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a Întregului popor In jurul
PARTIDULUI, AL CONDUCĂTORILOR SĂI

socialiste

garanția ăez-

dința sa neclintită în forțele poporu
lui, legătura organică, indisolubilă, 
cu clasa muncitoare, cu masele largi 
ale celor ce muncesc, capacitatea de 
a exprima pînă la contopire intere
sele supreme ale țării. In România 
nu a existat un alt partid politic 
care să fi avut un trecut atît de eroic 
și glorios, care să fi luptat cu ase
menea spirit de sacrificiu și dăruire 
pentru fericirea celor ce muncesc, 
să se fi afirmat ca singura forță po
litică în stare să asigure împlinirea

turi poporul nostru l-a încredințat 
partidului, cu nemărginită încredere, 
conducerea destinelor sale. „Poporul
— arăta tovarășul Nicolae Ceausescu
— s-a convins prin propria sa ex
periență că partidul comunist este 
exponentul fidel al intereselor sale 
vitale, călăuza sa încercată pe dru
mul libertății și fericirii și de aceea 
îl înconjoară cu dragoste și devota
ment nețărmurit, îl consideră drept 
unic conducător al națiunii socia
liste".

pa-

Său 
U-

La 5 martie, întregul nostru popor 
este chemat în fața urnelor, Ia vot. 
La vot pentru prosperitatea României 
șî fericirea celor ce muncesc, pentru 
noi și mărețe realizări pe drumul lu
minos ,al socialismului, sub conduce
rea înțeleptului cîrmaci al destinelor 
tării — eroicul PARTID COMUNIST 
ROMAN 1

Pe bună dreptate, poporul nostru 
vede în conducerea sa de către Par
tidul Comunist Român 
voltărîi multilaterale 
a patriei, desăvîrșirii 
construcției socialiste, 
bunăstării șî libertății 
tuturor cetățenilor 
triei noastre.

Ir. Manifestul
♦ electoral. Frontul

nității Socialiste, ema
nație a tuturor forțe
lor sociale și politice 
din țara noastră, a în
tregului popor indes
tructibil unit, procla
mă solemn că la te
melia întregii sale ac- 

' tivități așează politica 
marxist-lenînistă. in
ternă și externă, a 
partidului comunist. 
Transpunerea în viată 
a acestei politici, a 
programului multilate
ral' de înflorire a pa
triei elaborat de parti
dul comunist consti
tuie angajamentul 
ferm pe care candida
te Frontului Unității 
Socialiste și-I iau în 
fața alegătorilor, linia 
de conduită pe - -'care 
sint hotărîți s-o ur
meze în activitatea 
ce o vor desfășura în 
Marea Adunare Națio
nală și în consiliile 
populare.

Rolul de forță 
conducătoare a so
cietății noastre, pe care

PARTIDUL

p.c.r. îl în-
deplț/Mte cu cinste și abnegație, este 
rezultatul unei îndelungate evoluții 
istorice, concluzia firească a întregii 
experiențe pe care a acumulat-o po
porul român în lupta sa pentru eli
berarea națională și socială. Privind 
retrospectiv drumul străbătut de 
partidul nostru. în cei aproape cinci
zeci de ani de existentă, ne apar 
în toată plenitudinea, ca trăsături 
proprii ce-i definesc fizionomia, :cre-

celor mal înalte idealuri care î-au 
animat de-a lungul veacurilor pe cei 
mai buni fii ai poporului nostru, pe 
cei mai luminați patrioți Tocmai 
în virtutea acestor trăsături au izbu
tit comuniștii să înfrunte furtunile 
ilegalității, să reziste terorii și pri
goanei dezlănțuite de clasele exploa
tatoare, să unească în jurul lor ma
sele largi și să le conducă la victo
rie în lupta revoluționară.

Si tocmai în virtutea acestor trăsă-

inimilor noastre
•4

însemnări de Ion BRAD

■ ■ . |
Am ascultat cu emo

ție aceste cuvinte, ros
tite acum cîteva zile, 

! Intr-un fel izbitor de 
simplu si de firesc, de 

: către un bătrîn de SO 
de ani. Eram în sala 

i căminului cultural de 
la Neagra Sarului. în 
ținutul Domelor, oa
meni de toată seama, 
de toate vîrstele, mun
citori. mineri, pastori. 

: tăietori de lemne, inte
lectuali, adunați ca 

' toți oamenii din aceas
tă țară, la sfat de gos
podari, de alegători si 
de viitori aleși. După 
ce ascultase pe cîțiva, 

\ ridicați înaintea sa, 
\ bătrînul Vasile Svîca 
; le luă cuvintele, le-ră- 
. suci în fel si chip, pur- 
t.îndu-le din vale în 
munte si. din munte în 
vale, zicîndu-le tuturor 
„băieți", explicîndu-le 

’ de ce crede el că, din
colo de toate grijile 

: care mai sînt, oamenii 
n-au trăit niciodată ca 
azi, ca să încheie cu a- 

■ ceste cuvinte neobiș
nuit de frumoase prin 
adevărul și vibrația 
lor omenească: „Avem 
un partid care ne iu
bește

Da, pot spune că am 
auzit repetîndu-se a- 
cest vers nescris, din- 
tr-un cîntec drag tu
turora, de fiecare dată 
cind se ridica cineva 
să-și formuleze gîndu
rile, să-și susțină pro
punerile, să-și înteme
ieze dorințele, acolo, 
tn adunările noastre, 
ntît de sincere șl de

încărcate de sentimen
tul răspunderii civice, 
al demnității și solida
rității umane. Am au
zit acest vers în nenu
mărate variante, prin 
toate localitățile, co
munele si satele pe 
care le-am străbătut, 
de la. izvoarele Bistri
ței, pînă jos la Broste- 
nii copilăriei lui 
Creangă, spus de fie
care dată altfel, dar iz- 
vorîrid. cu o neasemui
tă puritate din inima 
oamenilor cum izvo
răsc toate apele ce 
cîntă în văile obcini
lor bucovinene din ini
ma acestor munți: „A- 
vem un partid care ne 
iubește !".

Fie că vorbeam des
pre construirea unei 
Scoli, despre extinde
rea rețelei electrice 
pînă la casele noi din 
satele cele mai de
părtate, despre pă
durile tinere si pășu
nile de totdeauna, des
pre grija de-a da mai 
mult minereu. de-a 
rodnici ogoarele, de-a 
întinde mai repede șo
selele asfaltate, de-a 
spori semnele noului 
In fiecare sat. atîtea și 
itîtea semne ale civi
lizației și progresului 
material, specifice so
cietății noastre socia
liste : fie că vorbeam 
despre tot ce poate 
împodobi mai nepieri
tor spiritul uman, lu
mea aceea înnoită șt 
înnoitoare a gînduri- 
lor, de fiecare dată

auzeam, într-o varian- ' 
tă nouă, acest adagiu 
limpede, născut ca din 
susurul apelor dorne- 
ne : „Avem un partid 
care ne iubește

Pentru a nu uita 
cumva nici una din va
riantele acestui vers, 
furat desigur si de în
clinația meseriei, am 
notat în carnetele 
mele doldora de între
bări. de probleme, de 
propuneri, multe din 
vorbele, din gîndurile 
oamenilor, rostite în 
fata noastră, a tuturo
ra, „cu simt și dragos
te". Iată cîteva dintre 
ele, transcrise cit mai 
exact. o dată cu numele 
celor cărora. , le-am 
mulțumit că s-au gîn- 
dit să le spună ■

„Partidul Comunist 
Român ne-a condus și 
ne conduce foarte 
bine. Nimeni, nicioda
tă, nu ne-a condus așa 
de bine (Petre Spî- 
nu din Dorna Cândre- 
nilor);

„Avem o patrie vă
zută. Nu este un col
țișor unde să nu se 
simtă realizările. Mai 
avem încă multe de 
făcut, dar mergem pe 
un drum bun, bine 
gîndit" (Toader Ursa- 
che din Poiana Stam
pei) ;.

.iBucovinenii sînt oa
meni harnici. Eu, ca 
inginer, îi cunosc bine. 
Scot din adîncuri căr-

Desfășurarea revo
luției socialiste în Ro
mânia, înaintarea po
porului român pe ca
lea socialismului n-ar 
fi fost posibile dacă 
în fruntea națiunii nu 
s-ar fi aflat conducă
torul unic, ferm și în
cercat — partidul mar- 
xist-leninist 
muncitoare, 
partidului, 
din nevoile 
ale dezvoltării 
tații românești,

i venit drapelul tuturor 
muncitorilor, țărani
lor, intelectualilor, al 
întregului, popor ro
mân. Schimbările ra
dicale petrecute în 
structura societății 
noastre, încununate 
prin victoria deplină 
si definitivă a socia
lismului, prin • desfiin
țarea pentru totdea
una a relațiilor bazate 
pe exploatarea omului 
de către ■; om, avîntul 
susținut al RorriSnibi 
pe calea progresului 
economic, grandioasele 
realizări în industria
lizarea țării, succesele 
în modernizarea agri
culturii, dezvoltarea 
impetuoasă a cultu
rii, artei științei, sta

tornicirea democrației socialiste, a- 
sigurarea egalității depline în drep
turi a tuturor oamenilor muncii, in
diferent de naționalitate — sînt tot 
atîtea roade ale politicii partidului 
comunist. Sub conducerea partidului, 
poporul român a întreprins și înfăp
tuiește o operă fără egal în cuprin
dere, ritm și perspective, de-a lungul 
milenarei sale istorii.

Pe măsura înaintării tării noastre 
pe calea socialismului, rolul condu
cător al partidului crește, exercitîn- 
du-se în forme noi. superioare. Con
gresul al IX-lea al partidului, inau- 
gurînd o etapă nouă în procesul de 
desăvîrșire a construcției socialiste, 
a dezvoltat în mod creator si con
cepția despre misiunea socială a 
partidului comunist, asigurînd întă
rirea rolului, său conducător în ab
solut toate sferele vieții sociale — 
în producția de bunuri materiale. în 
perfecționarea relațiilor socialiste, 
ca si în activitatea ideologică și po
litică, în știință, artă si cultură.

Partidul își exercită acest rol îna
inte de toate prin politica sa care, 
întemeiată pe cunoașterea aprofun
dată a realităților, asigură aplicarea 
creatoare a adevărurilor fundamen
tale ale marxismului la condi
țiile concrete ale țării, elaborează 
răspunsuri la problemele și necesită
țile dezvoltării, promovează neabătut 
noul împotriva a ceea ce a devenit 
perimat, anacronic, a oricăror mani
festări de închistare șî rutină, unește 
și îndrumă, eforturile întregii socie
tăți în direcțiile hotărîtoare pentru 
progresul ei multilateral, neîntrerupt, 
creează condițiile optime pentru a- 
firmarea nestinglierită a tuturor po
tentelor creatoare ale națiunii.

Tocmai acesta este sensul, funcția 
maioră a ansamblului de măsuri no
vatoare pe care le-au adoptat Con
gresul al IX-lea și Conferința Natio- 

I nală. vizînd toate domeniile esențiale 
ale construcției socialiste — de la im-

al clasei 
Politica 

inspirată 
arzătoare 

socie- 
a de-

(Continuare în pag. a V a)
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însuflețitele adunări electorale premergătoare 
alegerilor de la 2 martie au continuat ieri în toate 
județele țării, prilejuind vii manifestări ale unității 
de nezdruncinat a întregului popor în jurul parti
dului și guvernului, ale hotărîrii unanime a mili
oanelor de cetățeni ai patriei de a asigura prin 
votul lor victoria în alegeri a Frontului Unității 
Socialiste, de a sprijini prin munca lor harnică în
făptuirea obiectivelor cu care candidații Frontului 
Unității Socialiste s-au prezentat în fața alegăto
rilor.

La marile întruniri electorale care au avut loc 
joi au luat parte conducători de partid și de 
stat, candidați ai Frontului Unității Socialiste în 
alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națio
nală ; Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri, în cir
cumscripția electorală nr. 1 „Universității" Cluj, 
Gheorghe Apostol, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, în circumscripția electorală nr. 1 
Galați-Est, Emil Bodnaraș, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al. 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, în cir
cumscripția electorală nr. 1 Iași—Nord-Vest, Maxim 
Berghianu, membru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Comitetului de Stat al Pla- 

. nificării, în circumscripția electorală nr. I „Trac
torul" Brașov, Petre Lupu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Comitetu
lui de stat pentru probleme de organizare și sala
rizare, în circumscripția electorală nr. 1 Suceava, 
Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri. în circumscripția electorală nr. 1 
Alexandria, I.eonte Răutu, membru al

Executiv, secretar a! C.C. al P.C.R., în circum
scripția electorală nr. 1 Bacău-Sud, Vasile Vîlcu, 
membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele U.N.C.A.P., în circumscripția electo
rală nr. 6 Murfatlar, Ștefan Voitec, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Marii Adunări Naționale, în circumscripția electo
rală nr. 1 „Electropuțere" Craiova, Emil Dragă- 
nescu, membru supleant al Comitetului Executiv 
al CC. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, în circumscripția electorală nr. 3 Bicaz, 
Mihai Cere, membru supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Co
mitetului pentru problemele administrației locale, 
în circumscripția electorală nr. 1 Sf. Gheorghe, 
Dumitru Popa, membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului piunicipal București al P.C.R., primarul ge
neral aj Capitalei, în circumscripția electorală nr. 
26 „Grivița Roșie", Mihai Dalea, secretar al C.C. 
al P.C.R., în circumscripția electorală nr. 1 Reșița.

. Luînd cuvîntul în cadrul adunărilor electorale, 
numeroși muncitori, țărani, intelectuali, militari, 
femei și tineri, reprezentanți ai naționalităților con
locuitoare și-au exprimat voința de a întîmpina 
împlinirea unui sfert de veac de la eliberarea țării 
cu noi realizări în înfăptuirea grandiosului program 
de înflorire a patriei, elaborat de partid. Totodată, 
ei au relevat că succesele remarcabile pe care le 
obține poporul român în ridicarea economică a 
țării, consolidarea continuă a orînduirii de stat și 
dezvoltarea democrației socialiste, prestigiul do- 
bîndiț pe arena internațională, confirmă justețea 
politicii partidului de stimulare a dezvoltării na
țiunii noastre socialiste, factor de seamă al progre
sului patriei și întăririi sistemului socialist mondial, 
al sporirii influenței socialismului în lume.

Reflectînd caracterul profund democratic al !n-

tregii campanii electorale, întîlnirile alegătorilor e® 
conducătorii de partid și de stat, candidați ai Fron
tului Unității Socialiste, s-au transformat în fruc
tuoase adunări de lucru. Abordînd un șir de pro- 

- bleme privind dezvoltarea economiei naționale și 
înflorirea tuturor localităților țării, numeroși mun
citori, ingineri, tehnicieni, oameni de știință și cul
tură au făcut propuneri judicioase vizînd rezolvarea 
unor probleme legate de extinderea tehnicii înain
tate și aplicarea cuceririlor științei, creșterea pro
ductivității, îmbunătățirea calității produselor, ridi
carea eficienței economice a unităților în care își 
desfășoară activitatea. Un mare număr de țărani 
cooperatori și specialiști de la sate au relevat po
sibilități încă nefolosite pentru intensificarea pro
ducției agricole vegetale și animale. In centrul aces
tor propuneri și-au găsit loc preocupările îndrep
tate spre lărgirea suprafețelor cultivabile. extinde
rea irigării, folosirea judicioasă a îngrășămintelor 
chimice, mai buna organizare a muncii în vederea 
creșterii potențialului economic al fiecărei unități 
agricole. Propuneri valoroase s-au făcut și referitor 
la problemele dezvoltării învățămîntului și cultu
rii, ale îmbunătățirii ocrotirii sănătății, mai bunei 
gospodăriri a orașelor și satelor.

Dînd glas aprobării unanime față de politica ex-

(Continuare în pag. a II-a)

Publicăm în paginile 2—3 rezuma
tul cuvîntărilor rostite de tovarășii: 
Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe 
Apostol și Emil Bodnaraș.

în direct din Sala Pa

■ ''

Comitetului

ziua

reportaj de Traian FILIP
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Ne vom opri, în însemnările de 
față, asupra unor piedici ce se 
ivesc în calea mărfii pe drumul ei 
spre cumpărător, aspect care a făcut 
obiectul unei recente analize în ca
drul colectivului consultativ in pro
bleme de comerț al Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular jude
țean Suceava, cu participarea unor 
cadre de conducere din comerț, din 
întreprinderile producătoare de pe 
raza

tConfinuare 
în pag. a V-a)

judetuiui.
primă sursă a „golurilor" care 
în aprovizionarea unor maga- 
din județul Suceava o consti- 
lipsa unor depozite cu ridicata 

proprii, din care cauză aprovizio
narea rețelei cu produse textile și 
încălțăminte se face de la Botoșani,

Uzi, 28 februarie, în 
jurul orei 16, posturile 

noastre de radio și te
leviziune vor transmite

Iotului Republicii Socia
liste România desHășu- 
rarea adunării electora-
le pentru circumscripția 

de Mare Hdunare Na-
iiondă nr. I „23 Hu- 
gust", București

CETĂȚENI Șl CETĂȚENE!
Frontul Unității Socialiste vă cheamă să votați pentru înfăp-

tuirea politicii partidului comunist de continuă întărire a nou

orinduiri, a statului nostru socialist, de dezvoltare a democrației,

de consolidare a unității și coeziunii întregului popor, pentru pros

paritatea României socialiste!
(Din „Manifestul Frontului Unitâjîj Socialiste")

DINAMICA UNOR MARI UNITĂȚI

INDUSTRIALE ÎN ANII CINCINALULUI

Secjia montaj a Fabricii de mașini-unelte și agregate București. Complexi
tate și finețe — două atribute constante ale muncii1 ds fiecare zi

io comerțul sucevean?
din județul vecin. Desigur, nu 
și-ar fi închipuit nimeni că în scurtul 
răstimp ce s-a scurs de. Ia reorgani
zarea administrativ-teritorialâ se 
vor putea amenaja peste tot depozite 
corespunzătoare de mărfuri. In aces
te condiții, este firesc ca unele jude
țe să fi rămas mai departe în apro
vizionarea unor întreprinderi din a- 
fara perimetrului lor. De altfel,' în
săși existenta unor întreprinderi in- 
terjudețene ale comerțului cu ridi
cata este acceptată în organizarea ac
tuală și de viitor. Dar s-ar fi putut 
ca o asemenea situație să nu influen
țeze cu nimic bunul mers al aprovi
zionării.

Lucrurile
Pe motivul că deplasarea gestionari-

lor unităților eu amănuntul trebuie 
să se facă' la distanțe mari, contactul 
cu depozitele I.C.R.T.I. se realizea
ză sporadic. Nici sistemul de legătu
ră prin merceologii-voiajori nu a- 
propie suficiept marfa din depozit 
de omul de la raft. Aceasta face ca 
I.C.R.T.I.'' Botoșani să aibă stocuri de 
peste 120 milioane lei. în timp ce 
rețeaua județului Suceava duce lipsa 
unor produse de textile, galanterie, 
confecții etc. Așadar, pe de o parte 
depozite ticsite cu mărfuri, iar pe de 
alta cererea nesatisfăcută a rețelei 
de desfacere Si toate acestea în „sî-

Mihai IONESCU
nu stau însă așa.

(Continuare în pag. a IH-a)

f se spune cartierul Titan. I-as 
spune Litoral. Pentru că seamănă 
cu litoralul. Iar impunătoarea hală 
a Fabricii de masini-unelte si a- 
gregate pare mai degrabă un talaz 
verde oprit de un dig invizibil. Pa
vilionul de cristal privește orașul 
cu ochii imenși de pe platoul alb. 
E tăcut, nici un sunet nu răzbate 
din interior, nici un cos de fum nu 
risipește în ' zare norii întunecași 
care ne-ar aminti de prezența ma
rilor agregate.. Pătrunzînd în Gara 
Titan, paralel cu Bulevardul Mun
cii.. însusi trenul pare surprins de 
această așezare modernă. în care 
numai pe alocuri se păstrează ve
chile clădiri.

In acest, cadru, ne întreținem cu • 
ing. Aurel Bozgan. directorul gene
ral al Fabricii de masini-unelte și 
agreqate București.

— După 
directorul 
noastră 
producție, 
dernă. n-am împlinit nici 
ceniu de existentă, dar putem 
vorbim despre maturitatea construc
torilor de masini-unelte si agrega
te. Dacă în prima etapă, care s-a. 
încheiat prin atingerea capacității 
proiectate., am asimilat licențe străi
ne și ne-am perfecționat cadrele, a- 
cum fabricarea de agregate se rea
lizează în exclusivitate ne baza pro
iectelor românești.

Aflăm că patruzeci la sută din u- 
tilajele produse la F.M.U.A.B sînt 
oferite la. export că strungurile ca
rusel mașinile orizontale de frezat 
Si alezat, mașinile de frezat portal 
sînt cunoscute în peste douăzeci de 
tă»x străine. Ne amintim că am vă
zut agregate și masini-unelte vur-

cum se știe — ne spune 
general — fabrica 

produce mijloace de 
Sîntem o unitate mo- 

un de- 
sa

tind inscripția acestei reputate în
treprinderi la uzinele de autocami
oane $i de tractoare din Brasov, la 
Uzina de piese de schimb din Co- 
libasi, la Uzina de mecanică fină din 
Sinaia, la Bacău, la Roman, la Cer
navodă, la Pitești, la Galați.

Dificultățile de realizare a unor a- 
semenea masini-unelte, a unor agre
gate de mare finețe sint imense, si 
e suficient să vorbim de lupta o- 
mului cu sute de coordonate, de 
inerția metalului, de temperaturile 
capricioase care influențează pre
lucrarea pieselor, de precizia pa 
care numai șlefuitorii de diamante 
o cunosc. Intr-un timp scurt, acest 
colectiv și-a însușit tehnologia, s-a 
specializat. Cei ce produc zestrea de 
mașini a uzinelor noastre moderne 
ÎSi pun necontenit problema per
fecționării muncii. a diversificării 
produselor, înfățișîndu-ne mașini cu 
comandă program, cu mici creiere 
electronice, diferite prototipuri care 
urmează să fie introduse in fabri
cație.

Intrăm în hala albastră, sub lu
minile colorate, unde fiecare uti
laj pare un edificiu metalic, 
ceste puternice 
pentru a ciopli 
tru a-i curăti 
miez, pentru a 
ginite si inerte în ingenioase ar
hitecturi industriale. Oțelul se pre
face în făină metalică si se scurge 
din dispozitive ce seamănă cu pia
tra de moară. Metalul traverselor 
este lucios ca sideful, e viu. e lă
cuit. are fine încrustata. Descoji- 
rea. perforarea metalului nu este

A- 
mașini sînt făcute 

arbori de otel, pen- 
ventru a-i goli de 
preface blocuri ru-

(Continuare în pag. a IV-a)
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Sub semnul 
unității

9

de nezdruncinat
a întregului 

popor în jurul 
partidului, al 

conducătorilor săi
(Urmare din pag. I)

temă a P.C.R. și guvernului, numeroși ale
gători au arătat că același spirit viu, dina
mic, propriu politicii interne a P.C.R., carac
terizează și activitatea internațională a par
tidului și guvernului nostru. Referindu-se 
la prestigiul internațional în continuă creș
tere al României ca urmare atît a succeselor 
obținute'în dezvoltarea economică și cultu
rală, cît și a politicii ei externe de pace, a ac
tivității ei perseverente pentru întărirea uni
tății țărilor socialiste, pentru micșorarea în
cordării internaționale, dezvoltarea colaboră-- 
rii între popoare și consolidarea păcii în 
lume, pentru promovarea cu fermitate a prin
cipiilor de nezdruncinat ale suveranității și 
independenței naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, avanta
jului reciproc, ■ vorbitorii au subliniat că 
numeroasele inițiative ale țării noastre pe 
plan internațional, acordurile politice, eco
nomice, tehnico-științifice, culturale înche
iate cu un șir de state, fără deosebire do 
orînduire socială, poziția țării noastre în. 
forurile internaționale au contribuit la o și 
mai puternică afirmare a rolului României 
socialiste ca factor activ în lupta împo
triva acțiunilor agresive ale imperialismu
lui, pentru respectarea dreptului sacru ai 
popoarelor de a-și hotărî singure soarta, ca 
promotoare neabătută a unui spirit con
structiv în relațiile dintre state.

