nixon 
s-a întîlnit, ca și la 
Londra, cu un șir de 
personalități repre
zentative din dome
niul științei, culturii, 
vieții publice, cu li
deri ai sindicatelor. 
Presa apreciază că, 
spre deosebire de 
celelalte momente
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ale itinerarului eu
ropean, etapa Bonn 
a oferit poate un e- 
vantai mai larg de 
opinii ale diferitelor 
grupări politice pri
vind problemele vest- 
germane, ooinii care 
se înfruntă în si
nul partidelor coali
ției guvernamenta
le. Este greu de 
precizat care din a- 
ceste opinii a reținut 
în mod deosebit a- 
tenția președintelui 
S.U.A.

Precedînd vizita la 
Paris, convorbirile 
de la Bonn au pre
zentat interes pentru 
președintele S.U.A. 
și din punctul de 
vedere al experien
ței cancelarului vest- 
german în întîlnirile 
sale cu șeful statu-

lui francez, mai ales 
ținînd seama de noul 
val de contradicții 
din sinul Uniunii 
Europei Occiden
tale. Este știut că 
Parisul s-a arătat în 
permanență sensibil 
la tot ceea ce în
seamnă în politica 
Bonn-ului relații pre
ferențiale cu Wa
shingtonul. în aceas
tă situație — consi
deră observatorii po
litici vest-germani — 
ar fi fost de dorit, 
poate, ca înainte de 
a sosi în capitala 
R.F.G., președintele 
Nixon să .fi trecut 
pe la Paris, căci o 
clarificare a rapor
turilor franco-ameri- 
cane ar fi simplificat 
poziția incomodă în 
care a fost plasat 
Bonn-ul datorită dis
putei dintre Anglia 
și Franța.

Elementul nou din 
cursul vizitei îl cor-- 
stituie faptul că 
cadrul convorbii"», 
de la Bonn a foăt 
examinată și actuala 
criză vest-europeană. 
Președintele Nixon a 
căutat să atenueze 
amploarea crizei, a- 
rătînd că, după păre
rea sa, această criză 
nu este „critică". El 
a adresat tuturor 
părților apelul de 
a-și păstra „calmul 
și ponderația".

Președintele Nixon 
și-a încheiat vizita 
sa la Bonn partici- 
pînd la o ședință a 
Bundestagului unde 
a rostit o alocuțiune.

După cum transmite agenția 
Presse, președintele 
Nixon, a invitat pe 
olandez, Piet de Jong. și pe ministrul de 
externe, Joseph .Luns, să facă o 
oficială la Washington. Pe de altă parte, 
ambasadorul Statelor Unite la O.S.A. a 
anunțat că președintele Nixon va efectua, 
în cursul acestui an, un turneu în Ame
rica Latină.

France
S.U.Ă., Richard 
primul ministru

vizită

agențiile de presă transmit
ss

Protocol româno-polon. La 26 februarie, la Varșovia a fost 
semnat protocolul adițional la planul de aplicare a acordului de colaborare 
culturală și științifică între guvernul Republicii Socialiste România și guvernul 
Republicii Populare Polone. Protocolul completează manifestările prevăzute în 
planul de colaborare culturală și științifică, îndeosebi acelea care se vor organiza 
în România și Polonia cu prilejul sărbătoririi celei de-a XXV-a aniversări a 
Zilelor naționale ale popoarelor român și polonez.

Președintele noului par
tid cipriot „Uniunea democrată 
de centru", Vasso Lyssarides, a decla
rat la Nicosia că unul din obiectivele 
principale ale programului partidului 
este naționalizarea întreprinderilor mi
niere străine din Cipru, precum și 
lupta ca Ciprul să fie independent și 
demilitarizat, liber de orice bază mi
litară străină.

Primul ministru al Maia- 
yOZÎOiț funku Abdul Rahman, a 
primit marți pe ministrul comerțului 
exterior al U.R.S.S., Nikolai Patolicev, 
care se află într-o vizită la Kuala Lum
pur. Concomitent au început tratati
vele economice dintre delegațiile Ma- 
layeziei și Uniunii Sovietice.

