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Sub conducerea
Partidului Comunist Roman.
uniți in Frontul Unității
înainte slpre noi victorii
în făurirea deplină a socialismuluiI |
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ZECI DE MII DE ALEGĂTORI AU PARTICIPAT IERI
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LA MAREA ADUNARE ELECTORALA DIN CAPITALA
Piața Palatului, inima Capitalei, a 

pulsat din nou, cu căldură, cu inten
sitate și entuziasm, vineri, 28 februa
rie a.c-, <And marea consultare elec
torală de pe întreg cuprinsul țării a 
fost încununată printr-o mare adu
nare populară, la care au luat parte 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și cei
lalți conducători ai partidului și sta
tului.
, Asemenea întîlniri reprezintă cea 

"/vai directă legătură, de la suflet 
suflet, între cei ce mînuiesc, pre

tutindeni în țara noastră, mistriile 
construcției socialiste, și între cei 
care, reprezentîndu-ne în înaltele 
foruri de partid și de stat, dau ex
presia cea mai deplină a voinței po
porului român.

Piața Palatului, orele 16. Zeci fi 
zeci de mii de oameni, din toate car
tierele Bucureștiului, reprezentând 
tot freamătul de viață, creație, mun
că al capitalei României, s-au revăr
sat ca niște rîuri, pe principalele ar
tere, transformând piața într-o mare 
de capete, într-o mare de glasuri vi- 
brînd la unison: „Trăiască Partidul 
Comunist Român, forța politică-con- 
ducătoare a societății noastre", „Tră
iască Frontul Unității Socialiste", 
„Trăiască patria noastră scumpă, 
România socialistă". Glasurile zeci
lor de mii de oameni scandează nu
mele partidului și numele patriei, • 
numele tovarășului Ceaușescu, se
cretarul general al C.C. al P.C.R., 
conducătorul statului. Este clipa 
cînd în piață apar conducătorii parti
dului și statului nostru.

Prin culoarul viu care se deschide, 
conducătorii de partid și de stat se 
îndreaptă spre Sala Palatului, unde 

:'n.^e loc întâlnirea alegătorilor din cir- 
'cumscfapția electorală 1 București și 
din celelalte circumscripții ale Capi
talei, cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
candidat pentru Marea Adunare Na
țională.

Aceeași însuflețire domnește și în 
Sala Palatului. Răsună puternic che
marea „Trăiască victoria în alegeri a 
Frontului Unității Socialiste*', Pe 
fundalul scenei pavoazat cu drape
lele partidului și statului, domină 
stema țării și urarea: „Trăiască 
Frontul Unității Socialiste".

Cu puternice aplauze și urale sînt 
întâmpinați, la sosirea în sală, tova
rășii ; Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, 

X Emil Bodnaraș, Chivu Stoica, Paul 
Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Constantin Drăgan, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Manea Mă- 
nescu, Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, ! Vasile 
Vîlcu, Ștefan Voitec, Petre Blajovici, 
Dumitru Coliu, Emil Drăgănescu, 
Mihai Gere, Dumitru Popa, Dumi
tru Popescu, Vasile Patilineț.

La adunare iau parte membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și al guvernului, ai Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socialiste, 
conducători ai organizațiilor de masă, 
economice și obștești, reprezentanți 
ai consiliilor naționalităților conlocui
toare, ziariști români și străini.

(Continuare In pag. a III-a)

Stimați tovarăși,
Cetățeni ai Republicii Socialisto 

România,

Doresc, în primul rînd, să exprim 
cele mai vii mulțumiri cetățenilor din 
Circumscripția I București care mi-au 
acordat încrederea lor, propunîndu-mă 
candidat în alegerile de deputați pen
tru Marea Adunare Națională, (aplauze 
puternice, urale). Totodată, folosesc 
acest prilej pentru a adresa calde 
mulțumiri oamenilor muncii din în
treaga țară pentru încrederea mani
festată față de toți candidați! Fron
tului Unității Socialiste. In aceste ma
nifestări noi vedem o expresie a încre
derii întregului popor în Partidul Co
munist Român, în politica sa marxist- 
leninistă, politică pe deplin corespun
zătoare intereselor vitale ale națiunii 
noastre socialiste, (aplauze îndelung re
petate).