In încheierea dezbaterilor au luat cu- 
vîntul conducătorii de partid și de stat, 
candidați ai Frontului Unității Socialiste, 
prezenți la adunări. Scoțînd în evidență pu
ternicul sentiment de încredere care însu
flețește națiunea noastră socialistă — sen
timent izvorît din bilanțul rodnic al rea
lizărilor de pînă acmn — vorbitorii s-au 
referit pe larg la principalele aspecte ale 
politicii partidului nostru de construire a 
socialismului, arătînd că realismul progra
mului de înflorire a patriei adoptat de 
Congresul al IX-lea al P.C.R. se reflectă 
în progresele realizate în ultimii ani în 
dezvoltarea economică și, în primul rind, 
în creșterea cantitativă și calitativă a pro
ducției materiale, ceea ce contribuie la a- 
firmarea tot mai puternică a României so
cialiste ca o țară cu o economie în plin 
proces de modernizare și maturizare. La 
temelia tuturor progreselor în creșterea po
tențialului economic al țării, au arătat can- 
didații, se află înfăptuirea în ritm susți
nut a politicii de industrializare socialistă, 
a orientării stabilite de partid privind dez
voltarea industriei în pas cu cerințele re
voluției tehnico-științifice mondiale.

Candidații au relevat energia și avîn- 
tul cu care întregul popor înfăptuiește pro
gramul luminos elaborat de Congresul al 
IX-lea și de Conferința Națională a parti
dului și au înfățișat importantele rezul
tate obținute în creșterea forțelor de pro
ducție, în ridicarea eficienței activității e- 
conomice, în dezvoltarea democrației so
cialiste și continua întărire a prînduirii 
noastre. Referindu-se la sarcinile mobiliza
toare ale planului pe anul 1969, an hotărâ
tor al cincinalului, ei au arătat că înde
plinirea tuturor acestor prevederi va crea 
premise pentru dinamizarea întregii noastre 
economii, dezvoltarea multilaterală a socie
tății noastre și ridicarea continuă a nive
lului de trai.

Subliniind necesitatea valorificării nume
roaselor propuneri alo alegătorilor, care 
îmbrățișează toate domeniile de activitate, 
conducătorii de partid și de stat și-au ex
primat convingerea că ele vor fi înfăptuite 
prin strînsa conlucrare dintre viitorii de- 
putați, organele locale de stat și masa 
largă a cetățenilor.

In cadrul cuvântărilor, un loc important 
l-au ocupat problemele vieții internaționa
le. Subliniind că în centrul politicii ex
terne a Republicii Socialiste România se 
situează dezvoltarea prieteniei și alianței cu 
toate țările socialiste, extinderea colaborării 
cu țările membre ale C.A.E.R., ale Trata
tului de la Varșovia, pe baza principiiloi 
marxism-leninismului și internaționalismului 
socialist, neamestecului în treburile inter
ne, egalității în drepturi și ajutorului re
ciproc, vorbitorii au arătat că partidul nos
tru militează cu perseverență pentru întă
rirea unității țărilor sistemului Socialist mon
dial, a unității mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

Totodată, rcferindu-se la preocuparea sta
tornică a țării noastre de a dezvolta re
lațiile de colaborare economică, politică, 
culturală și științifică cu toate popoarele 
lumii, indiferent de orânduirea socială, pe 
baza normelor unanim recunoscute ale 
dreptului internațional, candidații au subli
niat că aceasta constituie o necesitate o- 
biectivă a evoluției lumii contemporane, o 
cerință a intensificării schimbului de va
lori materiale și spiritualo, a apropierii și 
înțelegerii între popoare, a îmbunătățirii 
climatului internațional în scopul apărării 
și consolidării păcii.

In încheierea cuvîntului lor, candidați! 
au asigurat pe alegători că își vor consa
cra toate forțele înfăptuirii însuflețitorului 
program cu care Frontul Unității Socialiste 
se prezintă în fața poporului în alegerile 
de la 2 martie, că vor milita fără preget 
pentru ca succesele tot mai mari obți
nute de poporul român în construirea noii 
orânduiri sociale să ilustreze din plin su
perioritatea socialismului.

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, 
membru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului de Miniștri, candida
tul Frontului Unității Socialiste în circum
scripția electorală nr. 1-Universității Cluj 
pentru alegerile de deputati în Marea Adu
nare Națională, a participat la adunarea 
electorală care a avut loc joi după-amiază 
în sala sporturilor din localitate. La adu
nare au luat parte mii de alegători ro
mâni. maghiari și de alte naționalități, re- 
prfezentînd toate categoriile sociale care 
trăiesc și muncesc înfrățiți în acest stră
vechi oraș. Erau prezenți reprezentanți ai 
colectivelor marilor întreprinderi indus
triale, ai instituțiilor de cercetare, de în- 
vătămînt. medicale, de artă si ai orga
nizațiilor obștești, studenti. pensionari, gos
podine.

Adunarea a fost deschisă de tovarășul 
Aurel Duca, prim-secretar al Comitetului 
județean al P.C.R.. președintele Consiliu
lui județean al Frontului Unității Socia
liste. Despre dezvoltarea impetuoasă pe 
care știința românească a cunoscut-o în 
ultimii ani. ca urmare a sprijinului mul
tilateral acordat de partid si de stat, și 
despre prestigiul binemeritat pe care și l-au 
cîștigat colectivele de cercetători din Cluj 
a vorbit prof. dr. docent Victor Mercea, 
membru corespondent al Academiei, șeful 
secției din Cluj a Institutului de fizică 
atomică. Ildico Tamas, locțiitor al secre
tarului Comitetului municipal Cluj al 
U.T.C., a exprimat hotărîrea tinerei ge

Cu vin tarea tovarășului

ion Gheorghe Maurer

Cuvintarea tovarășului

Gheorghe Apostol
Vă mulțumesc cu recunoștință, a spus 

vorbitorul, pentru desemnarea mea a treia 
oară drept candidat în alegerile pentru 
Marea Adunare Națională, dar cu mult 
mai multă emoție vă mulțumesc — tre
buie să vă mărturisesc — pentru ceea ce 
s-a spus aici la adresa partidului. Cei mai 
multi dintre noi sîntem conștienti de fap
tul că partidul reprezintă principalul în 
viața noastră a tuturor, indiferent care 
ne sînt preocupările, gîndurile. Ceea ce 
s-a spus aici, la adresa partidului, vibra
ția internă de adevăr pe care am sim- 
tit-o în cuvintele rostite, creează o sa
tisfacție imensă unui om care a dăruit 
idealurilor pe care le slujește partidul și 
cea mai mare parte a vieții lui 'si cea 
mai bună parte a acestei vieți. Faptul că 
acordăm partidului acest loc în preocupă
rile. în mintea și în sufletele noastre, este 
una din marile noastre victorii.

Referindu-se în continuare la marile 
realizări obținute de poporul nostru sub 
conducerea partidului, vorbitorul a spus : 
Nouă, tuturor — iar partidul are meritul 
de a fi arătat acest lucru din capul lo
cului — ne-a revenit sarcina de a scoate 
România din starea de subdezvoltare eco
nomică în care se găsea pe vremea cînd 
era condusă de burghezie. Sarcina nu 
era deloc ușoară. Dar altfel nu era po
sibil de a asigura construcția socialis
mului. de a înainta către culmile lui. Am 
făcut aceasta, desigur, beneficiind de co
laborarea cu toate statele cu care împăr
tășeam aceleași idealuri în ce privește 
lumea și viata, organizarea societății. Am 
făcut acest lucru beneficiind și de rela
țiile pe care le-am putut lega cu cele
lalte țări ale lumii, căci în lumea de as
tăzi. și mai ales în lumea de mîine. co
laborarea 'între state este o necesitate vi
tală pentru oricare stat, fie el mic. fie ori- 
cît de mare.

Dar aceste realizări sînt ale noastre, ale 
tuturor, le-am dobîndit noi înșine cu mun
că. cu greutăți, gustînd cîteodată din a- 
mărăciunea greșelii sau insuccesului, dar 
le-am dobîndit. Cînd ne-am apucat să fa
cem tractorul s-au găsit unii care să spu
nă că ar fi greu întrucît reclamă teh
nică multă, o industrie dezvoltată, că ar 
fi mai convenabil să-l luăm din altă 
parte. Dar noi ne-am apucat să-1 facem 
șl l-am făcut. Iar astăzi, nu numai că îl 
folosim cu succes, dar îl si exportăm. 
Ne-am apucat la un moment dat să facem 
autocamionul. Am auzit aceleași obiecții. 
Dar l-am făcut. E bun pentru noi. e bun 
și pentru alții, pentru că se exportă. A- 
cuma. mai recent, ne-am gîndit să fa
cem autoturismul românesc. Aș putea spu
ne că este unul din ultimii copii ai visu
rilor noastre. Adevărat, deocamdată pro
ducem puțin. Dar cei care au circulat cu 
autoturismul românesc sînt mulțumiți, iar 
cei care ne-au ajutat să-l facem sînt sur
prinși de ceea ce am reușit să facem.

Dacă ne-am adus aminte de aceste lu
cruri. nu este pentru a sublinia scepti
cismul cu care au fost într-un moment 
sau altul întîmpinate dorințele noastre de 
a realiza ceea ce trebuia să realizăm si 
constituie esența rezolvării problemei sub
dezvoltării noastre — industrializarea so
cialistă — ci pentru a arăta că avem drep
tul să țintim mai departe si stă în pu
terea noastră să realizăm obiectivele pe 

.care, ni le-am propus. Desigur, este încă 
mult de făcut pentru a ajunge din urmă 
statele dezvoltate din punct de vedere e- 
conomic. dar avem ambiția de a le a- 
junge și sîntem convinși că vom servi a- 
ceastă ambiție cu aceeași tenacitate cu 
care am servit realizarea tractorului, ca
mionului. autoturismului, că în 'curînd pro
dusele noastre vor putea să stea de vorbă 
de la egal la egal cu produsele similare 
ale țărilor cu industrie dezvoltată.

Vorbitorul a subliniat în continuare că 
dezvoltarea construcției socialiste cît mai 
repede, cît mai temeinic, cît mai complex 
și cît mai conform cu felul în care au con
ceput această construcție clasicii marxism- 
leninismului este o sarcină în același timp

La Galați•2*

nerații de a-și dărui tot ce are mai bun 
și mai nobil pentru ridicarea României so
cialiste pe noi culmi ale civilizației și pro
gresului. »

Alexandru Timaru. maistru la Uzina 
„Metalul Roșu", a subliniat importanta in
dustrializării socialiste a tării, ca factor 
hotărîtor pentru progresul întregii econo
mii. In acest context el a reliefat contribu
ția crescîndă pe care o aduce întreprin
derea unde lucrează la înzestrarea indus
triei ușoare cu utilaje din ce în ce mai 
perfecționate. Relevînd încrederea și opti
mismul. mai puternice ca oricînd. cu care 
corpul profesoral, studenții, toti slujitorii 
Universității clujene se prezintă în actua
lele alegeri, conf. univ. dr. Aurel Ne- 
gucioiu, prorector al Universității, a. sub
liniat hotărîrea cadrelor didactice de a-și 
spori eforturile consacrate formării de 
specialiști cu bogate cunoștințe, devotați 
trup si suflet poporului.

Scriitorul Vasile Rebreanu a făcut un 
succint tablou al vieții noastre literare — 
parte integrantă din procesul adine si im
petuos de dezvoltare a orînduirii socia
liste — si a relevat rolul important al scrii
torului de azi ca participant activ la no
bila operă de desăvîrșire a construcției 
socialiste în patria noastră. în cuvîntul 
său. redactorul sef-adjunct al revistei 
„Utunk", Szilâgyi Istvân, a subliniat pre
ocuparea oamenilor de cultură și artă de 
a reflecta. în operele lor. realitățile so
ciale de astăzi, arătînd că scriitorii de 
limbă maghiară din tara noastră, alături

națională și internațională. Punem atît de 
mult accentul pe reușita cît mai completă, 
cît mai rapidă a acestei opere pentrucă 
reprezintă argumentul decisiv al justeței 
ideilor noastre asupra felului cum trebuie 
construit socialismul, asupra importantei 
realităților naționale în această construc
ție, asupra rolului ce-1 îndeplinește în zi
lele noastre națiunea ca important factor 
de progres. Desigur națiunea are un ca
racter istoric. în sensul că a apărut pe o 
anumită treaptă a dezvoltării sociale și va 
veni probabil o vreme cînd această forma
țiune a societății omenești va dispărea. In 
general, tot ceea ce se petrece în socie
tatea omenească are caracterul de proceB 
istoric, și națiunea n-ar putea să facă ex
cepție de la această regulă generală. Dar 
nu despre acest lucru este vorba, ci de va
loarea de instrument al progresului, pe 
care națiunea o are astăzi și o va avea încă 
o bucată de vreme în istoria societății 
umane.

Insistăm asupra reușitei noastre în con
strucția socialismului pentrucă este cea mai 
puternică armă a apărării libertății și in
dependentei noastre. Nu vrem prin aceasta 
să spunem că ar trebui să ajungem acolo 
îneît să nu depindem de nimeni. Acest lu
cru este imposibil în lumea de astăzi și cu 
atît mai puțin în lumea de mîine. Toți de
pindem de toți, fiecare depindem de cei
lalți. In aceste raporturi de dependență, 
cate mai degrabă sînt raporturi de cola
borare, sîntem de la sine înțeles legați 
înainte de toate de prietenii noștri, de cei 
cu care gîndim la fel. Lumea este însă an
grenată astăzi într-o evoluție atît de fur
tunoasă — ca rezultat al dezvoltării explo
sive a științei și în consecință a extinderii 
puterii omului asupra naturii — îneît este 
imposibil ca în cadrul omenirii întregi, 
indiferent de sistemele social-politice ale 
statelor, să nu fie necesar să se stabilească 
relații de colaborare din ce în ce mai 
strînse.

Vorbitorul a arătat în continuare că pro
gresul științei și tehnicii nu îndreaptă în 
mod automat omenirea către asemenea re
lații.' Realitatea arată că există și perico
lul unor soluții lipsite' de cumințenie în 
problemele vieții internaționale, ale rela
țiilor între țări. în zilele noastre sînt însă 
condiții ca între țări și popoare să se 
încetățenească din ce în ce mai mult rela
ții care să asigure fiecărei națiuni liber
tatea — relații întemeiate pe drept și mo- 

^rală, pe respectul principiilor independen
tei și suveranității naționale, ale avanta
jului reciproc. Aceste principii sînt unanim 
recunoscute de dreptul international. Ele 
au fost considerate de clasicii marxism- 
leninismului ca indispensabile pentru o con
viețuire pașnică între popoare, singure ca
pabile să asigure progresul către care ome
nirea tinde și la care are dreptul să spere. 
Spunea cineva că oamenii nu pot fi liberi 

/ dacă poporul din care fac parte nu este 
liber. Libertatea națională este cadrul ne
cesar și indispensabil al dezvoltării liber
tății individului. Z

Vorbitorul a relevat în continuare înalta 
responsabilitate cu care cetățenii țării noa
stre privesc sarcinile ce le revin în con
strucția socialistă, responsabilitate ce s-a 
manifestat cu putere și în cadrul actualei 
campanii electorale, constituind o caracte
ristică a ei. Aceasta este cu atît mai im
portant cu cît construirea socialismului nu 
se poate realiza de către o mînă de oa
meni. O operă} atît de uriașă poate fi în
făptuită numai printr-un efort de o foarte 
largă anvergură, antrenînd în cazul socie
tății noastre absolut toată suflarea româ
nească.

Referindu-se la sarcinile pe care le Im
plică edificarea noii orînduiri, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer a subliniat că socia
lismul presupune desigur desființarea ex
ploatării omului de către om, dezvoltarea 
furtunoasă a industriei, agriculturii, a eco
nomiei în general, dar el presupune în 
același timp și crearea. unei suprastructuri 
care să asigure condițiile pentru deplina 
realizare a omului în societate, pentru afir

de cei români, germani si de alte națio
nalități, se bucură, în egală măsură, de 
minunatele condiții create de pgrtid și de 
stat pentru afirmarea lor. La rîndul său. 
prorectorul Institutului de arte plastice 
„Ion Andreescu", Andrâssi Zoltăn, s-a re
ferit la grija și sprijinul pe care partidul 
si guvernul tării le âcordă dezvoltării cul
turii si artei, la contribuția pe care ar
tiștii plastici clujeni o aduc pentru afir
marea acestei arte, pentru formarea gus
tului artistic al publicului larg. în spiritul 
umanismului socialist.

Luînd cuvîntul. acad. Constantin Daico- 
viciu. consilier în Ministerul învățămîn- 
tului. a relevat efervescenta politică în 
care, s-a desfășurat campania electorală, 
adeziunea si sprijinul unanim de care se 
bucură programul Frontului Unității So
cialiste din partea alegătorilor. încrederea 
lor deplină în candidații cărora le vor da 
votul la 2 martie.

In unanimitate, vorbitorii au exprimat 
hotărîrea de a vota la 2 martie candidații 
Frontului Unității Socialiste, spre binele 
și progresul patriei și poporului nostru.

Intr-o atmosferă de puternic entuziasm 
a luat apoi cuvîntul tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer.

/ ★
In cursul dimineții, tovarășul Ion 

Gheorghe Maurer, însoțit de tovarășii Au
rel Duca și Remus Bucșa, prim-secretar al 
Comitetului municipal Cluj al P.C.R., pri
marul orașului, a vizitat întreprinderile 
„Clujeana" și „Iris".

marea personalității umane în deplinăta
tea ei. Socialismul înseamnă dezvoltarea 
democrației, dezvoltarea culturii, ridicarea 
maselor la un asemenea nivel de viață ma
terială și spirituală îneît fiecare om să fie 
nu numai beneficiarul tuturor realizărilor, 
dar și coautorul acestor realizări, partici
pant activ la elaborarea tuturor soluțiilor. 
Nu ne putem închipui construcția socialis
mului ca dată odată pentru totdeauna și 
încheiată cu realizarea unui anumit ciclu 
de măsuri. Dezvoltarea societății socialiste 
pune în mod necesar în fața oamenilor pro
bleme noi, reclamă soluții noi. Cu cît 
această dezvoltare este mai rapidă — și 
ritmul dezvoltării are o tendință puternică 
de accelerare datorită progreselor științei 
și tehnicii, cu atît succesiunea problemelor 
este mai rapidă, iar multiplicitatea lor mai 
mare, cu atît se impune mai acut necesita
tea unui efort colectiv pentru a le rezolva. 
De aci și satisfacția deosebită pe care ne-o 
produce puternica activizare a inițiativei 
și responsabilității maselor, atît de evidente 
și în cursul campaniei electorale. în cadrul 
întîlnirilor cu candidați! în alegeri oamenii 
nu s-au sfiit să spună atunci cînd li s-a 
părut că un lucru nu e bun. Acesta este un 
fenomen deosebit de pozitiv, care arată cît 
de trainice sînt legăturile. între partid și 
mase. Este un indiciu categoric al adînci- 
rii procesului de democratizare ce se des
fășoară în țara noastră, proces în care 
s-au înscris o serie întreagă de măsuri 
luate de partid și de stat în ultimul timp. 
In cadrul campaniei electorale, al întîlni
rilor candidatilor cu alegătorii s-a recol
tat un foarte mare număr de propuneri, 
de sugestii din partea cetățenilor. Ele au 
fost analizate, multe, foarte multe din -ele 
au prins viată chiar înainte de alegeri, 
organele locale le-au dat de pe acum, în 
numeroase cazuri, soluții satisfăcătoare.

Va trebui — a subliniat vorbitorul — ca 
și de aci înainte să se mențină un contact 
cît mai strîns între organele de partid, de 
stat și cetățeni, să se asigure în forme po
trivite un dialog permanent cu masele, să 
se stea de vorbă cu cît mai mulți oameni 
din întreprinderi, instituții, din coopera
tivele agricole, pentru a cunoaște părerile 
lor, pentru a vedea cum gîndesc, cum văd 
posibilă soluționarea unei probleme. Tutu
ror măsurilor care au fost luate pe linia 
adîncirii democratismului — instituționali- 
zarea conducerii colective, constituirea adu
nărilor generale ale salariaților etc. — va 
trebui să le dăm un conținut din ce în ce 
mai bogat, să le aplicăm din ce în ce mai 
stăruitor, cu tot mai multă energie și pri
cepere, ca factori decisivi al îmbunătățirii 
activității în toate domeniile.

în încheiere, vorbitorul a subliniat că și 
în viitor politica partidului se va înscrie 
pe linia acelorași coordonate esențiale de 
pînă acum — industrializarea socialistă, va
lorificarea maximă a potențialului națio
nal, întărirea relațiilor de prietenie și co
laborare cu țările socialiste de care ne 
leagă aceleași țeluri, dezvoltarea legături
lor cu toate țările, indiferent de orîndui- 
rea lor socială. Vom căuta să perfecționăm 
continuu societatea noastră, convinși că ne 
îndeplinim în același timp — așa cum 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — o. da
torie națională și internațională, vom 
căuta în această lume frămîntată să ne 
aducem contribuția noastră pentru a face 
să dispară asperitățile, care nu lipsesc. 
Sperăm că problemele omenirii contempo
rane își vor găsi în cele din urmă soluții 
capabile să promoveze progresul. în sen
sul acestor hotărîri și speranțe socotim că 
evenimentul de ’a 2 martie are, într-ade- 
văr, o semnificație deosebită ; el va expri
ma încrederea poporului nostru în politica 
internă și externă a partidului, în realismul 
ei, în perspectivele pe care i le deschide 
și, pînă la sfîrșitul sfîrșitului, încrederea 
poporului nostru în el însuși. Sînt convins 
că-mi va fi dat să văd mai multă bunăstare, 
un nivel superior de viată materială și 
spirituală pentru poporul din care fac 
parte și căruia i-am închinat întreaga mea 
existentă.

Șantierul naval din. Galați a fost joi după- 
amiază gazda unei mari adunări electorale 
la care a participat tovarășul GHEORGHE 
APOSTOL, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din Româ
nia, candidat al Frontului Unității Socia
liste în alegerile pentru Marea Adunare Na
țională în circumscripția electorală nr. 1 
Galați-Est. în moderna hală de construcții 
a șantierului se aflau mii de cetățeni, oa
meni ai muncii din întreprinderile, șantie
rele și instituțiile municipiului, intelectuali 
și gospodine.

Adunarea a fost deschisă de tovarășul 
Constantin Dăscălescu, prim-secretar al Co
mitetului județean Galați al P.C.R., pre
ședintele Consiliului județean al Frontului 
Unită'ții Socialiste. Au luat cuvîntul nu
meroși alegători care au scos în evidentă 
importantele realizări obținute de oamenii 
muncii din municipiul Galati pe tărîm eco
nomic și social-cultural. Inginerul Cornel 
Cazan, directorul general al întreprinderii 
de construcții și montaje siderurgice, a rele
vat însemnătatea deosebită a industrializării 
tării în cadrul măreței opere de edificare 
socialistă a României. Combinatul siderur
gic de la Galati, ca și alte obiective apărute 
în ultimii ani pe harta industrială a muni
cipiului, extinderea portului și dezvoltarea 
construcției de nave — a spus Gheorghe Iri- 
mescu, maistru la Șantierul naval Galati — 
sînt numai cîteva din roadele politicii con

La începutul cuvîntării sale, tovarășul 
Gheorghe Apostol a relevat căldura și fer
mitatea cu care cetățenii circumscripției 
nr. 1 Galați-Est și-au exprimat în cursul 
campaniei electorale încrederea unanimă 
în partid. în conducerea sa. în politica 
ce-i călăuzește toate acțiunile închinate fe
ricirii patriei si poporului. Campania elec
torală s-a caracterizat și la Galați, ca și 
pretutindeni în tară, printr-o activizare 
politică si cetățenească a alegătorilor, nrin- 
tr-un efort conjugat pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin la fiecare loc de 
muncă. în continuare, vorbitorul a înfă
țișat un amplu tablou al mărețelor rea
lizări dobîndite în anii construcției socia
liste — pe plan .național si în municipiul 
Galați — în dezvoltarea puternică. în rit
muri înalte a industriei socialiste, a agri
culturii si a altor ramuri ale economiei 
naționale, a științei. învățămîntului si cul
turii. precum si în ridicarea continuă a 
nivelului de trai al poporului.