Ministrul afacerilor ex
terne al Poloniei,Stefan Jedrv-

chowski, a sosit la Moscova într-o vi
zită oficială la invitația guvernului 
sovietic. El va avea întrevederi cu 
conducătorii sovietici. în aceeași zi a 
avut loc o convorbire între miniștrii 
de externe ai U.R.S.S. și Poloniei în 
legătură cu dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări.

victoria în cadrul alegerilor de depu
tați pentru Adunarea orășenească care 
s-au desfășurat la 23 februarie. Din cei 
44 de deputați aleși de populație, 15 
sînt reprezentanți ai Partidului socia
list, doi ai Partidului comunist, trei 
ai Partidului Komeito și trei ai Parti
dului socialist democratic. Partidul de 
guvemămînt liberal democrat are în 
noua adunare orășenească doar 11 de- 
putați.

Premiile „Lenin" Pe anul 
1969 vor fi decernate în aprilie 1970 
cu prilejul centenarului nașterii lui 
Lenin.

Aproximativ un milion de 
persoane aflate într-° situațîe 
tragică din cauza îndelungatei crize 
nigeriene au fost ajutate de echipele 
Crucii Roșii Internaționale care își des
fășoară activitatea în Biafra — a de
clarat un reprezentant al organizațioi 
Potrivit ultimelor statistici, procentul 
mortalității în rîndurile persoanelor 
care au de suferit de pe urma războiu
lui nigerian, a scăzut. In același timp, 
bolile provocate de subnutriție nu au 
mai făcut atît de multe victime.

„Cosmos-267" — un nou sa
telit artificial al Pămîntului — a fost 
lansat în U.R.S.S. La bordul lui sînt 
instalate aparate destinate explorării în 
continuare a spațiului cosmic.

0 scrisoare de protestîm- 
potriva stării excepționale introduse în 
Spania adresată ministrului spaniol al 
justiției, Oriol, de către 38 de avocați 
ai baroului din Madrid și de dr. Joa
quim Ruiz Jimenez, președintele orga
nizației „Pax Romana", a fost publi
cată de ziarul „Le Monde".

2 500 de porașutiști a- 
meiicani vor fi transportați pe ca
lea aerului în Coreea de sud în vede
rea manevrelor comune ale forțelor 
americane și ale regimului de la Seul 
ce vor avea loc între 9 și 20 martie, la 
40 kilometri sud-est de Seul.

Cea de-a 10-a plenară a 
Consiliului Central al Sin
dicatelor bulgare <*«> 8 dezbă- 
tut problema rolului și locului sin
dicatelor în sistemul de conducere 
socială în etapa actuală, și-a încheiat 
lucrările la Sofia.

315 lingouri de aurîn șu
tate de 1 kg fiecare au fost confiscate 
de poliția franceză la aeroportul Orly. 
Au fost arestați 2 contrabandiști apar- 
ținînd unor bande de traficanți de me
tale prețioase care operează de pe te
ritoriul Elveției.

Forțele democratice din
OraȘUl Oița (centru administrativ 
al prefecturii Oița, Japonia) au obținut

La mina „Kazimej-Iu- 
llUSZ" din Silezia, R. P. Polonă, s-a 
produs un puternic șoc tectonic, care 
a provocat surparea unei galerii pe o 
distanță de 100 de metri. în galerie 
se aflau 33 de mineri. Datorită lu
crărilor de salvare organizate rapid, 
29 dintre aceștia au putut fi salvați. 
Patru mineri și-au găsit moartea.

Premiile Gottfried von Herder pe 1969, decernate de uni
versitatea din Viena, au revenit istoricului de artă austriac Jolan Bâlogh, pictorului 
ceh /\lbin Brunovsky, arhitectului slovac Bohuslav Fuchs, compozitorului român 
Mihail Jora, poetului iugoslav Marijan Matkovici, folcloristului polonez Ksawei 
Piwocki și istoricului de artă iugoslav Franz Stele. Premiile Herder sînt oferite 
pentni contribuțiile prețioase la promovarea relațiilor culturale între popoarele 
europene.

Noul guvern al statului indian Bengalul de Vest, 
stituit de Frontul unit al forțelor de stingă, a depus jurămîntul. Cabinetul este 
prezidat de Ajoy Mukherjee, liderul partidului „Bangla Congress". Reprezen
tanții Partidului Comunist (marxist) din India, deținătorul unui mare număr de 
mandate în parlamentul local, au preluat o serie de portofolii importante în noul 
cabinet. Ceremonia prestării jurămîntului de către actualul guvern al Benga
lului de Vest a prilejuit o mare manifestație populară în sprijinul Frontului 
unit al forțelor de stînga.

Dupâ ninsori abundente — inunda
ții. Piața San Marco din Venefia sub 

apă
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