în cursul depunerii candidaturilor 
pentru Marea Adunare Națională și 
pentru consiliile populare, în cadrul 
campaniei electorale, au avut loc nenu- 

, mirate .întîlniri, adunări și mitinguri , la 
care au participat milioane de cetă
țeni. Caracteristica principală a aces
tor manifestări este dezbaterea deschi
să și multilaterală a problemelor dez
voltării patriei noastre, a căilor pen
tru ridicarea continuă a nivelului de 
trai material și cultural al întregului po
por. (aplauze puternice).

Se poate spune că întreaga campa
nie electorală s-a transformat într-o u- 
riașă manifestare a unității poporului 
nostru în jurul, partidului și guvernu
lui, a voinței nestrămutate a tuturor 
celor ce muncesc de a înfăptui neabătut 
politica internă și externă, a partidu
lui șl guvernului, (aplauze puternice).

Criticile aduse muncii unor consilii 
populare și altor instituții de stat și 
obștești, propunerile făcute cu acest pri
lej sînt tot atîtea dovezi ale preocupă
rii maselor largi populare de a asigura 
înfăptuirea fermă a politicii partidu
lui. Marea Adunare Națională, consiliile 
populare ce vor fi alese, toate organele 
de partid și de stat au datoria de a 
studia cu toată atenția problemele ri
dicate în dezbaterile publice din ca
drul campaniei electorale și de a lua 
măsurile ce se impun pentru soluționarea 
lor corespunzătoare.

Acum, la încheierea campaniei' elec
torale, putem constata cu satisfacție că 
ea a prilejuit o largă confruntare de 
păreri asupra tuturor problemelor eco- 
nomico-sociale. actuale ale țării, asupra 
activității desfășurate pentru traducerea 
în viață a programului de dezvoltare 
multilaterală a patriei.

Campania electorală s-a desfășurat sub 
semnul profundului democratism al noii 
noastre orînduiri, creat pe fundamentul 
cuceririlor revoluționare ale oamenilor 
muncii, al măsurilor adoptate de partid 
și de stat pentru asigurarea condițiilor 
necesare participării plenare a maselor 
populare la conducerea țării, (aplauze).

Democratismul nostru socialist își gă
sește în aceste zile o puternică expre
sie în faptul că oamenii muncii dezbat 

principalele aspecte ale politicii noastre 
interne și externe care privesc prezen
tul și viitorul patriei, se consfătuiesc' cu 
candidații Frontului Unității Socialiste, 
cei cărora la 2 Martie urmează să le 
dea mandatul de reprezentanți în or
ganele puterii — Marea Adunare Na
țională și consiliile populare — asupra 
problemelor gospodăririi țării, a orașe
lor și comunelor, își exprimă liber opi
nia, voința și aspirațiile. Climatul de 
intensă activitate socială și politică exis
tent în întreaga țară demonstrează că 
poporul nostru este cu adevărat liber 
și stăpîn în patria sa, suveran în exer
citarea puterii, că el își hotărăște sin
gur soarta, corespunzător intereselor sale 
supreme, (aplauze îndelung repetate). 
Aceasta Insuflă fiecărui cetățean, 

Indiferent de categoria socială, profe
siune sau naționalitate, convingerea 
că se poate afirma neîngrădit pe' tărî- 

mul vieții sociale, că își poate manifesta 
nestingherit energia, capacitatea și ta
lentul în slujba patriei, a 'progresului 
României pe drumul socialismului și co
munismului. (aplauze puternice, urale).

Stimați tovarăși,

Anul acesta se împlinesc 25 de ani de 
la eliberarea patriei noastre de sub ju
gul fascist; această împrejurare conferă 
alegerilor de la 2 Martie 1909 o însem
nătate și o semnificație deosebită.

Aceste alegeri prilejuiesc un bogat 
bilanț de realizări, de succese remarca
bile obținute de poporul român, sub 
conducerea partidului comunist, pe dru
mul făuririi socialismului, al înfloririi 
patriei, al bunăstării și fericirii.