Referindu-se la înfăptuirile din locali
tate. vorbitorul a relevat, printre altele, 
importanta deosebită a faptului că alimen
tarea cu apă potabilă — veche doleanță 
a gălățenilor — a fost rezolvată și că in
stalația ce aduce apa limpede de izvor 
de la 60 km va intra zilele acestea în func
țiune. Vorbitorul a trecut apoi în revistă 
principalele probleme si sarcini de per
spectivă, menționînd necesitatea de a se 
face eforturi pentru folosirea rațională a 
capacităților de producție, a forței de mun
că. a altor rezerve interne din întreprin
derile gălătene. pentru eliminarea neajun
surilor si îmbunătățirea activității în toa
te sectoarele de muncă. îndeosebi în cele 
direct legate de deservirea populației.

Tovarășul Gheorghe Apostol s-a referit 
apoi pe larg la cele mai importante pro
bleme ridicate de cetățeni în cadrul întîl
nirilor cu candidații, subliniind că unele 
din propunerile și cerințele exprimate cu 
acest prilej sînt în curs de rezolvare, cele
lalte urmînd să fie examinate cu toată a- 
tenția pentru a fi soluționate pe măsura 
posibilităților, fie pe plan local, fie cu 
sprijinul organelor centrale.

în această ordine de idei el a anunțat că, 
analizînd recent condițiile de locuit ale fa
miliilor în cartierul Badalan, conducerea 
de partid și de stat a ajuns la concluzia că 
este necesar să se aloce orașului fonduri 
suplimentare pentru a începe construirea 
de locuințe noi în acest cartier. în așa fel 
îneît 200 de familii să primească încă în a- 
nul acesta apartamente corespunzătoare.

în continuare, vorbitorul s-a ocupat de 
însemnătatea transpunerii în practică a 
măsurilor luate de partid și guvern pentru 
adîncirea democrației socialiste, subliniind 
rolul deputaților și al organelor alese ale 
puterii de stat în atragerea cît mai largă a 
maselor la conducerea și gospodărirea tre
burilor obștești, locul tot mai important pe 
care-1 ocupă în cadrul democrației socia
liste organizațiile profesionale și obștești.

Abordînd o serie de probleme actuale ale 
politicii noastre externe, tovarășul Gheor
ghe Apostol a subliniat că întreaga activi
tate a partidului și statului a înve
derat și în perioada actualei legislaturi, 
eforturile constructive ale României so
cialiste pentru dezvoltarea colaborării in
ternaționale, promovarea prieteniei între 
popoare, rezolvarea pe calea tratativelor a 
litigiilor internaționale în folosul păcii 
și progresului social.

La baza tuturor acțiunilor tării noastre 
pe planul relațiilor internaționale, a spus 
vorbitorul, au stat șl stau înaltele princi
pii ale respectării suveranității și indepen
denței, ale neamestecului în treburile in
terne, egalității în drepturi și avantajului 
reciproc, principii care găsesc o tot mai 
largă adeziune și sprijin în rîndul po
poarelor lumii. Tocmai principialitatea po
liticii noastre externe, aplicarea ei cu toată 
consecvența șl fermitatea au adus Româ
niei socialiste mulți prieteni peste hotare 
și i-au ridicat imens prestigiul în lume. 
Ca și pînă acum, vom pune în centrul poli
ticii noastre externe dezvoltarea priete
niei și. alianței cu toate țările socialiste. 
Partidul și guvernul acordă o mare impor
tanță lărgirii și întăririi colaborării bila
terale în toate domeniile cu aceste țări, 
precum și în cadrul C.A.E.R., în avanta
jul fiecărei țări, cît și al întregului sistem 
socialist mondial. Țara noastră consideră 
că forța și trăinicia relațiilor dintre țările 
socialiste frățești izvorăsc din cunoscutele 
principii care trebuie să stea la baza aces

secvente a partidului de dezvoltare multi
laterală a tuturor județelor tării.

Referindu-se la progresul cultural pe care 
l-a înregistrat Galatiul în anii socialismu
lui, Dumitru Pîslaru, directorul Teatrului 
de stat, a arătat că activitatea în acest do
meniu se sincronizează cu marile înfăptuiri 
ale socialismului în toate domeniile vieții 
social-economice. Galațiul a fost investit 
cu atributele unui centru urban modern al
cătuit din armoniile noilor edificii indus
triale și culturale, făurite de mîna și inteli
gența oamfenilor. Vasile Georgescu, membru 
de partid din ilegalitate, și Maria Alexe, 
profesoară Ia Școala generală nr. 28, au 
vorbit despre profundul atașament al locui
torilor Galatiului față de politica partidului 
nostru, ale cărei roade se concretizează în 
tot ce s-a creat și se creează pentru binele 
clasei muncitoare, al întregului popor 
român. •

Vorbitorii au exprimat hotărîrea colecti
velor în mijlocul cărora muncesc de a nu 
precupeți nici un efort pentru traducerea 
în viață a prevederilor Congresului al 
IX-lea și Conferinței Naționale a partidu
lui, angajîndu-se să scurteze termenele de 
dare în funcțiune a unor obiective de bază 
înscrise în actualul cincinal și să îmbună
tățească continuu calitatea produselor in
dustriei gălătene, asigurîndu-le un bine
meritat prestigiu în tară și peste hotare.

în aplauzele puternice ale celor prezent! 
a luat apoi cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Apostol.

tor relații. Prin aplicarea lor consecvent! 
de către fiecare țară în parte, prin renun
țarea la practici nejuste și teze greșite cum 
este cea despre „suveranitatea limitată", 
vor putea fi cu siguranță înlăturate deo
sebirile de păreri ce există în prezent în
tr-o serie de probleme, va putea fi reali
zată și întărită unitatea și coeziunea țări
lor sistemului mondial socialist.

In condițiile actuale ale evoluției vieții 
internaționale, Frontul Unității Socialiste 
își va aduce contribuția la dezvolta
rea în continuare a relațiilor Româ
niei cu toate statele, indiferent de orîn
duire social-politlcă, pe baza principiilor 
care ghidează întreaga politică externă a 
țării. ’

Vorbitorul a relevat apoi necesitatea în- 
mănuncherii eforturilor tuturor forțelor 
progresiste, ale tuturor statelor mari sau 
mici, ale tuturor oamenilor cinstiți din 
lume pentru eliminarea focarelor de neli
niște și conflicte, pentru anihilarea acțiu
nilor agresive și a politicii de pe poziții 
de forță promovate de cercurile imperialis
te, reamintind că România își aduce contri
buția activă în această direcție. în viziunea 
țării noastre, tratativele de la Paris Î.I . to- 
blema vietnameză se vor dovedi utile dacă 
ele vor avea ca rezultat încetarea acțiunilor 
de război împotriva poporului vietnamez, 
retragerea trupelor S.U.A., respectarea 
dreptului acestui popor eroic șl greu Încer
cat de a-și rezolva singur problemele, fără 
nici un amestec din afară. Țara noastră 
sprijină, de asemenea, orice acțiune con
structivă menită să ducă la încetarea stării 
de tensiune în Orientul Apropiat, la retra
gerea trupelor israeliene de pe teritoriile 
ocupate în cursul conflictului armat din 
1967, la găsirea unor soluții pașnice, care să 
tină seama de drepturile la existentă și 
dezvoltare a tuturor națiunilor din această 
parte a lumii.

Arătînd că România acordă un loc de 
frunte în politica sa externă realizării secu
rității europene, vorbitorul a relevat că, 
după părerea guvernului țării noastre, ca
lea cea mai bună pentru crearea unor con
diții favorabile rezolvării acestei probleme 
este instaurarea și consolidarea unor re
lații de bună conviețuire și de largă cola
borare între toate statele continentului 
nostru. Este totodată cert că la crearea unei 
atmosfere de destindere, care să excludă 
pericolul unor noi conflicte și conflagrații, 
un rol însemnat ar avea plecarea din Europa 
a forțelor militare neeuropene, retragerea 
tuturor trupelor de pe teritoriile altor state 
în granițele lor naționale, lichidarea ba
belor militare străine, renunțarea la manevre 
militare pe teritoriile altor state și la gra
nițele lor, desființarea blocului Atlanticului 
de Nord și, concomitent, a Tratatului de la 
Varșovia.

Ca membră activă a Organizației Națiu
nilor Unite, România a depus și va depune 
toate străduințele în vederea respectării de 
către toate statele mari și mici a principiilor 
înscrise în Carta O.N.U., a normelor drep
tului internațional în relațiile internațio
nale, fiind convinsă că aceasta corespunde 
intereselor majore ale statelor, ale păcii și 
securității popoarelor.

Frontul Unității Socialiste. întregul nos
tru popor, făuritor al societății noastre 
socialiste, a spus vorbitorul, își reafirmă 
convingerea că forțele păcii, democrației și 
socialismului sînt suficient de puternice 
pentru ca prin luptă unită să asigure în 
lume 6 pace cu adevărat trainică, 
în stare să permită popoarelor înfăptuirea 
năzuințelor lor de progres social.

Tovarășul Gheorghe Apostol a adresat 
tuturor cetățenilor municipiului Galați che
marea de a cinsti prin muncă, prin noi 
realizări a 25-a aniversare a eliberării pa
triei, Congresul al X-lea al P.C.R., și, 
totodată, îndemnul de a vota la 2 martie pe 
candidații Frontului Unității Socialiste, pro
gramul său de înflorire multilaterală a pa
triei închinat bunăstării materiale șl spiri
tuale a celor ce muncesc, viitorul lumino» 
al României socialiste.

Să facem totul, a spus în încheiere vor
bitorul, pentru a duce mai departe opera de 
desăvîrșire a construcției socialiste în patria 
noastră, de a munci în așa fel îneît gene
rațiile care vor urma să poată afirma des
pre noi: și-au făcut pe deplin datoria pa
triotică. datoria față de popor, fată de in
teresele generale ale păcii și socialismului 
în lume.
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asi
Adunarea electorală care a avut loc joi 

într-una din marile hale ale uzinelor me
canice „Nicolina" din Iași, în cadrul căreia 
tovarășul EMIL BODNARAȘ, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, candidat al Frontului 
Unității Socialiste în circumscripția electo
rală numărul 1 Iași Nord-Vest. în alegerile 
de deputați pentru Marea Adunare Națio
nală, s-a întîlnit cu alegătorii, ă prilejuit o 
vibrantă reafirmare a atașamentului pro
fund al ieșenilor față de politica internă și 
externă a partidului.

Deschizînd adunarea, tovarășul Miu Do- 
brescu, prim-secretar al Comitetului jude
țean Iași al P.C.R., președintele Consiliului 
județean al Frontului Unității Socialiste, a 
arătat că cele peste 6 800 de propuneri ale 
alegătorilor, pentru majoritatea covîrșitoare 
a cărora au fost găsite soluții de rezolvare, 
reflectă participarea activă a cetățenilor la 
conducerea statului.

Cei ce au luat apoi cuvîntul și-au expri
mat mîndria pentru realizările obținute, 
hotărîrea de a contribui cu toate forțele la 
traducerea în viață a programului Frontului 
Unității Socialiste. S-a subliniat că atmos
fera de lucru ce a caracterizat întreaga 
desfășurare, a campaniei electorale, propu
nerile făcute în cadrul dialogului larg între 
candidați și alegători se încadrează în 
vasta activitate creatoare cu care poporul 
nostru întîmpină cea de-a 25-a aniversare 
a eliberării patriei și cel de-al X-lea Con
gres al partidului.

de-
cu

di-

Partidul Comunist Român, exponent și 
conducător de nădejde al poporului nostru, 
a subliniat Adriana Arnăutu, controloare de 
calitate la fabrica „Țesătura", a înțeles 
totdeauna să-și potrivească fapta cu vor
bele, să facă demonstrația practică a 
plinei concordanțe a activității sale 
principiile proclamate.

în cuvîntul său, ing. Vasile Lupușor,
rectorul uzinelor „Nicolina", a arătat că pro
ducția întreprinderilor județului Iași repre
zintă astăzi 2,5 la sută din producția indus
trială a țării, iar acest procent va spori 
anul acesta cînd la Iași vor intra în func
țiune încă 4 noi obiective industriale, prin
tre care marea Uzină de fibre sintetice. 
Prof. univ. dr. Alexandru Lazăr a transmis 
angajamentul cadrelor didactice ieșene de a 
nu-și precupeți eforturile pentru a forma 
noi generații de specialiști cu temeinică 
pregătire profesională, profund atașați cau
zei socialismului, capabili să continue și să 
ridice pe trepte tot mai înalte înfăptuirile 
de azi. Imaginea lașului de ieri, de azi șl 
de mîine, a lașului ce se înalță temerar, 
demn de epoca socialistă, a fost evocată în 
cuvîntul său de ing. dr. Constantin Mihăi- 
lescu. directorul D.S.A.P.C. Iași, iar loan 
Manciuc, prim-secretar al Comitetului mu
nicipal Iași al P.C.R., primarul municipiu-, 
lui, s-a referit pe larg la activitatea desfă
șurată pe tărîm economic, social-edilitar în 
vechea Cetate de scaun a Moldovei.

Primit cu puternice aplauze, a luat cu
vîntul tovarășul Emil Bodnaraș.

Cuvintarea tovarășului
[mii Bodnaraș

Creșterea producției și a 
beneficiilor, 
în acest scop a tuturor re
surselor de care dispunem 
au o oarecare tradiție în 
întreprinderea noastră agri
colă. în ultimii ani, fostele 
gospodării de stat care au 
intrat în componența între
prinderii dădeau, în medie, 
anual aproape 7 milioane 
lei beneficii. Dar, cel mai 
mare beneficiu — în va
loare de peste 16 milioane 
lei — l-am obținut anul tre
cut. Acest succes nu poate 
fi pus pe seama unor con
diții naturale prielnice, 
pentru că. mai ales în 
Dobrogea, ele au fost, mai 
mult decît în alți ani. de
favorabile producției agri
cole. Se poate afirma. însă, 
cu certitudine, că rolul de
terminant l-a avut atmos
fera nouă de muncă creată 
prin măsurile luate de par
tid pentru îmbunătățirea 
activității în agricultura de 
stat, care. între altele, a- 
sigură participarea nemij
locită a specialiștilor la . 
realizarea producției.

O mare însemnătate are 
și faptul că din cei 150 de 
mecanizatori, care muncesc 
în cadrul întreprinderii 
noastre, 40 au peste 18 ani 
de meserie — deci au o ex
periență bogată, o înaltă 
calificare și execută lu
crări de o mare eficientă 
productivă. In anul trecut, 
nici una dintre cele 120 de 
combine care au recoltat 
grîul nu a intrat în lan 
fără a fi controlată de că
tre mecanic în fiecare di
mineață în prezenta șefu
lui de fermă. Nu a fost 
trecut cu vederea nici unul 
din factorii de care de
pinde calitatea producției, 
înlăturarea oricăror pier
deri. In acest sens men
ționăm preocuparea per
manentă pentru executarea 
fiecărei lucrări . la mo
mentul optim, în funcție 
de condițiile naturale spe
cifice. în vara trecută, spre 
exemplu, eforturile princi
pale ale mecanizatorilor au 
fost orientate spre executa
rea în mod diferențiat a lu
crărilor de întreținere. în 
acest scop. în locul culti
vatoarelor obișnuite care a- 
fînează pămîntul prea mult 
în condiții de umiditate

valorificarea
scăzută, am adaptat, pe ca
drul acestora, o sapă rota
tivă. Aceasta ne-a permis 
să executăm prașila me
canică printre rîndurile de 
floarea soarelui; fără a fa
voriza evaporarea apei din 
sol. Experiența noastră de
monstrează ‘ că este avan
tajos să folosim acest agre
gat pentru a efectua pra
șila I, atunci cînd buru
ienile sînt mai mici.

Efectele acestui sistem 
de lucru, desfășurat pe 
baza unor coordonate mai 
științifice decît în anii an
teriori, dublat de un sporit

a fost substanțial sporită 
prin depășirea sarcinilor 
cantitative de livrare, ceea 
ce ne-a adus, la floarea soa
relui, un venit suplimentar 
de 500 000 lei. la grîu 
400 000 lei, iar la lină 
50 000 lei. De asemenea, 
obținut în plus, față 
prevederi, sute de mii 
lei la porumb, fasole etc.

La cîștigurile datorate 
depășirii indicilor de can
titate si calitate a produc
ției se adaugă reducerea 
cheltuielilor. Consiliul de 
administrație și șefii de 
fermă au făcut nenumă-

de 
de 
am
de 
de

rea unor furaje costisitoare 
pe care le cumpăram, cu 
altele produse mai ieftin 
în unitatea noastră. în 
toamnă. 5000 de tone de 
coceni s-au recoltat și to
cat cu mijloace mecanice. 
Acest nutreț, în amestec cu 
melasă, echivalează cu 
producția de pe 250 ha po
rumb pentru siloz. Numai 
din această 
zultat o 
250 000 lei.

Urmărirea 
nomiilor de 
fermă și efectuarea chel
tuielilor numai cu avizul

acțiune a re- 
economie de
strictă a eco- 
către șefii de

Analizînd cu simț critic 
activitatea din anul tre
cut, desprindem însă con
cluzia că dispunem încă de 
multe posibilități pentru a 
spori veniturile. Capacită
țile de producție existente 
nu au fost folosite anul tre
cut în totalitate. Mă re
fer în primul rînd la pă- 
mînt — principalul mij
loc de producție în agri
cultură. Este adevărat că 
nu avem suprafețe de te
ren în categorii inferioare 
de folosință pe care le-am 
putea amenaja. în schimb, 
prin desființarea unor dru-

AMZACEA - CONSTANTA

RECOLTE MARI, DAR NU ÂTIT
CIT POATE DA PĂMÎNTUL

în cuvîntul său, tovarășul Emil Bodnaraș 
a scos în evidentă ’că actuala campanie e- 
lectorală a constituit un fericit prilej de 
trecere în revistă a marilor realizări ob
ținute de întregul nostru popor, care, cu 
entuziasm și înalt spirit de răspundere pa
triotică, se străduiește să traducă înviată 
zi de zi importantele Directive ale Con
gresului al IX-lea și Conferinței Națio
nale a partidului, menite să ridice Româ
nia pe noi trepte de civilizație si cul
tură.

România contemporană — a subliniat 
vorbitorul — prezintă acum. în cel de-al 
25-lea an de la eliberare și după 20 de 
ani de economie planificată — tabloul u- 
nei țări aflate. în plină înnoire, unde' in
dustria înscrie ritmuri de dezvoltare fără 
precedent în trecutul său ; unde agricul
tura, prin producții sporite. își afirfnă ’ 
superioritatea structurii ' sale socialiste ; 
unde'stiinta, învătăhiîntul, cUltu’ră ău de-' 
venit și devin tot mai mult factori in- 
fluenți ai dezvoltării sociale. Fidelitatea 
nestrămutată a Partidului Comunist Ro
mân fată de interesele vitale ale poporu
lui si fată de adevărurile fundamentale 
ale marxism-leninismului. aplicate creator 
la condițiile si particularitățile tării noas
tre. stă la baza tăriei de granit a orîn- 
duirii;noastre socialiste, iar adeziunea de
plină . maselor largi populare la politica 
interriăși externă a partidului constituie 
seva din care partidul îsi trage puterea, 
inepuizabila sa forță creatoare.

Făcînd o amplă prezentare a obiective
lor principale ale programului cu care 
Frontul Unității Socialiste se prezintă în 
alegerile de la 2 martie, vorbitorul s-a 
referit pe larg la, procesul complex de 
perfecționare a economiei naționale si de 
rentabilizare a tuturor ramurilor ei. derentabilizare a tuturor ramurilor ei. de 
îmbunătățire' continuă a sistemului de în- 
vătămînt în măsură să asigure patriei ca
drele necesare de specialiști, tineri cu un 
bogat bagaj de cunoștințe profesionale și 
cu un larg orizont intelectual, de dezvol
tare coritinuă a cercetării științifice în 
pas cu exigentele tehnicii moderne. In a- 
tentia partidului și guvernului va sta pre
ocuparea permanentă pentru ridicarea con
tinuă a nivelului de trai al maselor în ve
derea satisfacerii cerințelor firești, me
reu crescînde de ordin material și spiri
tual ale populației.

Vorbitorul s-a referit apoi pe larg la 
vastul program de acțiuni menite să dez
volte continuu democrația socialistă, ca for
mă superioară de disciplină socială. Ex
presie a acestui program este însăși crearea 
Frontului Unității Socialiste, formă superi
oară a întăririi unității moral-politice a 
poporului nostru și care creează un cadru 
deosebit de prielnic pentru participarea ac
tivă a tuturor oamenilor muncii din tara 
noastră, indiferent de naționalitate, la solu
ționarea problemelor complexe ale societă
ții. Vorbitorul a arătat că întîlnirile avute 
cu numeroși alegători au dat prilejul unor 
vii și ample discuții asupra politicii interne 
și externe a partidului, ca și asupra rezul
tatelor obținute în diferite domenii de ac
tivitate. Ele au scos în evidentă înaltul spi
rit de răspundere civică al alegătorilor, re
zultat al creșterii impresionante a nivelului 
politic al maselor, al hotărîrii oamenilor 
muncii de a participa tot mai activ la re
zolvarea problemelor de interes major ale 
națiunii noastre socialiste. Subliniind im- 

■ portantei^ succese obținute pe tărîm profe
sional și obștesc în întreprinderile și insti
tuțiile în care lucrează sau realizările pe 
tărîm gospodăresc din orașele sau comunele 
în care locuiesc, numeroși participant! la 
aceste întîlniri au adus unele critici îndrep
tățite, au făcut multe propuneri judicioase 
de natură să îmbunătățească procesul pro
ducției, să asigure o tot mai competentă 
conducere a întreprinderilor și instituțiilor, 
o rezolvare mai grabnică a cerințelor de 
larg interes cetățenesc. Toate aceste 
probleme, a subliniat tovarășul Emil 
Bodnaraș. urmează a fi atent anali
zate de conducerea de partid și de stat, de 
conducerea ministerelor și de alți factori de 
răspundere în vederea unei juste soluțio
nări.

In continuare, vorbitorul a subliniat că 
bogata activitate creatoare a poporului nos
tru pentru edificarea societății socialiste 
și înflorirea patriei își găsește reflectare și 
în politica externă a României, ale cărei 
coordonate de desfășurare sînt cuprinse în 
documentele Congresului al IX-lea al parti
dului. Ca și întreaga politică pe care o des
fășurăm pe plan intern neutru desăvîrșirea 
construcției socialismului, a subliniat tova
rășul Emil Bodnaraș, politica noastră ex
ternă are o fundamentare profund științi
fică, de o mare rigurozitate marxist-leni- 
nistă. Ea este rodul cunoașterii și studierii
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temeinice de către partid, în cadrul unei in
tense munci colective, a realităților vii ale 
țării, a legilor care guvernează dezvoltarea 
istorică a societății, a proceselor actuale 
ale vieții internaționale, a mutațiilor ce in
tervin continuu în raportul de forțe pe 
arena mondială.

Republica Socialistă România, a spus vor
bitorul, pune în centrul politicii sale ex
terne prietenia șl colaborarea cu toate cele- 

■ lalte 13 state ale sistemului mondial socia
list. Extinderea și perfecționarea continuă a 
raporturilor politice, economice, tehnico- 
științifice, culturale cu aceste țări formează 
obiectul preocupărilor constante ale parti
dului și statului nostru. Pentru întărirea 
unității sistemului mondial socialist și a co
eziunii mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale are o deosebită importanță a- 
plicarea cu consecvență și respectarea stric
tă a principiilor marxist-leniniste ale inde
pendenței și suveranității; neamestecului în 
treburile interne. întrajutorării tovărășești. 
Evoluția evenimentelor internaționale de
monstrează cu prisosință că numai astfel 
este posibilă dezvoltarea unei colaborări 
rodnice între statele socialiste, care 
tocmai prin neabaterea de la aces
te principii trebuie să ofere lumii 
exemplul concret al unor relații intersta
tale juste, bazate pe respect și deplină în
credere. Partidul și guvernul nostru mili
tează și vor milita neabătut pentru nor
malizarea relațiilor dintre partidele co
muniste și muncitorești, pentru întărirea 
unității țărilor socialiste. Experiența isto
rică dovedește în mod convingător că de 
pe urma divergențelor existente între par
tidele comuniste și muncitorești într-o se
rie de probleme ale dezvoltării contempo
rane nu profită decît cercurile reacțio
nare, imperialiste, care caută să submi
neze prestigiul și forța de atracție ale 
socialismului.

Vorbitorul a subliniat apoi că, datorită 
acțiunilor agresive ale cercurilor imperia
liste care încearcă prin mijloacele cele mai 
brutale să-și mențină dominația asupra al
tor popoare, în lume persistă o atmosferă 
de încordare, de tensiune, de natură să în
grijoreze omenirea pentru viitorul său. Un 
factor generator al psihozei războiului și 
de aici al unor mari pericole pentru pacea 
omenirii sînt măsurile care întețesc cursa 
înarmărilor, de maniera celor adoptate cu 
prilejul recentelor reuniuni ale N.A.T.O.. 
ca și diferite acte cu caracter militar, cum 
sînt organizarea de manevre cu participa
rea mai multor state la frontierele altor 
state. Avînd în vedere că asemenea acte 
readuc în actualitate practicile nefaste ale 
„războiului rece", incriminate de omenire, 
și nu servesc cu nimic căilor spre destin
dere și consolidare a securității internațio
nale. partidul și guvernul nostru consideră | 
că este în interesul tuturor popoarelor 
se renunțe la asemenea demonstrații 
forță.

Referindu-se la acțiunile întreprinse 
țara noastră pentru dezvoltarea continuă 
și întărirea relațiilor multilaterale, reciproc, 
avantajoase cu toate țările lumii, indiferent 
de orînduire socială, în spiritul respectării 
Cartei O.N.U., vorbitorul s-a ocupat pe 
larg de necesitatea asigurării și întăririi 
securității europene. O deosebită impor
tantă pentru îndeplinirea acestui deziderat 
firesc al popoarelor bătrînulul nostru con
tinent, leagăn de cultură și civilizație, este 
renunțarea la politica anacronică de bloc 
prin desființarea blocului agresiv N.A.T.O. 
și o dată cu acesta a Tratatului de la Var
șovia, desființarea bazelor militare de pe 
teritoriile altor state și retragerea trupelor 
străine în limitele frontierelor naționale, 
recunoașterea ca un fapt istoric a existentei 
celor două state germane. Progresul spre 
consolidarea securității europene, a subli
niat tovarășul Emil Bodnaraș. este un 
proces complex care nu se poate realiza 
nici spontan și nici prin declarații de in
tenții. Ca și în toate problemele mari ale 
istoriei, el impune acțiuni unite, realism 
politic, răbdare și perseverentă. Partidul 
și guvernul nostru consideră că forțele care 
militează pentru pace și destindere în Eu
ropa sînt mult mai puternice decît cele 
potrivnice, de aceea privim cu optimism 
și încredere viitorul continentului nostru.

în încheiere, vorbitorul și-a exprimat fer
ma convingere că votul de la 2 martie dat 
candidatilor Frontului .Unității Socialiste 
va constitui o puternică expresie a unității 
de gîndire și de acțiune a tuturor locuito
rilor meleagurilor românești, indiferent de 

> profesie, sex, naționalitate, ferm hotărîti 
ca, sub conducerea partidului, să desăvîr- 
șească opera de construcție socialistă a tării 
noastre, să apere cuceririle orînduirii noas
tre de stat, să trăiască liberi într-o Româ
nie socialistă, independentă și suverană.
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: fi înlăturat la timp lipsu
rile din sectorul zootehnic, 
unde am avut indici scă- 

! zuți de reproducție și un 
procent mare de mortali
tăți. In acest an vom aplica 

: consecvent măsurile pri
vind furajarea diferențiată 
a animalelor, după capaci
tatea lor productivă. In 
perioada de vară vom în
treține mai multe oi în 
fermele vegetale pentru 
valorificarea resurselor de 
hrană de pe miriști. De a- 
semenea, vom utiliza dife
rite clădiri pentru crește
rea puilor de carne, astfel 
ca să sporim cantitatea de 
produse pe metru pătrat 
de spațiu construit pentru 
zootehnie.

Nu neglijăm nici pro
blema atît de importantă a 
calificării oamenilor. Pen
tru a ajunge ca toți in
ginerii să cunoască preve
derile STAS-urilor de li
vrare, indicii calitativi și 
căile prin care trebuie să-i 
obținem vom organiza 
schimburi de experiență în 
alte unități cu profil ase
mănător, în domeniile unde 
acestea au rezultate supe
rioare.

Există încă multe căi de 
sporire a veniturilor care 
necesită studii mai atente. 
De aceea, paralel cu inten
sificarea sprijinului pe 
care îl solicităm specialiști
lor de la stațiunea de cer
cetări agricole Dobrogea, 
vom dezvolta activitatea 
de concepție a ingineri
lor care lucrează di
rect în întreprinderea 
noastră. în această ordine 
de idei avem în vedere gă
sirea țmor soluții pentru 
reducerea numărului do 
brațe de muncă la recol
tatul porumbului, țît și la 
întreținerea culturilor.

Sînt numai cîteva din mo
dalitățile prin care vom 
acționa asupra tuturor re
sorturilor care pot duce la 
creșterea cantitativă și ca- 

' litativă a producției, la 
scăderea costurilor și ob
ținerea de beneficii maxi
me.

rate calcule pentgu a nu 
investi nici un leu de po
mană, ci numai 
concordanță cu 
concrete ale
Mai multe sute __  . .
lei au rezultat din înlocui
rea muncii manuale, mai 
ales în sectorul vegetal, cu 
lucrări mecanice. în unele 
cazuri am renunțat la a- 
cele lucrări manuale, care, 
în condițiile secetei, nu 
ne-ar mai fi sporit cîștigu
rile. Urmărind folosirea 
judicioasă a forței de 
muncă am desființat acele 
posturi care nu se justi
ficau în desfășurarea pro
ducției. De asemenea, con
sumul de materiale pentru 
nevoile producției a fost 
redus cu 15 la sută față 

planului.
Cele mai mari economii 
s-au obținut prin înlocui-

spirit de inițiativă și res
ponsabilitate. se reflectă în 
creșterea substanțială a be
neficiilor.

Deși nu în toate sectoa
rele am reușit să atingem 
producțiile pe care ni le-am 
propus, în bună parte și 
din cauza secetei, ' ' 
unele rezultate au depășit 
așteptările. De pe ------ ;
fata de 6286 ha am 
în medie 3734 kg grîu la 
hectar. întrucît 85 la sută 
din cantitatea de grîu li
vrată, însumînd peste 

. 16 000 tone, a avut indici 
de 
lor 
am 
lei. _ 
livrare a produselor a fost 
realizat în proporție de 106 
la sută, ceea ce echivalează ‘ de. prevederile 
cu o depășire de circa 3 mi
lioane Iei. Cifra beneficiilor

totuși
supra- 

obținut

calitate superiori ce- 
prevăzuți prin STAS, 
încasat în plus 1 600 000 
în ansamblu, planul de
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Rafinăria de pe Valea Trotușului : siluete ale complexului 
de reformare catalitică

(Foto : Gh. Vințilă)

In funcțiune9
cu 6 luni mai devreme

A intrat în funcțiune, cu 
șase luni mai devreme, 
cariera de lignit Gîrla, din 
cadrul Complexului minier 
Rovinari, județul Gorj. U- 
tilajele și instalațiile 
montate fac posibilă ex
ploatarea cu maximum 
de eficiență a stratu
rilor de steril și cărbune. 
Este de remarcat, de pildă, 
că numai excavatorul are o 
capacitate de 1 800 mc pe 
oră, respectiv dublu față 
de cel mai mare utilaj de 
acest gen care funcționează 
în țară. Echipamentul teb-

nic asigură mecanizarea 
completă a tuturor procese
lor de producție specifice 
acestei ramuri, reglarea și 
dirijarea fluxului tehnolo
gic realizîndu-se prin inter
mediul dispozitivelor auto
mate.

Noua exploatare minieră 
va produce anual 2 200 000 
tone. Potrivit contractelor 
încheiate, cea mai mare 
parte din această cantitate 
va fi furnizată termocen
tralelor electrice, printre 
care și cea de la Craiova. 

(Agerpres)
T

ÎN ÎNTREPRINDERILE

DIN MUNICIPIUL IAȘI

planului și a angajamentelor
IAȘI. (corespondentul 

„Scînteii"). — Colectivele 
din întreprinderile indus
triale ale municipiului Iași 
depun eforturi susținute 
pentru realizarea planului 
și a angajamentelor luate 
în întrecerea din acest an.

Textiliștii fabricii „Țe
sătura" au înscris în bi
lanțul lor o producție su
plimentară în valoare de 
818 000 lei în luna ianuarie 
și de 11 600 mp țesături și 
6 500 kg fire de bumbac în 
primele două decade ale lu
nii februarie. Colectivul U- 
zinei metalurgice a realizat 
peste plan, de la începutul 
anului și pînă în prezent, o 
producție globală în va
loare de 1 500 000 lei și o 
producție marfă de 100 tone

țevi sudate și 50 tone pro
file îndoite ; tot aici 
fost asimilate 6 tipuri noi 
de profile și 8 tipuri de 
tîmplărie metalică. Și lu
crătorii Uzinei mecanice 
Nicolina au confecționat 
numai în luna februarie, 
peste plan, 4 silozuri de ci
ment de cîte 81 tone fie
care, 5 screpere tractate de 
3 mc fiecare, 7 nivelatoare 
tractate și peste 200 tone 
confecții metalice diferite 
pentru noile obiective in
dustriale. Realizări de sea
mă a obținut și colectivul 
întreprinderii nr. 14 in
stalații Iași, economisind 
prin reducerea consumuri
lor specifice de materiale 
și a cheltuielilor de mano
peră 600 000 lei.

au

în deplină 
cerințele 

producției, 
de mii de

lor s-a dovedit a avea o 
deosebită eficientă. Pentru 
fiecare mie de lei produc
ție marfă am cheltuit 666 
lei — cu 116 lei mai puțin 
decît fusese planificat. 
Astfel, am obținut tona de 
grîu cu 540 lei, de porumb 
cu 600 lei, floarea soarelui 
cu 830 lei, iar carnea de 
taurine cu 5 700 lei tona. \

Ca urmare a unei bune 
organizări a producției și a 
realizării planului de vîn- 
zare a produselor, am fo
losit mai puțin creditul 
bancar. în tot semestrul 
II al anului trecut, pro
porția de participare a 
creditului bancar la finan
țarea cheltuielilor noastre 
de producție a fost doar 
de 0,1 la sută, ceea ce în
seamnă că și dobînzile pe 
care le-am avut de plătit 
au fost mici.

muri inutile, prin cultiva
rea terenurilor din curțile 
gospodărești și reducerea 
spațiului de depozitare, a- 
vem posibilități să introdu
cem în circuitul agricol, a- 
nul acesta. încă 50 ha ; a- 
cesta este un mijloc impor
tant de îmbunătățire a ba
zei furajere, de a obține 
numai pe această cale o 
producție suplimentară în 
valoare de circa 200 000 lei. 
Rezerve avem și pe linia 
mai bunei folosiri a trac
toarelor și mașinilor agri
cole. Folosind cupluri de 
două semănători la însă- 
mîntarea păioaselor. anul ■ 
trecut am -făcut o econo
mie de 300 zile-normă 
tractor, metodă pe care o 
vom extinde si la alte lu
crări.

Beneficiile de anul trecut 
puteau fi mai mari dacă am

Ing. Gheorghe BILA
directorul I.A.S. Amza- 
cea, judeful Constanța

CINE DESCURCĂ
GHEMUL COMPLICAȚIILOR
DIN COMERȚUL SUCEVEAN?
(Urmare din pag. I)

nul" aceleiași familii — comerțul -
■ a-cărui rațiune este înainte de toate 
de a vinde cît mai mult și mai rapid.

Insuficienta preocupare pentru 
aprovizionarea unităților și reasorta- 
rea fondului de marfă se reflectă nu 
numai în „anemia" din rafturile ma
gazinelor, dar și în scriptele conta
bile ale O.C.L.-urilor. Planul de des
facere a produselor nealimentare, pe 
primele 6 săptămîni din acest an, a 
fost realizat doar în proporție de 
88,5 la sută.

Și în sectorul alimentar lucrurile 
se petrec similar. în orașul Fălticeni, 
de exemplu, în rețeaua, cu amănun
tul se simte lipsa unor mărfuri, (ma
zăre. griș, foi tort etc.), în timp ce 
în depozitele I.C.R.A. ele se găsesc 
din abundentă. La Rădăuți, magazi
nele cu autoservire au cerut la În
ceputul lunii ianuarie 4 000 sticle cu 
vin, fără ca întreprinderea comerțu
lui cu ridicata de produse alimenta
re să le onoreze comanda. Pe de altă 
parte, întreprinderea de industriali
zare a vinului și băuturilor alcoolice 
se plîngea că nu vine nimeni să ridi
ce vinul, deși I.C.R.A. deține cuve
nitele repartiții.

— Cazul nu este izolat — ne spu
ne Vasile Burac. șeful serviciului de 
aprovizionare. Adesea mergem prin 
localitățile județului și găsim zone 
întregi cu sortimente descompletate, 
în timp ce în depozite există vagoane 

' întregi de mărfuri.
Ce e de făcut ? în primul rînd, tre

buie stabilite contacte mai directe, 
mai eficiente între depozite și ma
gazine. Șetii unităților cu amănun
tul, șefii de raioane trebuie să fixe
ze pe prim plan în activitatea lor 
problemele de aprovizionare și reîn
tregire a fondului de marfă ; în al 
doilea rînd, trebuie ca între depozite 
și magazine să existe relații nor
male, de informare reciprocă rapidă 
și de satisfacere promptă a cereri
lor, evitîndu-se tărăgănările birocra
tice care persistă în prezent.

Cauzele „golurilor" în aprovizio
narea unor magazine sînt și de altă 
natură. Uneori, întreprinderile co
merciale cu ridicata nu sînt în mă
sură să-și onoreze obligațiile pentru 
că nici furnizorii nu și le onorează 
pe alo lor. Nu mai puțin de 25 de 
furnizori, printre care „Emailul 
roșu“-Mediaș, „Tricolana“-București, 
uzina „6 Martie“-Zărnești, Fabrica de 
nasturi-Jimbolia, Fabrica de ulei- 
Iași, au avut, pînă la 15 februarie, 
restante în livrări de la cîteva zeci 
pînă la cîteva sute de mii de 
Unii furnizori, cum este,
exemplu, F.C.M.E. București, 
au expediat nimic, în
drul termenului scadent pe luna 
nuarie, din produsele prevăzute _
graficul încheiat de comun acord cu 
comerțul. în astfel de situații, între 
comerț și industrie începe un ade
vărat „bombardament" de acte și 
justificări, care de care mai „obiecti
ve". Un singur lucru este uitat : 
cumpărătorul nu are nevoie de hîrtii 
și rapoarte, ci de marfă.

Parcurgînd „traseele" care ar tre
bui să ducă mărfurile în modul cel 
mai direct cu putință la cumpărător, 
am întîmpinat adesea observația că 
ministerele producătoare de bunuri 
de consum nu se ocupă suficient de 
asigurarea condițiilor corespunză
toare de producție în unitățile exis
tente. Județul Suceava, prin exce
lență bine aprovizionat cu lapte și 
produse lactate datorită șeptelului 
său bogat, a ajuns în situația de a 
trimite untul pentru preambalare la 
Bîrlad și Bacău, întrucît linia de 
preambalare cu care a fost dotată în
treprinderea din Cîmpulung Moldo
venesc nu a putut fi pusă în func
țiune din., vara anului trecut ! în a- 
celași timp. în orașul Suceava se 
resimte adesea lipsa laptelui și iaur
tului deoarece I.C.I.L.-ul din locali
tate nu dispune de o capacitate de 
îmbuteliere suficientă. La acestea se 
adaugă defecțiuni pe plan local, lip-

lei. 
de 
nu 
ca- 
ia- 
în

sa de colaborare între unele foruri, 
îneît chiar lucruri simple nu se re
zolvă operativ. Un cuptor de pîine 
început acum 5 ani la Vatra Dornei 
nu a intrat în funcțiune pînă 
la mijlocul lunii februarie pentru că 
constructorul local a tărăgănat con
tinuu lucrările.

Nu se poate să nu amintim despre 
o altă verigă a acestui „lanț al slă
biciunilor" — ambalajele. Filiala 
O.C.L.-Alimentara din Cîmpulung 
Moldovenesc se plînge că nu poate 
asigura cantitățile necesare de iaurt 
pentru că îi lipsesc borcanele; 
I.C.R.A., la rîndul ei, care aprovizio
nează rețeaua cu amănuntul, dispune 
de acest ambalaj, dar nu are capa
ce, iar acestea se găsesc tocmai la... 
Piatra Neamț (peste țări și mări !). 
îneît cum să fie procurate ? Trustu
rile de alimentație publică din județ 
reclamă și ele lipsa butoaielor pen
tru vin. Sînt atîtea reclamații îneît 
te întrebi, pe bună dreptate, unde ar 
mai putea să-și afle locul în această 
pădure de reclamații și cerințele în- , 
dreptățite ale cumpărătorului 7 Dacă 
această întrebare și-ar pune-o cu 
mai multă răspundere factorii de 
conducere din unitățile comerciale, 
în loc să practice sistemul de a a- 
runca vina pe vecin, fără îndoială 
că s-ar realiza o rezolvare gospo
dărească a unor asemenea situații.

Producerea unor „viduri" tempo
rare în aprovizionarea magazinelor 
se datoreste și defecțiunilor ce apar 
în procesul de circulație a mărfurilor. 
La Vatra Dornei, aprovizionarea cu 
preparate de carne se face de două 
ori pe săptămînă și, tot din cauza mo
dului defectuos de distribuire, la Făl
ticeni laptele ajunge în unele uni
tăți de desfacere la ora 10—11, adică 
o întîrziere de 4—5 ore, ceea ce pro
voacă greutăți localnicilor. E nevoie 
oare de vreun now ordin al ministru
lui comerțului, de prezența unor de
legați și experți ai M.C.I. sau a altor 
departamente pentru a se stabili un 
circuit judicios al ambalajelor în 
județul Suceava, pentru a se asigura 
circulația rapidă a mărfurilor, cînd 
rezolvarea operativă a tuturor aces
tor chestiuni se poate face cu forțe 
locale 7

„Din păcate, ne spunea tovară
șul Dumitru Ciobanu, vicepreședinte 
al Comitetului executiv al Consiliu
lui popular județean Suceava, mare 
parte din organele noastre comercia
le s-au învățat cu tutelarea măruntă, 
cu activitatea pe tînjeală la umbra 
unor adăposturi „b,etonate“ cu or
dine și îndrumări venite de la cen
tru. Or, comerțul cere promptitu
dine, inițiativă, spirit novator. Mai 
mult, specificul activității din dife
rite județe ale țării prezintă parti
cularități care nu pot fi cuprinse 
toate în’- actele elaborate de minis
tere sau alte organe centrale".

Acestea sînt doar cîteva din nu
meroasele aspecte relevate în cadrul 
ședinței la care ne-am referit la în
ceputul acestui articol. Adăugăm, la 
ele, observația că organizarea unei 
asemenea dezbateri, foarte utilă de 
altfel (și alte județe ar putea proce
da similar), nu trebuie să constituie 
un scop în șină, ci trebuie să se ma
terializeze în măsuri practice, efici
ente. Să sperăm că Direcția comer
cială județeană, care coordonează 
activitatea de comerț pe raza între
gului județ, va manifesta o preocu
pare susținută în această direcție.

In relațiile sale cu furnizorii, co
merțul trebuie să adopte poziția cum
părătorului, a celui ce solicită mar
fă și să nu se ascundă după para
vanul explicațiilor. Față de cei ce 
încalcă contractele și graficele de li
vrare trebuie acționat cu fermitate, 
pentru instaurarea unei discipline 
contractuale întărite. Incepînd cu 
M.C.I. și terminînd cu Vînză- 
torul de la raft, toti lucrătorii din 
comerț trebuie să fie conștienți de 
faptul că oglinda activității ce o des
fășoară o reprezintă înainte de toa
te satisfacerea cerințelor consumato
rilor, deservirea lor exemplară.

Tipuri noi de 
excavatoare
Specialiștii uzinei de utilaj 

greu „Progresul" din Brăila au 
realizat proiectele unor noi ti
puri de excavatoare hidrauli
ce pe pneuri și pe șenile, a- 
vînd capacitatea cupei de în- 

. jcărcare de 0;4 șl 0,5 mc. La 
baza proiectării au stat con
cluziile unui studiu tehnico-e- 
conomic privind parametrii 
tehnici atinși în acest do
meniu în țara noastră, 
precum și performanțele obți
nute pe plan mondial. Perfec
ționările făcute asigură noilor 
tipuri de excavatoare o pro
ductivitate înaltă, o bună mo
bilitate și funcționalitate. U- 
zina urmează să asimileze în 
acest an și alte tipuri de uti
laje grele pentru construcții, 
printre care o presă de de- 

'•bavurare de 250 tone și trei 
tipuri de concasoare bipendu- 
lare, cu fălci.

(Agerpres}

Nave românești 
pe mările 

și oceanele lumii
45 de nave sub pavilion ro

mânesc se află în prezent pe 
mările și oceanele lumii. De la 
Bombay s-au recepționat radio
gramele prin care se anunță că 
„Dobrogea" a sosit cu un nu
meros lot de tractoare realizate 
de constructorii din Brașov, iar 
la Nampo R.P.D. Coreeană 
— cargoul „București" este aș
teptat cu 8 000 tone de produse 
ale industriei noastre ușoare și 
chimice. Tot în această zonă s-a 
consemnat descărcarea unei im
portante cantități de produse 
ale industriei Siderurgice româ
nești în porturile japoneze Chi
ba și Nagoya. Mai aflăm că de 
la administrația portului brita
nic Manchester s-a primit con
firmarea începerii descărcării 
de mărfuri generale românești 
de pe vasul „Brăila" ; în rada 
maritimă a.1 portului libian 
Tripoli, „Sighișoara" a acostat 
cu cîteva mii de tone de ciment, 
iar în portul sovietic Poți de la 
Marea Neagră a fost primit car
goul „Petroșeni". de oe bordul 
căruia se vor descărca mărfuri 
generale, realizate de întreprin
derile noastre.

Numeroase motonave aparți- 
nînd flotei noastre se îndreaptă 
spre portul de reședință Con
stanța. Mineralierele „Bucegi" și 
„Carpați" efectuează curse din 
India și Spania pentru aprovi
zionarea cu materie primă a în
treprinderilor siderurgice din 
țară. „Sinaia" urmează să so
sească cu 12 000 tone de mărfuri 
generale din R. P. Chineză, 
R.P.D. Coreeană și Singapore, 
„Oradea" cu laminate furnizate 
de firmele franceze, iar „Petri- 
la“ cu bitum din Albania. Pe 
baza înțelegerilor intervenite 
între organizațiile de navigație 
și comerciale din România și 
Uniunea Sovietică, echipajele 
mineralierelor „Hunedoara" și 
„Dunărea" transportă minereu 
de fier sovietic pentru Japo
nia.

(Agerpres)
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DOCUMENTARIST 
m dialog cu 
realitatea

Deși nu at!t de numeroase cît am 
fl dorit, totuși reușitele mai vechi și 
mai recente ale filmului nostru do
cumentar ne-au demonstrat, de fie
care dată, preocuparea majoră a ci
neaștilor de a investiga atent, cu 
responsabilitate civică, multiple as- z 
pecte ale Vieții sociale, de a fixa ex
presiv pe peliculă evenimente obiș
nuite sau mai puțin obișnuite care, 
zi de zi, alcătuiesc și durează isto
ria ce o trăim. Rod al acestei inves
tigații, cele mal reprezentative rea
lizări ale studioului „Alexandru Sa- 
hia“ au adus pe ecrane imaginea 
profundelor înnoiri din viața Româ
niei socialiste, au reliefat pasiunea, 
energiile creatoare care stau la fun
damentul realizărilor obținute de 
poporul nostru în toate domeniile 
de activitate.Eroul acestor filme — 
individualizat sau colectiv — este 
omul epocii noastre, om animat de 
înalte idealuri și ale cărui înfăptuiri, 
fără a fi întotdeauna spectaculoase, 
se înscriu în letopisețul acestor ani. 
Filme ca 4 000 de trepte spre cer, 
Pretutindeni muncesc oamenii, Linie
rii sau Furnalul — realizate în pe- . 
rioade diferite și în felurite modali
tăți — s-au impus tocmai prin forța 
mesajului lor actual, jalonînd una . 
din liniile rodnice ale dezvoltării 
documentarului românesc. Dar cum 
am putea înțelege altfel menirea 
filmului documentar, dacă nu prin 
acest efort continuu de a discerne și 
pătrunde sensurile ascendente ale 
actualității, în manifestările ei coti
diene ? Se desprinde din toate aces
tea însăși rațiunea de a fi a creației 
documentare (pentru că este creație 
în cele mai bune exemple ale sale), 
însăși condiția de a rămîne în con
știința publicului. De aceea, investi
gația realității într-un gen sau altul, 
într-o anumită modalitate filmică, 
decurge cu necesitate, este rezultatul 
unei opțiuni semnificative. Nu întîm- 
plător, credem, majoritatea docu
mentarelor sociale care ne-au inte
resat mai mult au fost reportaje și 
anchete cinematografice. Mai precis, 
pentru că denumirea genurilor nu-i 
unanim acceptată, ne gîndim la acele 
filme remarcabile, de la Oltenii din 
Oltenia la A III-a Constanța și Ur
sul, de la A cui e vina ? la Noi unde 
ne jucăm?, de la Cazul D la Inven
ția...