Cei mai în vîrstă își reamintesc în ce 
situație se găsea țara noastră acum 25 de 
ani. Subordonarea față de Germania na
zistă, participarea, alături de forțele 
hitleriste, la războiul împotriva Uniunii 
Sovietice, jefuirea bogățiilor țării de că
tre armatele germane aduseseră Româ
nia la marginea catastrofei naționale. în 
acele condiții, dovedindu-se la înălțimea 
răspunderii sale revoluționare, naționale, 
Partidul Comunist Român a acționat cu 
fermitate în unitate cu forțele muncito
rești, democratice, naționale, pentru răs
turnarea dictaturii fasciste, ieșirea din 
războiul antisovietic și alăturarea țării 
noastre la coaliția antihitleristă în lupta 
pentru eliberarea deplină a patriei și 
zdrobirea definitivă a Germaniei fas
ciste. (vii aplauze).

Desfășurarea evenimentelor este cu
noscută și nu doresc acum să mă opresc 
asupra lor. Vreau însă să subliniez că 
fără înfăptuirea actului istoric de la 
23 August 1944 România s-ar fi găsit în
tr-o situație greu de imaginat. Consider 
că îndeplinesc o îndatorire sfîntă expri- 
mînd, și cu acest prilej, recunoștința în
tregului nostru popor față de cei care 
au luptat pentru eliberarea țării și care 
nu se mai află astăzi printre noi. 
(aplauze puternice).

Doresc, de asemenea, să subliniez și 
acum că poporul nostru dă o înaltă pre
țuire contribuției hotărîtoare aduse de 
Uniunea Sovietică, de Armata Roșie, la 
înfrîngerea fascismului și la eliberarea 
totală a României, (aplauze puternice). 
Lupta purtată în comun de ostașii ro
mâni și sovietici a pus. bazele prieteniei 
de tip nou între popoarele noastre.

Consider, de. asemenea, de datoria 
mea să amintesc și de contribuția osta
șilor celorlalte țări aliate, la zdrobirea 
fascismului. Vreau să subliniez totodată 
importanța luptei eroice duse de toate 
popoarele cotropite, în frunte cu parti
dele comuniste, împotriva hitlerismului. 
Lupta forțelor patriotice împotriva ocu- 
panților fasciști a avut un rol deosebit 
în cucerirea victoriei, demonstrînd încă 
o dată că nici o forță din lume nu poate 
îngenunchea popoarele hotărîte să-și 
apere, cu prețul celor mai mari jertfe, 
libertatea și independența, (aplauze în
delung repetate).

Am făcut această evocare pentru a 
pune mai clar în lumină profundele 
schimbări săvîrșite în cei 25 de ani care 
au trecut de la eliberarea țării. Atît în
făptuirea actului istoric de la 23 August, 
cît și toate marile transformări de pînă 
acum în structura societății noastre, în 
modul de viață al poporului se datoresc 
Partidului Comunist Român, care s-a do
vedit la înălțimea măreței sale misiuni 
istorice, la înălțimea răspunderii față 'de 
națiunea noastră, față de cauza socialis
mului și comunismului, (aplauze puter
nice, urale și ovații).

Dragi tovarăși,
în cei patru ani care au trecut de la 

alegerile precedente, întreaga energie 

creatoare a poporului nostru a fost în- 
dreptată spre îndeplinirea programului 
adoptat de Congresul al IX-lea al parti
dului. Rezultatele obținute în primii trei 
ani ai cincinalului și prevederile pe 1969 
sînt superioare planului; ele dovedesc 
realismul Directivelor Congresului, dîn- 
du-ne convingerea că cincinalul va fi nu 
numai realizat, ci și depășit. Ritmul a- 
nual de creștere a producției Industriale 
a fost în acești trei ani de peste 12 la 
sută ; în chimie ritmul a fost de 21 la 
sută, în construcțiile de mașini de 16 la 
sută, în energia electrică de 20 la sută, 
în industria ușoară de 12 la sută. Un ac
cent deosebit s-a pus pe producția de 
mașini-unelte, pe electronică și electro
tehnică, ramuri pentru care s-au întoc
mit programe speciale conținînd preve
deri de dezvoltare cu mult superioare 
celor cuprinse în planul cincinal. '

în ultimii ani au fost adoptate o serie 
de măsuri în direcția organizării mai 
bune a muncii, folosirii mai raționale a 
capacităților de producție, reducerii 
cheltuielilor materiale de producție, creș
terii eficacității economice. Rezultatele 
pozitive obținute îri aceste direcții în- 
tr-un mare număr de întreprinderi evi
dențiază rezervele deosebite existente în 
industria noastră.