în astfel de documentare, cineas
tul nu mai este doar un martor ocu
lar (cu un ochi special înzestrat I) : 
acum îl vedem alături de oamenii 
ce devin, în acest timp, propriii săi 
eroi, cum discută împreună, cum 
schimbă opinii... Un contact concret, 
manifest, care conferă filmelor o 
pulsație vie, inedită și noi calități 
expresive. Al. Boiangiu se întîlnește, 
sub ochii noștri, cu inginerul hărțuit 
de probleme, în toiul campaniei a- 
gricole, cu sondorii care opresc e- 
ruptia, zîmbitori fără patetisme, și 
cu ceilalți oameni vrednici de pe 
meleagurile oltenești — îi cunoaștem, 
într-un fel, o dată cu el, același flux 
de simpatie ne cuprinde. Cei care-i 
povestesc reporterului Mihai Stoian 
moartea tînărului cioban în luptă cu 
ursul nu relatează numai tragica 
întîmplare din diferite unghiuri de 
vedere, dar în primul rînd se defi
nesc pe sine; „faptul divers" nu ne 
mai apare „divers", ci își dezvăluie 
dimensiunile interioare, psihologice, 
memorabile. în anchetele sale, Flo- 
rica Holban participă pasionat la 
dezbaterea problemelor educării si 
formării viitorilor ' cetățeni. Prin 
contact direct, dialog substanțial, 
participare efectivă, o legătură 
multilaterală. mai profundă se 
stabilește între cineast și aspec
tele de viată pe care le filmează. în 
aceste condiții calitativ schimbate, 
documentaristul hu mai poate fi e- 
vaziv. nu-și mai poate ascunde la
cunele de cunoaștere a realității sub 
imagini vag „sugestive" și comenta
riu umflat de vorbe grandilocvente, 
cum se mai întîmplă de atîtea ori. 
Interesul nostru va fi stimulat de 
interesul activ al cineaștilor : urmă
rim ce vor să știe, ce li se 
spune șl ce înțeleg din ce aud și 
din ce văd... în Oltenii din Oltenia, 
atenția vie a lui Boiangiu — aflat 
în cadru — ne retine permanent, ne 
face să sesizăm mai bine ponderea 
semnificativă pe care el însuși o dă 
cuvintelor. Nu numai protagonistul, 
dar și nenumăratele apariții umane \ 
din Cazul D sînt scoase din anoni
mat de interesul neobosit al cineaș
tilor; pe traiectoria imprevizibilă și 
captivantă a cercetărilor, ele devin 
portrete caracteristice, elocvente. 
Aici, ca și în A cui e vina ? sau în 
Invenția, cineaștii n-au vrut să rea
lizeze doar un film, ci să aducă o 
contribuție, să modifice o stare de 
lucruri, momentul cinematografic se 
constituie totodată ca un moment 
hotărîtor din viata celor filmați, cu 
consecințe, posibile asupra ei. Iar a- 
ceastă intenție nu limitează sfera 
de concluzii și idei a documentare
lor (deși pericolul există, cum s-a 
dovedit în Perfecțiunea e rotundă), 
ci investigarea situațiilor concrete, 
individuale îi asigură o argumenta
ție convingătoare, permite ample' ge
neralizări etice.

Cineastul nu numai că observă și 
surprinde ceea ce urmărește, dar 
este el însuși surprins de cele ce 
află, de replicile primite și reacțiile 
spontane. Ca în ancheta printre me
morabilii olteni care l-au cucerit 
pe Boiangiu, făcîndu-1 să le declare 
deschis sentimentele ! Evident, au
tenticitatea și sinceritatea comportă
rii, firea expansivă, limbajul lor sa
vuros ne cîștigâ și, într-o măsură, 
aceasta se întîmplă și în A III-a 
Constanța unde, însă, îi simțim pe 
unii prea învătati cu interviul și a- 
paratul de filmat, oarecum contras- 
tînd cu ceilalți. în orice caz, nu ni 
se oferă o autenticitate de suprafață, 
capcană în care pot cădea și au că
zut destule documentare, nu-i o au
tenticitate accidentală, „naturalistă" 
am zice. Marea dificultate constă în 
a sesiza autenticitatea plină de miez, 
avînd o rezonantă semnificativă, ex- 
primînd adevăruri esențiale, singura 
convingătoare, cum o găsim în fil
mele amintite.

Remarcăm deci ce aduc nou aceste 
modalități cinematografice, ca posi
bilități de cunoaștere și resurse emo
ționale. Apreciatul documentarist 
canadian Perrault, referindu-se la 
Nanook al lui Flaherty, observa : 
„Cineva pe care nu l-am auzit vor
bind rămîne totdeauna un străin".

înregistrîndu-le cuvintele în coloana 
sonoră a filmelor, cineaștii noștri se 
apropie și mai mult de figurile 
umane ale contemporaneității, cu- 
noscîndu-le și făcîndu-le cunoscute 
preocupările, opiniile, problemele, 
particularitățile de gîndire insesiza
bile doar vizual. . De aceea n-am fi 
de acord că în Oltenii din Oltenia 
imaginea ar fi mai palidă decît cu- 
vîntul, pentru că ar însemna să ju
decăm rigid,_ după criterii inadec
vate, un film în care vedem atît de 
mult -din ce spun oamenii ! Avem 
de-a face cu modalități capabile să 
ne descopere gîndurile omului, să-i 
obțină părerile, acordîndu-le atenția 
meritată. O anchetă ca Invenția con
fruntă gîndirea inspirată, creatoare, 
cu absența gîndirii, proprie inerției 
birocratice, adună „depozițiile" celor 
implicați, le subliniază pro și con
tra. Este folosit un excelent proce
deu de a comenta — prin stop-ea- 
dru și inserturi — opiniile indivi
duale, extrăgîndu-se concluziile ge
neralizatoare, reliefîndu-se ideea fil
mului. De asemenea, Noi unde ne 
jucăm? parcurge punctele de vedere 
asupra problemei dezbătute, însoțin- 
du-Ie cu demonstrația faptică a si
tuației.

Desigur mărturisirile nu se fac 
oricînd, cuvîntul revelator nu se ob
ține oricum și nu-1 „aude" oricine, 
cineaștii știu că trebuie un talent 
și pentru asta. Pornind, de la propria t 
sa activitate, Perrault constata că 
„Totul depinde de întrebarea care 
este pusă și de cel care o pune. Tot
deauna putem descoperi în oameni 
ceea ce au ei mai important de spus. 
Trebuie să reușești Să găsești mo
mentul, modul în care un om se 
exprimă. Atunci obții cuvîntul său". 
Am constatat și noi : cum întrebi 
așa ți se răspunde. Cu întrebări ri
dicole, nefericite, de prisos, nu aflăm 
nimic, contactul este râtat, investi
gația întreruptă, anulată, expresivi
tatea știrbită. Cîteva „perle", culese 
din filme-anchetă, unele de altfel 
izbutite în ansamblu : o femeie cu 
un copil trec pe stradă și, brusc 
(prin surprindere !), intervine re
porterul înarmat cu microfon : „Vă 
iubiți copilul ?“ Ea zîmbește (noi rî- 
dem) : „O întrebare care nu se a- 
dresează unei mame !“ și trece mai 
departe. Fără comentarii. Altă dată, 
reporterul pune (unui. doctor) această 
întrebare precisă : „Experiența dv. ’ 
v-a servit numai dv. sau ați trans
mis-o și societății ?“. Și cum există 
mimetism la toate, uneori și ancheta 
este mimată inutil, ca intermediu la 
ilustratele turistice- din Reportaj în 
Tara Bîrsei, procedeul interviului 
degenerează în : „Vă iubiți orașul ? 
L-ați schimba?" ori: „Noi'âm so
sit în seara asta. Unde am putea să 
ne ducem să ne distrăm ?“ (răspuns 
concludent: „Știu și eu, fiecare cu 
gustul lui"). Neîndoios, nu-i ușor săi 
realizezi documentare-anchetă, mai 
ales că avem măcar cîteva repere 
care măresc pretențiile. Am fi naivi 
să credem că relațiile variate, nuan
țate ce s-au stabilit între cineaști și 
oameni, de pildă în Cazul D, se da- 
toresc microfonului ascuns în pache
tul de țigări ! Uneori, cei solicitați 
vorbesc, dar nu se exprimă, se pierd 
în exces de amănunte anecdotice, 
împing filmul într-un schematism 
biografic (Pe urmele unui reportaj), 
pericol preîntîmpinat în schimb de 
Pavel Constantinescu care, evocînd 
pe peliculă destinele unui grup de 
brigadieri de la Bumbești-Livezenî 
(A III-a Constanța), avertiza totuși : 
,;nu vreau biografie !“ Evitînd deta
liul mărunt, regizorul reține cu in
sistență semnificația. Alteori; deși 
cineastul are meritul de a fi adus în 
documentarul său. Secretul Comanel. 
oameni realmente interesanți, ale 
căror fapte merită să fie cunoscute, 
modul său de abordare este defici
tar și nu dă rezultatul scontat: ei 
se explică arid. în formule.

Reușitele ca și nereușitele filmului 
documentar românesc demonstrează 
necesitatei cunoașterii profunde a 
realității, a oamenilor, a unei înalte 
receptivități față de fenomenele noi, 
semnificative pentru mersul înainte 
al societății. Talentul, personalitatea 
documentariștilor se pot afirma con
cludent în măsura în care filmele 
respective — emanație a acestor rea
lități — răspund unor . preocupări 
majore și izbutesc să suscite, intere
sul, să convingă marele public. De 
aici necesitatea lărgirii continue a 
sferei de investigație și de cuprin
dere a bogatei și multilateralei noas
tre realități, necesitatea unui spirit 
selectiv bazat pe interpretarea știin
țifică. marxist-leninistă, a actuali
tății sociale. Există, fără îndoială, 
motive temeinice ca experiența pre
țioasă a unor documentariști în re
flectarea multilaterală a actualității 
să fie fertilizată mai amplu și mai 
judicios pe viitor.

Ion CAZABAN

meșteșup. ci artă. Numai lutierii pot 
urmări cu atîta tenacitate obține
rea suprafețelor fine ca o membra
nă. numai lutierii ascultă fiecare 
zvîcnet al aparatului sensibil, nu
mai ei ne introduc cu atita cere
monial în lumea fibrelor fine, a 
cristalelor, a moleculelor. Aici to
tul este măsurat și cîntărit ca în- 
tr-o farmacie. Cite patru microscoa- 
pe stau instalate pe strungurile ca
rusel, dueîndu-ne cu gîndul la lu
mea bacteriilor, pe care biologii le 
selecționează și le divizează. Nu-i o 
exagerare dacă spunem că aici pînă 
și firul de păr poate fi tăiat in pa
tru. Pe ecranele microscopului ob
servăm minusculele diviziuni pro
duse în corpurile metalice. Întreb 
despre rebuturi. Un tînăr îmi spu
ne că lucrează aici de patru ani si 
nu a avut decît un singur rebut.

Urmărim drumul miilor de repe
re. După ce totul e pata. după ce 
piesele care seamănă cu scoicile, cu 
melcii, cu pietrele îndelung șle
fuite de rîuri, intră într-o armo
nioasă alcătuire.. așa incit agregatul 
să se poată mișca fără dificultate 
cu precizii astronomice, după ce to-
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j avim ; zku.eusm j meiamonoze ;
TIMPURI NOI — 9—21 în conti-
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© ...Apoi s-a născut legenda 
PUBLICA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15; 
18,45; 21.
© Rolls Royce-ul galben : PATRIA 

....................... 18; 20,30, 
11 ; 13,30 ;

— 10 : 12,45 ; 15,15 ;
BUCUREȘTI — 8,30 ;
16 ; 18,30 ; 21.
© Bună ziua, contesă : FESTIVAL
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 
GRIVITA — 9,30 ; 12,15
20.45 ; MODERN — 9 ;
15 ; 18,30 ; 20,45.
© Pianele mecanice : LUCEAFĂ
RUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 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 ; GLO
RIA — 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 17 ; 19,30.
© Cuțitul în apă : CENTRAL
16.45 ; 19 ; 21.
© Felidmareșala : LUMINA
15.45 în continuare 
MIORIȚA — 8.30 ;
18.30 ; 21, BUZEȘTI -
© UrletuP lupilor : BUZEȘTI 
20,30.
© Dominika și prietenii ei: DOINA
— 9 ; 10,30 ; 12 ; 13,30 ; 16.
© Neînțelesul : DOINA -
20,30.
0 Hiroșiina, dragostea' mea : 
UNION — 20,30.
© Strigătul î UNION — 15,30 ; 18. 
© Brutarul din Valorgue : CINE
MATECA — 10 ; 12,30 ; 14,30 ; 16.30. 
© Bilanț în plin marș ; Un pro
gram de propășire economică : 
Agricultura socialistă în plin 
avînt ; Atletism ; Metamorfoze :

18.15 :

nuare.
O Rio Bravo : FEROVIAR — 8,45— 
14 în continuare 
CELSIOR — 10 ;
LODIA — 9.30 ; 1 ; 20,
MURA — 9 ; 11,45 ; 14.45 ;
20.30.
e Marele șarpe : AURORA
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30, 
GA — 9,15 ; 11,30 ; 13.45 ; 16 ;
20.30.
© Planeta maimuțelor : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15.15 ; 
17,45 ; 20.
0 Becket : DACIA 
continuare.
© Expresul colonelului von Ryan 
BUCEGI — 9,30 ; 12 ; 15,45 ; 18,15 
20,45. TOMIS — 8,30 ; 11 î 13.30 
16 ; 18,30 : 21.
© Căderea imperiului 
UNIREA — 15,30 ;
© Primăvara pe 
15,30 ; 18 ; 20.30.
O Profesioniștii :
— 15 ; 17,30 ; 20.
© Acest pămînt este al meu : GIU- 
LEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Ziua în care vin peștii : CO- 
TROCENI — 15,30 ; 18.
© Răscoala : COTROCENI — 20,30. 
© Astă seară mă distrez : FLO- 
REASCA — 9 ; 11,15 ; 43.45 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
e Samuraiul :
15,30 ; 18.
© Pantoful cenușăresel : VIITO
RUL — 20,30.
© Un delict aproape perfect : MO
ȘILOR — 15,30 ; 18. RAHOVA — 
15,30 ; 18.
® Soare șl umbră : MOȘILOR —
20.30.
•

20,45. EX- 
; 19, ME-

FLA-
17.45 :

— 9; 
VOL- 
18.15 :

8,30—20 Tn

roman :
19.
Oder : LIRA —

DRUMUL SĂRII

VIITORUL

Tunelul : RAHOVA — 20.30. 
Hombre : POPULAR — 15,30; 
Bela : POPULAR — 20,30.
Ce noapte, băieți ! : MUNCA
; 18.
Mica romanță de vară : 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.
© Operațiunea San Gennaro : 
CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
© Suflete tari : PACEA -
19.15.
© Premiere strict secrete : 
RENTARI — 15,30 ; 18 î 20,15,

18.
e
16

18 ;
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@ Filarmonica „George
Enescu“ (la Ateneu) : Concert sim
fonic — 20. Dirijor : Mircea Cris- 
t.escu. Soliști : Râgis Pasquier 
(Franța). Martha Kessler.
© Opera Română : Tosca 19.30. ) 
e Teatrul de Operetă : Voievodul l 
țiganilor — 19,30. >

,1. L. Cara- l 
: Topaze — ’
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© Teatrul Național „1 
giale4' (sala Comedia) : __
19.30 ; (sala Studio) : Părinții te
ribili — 19,30.
© Teatrul de Comedie : Opinia 
publică — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra* (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Victimele datoriei — 
18 : Nepotul Iul Rameau — 20.30: 
(sala din str. Alex. Sahia) : Tan
drețe și abjecție — 20.
O Teatrul ,,C. I. Nottara*' (sala 
Magheru) : Vijelie în crengile',de 
sassafras — 19,30 (sala Studid) : 
Fedra — 20.
© Teatrul Mic : Ofițerul recrutor 
— 20.
© Teatrul Giulești : Visul unei 
nopți de iarnă — 19,30.
o Teatrul „Barbu Delavrancea® : 
Doamna de la Maxim — 20.
© Teatrul „Ion Creangă0 : Regele 
Cerb — 13.30.
© Teatrul „Țăndărică» (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 17 ; Nocturn II — 21,30 
(spectacol pentru adulți), (sala 
din str. Academiei) : Aventurile 
lui Plum-PIum — 17.
© Teatru] „C. Țănase” (sala Sa
voy): Cafeaua cu lapte de adio — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174): Varietăți pe portativ — 19.30.
© Ansamblul Artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor t 
cioarele pe pămînt — 20.
© Circul de stat : Circul arc 
vîntul — 19.30.

Cu pi-

cu-

Spiritul modern
rta seculară

a tapiseriei românești
Plâsmuită din jocul urzelii și al 

firului colorat, capabilă să defineas
că o întreagă linie artistică contem
porană, tapiseria românească este un 
fenomen a cărui diversitate solicită 
o dezbatere mai largă a rolului său 
în dezvoltarea artelor decorative.

Urbanismul și arhitectura modernă, 
caracterele civilizației contemporane 
au 'adus o schimbare care a făcut 
nu numai posibilă, dar obiectiv ne
cesară dezvoltarea în continuare a 
tapiseriei, intrarea ei în circuitul 
producției artistice. Interioarele noi, 
localurile publice oferă spatii vaste 
acestei arte a muralului prin exce
lență.

Abordînd problemele estetice și 
tehnice ale tapiseriei, nu pot fi ne
glijate condițiile economice și sociale 
în funcție de care s-a produs reviri
mentul acestei arte. Așa cum s-a mai 
subliniat, tapiseria este o industrie, 
supusă deci condițiilor impuse de in
dustrie. Este o aplicare a imagina
ției și inventivității creatorului mo
dern care, răspunzînd unei realități 
sensibile, se reintegrează în activi
tatea socială. în acest cohtext, func
ționalitatea constituie un criteriu de
finitoriu în abordarea acestui gen.

Reînnodînd vechea tradiție, tapise
ria românească a redevenit ceea ce 
fusese într-un trecut îndepărtat : 
expresie colectivă a conștiinței ar
tistice a poporului. Trecînd peste pe
rioada în care era considerată o 
artă minoră, ea a descoperit noi di
mensiuni milenarei sale tradiții. Au
tomatismul instinctiv, al gestului ar
tizanal și-a pierdut sensul și numai 
gîndirea creatoare este aceea care-și 
găsește locul în noul echilibru. Nu 
este vorba dezreînvierea unei manie
re, de reîntoarcerea spre o „modă" 

, sau de o stilizare pitorească, ci de 
realizarea acelei armonii a concepției, 
îndemînării și materialului care să-i 
confere o nouă strălucire. Pentru că 
progresul estetic al acestui meșteșug 
al primelor timpuri, încadrat în li
mitele unei tehnici precise, cu legi
tăți specifice, posedă o, virtualitate 
poetică, constituie o prezentă în am
bianța cotidiană. ®

Evoluția rafinamentului tehnic 
subordonat anumitor criterii tradi
ționale de măsură, echilibru și ar
monie, și în primul rînd exigentelor 
de conținut pe care le impune desti
nația creațiilor, este ilustrată prin 
prezența masivă a- operelor de tapi
serie în actuala Expoziție republica
nă de arte decorative. Majoritatea 
lucrărilor, prin tematică,, prin at
mosfera pe care o degajă, poartă 
amprenta zilelor noastre, reflectă 
viata și năzuințele spirituale ale oa
menilor de azi. constructori ai socia
lismului. Le simți deci pe deplin 
adecvate unor instituții publice, așe
zămintelor de cultură sau locuințelor 
particulare, unde prezența unor 
astfel de tapiserii e menită să aducă 
un yibrant mesaj artistic, încălzind 
sufletele și înnobilînd întreaga am
bianță. Logică, organicitate, necesi
tate, sînt 
care se 
lor peste 30 de expozanți. Cite 
nume, atîtea personalități distincte, 
fiecare lucrare reflectînd individua
litatea creatoare a celui care a a- 
les zidul drept suport, iar fibra tex
tilă drept modalitate de expresie. 
Cromatismul bogat, finețea- nuanțe
lor și armonia asociațiilor coloris- 
tice sînt constantele care imprimă 
ansamblului unitate și stil. Simți că 
aceste lucrări sînt realizate la noi 

■si pentru noi. sînt făcute pentru a 
răspunde necesităților interiorului 
nostru. Tapiseriile prezentate con
tribuie la realizarea unei ambiante 
luminoase și odihnitoare De măsura 
cerințelor artei moderne.

Deși sursele de -inspirație, ca șî 
tematica abordată sînt dintre cele 
mai variate, există pretutindeni o 
legătură între tradiție si gîndirea o- 
riginală modernă. Persistenta unei 
civilizații țărănești cu tradiții ă- 
dînc înfipte în istoria nămîntului 
românesc s-a făcut simțită, delibe
rat sau spontan, constituind sursa 
unui decorativism propriu cu re
flexe corespunzătoare ne planul de- 
sâvîrsirii artistice. Articularea an
samblului plastic ajunse la o co
erentă organică, convingătoare 
captivantă în. lucrările Aureliei 
Glîiată. al cărei rol în procesul dez
voltării tapiseriei moderne româ
nești a fost subliniat în atîtea rîn- 
duri. ..Vînătoare în Moldova" sau 
..Petrecere diavolească" sînt lucrări 

,în care fantezia subsumată senti
mentului poetic se mișcă în cadre 
discrete, aproape tainice, mentinînd 
accente de confesiune intimă, de 
netăgăduită bogăție sufletească. In
finita varietate a armoniilor cro
matice creează momente de since
ră vibrație esteticii, lipsită de osten
tație.

Tapiseriile expuse reflectă un pu
ternic caracter autohton. Amintim 
în acest sens lucrările artistei de
coratoare Mimi Podeanu. ..Săpături 
arheologice" de o anumită gravitate 
rezultată din transpunerea hierati
că a unei iconografii autohtone sau

B S B B B B B
(Urmare din pag. I) tul o. luat forma unui utilaj prevă

zut cu numeroase butoane, manete, 
obiective microscopice, unelte de 
chirurgie a oțelului, atunci aflăm 
că această mașină de o extraordi
nară finele valorează tot atît de 
mult cît valorează o veritabilă vi
oară Stradivarius, și. că mașinile a- 
cestea sînt tot atît de sensibile ea 
Si instrumentele medicale.

Unii -au numit aceste utilaje ma
șini inteligente. Alții vorbesc des
pre sensibilitatea lor. Ni le descriu 
cu termeni care le umanizează. 
Le subliniază virtuțile. capri
ciile. gingășia, farmecul, le . dez
văluie caracterul șl temperamentul. 
Păstrîndu-ne în domeniul comparații
lor. am putea să vorbim despre' 
..psihologia" masinilor-unelte. Dar 
inginerul-sef Gh. Vasilescu ne re
aduce la realitate ți ne informează 
despre studiile științifice întreprin
se aici. Uzina s-a născut. simultan 
cu Institutul de cercetări și proiec
tări de masini-unelte si agregate, 
trăiesc într-o simbioză deplină, iar 
laboratoarele fabricii ni se par a- 
devărate rezervații în care noii năs- 
cuți sînt supuși celor mai variate 
studii si analize, așa incit mașinile 
să poată fi necontenit îmbunătățite, 
să atingă performante mondiale, să

n

calități majore 
impun lucrările

prin
ce-

Și

tv
10.30

11,00

11,30

..Teatru popular" care captează prin 
savoarea imageriei populare, prin- 
tr-un deosebit simt al plasticității 
firului colorat.

Ținuturile cu profil etnografic 
specific, colorate și nuanțate di
vers, portul popular, străvechile o- 
biceiuri .... ... 
spiratie pentru 
(„Sărbătoare -- _ __ — _____ _
reș"). Ileana Balotă („Șîmbra oilor"), 
Bodrogeanu 
rii“) etc.

Unele tapiserii s-au inspirat din 
substanța unei experiențe istorice pu 
noi potențări spirituale (E. Humă — 
„Steag dacic". Valentina Ghinea — 
„Apus de iioare". Monica Moisescu 
— „1918—1963“ sau „Cetățile pon
tice". etc.).

Tendințele diverse de interpreta
re a izvoarelor culte si folclorice 
au înregistrat în actuala expoziție 
trecerea spre o tematică ale cărei 
simboluri să. capete semnificații u- 
mane profunde (Teodora Moisescu 
Stendl — „Familia") . sau spre lu
crări în care eficienta sugestiei 
plastice se manifestă în ritmica cu
lorilor sau jocul decorativ ai volu
melor. „Unda apei", executată de 
Graziella Stoichită pentru hotelul 
turistic din Tulcea, este o lucrare 
în care culoarea are rolul de a or
ganiza spațiul în suprafețe nete, 
care se aduna, limpede delimitate, 
în jocuri unduioase în perfect a- 
cord cu titlul propus. Același ra
finament cromatic l-am întîlnit în 
lucrarea lui Florin Ciubotaru — 
„Pomona" sau în lucrarea lui Șer- 
ban Gabrea — „Compoziție". S-a re

au constituit surse de in-
Aspasia Burduia 

de iarnă; în Maramu-
Maria („Știmele pădu-

marcat efortul de a releva frumu
sețea și forța de expresie a mate
rialului, a linii, rafiei, bumbacu
lui etc., care să servească și să po
tențeze ideea artistică. Folosirea lî- 
rii.i în culorile ei naturale și adap
tarea la necesitățile interiorului 
modern (Cornelia Ionescu — „Com
poziție" sau Ana Lupas — „Cerfs 
volants") demonstrează o dată mai 
mult faptul că confortul nu se do- 
bîndește 
legantei 
realizare

Trăim

în daUna frumuseții, a e- 
și nici a posibilităților de 
industrială.
într-un cadru social bine 

determinat, cu o spiritualitate spe
cifică. hrănită de o îndelungă și 
bogată tradiție artistică, cu un a- 
numit orizont sensibil și receptiv. 
In acest sens, cu toate , că expozi
ția cuprinde lucrări valoroase, a- 
bordarea unor teme cu amplă re
zonantă contemporană nu poate fi 
socotită pe deplin satisfăcătoare. Ar 
fi de dorit ca operele de anvergură 
ale tapiserilor noștri atît de ta
lentat! să reflecte mai complex a- 
ceastă spiritualitate specifică omu
lui contemporan.' frămîntările. gîn
durile $i idealurile iscate de pre
zența sa nemijlocită în- actualitate.
„Orientarea spre artele decorative 

in general si spre tapiserie în spe
cial este demonstrată cu prisosință 
de actuala expoziție. Amploarea 
manifestării ne orientează atentia 
spre viitor. îndreptățește noi spe
ranțe privind împletirea armonioasă 
a fanteziei șî meșteșugului într-o 
artă cu inedite posibilități de ex
presie.

T.V. pentru specialiști : 
Medicina (reluare).
Pentru elevi. Consultații la 
limba română, (clasa b 
VIII-a). Tema: Sinteza 
frazei (reluare).
Limba rusă' — lecția 43 
(reluare).. , .

12,00 Limba spaniolă — lecția 47.
12.30 închiderea emisiunii de 

dimineață.
16,00 Transmisie din sala Pala

tului Republicii Socialiste 
România a desfășurării a- 
dunării electorale pentru 
circumscripția de M.A.N. 
nr. 1 „23 August“-Bucu- 
rești.

18,00 Cîntec de făurar — emi
siune pentru tineret.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 2 martie 1969. Din carne

tul publicistului.
19,40 Otopeni — poarta cerului. 

Reportaj de Aristide Bu- 
hQiu.

20,00 Cîntece și jocuri populare 
românești.

20,15 Film artistic : „Răzbuna
rea haiducilor" — o pro
ducție a studioului Bucu
rești.

21,45 Teleglob — emisiune de 
călătorii geografice.

22,05 Mult e dulce și frumoasă 
limba ro- 
dr. Sorin

— emisiune de 
mână, de conf. 
Stati.

22,30 Telejurnalul de
22.45 Campionatul mondial de 

patinaj artistic — proba de 
perechi (înregistrare).

23.45 închiderea emisiunii.

noapte.

Marina PREUTU

„Bazele planificării

economiei naționale"
Aproape în întreaga lume 

se aplică astăzi diverse 
moduri, forme și 
de planificare 
rii economice, 
ditiile economiei 
ne, care se caracterizează 
printr-un înalt grad de so
cializare a producției și a 
muncii, prin schimbări 
structurale ample și rapide, 
printr-o diversificare fără 
precedent a legăturilor 
dintre unitățile de bază 
ale economiei, functiona
rea 'normală a î ' ' _ ’ ’ 
mecanism economic face 
imperios necesară sincroni
zarea activității diferitelor 
întreprinderi și ramuri. în
făptuirea unei atari cerințe 
este 1 condiționată, firește, 
de caracterul relațiilor de 
producție și în primul rînd 
de tipul de proprietate do
minant — condițiile pentru 
o planificare pe toate trep
tele economiei, inclusiv la 
nivelul întregii societăți, 
pentru coordonarc-a uni
tară a întregului proces de 
reproducție fiind create nu
mai în societatea socia
listă. Valorificarea deplină 
a avantajelor socialismului 
depinde în măsură hotări- 
toare de promovarea unei 
politici economice juste, 
științific fundamentate, de 
continua perfecționare a 
conducerii planificate a e- 
conomiei, 
condițiilor 
ciale concrete, posibilități
lor si necesităților fiecărei 
etape.

Lucrarea prof. dr. V. 
Rausser : „Bazele planifică
rii economiei naționale", 
apărută în Editura A- 
cademiei Republicii So
cialiste România, realizează 
o amplă investigație în pro
blemele planificării econo
miei socialiste, reușind să 
aducă o contribuție origi
nală (prin prisma expe
rienței construcției socia
lismului în România) la 
dezbaterea ce se poar
tă în acest domeniu pe 
plan internațional. Abor
darea cadrului genera! 
al planificării, a probleme
lor principiale ale aceste'ia 
se împletește strîns, într-o 
succesiune logică, cu tra
tarea detaliată a unor as
pecte metodologice sau de 
tehnică a planificării. Auto
rul a selectat însă — insîs- 
tînd asupra lor — numai

chestiunile care prezintă un 
interes cert pentru cei ce 
se ocupă de 
bleme. Prin 
lor abordate 
tratării, lucrarea contribuie 
la îmbogățirea literaturii e- 
conomice de specialitate, la 
aprofundarea aspectelor 
complexe șî multilaterale 
pe care le ridică știința pla
nificării.

Analiza teoretică din lu
crare se întemeiază pe în
vățămintele a două decenii 

întregului de construcție planificata, 
pe măsurile adoptate de 

. către Partidul Comunist 
Român pentru îmbunătăți
rea continuă a sistemului 
de conducere planificată a 
economiei. Metoda de 
cercetare pe care «

metode 
a dezvoltă- 

In con- 
moder-

aceste pro- 
aria teme- 
și nivelul

a-

Autorul pornește de la 
premisa că miile de între
prinderi și organizații e- 
conomice din industrie, 
agricultură, transport, con
strucții, comerț, bănci etc. 
formează un singur orga
nism, unitar și complex, 
al economiei socialiste ; 
fiecare întreprindere sau 
organizație economică 
prezintă 
ponentă 
ganism, o celulă a 
strins legată c_ __
lalte întreprinderi, și orga
nizații ; ea produce și îsl 
realizează producția în 
conformitate cu necesități
le întregii economii. De a- 
ceea. într-o economie so
cialistă nu este posibil să 
existe unităti de producție

re
ci parte com-
a acestui or-

iă g lui, 
de cele-

ț
1

note de lector

corespunzător 
economîce-so-

bazată 
rațională 
istoricul, 
eviden

țieze evoluția planificării 
economiei naționale în Ro
mânia atît din punct de ve
dere practic, cît și pe pla
nul reflectării teoretice.

Analiza aprofundată a 
politicii marxist-leniniste a 
partidului, a orientării 
stabilite de Congresul al 
IX-lea și de Conferința Na
țională în vederea perfec
ționării conducerii și pla
nificării economiei națio- ’ 
nale conferă lucrării o 
înaltă ținută ideologică și 
științifică. în acest context 
trebuie desigur remarcată 
și bogăția informației și a 
aparatului științific.

In lucrare își găsește o 
amplă argumentare teza 
conform căreia înfăptuirea 
unei opere atît de com
plexe cum este construirea 
și dezvoltarea economiei 
socialiste nu este posibilă 
fără concentrarea și dirija
rea resurselor de care dis
pune societatea, fără con
ducerea pe bază de plan i 
întregii , economii națio
nale. Tocmai o asemenea 
conducere conferă întregii 
activități economice unita
tea de scop și de acțiune, 
permite organizarea econo
miei naționale ca un tot 
unitar și

doptat-o autorul, 
pe îmbinarea 
a logicului cu 
i-a permis să

armonios.

sau ramuri care să-și des
fășoare activitatea în afara 
planului general de dez
voltare a economiei națio
nale stabilit de către stat. 
Pentru a se asigura 
voltarea economiei 
nale în conformitate cu 
teresele fundamentale 
societății este absolut 
blisatorie cuprinderea 
cadrul planului, ca un 
unitar și echilibrat, a ac
tivității tuturor întreprin
derilor și ramurilor econo
mice. a tuturor sectoarelor 
producției materiale — pla
nificarea economiei fiind 
un atribut esențial și inali
enabil al suveranității na
ționale.

Tn anii construcției so
cialiste. Partidul Comunist 
Român, analizînd condi
țiile concrete și aplicînd în 
mod creator principiile în
vățăturii marxist-leniniste 
cu privire la conducerea și 
organizarea producției, a 
elaborat un sistem rațional 
de conducere a economiei, 
care și-a dovedit din plin 
eficacitatea. Dar tot viata 
a relevat și faptul că for
mele și metodele de con
ducere si planificare nu 
sînt imuabile, date o dată 
pentru 
supuse 
funcție 
create.

dez- 
natio- 

in- 
ale 
o- 
în 

tot

totdeauna, ci sînt 
perfecționării în 

de noile realități 
de obiectivele noi

concureze7 uzine cu tradiție îndelun
gată în acest sector.

— Sînt două genuri de cercetare 
— ne spune ing. Gh. Vasilescu. U- 
nul pentru determinarea performan
telor. adică ceea ce tine de preci

de masini-unelte si agregate ne în
fățișează o gamă întreagă de rea
lizări. tn afara numeroaselor uni
cate, aici s-au obținut primele la
găre hidrostatice, care vor permite 
îmbunătățirea mașinilor de rectificai

Uzina
halelor albastre

zie, de rigiditate, de vibrații, de 
deformata termice, de rezistenta la 
uzură. Altul pentru asimilarea de 
elemente mecanice, electrice, hidrau
lice. organe de mașini si aparate 
care duc la îmbunătățirea perfor
manțelor.

Institutul de cercetări si proiectări

în prima etapă. Lagărul hidrostatic 
este experimentat în momentul de 
fată pe mașini, mărind precizia de 
prelucrare si mentinînd în timp a- 
ceastă precizie. Elementele utilizate 
în sistem.elc de ungere a masinilor- 
unelte (pompe, sisteme de avertizare 
etc.) introduse de curînd. întrec per

ce se socotesc necesare si 
posibile, 
crescută 
realizare

capacitatea 
apreciere și 

factorului u-
de 
de
a 

man. Lucrarea . înfățișează 
pe larg activitatea Parti
dului Comunist Român si 
a statului nostru socialist 
pentru ridicarea activității 
de planificare pe un plan 
mereu superior. Sînt ana
lizate principiile funda
mentale care stau la baza 
planificării și felul în care 
acestea șl-au găsit an &e 
an o tot mai consecventă 
aplicare, corespunzător ce
rințelor legilor economice 
obiective care acționează 
în societatea noastră. Tn a- 
celasi timp este tratată în 
toate componentele ei ac
tivitatea practică de elabo
rare a planului, rolul care 
revine normelor, balanțe
lor. sistemului de ir^-a- 
tori. aiît în fundame'^u.^M'a 
științifică a planului, cît 
si în procesul de urmărire 
a realizării lui.

Un merit al lucrării con
stă în faptul că în prezen
tarea sistemului organelor 
de planificare din tara 
noastră, ca și în tratarea 
metodologiei de planifi
care, se tine seama de ac
tele normative cele mai 
noi care au stat la baza 
întocmirii actualului cinci
nal. ca și a planurilor a- 
nuale. Acest lucru este în
lesnit de faptul că lucrarea 
este prima de acest gen 
care vede lumina tiparu
lui după adoptarea de că
tre Conferința Națională a 
P.C.R. a măsurilor de îm
bunătățire a conducerii șl 
planificării economiei na
ționale.

De o deosebită actualita
te prin tema pe care o a- 
bordează, lucrarea „Bazele 
planificării economiei 
ționale" răspunde unei 
cini importante pe 
Congresul al IX-lea 
P.C.R. a încredlntat-o 
cetării în 
ințelor 
este 
lor care 
domeniul planificării, 
și tuturor celor ce se inte
resează de problemele teo
retice si practice ale dez
voltării economiei noastre 
naționale.

domeniul 
economice, 

utilă

na- 
sar- 
care 

al 
cer- 
ști- 
Ea

economlști- 
lucrează în 

ca

Prof. dr. Ervin HUTIRA

formanțele celor importate pînă nu 
de mult. Aceste elemente au în
ceput să fie solicitate de întreprin
derile textile din țară, deoarece pot 
fi adaptate și la ungerea războaie
lor de țesut. In felul acesta, se eli
mină treptat importul si vor fi sa
tisfăcute cerințe ale unor beneficiari 
din alte ramuri ale industriei. In co
laborare cu Institutul petrochimic 
din Ploiești. Institutul C.P.M.U.A. a 
ales, unele uleiuri de ungere cores
punzătoare mașinilor. $i astfel s-au 
produs uleiuri cu aditivi speciali, 
care înlocuiesc o mare parte din u- 
leiurile din import, ceea ce duce la 
economii însemnate.

Urmărim microuzinele de pe plan
șetele proiectanților. tnsemnîndu-ne 
numele unor ingineri sl tehnicieni 
(Nicolae Sperlatu, Ion Popa, Ion Ma- 
zilu, Nicolae Beldeanu, Marin Tu
nase) care au proiectat strungul ca
rusel cu traversă fixă, au cercetat 
•elementele la instalațiile de ungere 
si au creat noi tipuri de mașini a- 
gregat. Strungul carusel cu traversă 
fixă este destinat prelucrării în Ciclu 
semiautomat a roților de vagoane 
pentru calea ferată, iar realizarea 
lui înseamnă economii la import de 
peste paisprezece milioane de lei. 
Mașina de alezat si frezat, A.F.—100, 
va fi utilizată la orice prelucrări ți

va fi livrată în diverse variante con
structive, printre care si în variantă 
cu echipament de comandă după 
program numeric.

Noile tipuri de mașini și agre
gate vor fi destinate înzestrării uzi
nelor de autocamioane, de tractoa
re. fabricilor de motoare electrice, 
uzinelor^ care produc echipamentul 
de frînă al vagoanelor, care prelu
crează osii de vagoane etc. In ca
drul institutului există o eferves
cență creatoare, o muncă de nivel 
universitar, pentru prima oară e- 
fectuată în acest sector al indus
triei noastre. Nu fără o rațiune 
practică, alături de Fabrica de ma
sini-unelte și agregate va lua ființă, 
în curînd, un liceu industrial de 
construcții de mașini, care va pre
găti cadre de muncitori si tehnicieni 
cu înaltă calificare.

Dincolo de calculele de precizie, 
întrezărim, efortul imaginației si al 
talentului, ce caracterizează munca 
constructorilor de masini-unelte de 
la F.M.U.A.B. Strungurile, mașinile 
de frezat, alezat, rectificat, construi
te de ei. — si care intră tot mai 
masiv în dotarea întreprinderilor 
noastre socialiste, sau îsi sporesc 
ponderea în balanța exportului — 
concretizează o parte din inteligen
ta și talentul unui popor in plini 
afirmare tehnico-stiințifică.
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In partea de vest a orașului continuă 
construcția celui mai mare cartier al loca
lității, care va avea în final 20 000 apar
tamente, precum ți a unor noi edificii so- 
cial-culturale, printre care o casă de cultu
ră a sindicatelor, un complex sportiv, o po
liclinică și o stație de salvare.

Numeroși locuitori ai orașului Ploiești 
l-au mutat zilele acestea în case noi. In 
acest oraș, construcția de locuințe se desfă
șoară intr-un ritm intens. Potrivit unor 
date statistice, numai în actuala legislație 
s-au construit tot atîtea locuințe cite s-au 
ridicat în decursul primilor 20 de ani după 
1944. In sudul și nordul municipiului au

apărut cartiere noi, însumînd mai bine de 
10 000 de apartamente, care dau o înfăți
șare de prospețime bătrînului oraș al 
„aurului negru". în afara locuințelor au 
fost construite, în ultimii patru ani, nu
meroase școli, un cinematograf cu 1 000 de 
locuri, complexe comerciale și meșteșu
gărești.

F/ 1

■Bsssra:
A APĂRUT NR. 1/1969 

AL REVISTEI 
„ANALE DE ISTORIE" 

a Institutului de studii istorice 
si social politice de pe lingă 

C.C. al P.C.R.
Revista consacră aniversării a 

20 DE ANI DE LA PLENARA 
C.C. AL P.C.R. DIN 3—5 MAR
TIE 1S49 un grupaj de articole : 
„înfăptuirea programului P.C.R. 
de cooperativizare a agricultu- 

. rii", de Gheorghe Surpat; 
„Transformări agrare în 
m( ia In anii 1944—1947“, 
Paraschiva Nichita, Marin 
pescu.

La rubrica ARTICOLE 
abordate temele : „Organizațiile 
democratice create, îndrumate 
șt influențate de P.C.R. — re
zervor de cadre și energii revo
luționare, mijloc important de 
strîngere a legăturilor partidu
lui cu masele", de Gh. I. Io- 
niță ; „Inconsistența teoriilor 
burgheze actuale cu privire la 
suveranitate1', de Gheorghe 
Moca.

Rubrica COMUNICĂRI reu
nește materialele : „în lumina 
manuscriselor lui Marx — Des
pre legitățile dezvoltării științei 
și tehnicii", de Valter Roman ; 
„I. C. Frimu, conducător de 
seamă al mișcării muncitorești 
din România", de Nicolae Pe- 
treanu, Dan, Baran ; „Conferința 
de la Montreux (1936)“, de Ro
bert Deutsch. ■-■izî

Numărul de față inaugurează 
o nouă rubrică, intitulată : 
ISTORIA MIȘCĂRII MUNCITO
REȘTI — CONSULTAȚII.

Ro
de 

Po-
sînt

(!7i

■A

Biatlonistui nostru D. Soiu — 
medalia de bronz la „mondialele*1 

de la Zakopane
Campionatele mondiale de biatlon au început ieri la Zakopane (Polonia) 

cu proba individuală de tineret, în care schiorul român Dumitru Soiu s-a 
comportat bine, reușind să cucerească medalia de bronz. întrecerea s-a dispu
tat pe distanța de 15 kilometri cu 3 trageri la țintă șl a dat următorul clasa
ment : 1. — Aleksander Ușakov (U.R.S.S.) lh08T”3/10 (6 minute penalizare) ; 
2. — Andrei Rapacz (Polonia) lhl0’5’’ 1/10 (4) ; 3. — Dumitru Soiu (România) 
lhl0’5M9/10 (3) ; 4. — V. Solkacev (U.R.S.S.) Ihl0’14’’l/10 (3) ; 5. — G. Bartnik 
(R.D.G.) lh!0’44”3/10 (3) etc.

BASCHETBALISTELE DE LA POLITEHNICA AU PĂRĂSIT
„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"

© Aseară au pierdut din nou: 61-63 cu Sparta Praga
Cu meciul de aseară, de la Flo

reasca (retur cu Sparta Praga) bas
chetbalistele de la Politehnica Bucu
rești au părăsit „Cupa campionilor 
europeni", în care, trebuie să recu
noaștem, au obținut cîteva rezultate 
valoroase, calificarea în grupele 
semifinale ale competiției fiind de 
fapt un frumos succes al baschetului 
nostru în general. Felul îrisă-în care 
gchipa, bucureșteană a spiiș 1 „adio" 
acestei' importante întreceri conți- . „ „ ______  __________  __ ,

■rieHfelenu poate fi considerat nici ' printre' cele mai slabe.de pe teren, 
măcar acceptabil. ----- ±-----« ------ j. _

“ Aseară, în fața campioanei Ceho
slovaciei (o formație experimentată, 
cu două jucătoare înalte, dar, să nu 
omitem, și cu două baschetbaliste —

ambele titulare — de talie... liliputa
nă), echipa noastră s-a comportat ex
trem de slab. Nu numai că n-a făcut 
față jocului adversarelor (care, în 
treacăt fie spus, nu au atins de a- 
ceastă dată o valoare prea ridicată), 
dar și-a „evidențiat" lipsuri nume
roase și sub toate aspectele (fizic, 
tehnic, tactic). Interesant, sau mai 
degrabă zis regretabil, este că tocmai 

: jucătoare de bază, precum Ecațe.rina. 
- Vogel și Cornelia Taflan, • au . fost .

Politehnica avea aseară șanse de a 
cîștiga — poate chiar la diferența ce 
i-ar fi fost necesară pentru a rămîne 
în competiție. Cui se datorește ra
tarea acestei șanse este, totuși, difi
cil de precizat. între specialiști se 

ar 
un

vremea
Ieri în țară : vremea a fost în 

general umedă, cu cerul mai 
mult acoperit. Au căzut precipi
tații slabe sub formă de ninsoa
re în Moldova și Transilvania, 
locale în vestul Munteniei și 
izolate în estul Olteniei. în Ba
nat și Crișana s-a semnalat 
ploaie și lapoviță. Vîntul a su
flat în general slab, cu inten
sificări locale în Dobrogea și 
Moldova, unde izolat zăpada a 
fost viscolită. Temperatura ae
rului la orele 14 oscila între 
minus 5 grade la Tîrgu Neamț 
și plus 7 grade la Sighetul Mar- 
mației. în Oltenia s-a semnalat 
ceață.

Timpul probabil pentru zilele 
de 1, 2 și 3 martie. în țară: 
vreme în general umedă, cu ce
rul mai mult noros. Vor cădea 
precipitații temporare sub for
mă de ploaie, lapoviță și nin
soare. Vînt potrivit, cu intensi
ficări în Cîmpia Dunării și în 
Dobrogea, unde izolat va viscoli 
zăpada. Temperatura în crește
re ușoară ; minimele vor oscila 
între minus 9 și plus 1 grad, iar 
maximele între minus 5 și plus 
5 grade. în București : vreme 
în general umedă, cu cerul mai 
mult noros. Vor cădea precipi
tații temporare. Vînt potrivit, 
cu intensificări trecătoare. Tem
peratura în creștere ușoară.

S P OR T
Patinaj artisticRODNINA - ULANOV, CAMPIONI MONDIALILA COLORADO SPRINGS

în stațiunea americană de spor
turi de iarnă Colorado Springs au 
continuat campionatele mondiale de 
patinaj artistic. Proba de perechi 
a fost cîștigată de sportivii sovie
tici Irina Rodnina și Alexei Ulanov, 
care au realizat 421,1 puncte. Cores
pondenții agențiilor internaționale 
de presă remarcă în cronicile lor că 
patinatorii sovietici au demonstrat 
o tehnică impecabilă, entuziasmînd

pe cei aproape 4 000 de spectatori. 
Cuplul Rodnina-Ulanov a confirmat 
astfel succesul realizat acum trei 
săptămîni în cadrul campionatelor 
europene, unde a cucerit medaliile 
de aur. Pe locurile următoare s-au 
clasat Tamara Moskvina—Alexei Mî- 
șin (U.R.S.S.) — 410,9 puncte și Lud
mila Belousova—Oleg Protopopov 
(U.R.S.S.) — 410,5 puncte.