în domeniul agriculturii, cu toate con
dițiile climaterice nefavorabile din 1968, 
în ultimii trei ani producția a crescut cu 
circa 12 la sută, asigurîndu-se în condiții 
bune aprovizionarea populației cu pro
duse agroalimentare. Merită subliniate 
rezultatele pozitive obținute de întreprin
derile agricole de stat ca urmare a mă
surilor de îmbunătățire a organizării 
activității lor. Recenta plenară a condu
cerii uniunilor cooperatiste a reliefat, de 
asemenea, progresele obținute în conso
lidarea economică a unui număr tot mai 
mare de cooperative agricole de pro
ducție. Agricultura noastră socialistă — 
cooperatistă și de stat — și-a dovedit 
din plin trăinicia, superioritatea.

în acești ani, statul a alocat peste 160 de 
miliarde lei pentru investiții, cea mai 
mare parte a mijloacelor materiale și fi
nanciare fiind îndreptată spre dezvolta
rea bazei tehnico-materiale a industriei 
și agriculturii. în ultimii trei ani au in
trat în producție circa 700 mari capacități 
industriale. însemnate sume au fost alo
cate pentru dezvoltarea învățămîntului 
și cercetării științifice. în același timp, 
statul a acordat o atenție sporită con
strucțiilor de locuințe, spitale, creșe și 
alte edificii social-culturale.

în perioada la care mă refer, venitul 
național a crescut eu circa 8 la sută 
anual, ceea ce a permis atît alocarea 
unor sume sporite pentru acumulări — 
circa 30 la sută din venitul național — 
cît și creșterea continuă a nivelului de 
trai al celor ce muncesc. După cum se 
știe, încă în 1967, cu un an mai devreme 
decît se prevăzuse, au fost mărite sala- 

(Continuare în pag. a Il-a)

Zeci de mii de oameni ai muncii din Capitală s-au adunat în Piața Palatului, unde, într-o atmosferă de entuziasm, au urmărit cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la marea adunare populară Foto : M. Andreesc*



PAGINA 2 SC1NTEIA — sîmbâfă 1 martie 1969Marea adunare electorală din Capitală
CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOL AE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I) 

riile mai mici; de aceste sporuri au be
neficiat peste 1 000 000 de salariați. Pen
siile au fost majorate cu circa 30 la sută, 
iar anul acesta se măresc salariile oame
nilor muncii din toate ramurile de activi
tate. Este adevărat, în același timp, unele 
prețuri au fost corectate în sensul mări
rii lor; aceste măsuri au fost determinate 
de faptul că activitatea sectoarelor res
pective era deficitară. Paralel însă, pre
țurile la o serie de produse au fost re
duse. Bilanțul ansamblului măsurilor 
luate în domeniul nivelului de trai este 
pozitiv ; veniturile reale ale salariaților 
au crescut cu peste 14 la sută în 1968, 
față de 1965 ; în aceeași perioadă veni
turile reale ale țărănimii au crescut’ cu 
circa 13 la sută. In felul acesta, sînt 
condiții ca prin măsurile de majorare a 
salariilor, în 1970 să se realizeze preve
derile Congresului al IX-lea cu privire la 
creșterea nivelului de trai al celor ce 
muncesc, (aplauze puternice). Ținînd sea
ma că salariații cu venituri mai miciși 
cu copii fac mai greu față cerințelor tra
iului, Comitetul Executiv a hotărît ca, 
începînd de la 1 martie a.c., să se spo
rească alocați# pentru copii cu 30 de 
lei de fiecare copil pentru salariații cu 
salarii pînă la 1300 de lei. (aplauze), 
în acest fel această categorie a popu
lației va beneficia anual de venituri su
plimentare de circa 700 milioane de lei. 
(aplauze puternice).