Primii campioni naționali la schi pe 1869

PARTIDUL —versul
inimilor noastre

(Urmare din pag. I)

buni, coboară din înăl
țimi pădurile, aurul 
verde. Sîntem mîndri 
de realizări, dar mai 
ales de oamenii care 
le înfăptuiesc" (Iosif 
Drancea din Iacobeni).

„Cînd lucrurile se 
spun pe față, efectul 
e mai bun" (L. Baing 
din Dorna Arini).

„Tovarășul Ceaușes- 
eu spunea să nu ră- 
mînă nici o palmă de 
pămînt nelucrat. Așa 
este, trebuie să avem 
de grijă. Pămîntul 
nu-i de gumă, nu se

întinde" (V. Chiriluș 
din Șarul Dornei).

„Dacă privim, peste 
tot vedem ce însem
nează ființă și gîndire 
românească, vedem un 
.tablou al afirmării ta
lentului, a puterii de 
creație a poporului" 
(Laurenția Gheorghiu 
din Crucea).

„Cînd auzim imnul, 
ne plînge inima de 
bucurie, vrem să fie 
ascultat și respectat 
pînă la marginile lu
mii. . Noi respectăm 
alte neamuri, să fim 
și noi respectați. Pre
ședintele nostru, tova
rășul Ceaușescu, de

cîte ori îl auzim, vor
bește din inima noas
tră" (Vasile Mihăiles- 
cu din Poiana Stam
pei).

Multe asemenea 
gînduri ar mai putea 
fi transcrise aici. Sînt 
toate vocea unui colț 
de țară, sînt vocea u- 
nei țări întregi. înmă
nuncheate, toate, în a- 
cest mîndru și funda-' 
mental adagiu, rever
berat acum pe ori
zonturile 
zonturile 
nostru: 
partid 
bește t“.

țării, pe ori- 
sufletului 

„Avem un 
care ne iu-

afirma că una din 
fi
timp prea îndelungat, 
rinei Vogel, vizibil 
formă. S-ar putea să fi existat și 
acest motiv. Din păcate însă, prin 
comportarea 
ciur! (la Sofia,
Praga și București, cu Sparta), Po
litehnica a confirmat temerea — ex
primată la timpul cuvenit — ca ju
cătoarele respective să nu considere 
misiunea lor încheiată în C.C.E. 
odată cu calificarea în grupele se
mifinale...
“ Revenind asupra meciului de asea
ră de la Floreasca (al cărui scor fi
nal a fost favorabil campioanelor 
Cehoslovaciei : 63—61, la pauză
25—18), este de arătat că Sparta a 
condus majoritatea timpului de joc 
(doar între minutele 33 și 37 Politeh
nica a avut avantaj de cîteva ori, 
la un coș diferență), că punctele cele 
mai multe ale învingătoarelor le-a 
înscris Hanna Jarosova (25), de la 
învinse coșgeteră fiind Sanda Dumi
trescu. Au arbitrat, în general, 
corect : Ferenc Velkey (Ungaria) și 
Edin Hikmet (Turcia). j

învingătoare și în primul joc 
(72—58), Sparta Praga urmează să-și 
dispute locul întîi în grupă cu Aka
demik Sofia.

cauze 
fost menținerea pe teren, 

a Ecate- 
leșită din

din ultimele trei me- 
cu Akademik, la

■ t ’’I- î.j,.? .. .' , ■... ^ 1’*'2','ift’Poiana Brașov (prin telefon de la 
antrenorul federal loan Berindei). Pe 
pîrtiile din Poiana au. început cam
pionatele naționale de schi alpin. 
La' slalom special (59 de con
curent! și 24 concurente) întrece
rile au fost extrem de disputate. Ve
teranii acestei spectaculoase probe 
(Cornel Tăbăraș. Gheorghe Bălan, 
K. Gohn, Ion Zangor, Nicolae Iovici 
etc.) au avut de înfruntat elanul și 
dîrzenia tinerei generații, ai cărei 
reprezentanți au și cîștigat primele 
locuri. Iată însă rezultatele : Cam
pion național pe 1969 — Dan Cristea 
(Clubul sportiv Sinaia) ; locul II —

Virgil Brenci (A.S.A. Brașov) ; locul 
III —Dorin Munteanu (A.S.A. Bra
șov) ; locul IV — Gh. Vulpe (Clubul 
sportiv Sinaia) ; locul V — Marin 
Focșeneanu (Clubul sportiv Sinaia) ; 
locul VI — K. Gohn (Dinamo Bra
șov). w

în proba feminină, titlul a revenit 
Mihaelei Sandu (Dinamo Brașov). 
Pe locurile următoare : Iudith To- 
mory (I.E.F.S. București) ; —
Liliana Blebea (I.E.F.S. București).

Astăzi, pe pîrtia Sulinar se dispută 
proba de slalom uriaș și antrena
mentul non-stop pentru coborîre.

I. D.

Premii sporite la „Tragerii speciale
Mărțișorul, simbolul popu

lar al primăverii, anunță prin
tre promisiunile noului ano
timp și șanse sporite pentru 
cei ce joacă la Loto Trage
rea specială a mărțișorului, 
de la 7 martie 1969, oferă nu
meroase premii.

Un buletin Loto vă permite 
să cîștigați unul dintre auto
turismele Volga, Dacia 1 100, 
Moskvici 408 cu 4 faruri și ra
dio ce se vor acorda în nu
măr nelimitat. Sau, poate că

Loto ca prilejul a Mărțișorului41 
veți primi, prin tragere Ia 
sorți, unul din cele 10 autotu
risme Dacia 1 100, Moskvici 
408, Skoda 1 000 M. B. și Tra
bant 601 ce figurează, de ase
menea, în lista de premii.

Există și perspectiva de a 
cîștiga una din cele 50 de 
excursii de 8 zile ce se orga
nizează la Paris și pe Valea 
Loirei. Cu un bilet seria „M", 
de 15 Iei, puteți participa la 
toate extragerile.

(Urmare din pag. D

bunătățirea conducerii și planifică
rii economiei naționale și pînă la re
organizarea administrativ- teritorială, 
de la îmbunătățirea organizării acti
vității de cercetare științifică sau 
perfecționarea întregului _ sistem de 
îrivățămînt, pînă la adîncirea pe 
toate planurile a democratismu
lui socialist. Deși nu a trecut 
mult timp de la aplicarea aces
tor măsuri, efectele lor pozitive 
sînt de pe acum evidente ates- 
tînd realismul si. în același timp, 
spiritul îndrăzneț cu care partidul 
rezolvă problemele fundamentale ale 
construcției socialiste în noua etapă 
de dezvoltare a țării, dinamismul pe 
care el îl insuflă întregii activități 
sociale. Manifestul Frontului Unită
ții Socialiste, consemnînd rezultatele 
de pînă acum în înfăptuirea politicii 
partidului, ca și perspectivele pe 
care le deschide evidențiază, impli
cit uriașa ei forță transformatoare, 
pentru ridicarea României pe trep
tele cele mai înalte ale civilizației 
socialiste.

în indisolubilă unitate cu politica 
internă a partidului este politica sa 
externă, reflectînd aceeași înaltă gri
jă și responsabilitate față de intere
sele patriei, ca și față de cauza so
cialismului și păcii în lume. Activita
tea desfășurată de partidul nostru — 
pentru întărirea prieteniei și alianței 
frățești dintre România și toate țările 
socialiste, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului și internaționalis
mului, pentru întărirea unității miș
cării comuniste și muncitorești inter
naționale. a tuturor forțelor pro
gresiste și antiimperialiste, pentru 
dezvoltarea colaborării cu toate 
țările, indiferent de orînduirea lor 
socială, pentru soluționarea pe 
cale pașnică a problemelor cu 
care este confruntată omenirea 
contemporană — se înscrie ca 
o prețioasă contribuție la lupta pen
tru triumful socialismului, apărarea

păcii, libertății și independentei po
poarelor. constituind unul din iz
voarele prestigiului și autorității de 
care se bucură România socialistă pe 
plan international.

Partidul comunist se afirmă tot mai 
puternic ca forța politică conducă
toare în societatea noastră datorită 
faptului că își întărește continuu le
găturile cu masele largi ale poporu
lui. Pornind de la concepția marxis-

venit In ultimii ani practici cu
rente în viața noastră socială. Un a- 
semenea stil de muncă a conferit și 
conferă politicii partidului caracterul 
de expresie a însăși voinței poporu
lui — ca vast co-autor colectiv la 
elaborarea acestei politici. Așa cum 
se subliniază în -Manifestul Frontu
lui Unității Socialiste, „mai mult ca 
oricînd politica partidului Și statului 
reprezintă expresia intereselor ma-

mult influenta si puterea de atracție 
pe care partidul le exercită asupra 
conștiinței tuturor cetățenilor pa
triei. ,

Este o caracteristică esențială a 
activității partidului nostru faptul 
că de la organele superioare si pînă 
la organizațiile de bază se acțio
nează nu prin măsuri administrative, 
ci pe calea convingerii, a ridicării 
conștiinței maselor. Munca poli

ță potrivit căreia edificarea orîndui- 
rii socialiste este și poate fi numai 
opera conștientă a poporului su
veran. rodul gîndirii și activită
ții lui creatoare, partidul se 
sfătuiește în permanență cu oa
menii muncii, solicită și valorifi
că, printr-o multitudine de forme, 
inițiativa, experiența, spiritul lor 
gospodăresc. Dezbaterile largi popu
lare inițiate de partid asupra aspec
telor de bază ale politicii interne și 
externe, asupra tuturor problemelor 
care privesc dezvoltarea societății 
noastre, prezentul și viitorul ei, con
sfătuirile cu diferitele categorii de 
oameni ai muncii, întîlnirile de lu
cru ale tovarășilor din conducerea 
partidului cu mii de cetățeni, cu re
prezentanți ai organizațiilor de 
masă, obștești, de creație au de

selor, sinteza experienței și înțelep
ciunii lor colective".

Se poate afirma' cu deplin 
temei că niciodată ca în aceas
tă perioadă nu au fost atît de 
strînse legăturile partidului cu ma
sele, că niciodată nu au fost atît. 
de mari prestigiul și autoritatea lui 
în fața întregului popor. Partidului 
i se adresează oamenii, și la bucu
rie si la necaz — cu nețărmurită în
credere. cu convingerea că la el gă
sesc sprijin, că la el întîlnesc în 
mod cert recentivitate ideile si pro
punerile cele mai prețioase, menite 
să accelereze progresul material si 
spiritual al națiunii. înaltul spirit de 
dreptate socială, de care este animat 
în întreaga sa activitate, consecventa 
cu care militează pentru promovarea 
umanismului socialist, sporesc si mai

tică și Ideologică neobosită, pen
tru educarea socialistă, patriotică 
și internaționalistă a tuturor mem
brilor societății, pentru -idicarea 
gîndirii și înțelegerii maselor către' 
nivelul de conștiință comunisță a 
partidului, pentru făurirea unei con
cepții generale comune a între
gului popor asupra lumii și 
societății, prin asimilarea orga
nică a ideologiei marxist-leni- 
niste. constituie una dintre laturile 
cele mai importante ale activității 
partidului în etapa actuală. Roadele 
acestei activități se reflectă cel mai 
pregnant în adeziunea deplină a ma
selor celor mâi largi la cauza con
strucției socialiste, la politica parti
dului comunist, adeziune atît de pu
ternic exprimată si cu prilejul ac
tualei campanii electorale. Milioa

nele de oameni ai muncii de la ora
șe și sate folosesc cadrul adunărilor 
electorale care au loc în prezent, 
pentru a-și exprima încă o dată, en
tuziast. încrederea lor în politica 
partidului, hotărîrea lor de a nu-si 
precupeți eforturile pentru a o în
făptui. pentru a da viată programu
lui înfățișat în Manifestul Frontului 
Unității Socialiste.

Unul din factorii esențiali care au 
asigurat și asigură' îndeplinirea cu 
succes de către partid a misiunii sale 
istorice în societatea noastră este 
unitatea rîndurilor sale. Claritatea 
telurilor pentru care militează parti
dul si însușirea lor de către membrii 
de partid, perfecționările aduse în 
viata si activitatea de partid prin a- 
plicarea consecventă a principiilor 
centralismului democratic si condu
cerii colective, prin dezvoltarea de
mocrației interne și întărirea disci
plinei. au dat o tărie de granit uni
tății partidului, au asigurat coeziunea 
de nezdruncinat a întregului partid 
în jurul Comitetului său Central.

Ansamblul realităților politice si 
sociale din tara noastră îndreptă
țește Pe deplin aprecierea din Ma
nifestul Frontului Unității Socialiste 
că „prin întreaga sa activitate par
tidul își îndeplinește cu cinste rolul 
de stegar al progresului social în 
patria noastră, răspunde pe deplin 
încrederii nețărmurite cu care îl 
înconjoară întregul popor".

întărirea continuă a rolului con
ducător al partidului se reliefează 
ca garanția de nădejde a obținerii 
unor noi si tot mai mari îzbînzi. a 
înaintării continue a României pe 
calea socialismului și comunismului.

Să facem din votul nostru de la 
2 martie o puternică și vibrantă ma
nifestare a unității întregului popor 
în jurul Partidului Comunist Român, 
a hotărîrii de a înfăptui politica in
ternă si externă a partidului, de a-1 
urma neabătut pe calea înfloririi 
patriei si a națiunii noastre socialiste, 
în interesul fericirii poporului ro
mân și al cauzei socialismului, de
mocrației și păcii în lume I

/
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COMUNICAT 
cu privire la cea de-a doua Consfătuire 

a conducătorilor Comitetelor si Ministerelor y 

pentru Știință și Tehnică din țările 
membre ale C.A.E.R.

în zilele de 26 și 27 februarie 1969 
la Moscova a avut loc cea de-a 
doua Consfătuire a conducătorilor 
Comitetelor și Ministerelor pentru 
Știință și Tehnică din țările membre 
ale C.A.E.R.

La consfătuire au luat parte de
legații conduse : din partea Republi
cii Populare Bulgaria de I. Popov, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Știință și Progres Tehnic ; 
Republicii Socialiste Cehoslovace de 
M. Hruskovic, președintele Comite
tului pentru Dezvoltarea Tehnică și 
Construcții Capitale ; Republicii De
mocrate Germane de G. Prey, mi
nistrul pentru știință și tehnică ; 
Republicii Populare Mongole de 
Ț. Punțagnorov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președintele 
Consiliului pentru coordonarea lu
crărilor de cercetări științifice de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri ; Republi
cii Populare Polone de E. Szyr, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri ; Republicii Socialiste România 
de N. Murguleț, președintele Con
siliului Național al Cercetării Știin
țifice ; Republicii Populare Ungare 
de A. Kiss, președintele Comitetului 
de Stat pentru Dezvoltare Tehnică ; 
Uniunii Republicilor Sovietice So
cialiste de V. Kirillin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, președin
tele Comitetului de Stat al Consiliu

lui de Miniștri pentru Știință și Teh
nică.

La consfătuire au fost puse de 
acord măsuri practice privind adîn
cirea colaborării țărilor membre ale 
C.A.E.R. în domeniul informării ști
ințifice și tehnice și au fost exami
nate probleme legate de colaborarea 
țărilor interesate în efectuarea unor 
cercetări din domeniul științei con
ducerii și automatizării.

Partlcipanții la consfătuire au 
avut, de asemenea, un schimb de 
păreri și au căzut de acord asupra 
unor probleme de organizare a co
laborării în domenii științifice, care 
au însemnătate deosebită pentru eco
nomia națională, pe calea folosirii 
celor mai eficiente forme de diviziu
ne a muncii.

în timpul consfătuirii a avut loc 
semnarea de către reprezentanții 
guvernelor Republicii Populare Bul
garia, Republicii Socialiste Ceho
slovace, Republicii Demobfate Ger
mane, Republicii Populare Mongole, 
Republicii Populare Polone, Republi
cii Socialiste România, Republicii 
Populare Ungare și Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste a conven
ției privind înființarea Centrului in
ternațional de informare științifică 
și tehnică.

Consfătuirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și deplină 
înțelegere reciprocă.

0 CUVlNTARE A LUI J ĂNOS KÂDAR
BUDAPESTA 27 (Agerpres). — 

Jânos Kădâr s-a întîlnit cu lucră
torii de la Uzina constructoare de 
mașini și vagoane din Gyor. în- 
tr-un discurs rostit, primul secre
tar al C.C. al P.M.S.U. a amintit 
importantele hotărîri ale Congre
sului al IX-lea al P.M.S.U. El a 
declarat că partidul va putea ra
porta îndeplinirea hotărîrilor con
gresului.

Trecînd la problemele politicii

internaționale, vorbitorul a subli
niat că politica externă a R.P.U. șl 
principiile sale sînt îndreptate 
spre slujirea cauzei progresului și 
păcii pe arena internațională, pre
cum și intereselor poporului ungar. 
El a protestat împotriva planului 
vest-german de a alege președin
tele în Berlinul occidental. Am sa
luta, a declarat el, dacă conducă
torii vest-germani ar renunța la 
acest pas și ar triumfa luciditatea.

DEZBATERI DE POLITICĂ EXTERNĂ
IN SKUPSTINA FEDERAEĂ A IUGOSLAVIEI

BELGRAD 27 (Agerpres). — în 
Skupștina Federală a Iugoslaviei 
au loc dezbateri cu privire la po
litica externă a R.S.F.I. în cadrul 
unei ședințe comune a Vecei Fede
rale și Vecei popoarelor, Mișo Pa- 
vicevici, secretar de stat ad-inte- 
rim pentru afacerile externe, a 
prezentat o expunere în care s-a 
referit la actuala situație interna

țională, la criza din Orientul Apro
piat și la situația din zona Mării 
Mediterane. Pavicevici s-a ocupat, 
de asemenea, de situația din Bal
cani, de problema colaborării Iu
goslaviei cu țările socialiste și re
lațiile acestei țări cu Piața comună 
europeană, precum și de alte pro
bleme.

Dezvoltarea comerțului R.D.G. 
cu țările capitaliste
© UN ARTICOL AL MINISTRULUI ECONOMIEI EXTERNE AL R. D. G.

LEIPZIG 27 (Agerpres). — Volu
mul comerțului Republicii Demo
crate Germane cu țările capitaliste 
dezvoltate industrial a sporit de șase 
ori în perioada 1950—1968, arată mi
nistrul ecohomiei externe al R.D.G., 
Horst Soelle, în ultimul număr al 
revistei „Messe Journal" consacrat 
ediției de primăvară a Tîrgului in
ternațional de la Leipzig. „Apreciem 
că posibilitățile existente pentru o 
intensificare a relațiilor economice 
externe ale R.D.G. cu țările capita
liste dezvoltate din punct de vedere 
industrial nu sînt nici pe departe 
epuizate", scrie H. Soelle. în ultimii 
ani ațț cunoscut o dezvoltare rapidă 
relațiile comerciale ale R. D. Ger
mane cu Franța, Italia. Suedia, O- 
landa și Japonia. De exemplu, în 
1968, schimburile de mărfuri cu Sue
dia au crescut cu 75 la sută față de 
1962, iar schimburile cu Olanda —

cu 140' la sută, ritmuri care depăt 
șese ritmul mediu de creștere al co
merțului exterior al R.D.G.

întîlnirile comitetelor economice 
R.D.G.—Finlanda și Finlanda—R.D.G., 
constituite în 1967, au demonstrat că 
există posibilități pentru o mai strîn- 
să colaborare între ramurile indus
triale principale ale R. D. Germane 
și principalele concerne finlandeze, 
în vederea traducerii în viață a a- 
cestor posibilități, arată H. Soelle, se 
fac în prezent primii pași. în baza 
acordului comercial pe termen lung 
încheiat pe perioada 1968—1973.

în articol se subliniază că R. D. 
Germană este dispusă să ducă tra
tative cu autoritățile competente din 
țările capitaliste dezvoltate indus
trial cu privire la înlăturarea piedi
cilor care există încă, precum șl la 
intensificarea relațiilor economice.
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Și pe micul ecran al noului 
televizor „Venus' veți putea 
urmări, de acasă, manifestări
le Festivalului internațional 
de muzică ușoară „Cerbul de 
aur' de la Brașov. Acest tele
vizor, echipat cu un tub cine- 
scop autoprotejat, 14 tuburi 
electronice, 7 diode semicon
ductoare și 1 difuzor perma-

nent de 3 W, oferă o imagine 
clară, audiție plăcută. Apara
tul dispune de borne exteri
oare pentru antenă și coman
dă la distanță.

Un televizor „Venus* costă 
4 000 lei. Se mai poate procura 
și cu plata In 12—18 rate lu
nare.

t
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BRAZZAVILLEParis: CONFERINȚA CVADRIPARTITÂ ORIENTUL
ÎN PROBLEMA VIETNAMULUI

APROPIAT
politice

NESCHIMBATE
Corespondența de la al. gheorghw

POZIȚIILE AU RĂMAS
U THANT ISI REAFIRMĂ 
PUNCTUL DE VEDERE ÎN LE
GĂTURĂ CU REZOLVAREA 
CONFLICTULUI

Evoluția 
tensiunii

După sase reuniuni plenare, con
ferința coadripartiță pentru Vietnam 
de la Paris, nu a marcat vreun 
progres. In același context se în
scrie și ședința din 27 februarie, în 
cursul căreia aspectul discuțiilor a 
rămas neschimbat, acestea menti- 
nîndu-se în cadrul ■ confruntărilor de 
poziții precedente. Unii observatori 
constată îndeosebi că S.U.A. conti
nuă să pună accentul principal pe 
asa-numitele „propuneri constructi
ve" făcute de delegația sa la Pa
ris. propuneri axate — după cum 
se știe — aproape exclusiv asupra 
problemei restabilirii zonei demili
tarizate. Dar ele au fost criticate și 
respinse cu fermitate de către de
legațiile R. D. Vietnam si F.N.E. 
din Vietnamul de sud, care au a- 
rătat că propunerile respective elu
dează în fapt fondul problemei viet
nameze si anume : încetarea agresiu
nii S.U.A. si retragerea necondițio
nată a trupelor sale din Vietnamul 
de sud. Se menționează, de aseme
nea. că în ultima vreme cercuri 
militare americane cer sporirea pre
siunii trupelor S.U.A. în Vietnamul 
de sud. acțiune menită a fi folosită 
de către respectiva delegație ca un 
atu la masa conferinței de la Paris. 
Noua ofensivă a forțelor patriotice 
sud-vietnameze, care a intrat ieri' 
în cea de-a cincea zi. infirmă însă 
reușita unor astfel de intenții.

In cursul ședinței de ieri, primul 
vorbitor, șeful delegației americane, 
Henry Cabot Lodge, a Insistat din 
nou să se examineze cu prioritate 
problema restabilirii. zonei demili
tarizate. El a reafirmat, prin aceas
ta. poziția americană. după care lu
crările conferinței ar trebui să se 
limiteze la aspectele militare ale 
conflictului din Vietnam: Henry Ca
bot Lodge a refuzat, totodată, 
accepte principiul retragerii 
lor americane si ale aliaților 
din Vietnamul de sud ca o 
condiție a f rezolvării pașnice 
blemei vietnameze. In schimb 
mulat un ..protest"

a- 
un

Demonstrație a cadrelor didactice la Kassel (R. F. a Germaniei) pentru mă- 
rirea alocațiilor pentru școli, majorarea salariilor și îmbunătățirea procesu

lui de invățămînt

PRAGA

0 tUVINTÂREĂ LUI A CERNIK

să 
tntpe- 
S.U.A. 
primă 
a pro- 
rt f ar

in legătură cu

ofensiva generală a forțelor armate 
populare de eliberare din Vietna
mul de sud.

A luat apoi cuvîntul șeful dele
gației Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud, Tran 
Buu Kiem. care a dat citire unui 
paragraf al documentului Comisiei 
pentru relații externe a C.C. al 
F.N.E., remis delegațiilor partici
pante. In document se subliniază că 
S.U.A. „nu au nici un drept să ceară 
populației sud-vietnameze să încete
ze lupta. în timp ce trupe expedi- 
ționare americane și trupele lor 
liate, avînd un efectiv de peste
milion de oameni, comit zi de zi 
crime pretutindeni în Vietnamul de 
sud".