Dezvoltarea Impetuoasă a economiei 
naționale a asigurat crearea a numeroase 
noi locuri de muncă, numărul salariați- 
lor crescînd cu aproape o jumătate de 
milion. Aceasta a făcut ca și fondul de 
salarii să sporească pe ansamblu cu 
peste 14 miliarde lei. Ca urmare, fondul 
de mărfuri desfăcute prin comerțul de 
stat și cooperatist a sporit cu 28,8 la sută 
în 1968 față de 1965.

Aceste date sintetice vorbesc elocvent 
despre consecvența cu care partidul și 
guvernul înfăptuiesc programul de ridi
care a nivelului de trai material și spi
ritual al poporului — țelul suprem al 
politicii noastre, al întregii noastre acti
vități. (aplauze îndelungate). Desigur, 
vorbind despre creșterea nivelului de 
trai, nu uităm nici un moment că 
mai sînt numeroase familii de oa
meni ai muncii care au încă venituri 
mici și care fac cu greu față necesități
lor vieții. Trebuie să spunem că mai 
avem încă mult de făcut pentru a asi
gura un nivel de viață corespunzător 
pentru toți cetățenii patriei noastre. Toc
mai de aceea este necesar să ne concen
trăm toate eforturile în direcția dezvol
tării tot mai rapide a economiei națio
nale și, pe această bază, să creăm con
dițiile necesare sporirii veniturilor celor 
ce muncesc, creșterii nivelului de trai 
material și cultural al întregului popor. 
Vom face totul pentru a realiza cît mai 
curînd acest obiectiv ! (aplauze puternice, 
nrale și ovații îndelungate).

Evidențiind toate marile noastre rea
lizări, nu omitem că în activitatea 
desfășurată în această perioadă au 
fost și lipsuri. în unele ramuri și sec
toare, fn unele întreprinderi și instituții, 
în munca unor organe de partid și de 
stat persistă neajunsuri care se reflectă 
în viața economică, în rezultatele obți
nute în producție. Nu pesțe tot mijloa
cele materiale și financiare sînt folosite 
rațional și economic. Mai avem capaci
tăți de producție neutllizate încă integral. 
După unele calcule sumare, prin mai 
buna organizare a producției și a muncii, 
prin folosirea integrală a actualelor ca

Conducătorii de partid și de sfat se Îndreaptă spre Sala Palatului, răspunzînd cu căldură ovajiilor mulțimii (Foto : Gh. Vințilă)
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pacități și prin alte măsuri tehnico- 
organizatorice s-ar putea obține, fără 
cheltuieli suplimentare, un spor de pro
ducție de 15—20 la sută. Desfășurarea 
ritmică a procesului de producție este 
influențată, de asemenea, negativ și de 
lipsurile ce se mai manifestă în aprovi
zionarea tehnico-materială a întreprin
derilor.

Insist în mod deosebit asupra acestor 
deficiențe, pentru că lichidarea lor tre
buie să stea în centrul atenției organelor 
de partid și de stat, a tuturor colecti
velor de oameni ai muncii din între
prinderi.

Rezerve mari avem și în domeniul 
investițiilor; cu toate reducerile de 
cost obținute în ultimii doi-trel ani, 
construim încă scump; pe alocuri se 
mai menține tendința spre grandoma
nie. Este simptomatic în acest sens fap
tul că șl presa, și televiziunea ne pre
zintă mai mult aspectul arhitectonic al 
construcțiilor, nu latura lor funcțională, 
nu eficiența economică a investițiilor 
care depinde în primul rînd de dotarea 
cu mașini și utilaje, de buna utilizare 
a tehnicii noi. Nici ritmul executării unor 
investiții nu este încă mulțumitor. 
Chestiunea realizării la timp și în cele 
mai bune condiții a investițiilor trebuie 
să devină o preocupare majoră, constan
tă, pentru toate departamentele, pentru 
toate întreprinderile, pentru toate or
ganele de partid și de stat.

Am făcut unele remarci critice în le
gătură cu anumite aspecte ale activității 
noastre economice cu convingerea că oa
menii muncii — stăpînii tuturor bogății
lor țării — înțeleg faptul că stă în pu
terea noastră să lichidăm în cel mai scurt 
timp lipsurile, să asigurăm progresul 
rapid al desăvîrșirii construcției socia
lismului în România, (aplauze puternice).

Marile realizări în dezvoltarea econo- 
mico-socială a țării noastre au cerut efor
turi mari din partea întregului nostru po
por. Fiecare cetățean are însă satisfac
ția de a putea spune că aceste eforturi 
n-au fost zadarnice : România a deve
nit într-o perioadă istorică scurtă o țară 
cu o industrie puternică, în plină dez
voltare și cu o agricultură în plin pro
ces de modernizare, cu o știință și cul
tură avansate.

In realizarea acestor remarcabile pro
grese, eforturile mari ale poporului ro
mân s-au împletit cu efectele pozitive 
ale dezvoltării colaborării și cooperării 
economice și tehnico-științifice cu toate 
țările sistemului mondial socialist. Noi 
apreciem rolul important al colaborării 
economice cu țările membre ale Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc șl 
cu celelalte țări socialiste și sîntem hotă- 
rîți să acționăm și în continuare pentru 
dezvoltarea acestor relații, (aplauze). în 
această colaborare vedem calea sigură a 
progresului fiecărei țări socialiste și, tot
odată, a creșterii forței economice a în
tregului sistem socialist mondial —care 
nu se poate baza decît pe înflorirea eco- 
nomico-socială a fiecărui stat socialist, 
(vii aplauze).

în același timp, pentru țara noastră au 
avut și au importanță și relațiile de 
colaborare și cooperarea economică și 
tehnico-științifică atît cu țările capita
liste mai avansate, cît și cu țările în 
curs de dezvoltare. Noi pornim de la 
realitatea incontestabilă că, în condițiile 
uriașului progres tehnico-științific con
temporan, progresul rapid al fiecărei 
țări este legat de participarea activă la 
diviziunea internațională a muncii. Orice 
izolare nu poate duce decît la stagnare, 
la rămînere în urmă, cu repercusiuni 
adînci asupra întregii dezvoltări econo

mico-sociale a țării respective. Tocmai ' 
de aceea, țara noastră va dezvolta și în 
viitor relații de colaborare și cooperare 
multilaterale cu toate țările, indiferent 
de orînduirea lor socială, pe baza avan
tajului reciproc și a neamestecului în 
treburile interne, (aplauze îndelungate).

Stimați tovarăși.
Tot ce a înfăptuit poporul român în 

acest sfert de veac demonstrează juste
țea politicii marxist-leniniste a partidului 
nostru, care a aplicat în mod creator 
legile generale ale construcției socialiste 
la condițiile concrete ale României. Pe 
drumul făuririi depline a socialismului 
în patria noastră sînt necesare încă 
eforturi mari în toate domeniile de ac
tivitate. Pentru a asigura realizarea 
programului elaborat de Congresul al 
IX-lea și a hotărîrilor Conferinței Na
ționale si partidului avem în continuare 
de înfăptuit planurile pe anii 1969— 
1970. Avem toate condițiile pentru atin
gerea mărețelor obiective pe care parti
dul le-a pus în fața poporului nostru. 
Sîntem convinși că, prin munca avîntată 
a clasei muncitoare, a țărănimii, a in
telectualității, a tuturor celor ce mun
cesc fără deosebire de naționalitate, vom 
traduce în viață actualul plan cincinal 
de dezvoltare multilaterală a patriei 
noastre. Frontul Unității Socialiste își 
ia angajamentul să facă totul pentru a 
asigura mersul tot mai ferm al Româ
niei pe calea progresului și civilizației 
socialiste, (aplauze puternice, îndelung re
petate, ovații și urale).