Șeful delegației ' R. D. Vietnam, 
Xuan Thuy, a declarat- că „încetarea 
bombardamentelor S.U.A. asupra te
ritoriului R. D. Vietnam este ne
condiționată". Xuan Thuy a con
damnat politica actualei Administra
ții americane de continuare si in
tensificare a războiului de agresiu
ne în scopul obținerii unei poziții 
de forță la conferință. La Paris a 
devenit totodată 
dată publicității la Hanoi de un_pur- 
tător de cuvînt 
Vietnam. In declarație 
nează că S.U.A.
ideea că ar fi ajuns la un acord cu 
R.D.V. asupra condițiilor de încetare 
a bombardamentelor americane asu
pra Vietnamului de nord. In realita
te Statele Unite și-au luat angajamen
tul să înceteze necondiționat bom
bardamentele asupra întregului te
ritoriu al R.D.V. si au căzut de acord 
cu R. D. Vietnam să se tină o con
ferință cvadripartită în vederea cău
tării unei soluții politice pentru 
problema vietnameză. Continuînd să 
încalce suveranitatea si securitatea 

au

cunoscută declarația
a! M.A E. al R. D.

se mențio-
înceafcă să emită

R. D. Vietnam. Statele Unite 
violat propriul lor angaiament 
se arată in declarație.

Viitoarea ședință plenară va avea 
loc la 6 martie.

PRAGA 27 (Agerpres). — La Praga 
a avut loc o ședință a activului pre
ședinților organizațiilor de bază ale 
partidului din întreprinderile indus
triale. de transporturi, comerciale, 
de comunicații și comunale din re
giunile cehe. în cuvîntul său la șe
dință, Oldrich Cernik. președintele 
Guvernului federal al R. S. Ceho
slovace, arătind că situația în tară 
continuă să rămînă serioasă, a spus : 
Noi am subliniat în mod consecvent 
anul trecut că în Cehoslovacia clasa 
muncitoare a repurtat o victorie 
trainică și că forța politică conducă
toare a întregului popor este Parti
dul Comunist din Cehoslovacia. în 
tara noastră nu are șanse de succes 
crearea unor curente diverse și di
recții politice de opoziție. Numai ac
tivitatea intensă și sistematică a 
partidului comunist, a tuturor comu
niștilor poate să asigure dezvoltarea 
socialistă în continuare a R. S. Ceho
slovace.

Noi știm, a declarat el în conti
nuare, că ne apropiem de o etapă 
grea, mai ales în domeniul economi
ei. Noi vom avea nevoie de întregul 
sprijin al poporului nostru. Sîntem 
sincer interesați să continuăm dez-

multilaterale și 
Uniunea Sovie- 
socialiste. Noi 
aceasta, pentru

’ voltarea colaborării 
relațiilor trainice cu 
tică șl celelalte țări 
considerăm necesar __
ca de ambele părți să fie învinse pie
dicile provocate de evenimentele 
din august trecut. Evoluția de piuă 
acum stă mărturie că există pre
mise în această direcție. .

Referindu-se la unele probleme ale 
construcției economice, președintele 
guvernului federal a relevat că se 
află în curs de elaborare un stătut 
de funcționare a întreprinderilor so
cialiste cehoslovace și o nouă lege 
cu privire la sistemul de planificare 
a economiei. Societatea socialistă din 
Cehoslovacia, a spus el, nu va trece 
niciodată la un sistem în care să 
existe numai relații de piață, fără 
planificare, și nici planificare, fără a 
fi folosite și relațiile de piață.

în încheierea cuvîntării sale, pre
mierul cehoslovac a relevat impor
tanta pe care o are contribuția ac
tivului de partid în concretizarea e- 
forturilor partidului îndreptate spre 
rezolvarea diferitelor probleme eco
nomice de actualitate ale dezvoltării 
socialiste a Cehoslovaciei.*

NEW YORK. — Secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, și-a rea
firmat poziția in legătură cu con
flictul din Orientul Apropiat, într-o 
scrisoare adresată' ministrului de 
externe Israelian, Abba Eban. El a 
amintit că rezoluția Consiliului de 
Securitate al O.N.U. din 22 noiem
brie 1967 oferă singura bază prac
tică pentru realizarea unei păci 
juste și durabile și că progrese în 
această direcție pot fi realizate cu 
sprijinul lui Gunnar Jarring și 
prin cooperarea dintre marile pu
teri. U Thant apreciază că un 
prim pas indispensabil ar fi afir
marea de către părțile- în conflict 
că ele sînt 
Consiliului

„Singura 
păi actelor 
de a progresa pe calea unei regle
mentări pașnice a problemelor 
care stau la baza conflictului 
Orientul Apropiat", a declarat 
Thant. Secretarul general 
O.N.U. a adăugat că se află

externe a Consiliului Ligii Arabe 
urmează să se întrunească Ia 10 
martie. în cursul ședințelor, arată 
„Al Masaa", Mahmud Riad, minis
trul afacerilor externe al R.A.U., 
va face o expunere asupra recentu
lui său turneu în mai multe țări a- 
rabe, precum și asupra evoluției si
tuației din Orientul Mijlociu. La 
sesiune va participa, de asemenea, 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului executiv al Organizației 
Consiliului Național Palestinian, 
care va prezenta un raport asupra 
activităților desfășurate de grupu
rile de comando arabe în teritori
ile arabe ocupate.

BRAZZAVILLE 27 (Agerpres). —< 
Tensiunea politică ce a cuprins capitala 
țării, culminînd cu arestarea fostului 
ministru de interne și a unor ofițeri 
ai armatei și poliției, a intrat într-o 
nouă fază. în rindul cadrelor și mili- 
tanților Mișcării naționale a revoluției 
— partid care se arlă la putere — s-a 
intensificat lupta pentru influență, a 
declarat Marien Ngouabi, președintele 
Republicii Congo (Brazzaville). Un a., 
pel a fost adresat poporului congolez, 
cheinîndu-1 să ajute forțele de ordine 
în acțiunea lor împotriva „inamicilor 
revoluției". Se preconizează, de aseme
nea. noi acțiuni de epurare a armatei 
naționale și a poliției.

VIETNAMUL DE SUD

Noi acțiuni ofensive
1

ale forțelor patriotice
SAIGON 27 (Agerpres). — De 

cinci zile, relatează corespondentul 
agenției France Presse, luptele din 
Vietnamul de sud nu slăbesc în in
tensitate. In ultimele 24 de ore, pa- 
trioții au lansat peste 3 000 de obuze 
și rachete asupra a aproximativ 30 
de obiective militare americane și 
saigoneze. Joi dimineața, lupte vio
lente continuau să se desfășoare în 
imediata apropiere a Saigonului — 
in localitățile Don Lach, Ho Nai 
și Bien Hoa, unde se află o mare 
bază militară aeriană americană.

Ciocniri puternice, scrie și agen
ția U.P.I., au avut loc în apropiere 
de baza americană Cu Chi.

De asemenea, lupte importante 
continuă, să fie semnalate în Delta 
fluviului Mekong, Bombardierele

„B-52" au lansat în ultimele 24 de 
ore peste 700 tone de exploziv a- 
supra multor localități sud-vietna- 
meze, provocînd victime în rîndu- 
rile populației civile.

UN ARTICOL
DIN ZIARUL

gata să aplice rezoluția 
de Securitate, 
manieră de a pune ca
de terorism este aceea

din 
U 
al 
în 

contact cu anumite țări membre 
ale O.N.U., îndeosebi cu cele inte
resate, în vederea găsirii mijloa
celor de a se împiedica astfel de 
acte de violență.

Scrisoarea lui U Thant consti
tuie un răspuns la cererea minis
trului de externe israelian de a pre
ciza ce „măsuri internaționale" 
preconizează pentru a evita inci
dentele de genul atentatului de pe 
aeroportul din Ziirich.

★

CAIRO. — Ziarul egiptean „Al 
Masaa" anunță că viitoarea sesiune 

nivelul miniștrilor afacerilor

prezentarea

pre- 
înalți 
dele-.
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Implicațiile fuziunii giganților

TOKIO 27 (Ager
pres). — Aprobarea 
de către Comisia 
japoneză antitrust a 
proiectului de fu
ziune a primelor 
două firme produ
cătoare de oțel din 
Japonia, „Yawata" 
și „Fuji", a stîrnit 
o vie reacție în țară. 
(Noua companie de
numită „Shin Nihon 
Seitetsu" .va avea o 
producție anuală de 
67 milioane tone 
oțel, cifră ce o va 
situa pe locul doi 
din lume după fin

ma americana „U.S. 
Steel").

Partidul Socialist 
din Japonia a 1 dat 
publicității o. decla
rație de protest în 
care avertizează că 
fuziunea celor doi 
giganți ai oțelului, 
realizată sub pre
textul sporirii com
petitivității pe piața 
mondială, are drept 
rezultat o concen
trare excesivă a ca
pitalului și conso
lidarea monopoluri
lor, ceea ce încalcă

legislația antimono- 
pol și creează un 
precedent pentru 
întărirea monopolu
rilor și in alte ra
muri ale industriei.

La rindul său. 
Partidul Comunist 
din. Japonia a cali
ficat această fuziu
ne, care va intra în 
vigoare la 1 iunie, 
drept un mijloc de 
întărire a controlu
lui. monopolist tți 
țară și o primejdie 
a renașteriii im
perialismului în Ja
ponia.

LUANG PRABANG 27 (Ager
pres). — Ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Laos, Con
stantin Băbeanu, a prezentat scri
sorile de acreditare regelui Sri 
Savang. Vatthana, la Luang Pra- 
bang.

Cu această ocazie, între regele 
Laosiilui și ambasadorul român a 
avut loc o convorbire cordială.

La ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare au fost 
zenți prințul moștenitor, 
demnitari ai curții regale, 
gatul primului ministru la afacerile 
externe și alți reprezentanți ai 
M.A.E. Ambasadorul român a fost 
însoțit de membri ai. ambasadei.

„NHAN DAN"

CONVORBIRI INTRE REPREZENTANT!
A! GUVERNULUI R. D. G. Șl SENATULUI

DIN BERLINUL OCCIDENTAL
BERLIN 27 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția A.D.N„ în 
după-amiaza zilei de 26 februarie 
a avut loc în capitala ft.D.G. o con
vorbire intre însărcinatul guvernu
lui R.D.G.. secretarul de stat dr. 
Michael Kohl, și însărcinatul Sena
tului vest-berlinez, directorul senato
rial Horst Grabert.

Din însărcinarea guvernului R.D.G.. 
secretarul de stat Kohl a adresat 
reprezentantului Senatului vest-ber
linez întrebarea dacă Senatul a luat 
hotărîrea privind anularea Adună
rii federale vest-germane pe teri
toriul Berlinului occidental.

însărcinatul vest-berlinez nu a dat 
un răspuns angajant.

După părerea guvernului. R.D.G. 
— a spus dr. Kohl — este necesar 
să se depună eforturi sincere pen
tru rezolvarea problemelor impe
rioase ale securității europene și să 
se renunțe la tot ceea ce mărește 
încordarea din inima Europei. Noi 
așteptăm ca și Senatul Berlinu
lui occidental să îmbrățișeze acest 
punct de vedere.

Premierul R.D.G., Willi Stoph, « 
arătat in scrisoarea adresată la 25 
februarie primarului vest-berlinez, 
Klaus Schutz, că renunțarea Ia ți
nerea Adunării federale vest-ger
mane și lâ alegerea președintelui 
vpst-german în Berlinul occidental 
ai- contribui la diminuarea încordă
rilor. f

Dacă Adunarea federală vest-ger- 
mană și alegerea președintelui vest- 
german nu vor avea loc în Berlinul 
occidental, a arătat în continuare 
dr. Kohl, guvernul R.D.G. este dis
pus să le acorde cetățenilor vest- 
berlinezi posibilitatea de a-și vizita 
rudele aflate în capitala R.D.G., cu 
prilejul sărbătorilor de Paști din 
1969.

Reprezentantul guvernului R.D.G., 
s-a declarat dispus să se întîlnească 
cu reprezentantul Senatului vest- 
berlinez, dacă acesta îi va comunica 
hotărîrea Senatului de a nu tine 
Adunarea federală vest-germană si 
alegerea președintelui federal în 
Berlinul occidental.

PREȘEDINTELE

i

NEW YORK 27 (Agerpres). — în 
cadrul dezbaterilor celei de-a XX-a 
sesiuni a Comisiei O.N.U. pentru 
dezvoltare socială, a fost aprobat un 
proiect de rezoluție intitulat „Rolul 
educației iii dezvoltarea economică și 
socială" prezentat comisiei de mai 
multe țări, printre care și România. 

■ Rezoluția face recomandări cu pri
vire la răspîndhea și universalitatea 
educației, precum și la punerea in 
aplicare a declarației U.N.E.S.C.O. 
privind eliminarea discriminării în do
meniul educației.

La propunerea delegației române, 
in rezoluție a fost introdus un para
graf care cere secretarului general ca, 
în colaborare cu U.N.E.S.C.O., să 
studieze problema adaptării conținu
tului, structurii și programelor de 
educație la nevoile economice și so
ciale, ținînd seama de planurile de 
dezvoltare ale țărilor și de exigențele 
progresului tehnic și științific.

HANOI 27 (Agerpres).— Âtît timp 
cit S.U.A. vor continua agresiunea, 
poporul vietnamez va continua să 
lupte vină la victoria deplină, scrie 
ziarul „Nhan Dan“ intr-un articol 
semnat „Comentator".

Peste 500 000 de soldați 
se scrie în articol, comit 
zi crime în Vietnamul de 
noapte, bombardiere de tipul „B—52' 
aruncă mii de tone de bombe asu
pra localităților din Vietnamul de 
sud. omorînd numeroși locuitori, in
clusiv femei și copii. S.U.A. 'conti
nuă să atenteze la suveranitatea și 
securitatea R. D. Vietnam, trimițînd 
avioane pentru zboruri de recunoaș
tere. bombardarea si mitralierea 
multor regiuni.

In continuare se arată că, la Con
ferința de la Paris cu privire la 
Vietnam, delegatul american caută, 
ca și pînă acum, să eludeze pro
blemele fundamentale. împiedicînd în 
mod deliberat progresul conferin
ței.

Ținînd seamă de acțiunile militare 
?i de poziția S.U.A.. poporul Viet
namului de sud intensifică lupta 
pentru independentă si libertate si 
o Va duce pînă la victoria deplină. 
Lupta cu agresorii este dreptul le
gitim de . autoapărare al poporului 
vietnamez. Lansind cu succes atacuri 
asupra trupelor americane si tru
pelor marionetă, poporul sud-viet- 
namez exercită dreptul său inalie
nabil. Singura salvare a trupelor a- 
mericane de la înfrîngere este re
tragerea necondiționată si completă 
din Vietnamul de sud. — se subli
niază in articol.

americani, 
în fiecare 
sud. Zi și — - >«

agențiile de presă transmit:
La Geneva are Ioc sesiu

nea Consiliului Executiv al 
Organizației Mondiale a Să
nătății, care dezbate problemele 
privind programul și. bugetul Orga
nizației pe anul 1970, eradicarea u- 
nor boli cu extindere în masă, pre
venirea accidentelor de circulație etc. 
Reprezentantul țării noastre în con
siliu, prof, dr. Ioan Moiaru, adjunct 
al ministrului sănătății, în interven
țiile sale a expus experiența Româ
niei în aceste domenii și a făcut su
gestii care s-au bucurat de atenția 
membrilor Consiliului Executiv.

Noi incidente în Pakistan. 
La Caraci au avut loc noi ciocniri 
între oponenții și partizanii președin
telui Ayub Khan. Politia a interve
nit cu1 gaze lacrimogene pentru a 
împrăștia pe demonstranți. Ciocniri 
similare s-au produs și la 'Hydera
bad, oraș situat de asemenea în Pa
kistanul occidental.

Leonid Brejnev și Alexei 
Kosîghin ou primit joi pe 
Ștefan Jedrychowski, “i1^- 
trul afacerilor externe al R. P. Po
lone, care face o vizită oficială în 
UiR.S.S. Au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor dintre 
U.R.S.S, și R. P. Polonă și probleme 
ale. situației internaționale

★
Leonid Brejnev a primit 

bruarie delegația militară a R. S. 
Cehoslovace, condusă de ministrul a- 
părării naționale, generalul-colonel 
Martin Dzur. în timpul convorbirii 
care a avut loc au fost abordate 
probleme ale dezvoltării relațiilor 
dintre U.R.S.S. și Cehoslovacia, pre
cum și probleme de interes comun 
cu privire la situația internațională,

R. P. Chineze în vederea stabilirii 
listelor de mărfuri pentru acest an, 
precum și cu privire la unele pro
bleme economice.

actuale.

la 27 fe-

«a

Un avion al liniei aeriene British Midlands Airways aterizînd la Castle Donington, în timpul unei ninsori, a ieșit 
de pe pistă și s-a rupt în două. Toți pasagerii au scăpat nevătămaji

1
«tex». ■

• •

0 festivitate consa
crată Românieia avut lo® 
miercuri seara la Centrul cul
tural din Belgrad, in cadrul 
ciclului „Arta în lume".' Despre 
evoluția artei în țara noastră 
de-a lungul secolelor - și despre 
vechile relații de prietenie și 
colaborare dintre popoarele 
României și Iugoslaviei au vor
bit prof. univ. Voislav Djurici, 
Vera Ristici, custodele Muzeului 
Național, pictorița Leposava Pav- 
lovici și pictorul Virgil Almă-

La Pekin a sosit o dele
gație economică iugoslavă 
condusă de Atanas Ikonomovski, ad
junct al secretarului federal pentru 
comerțul exterior. Delegația va a- 
vea convorbiri ■ cu . reprezentanți ai

Banca Suediei a hoîărît 
să ridice taxa de scont, 
cepînd de la 28 februarie a. c., 
la 5 la 6 la sută.

în
de

alLa invitația C.C.
P.C.U.S., Ia Moscova a so
sit o delegație din R. P. 
UngOlă, formată din Rezso Nyers, 
membru ' - - - -
al C.C. 
membra 
ședințe al guvernului, Imre Pardi, • 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Peter Valyi, ministrul fi
nanțelor. și J. Balint, șef de sec
ție la C.C. al P.M.S.U.

al 
al 

al

Biroului Politic, secretai
P.M.S.U., Apro Antal, 

Biroului Politic, vicepre-

Lansarea navei cosmice 
„Ăpollo-S" a fost amînată 
CU trei zile — a anunțat Admi
nistrația națională pentru cercetarea 
spațiului cosmic (N.A.S.A.) — dato- 

„.„.1. ____________  a sănătățiirită stării nesatisfăcătoare a 
celor trei cosmonatiți. Nava, care tre
buia, să decoleze vineri, va fi lansată 
luni la ora 16 GMT.

0 rachetă „Centaur" cu 
două trepte a fost experi
mentată în India la pogonul 
de rachete din Bhamba, în statul 
Kerala .— transmite agenția France 
Presse, citînd surse oficiale din 
Delhi. Racheta a fost construită pe 
baza unei licențe franceze la Cen
trul indian de cercetări. nucleare din 
Bhamba. Scopul experimentării a fost 
de a determina caracteristicile și per
formanțele rachetelor indiene.

NIXON LA ROMA
După sosirea i>re- 

ședintelui S.U.A., în 
timp ce cortegiul 
oficial de mașini se 
îndrepta spre Quiri
nale. in Piața E- 
sedra din centrul 
Romei a avut loc o 
manifestație de
protest ■ împotriva 
N.A.T.O. și a baze
lor militare ameri
cane din Italia, îm
potriva războiului 
din Vietnam. pen
tru pace în întrea
ga lume, expresie a 
sentimentelor unor 
pături largi ale o- 
piniei publice. Inter- 
pretînd aceste senti
mente. ziarul „U- 
nită" de joi dimi
neața scrie că „po
porul italian se pro
nunță pentru ieșirea 
Italiei din N.A.T.O. 
și ieșirea N.A.T.O. 
din Italia".

Președintele S.U.A. 
va rămî.ne . în capi
tala Italiei timp de 
20 de ore, după care 
va pleca la 
1nainte 
toarce 
ton. el 
minică 
tru a 
Papa Paul al 
lea.

situației din Asia. 
Părerea cea mai răs- 
pîndită este aceea că 
de la aceste discu
ții nu sînt de aș
teptat rezultate spec
taculoase sau iniția
tive importante. Ob
servatorii politici din 
capitala Italiei pri-
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Joi după-amiază a 
început „etapa ita
liană" a turneului 
președintelui Nixon, 
considerat atît în 
cercurile americane 
dc aici cit si în 
cercurile oficiale i- 
taliene ca. ridicînd 
mai puține probleme 
în comparatip cu ce
lelalte etape. Acest 
sentiment are 'a 
bază faptul că rela
țiile ■t.alo-amerîcane 
au atins un stadiu 
de dezvoltore ce se 
pare că satisface 
ambele părți.

Discuțiile care 
început ieri la 
lazzo Quirinale 
diul președinției 
publicii) — mai
tîi între președinte
le Nixon si președin
tele Saragat. iar apoi 
și cu participarea 
premierului Rămo.r, a 
ministrului de exter
ne Pietro Nennișia 
altor oficialități 
Si care continuă 
tăzi dimineață 
Palazzo Chigi 
diul Consiliului de 
Miniștri) — cu pri
mul ministru si cu 
alti membri ai gu
vernului italian — 
nu s-au desfășurat, 
asa cum a fost de 
altfel cazul și în ce
lelalte etape ale tur
neului, potrivit Nmei 
ordini de zi presta
bilite. ■ Pe lîngă o 
trecere în revistă a 
relațiilor bilaterale și 
un schimb. de ve
deri asupra evoluției 
situației politice din 
cele două tari, ele 
au comportat si te
mele pe care preșe
dintele Nixon le-a. . 
făcut de la început 
cunoscute: relațiile 
est-vest. sub diferi
tele lor aspecte, a-. 
Hanța atlantică, secu
ritatea europeană, si
tuația din Orientul 
Mijlociu, precum si 
unele probleme ale

as
ia 
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vesc însă convorbi
rile italo-americane 
și prin prisma rela
țiilor actuale 'nter- 
occidentale, scoțind 
in evidență, asa cum 
face organul parti
dului guvernamental 
democrat-creștin „II 
Popolo". că „Nixon 
nu se găsește în fața 
unei Europe (occiden
tale — n. a.) unite, 
ci a unei Europe în 
dezacord, antrenată 
într-o polemică in
ternă. surdă", astfel 
încit este pus în si
tuația de a asculta 
nu o părere comu
nă. el punctele 
vedere diferite 
interlocutorilor 
țările vizitate.

de 
ale 
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OCCIDENTAL 27 (Agers 
a pleca la Roma

BERLINUL 
preș). — înainte de 
președintele S.U.A., Richard Nixon, a vi
zitat joi timp de aproape patru ore Berli
nul occidental

După succinte convorbiri cu membri al 
Senatului acestui oraș, președintele a 
rostit o cuvîntare la uzinele Siemens în 
care a reafirmat politica S.U.A. față de 
Berlinul occidental. El a spus că această 
politică nu va suferi modificări sub noua 
administrație. în cursul vizitei în Berli
nul occidental, președintele S.U.A. a fost 
însoțit în mod demonstrativ de cancela
rul R. F. a 'Germaniei, Kurt Georg 
Kiesinger, și de ministrul de externe 
vest-german, Willy Brandt.

Cu prilejul vizitai președintelui Nixon 
au avut loc manifestații de protest. Poli
ția a făcut cunoscut că a arestat 27 
de persoane participante la manifestație.

Funeraliile lui Johannes Dieckmann
BERLIN 27 (Agerpres). — Joi au 

avut loc la Berlin funeraliile lui 
Johannes Dieckmann, fost preșe
dinte al Camerei Populare și vice
președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Democrate Germane. La 
ceremonia funerară au fost pre- 
zenți Walter Ulbricht, prim-secre- 
tar al C.C. al P S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat, Willi Stoph,

președintele Consiliului de Mi
niștri, membri ai Biroului Politic, 
secretari ai C.C. al P.S.U.G., vice
președinți ai Consiliului de Stat, 
membri ai Consiliului de Miniștri, 
reprezentanți ai unor organizații 
de masă, membri ai corpului di
plomatic, un mare număr de oa
meni ai muncii.
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