Paralel cu intensa activitate pentru 
realizarea cincinalului actual, pe baza 
hotărîrii Comitetului Executiv al Comi
tetului Central al partidului, în prezent 
se elaborează planul cincinal pentru pe
rioada 1971—1975 și liniile directoare ale 
programului de dezvoltare a României 
pînă în 1980. Țin să subliniez importanța 
deosebită a viitoarelor două planuri cin
cinale ale țării noastre, rolul lor hotărî- 
tor pentru făurirea multilaterală și de
plină a socialismului în România, pentru 
crearea condițiilor necesare trecerii trep
tate spre comunism, (aplauze puter
nice). Obiectivul lor fundamental 
va fi realizarea unei industrii moder
ne, puternice, și a unei agriculturi 
înaintate, care să asigure din belșug pro
duse agro-alimentare — crearea, pe a- 
ceastă bază, a condițiilor pentru satisfa
cerea cît mai deplină a cerințelor mate
riale și spirituale ale tuturor membrilor 
societății. Totodată, prin făurirea deplină 
a socialismului, orînduirea cea mai 
dreaptă și mai umană din cîte a cunoscut 
omenirea pînă acum, înțelegem asigu
rarea, la scara întregii societăți, a egali
tății și echității sociale, dezvoltarea de
mocrației socialiste în toate sectoarele 
de activitate, crearea condițiilor pentru 
participarea, la toate nivelurile, a maselor 
largi populare la elaborarea și aplicarea 
hotărîrilor privind desfășurarea întregii 
vieți economice și politice.

Următorul plan cincinal, ca șl liniile 
directoare de dezvoltare pînă în 1980 vor 
pune în centrul eforturilor noastre eco
nomice continuarea în ritm susținut a in
dustrializării țării. Ne propunem ca în 
această perioadă să lichidăm în mare mă
sură rămînerea în urmă față de țările cu 
o industrie avansată și să ne apropiem 
de nivelul lor de dezvoltare atît din punct 
de vedere al producției pe locuitor, 
al productivității muncii, cît și al venitu
lui național, și, deci, ăl nivelului de trai 
material și spiritual, (aplauze). înfăp
tuirea acestui obiectiv este hotărîtoare 
pentru construcția deplină a socialis
mului în țara noastră. Pentru realiza

rea sa vom concentra eforturile în ur
mătoarele direcții principale: valo
rificarea superioară a materiilor pri
me interne; dezvoltarea cu priorita
te a bazei energetice și a producției de 
energie electrică ; dezvoltarea producției 
siderurgice prin realizarea în 1975 a circa 
10 milioane tone oțel și creșterea pon
derii oțelurilor aliate și de calitate supe
rioară ; diversificarea șl ridicarea calită
ții tehnice a producției industriei cons
trucțiilor de mașini, acordîndu-se o mai 
mare atenție producției de mașini-unelte 
de tehnicitate superioară; asigurarea 
unui ritm mai înalt de dezvoltare a 
industriei electrotehnice și electronice; 
accelerarea dezvoltării în continuare a in
dustriei chimice pentru care dispunem 
de materiile prime necesare și, în mod 
deosebit, ai producției de mase plastice și 
de fibre sintetice ; sporirea și diversifi
carea materialelor de construcții necesa
re dezvoltării rapide a tuturor sectoare
lor economice și social-culturale, precum 
și satisfacerii nevoilor cetățenilor; dez
voltarea într-un ritm susținut a industriei 
ușoare și alimentare pentru a aisgura o 
gamă tot mai bogată de bunuri de larg 
consum.

Paralel cu eforturile pentru creșterea 
capacității și a nivelului industriei noas
tre, ramura conducătoare a economiei 
naționale, o atenție deosebită se va acor
da agriculturii, astfel încît aceasta să asi
gure realizarea unei producții de cereale, 
plante tehnice și legume la nivelul pro
ducției țărilor cu o agricultură avansată, 
în acest scop vom spori producția de 
îngrășăminte, ierbicide și insectofungi- 
cide și vom asigura mecanizarea com
plexă a lucrărilor agricole ; vom intensi
fica lucrările de ameliorare a solului și 
de irigații în așa fel ca pînă în 1980 să 
amenajăm pentru irigații circa 3 mi
lioane și jumătate hectare; o atenție 
deosebită se va acorda zootehniei, atît 
în ce privește creșterea numărului de 
animale și păsări cît și îmbunătățirii 
raselor și ridicării productivității lor.

în conformitate cu Directivele Comi
tetului Executiv al Comitetului Cen
tral, în următorul cincinal se va in
tensifica ritmul construcției de locuințe 
și se va dezvolta baza materială a în- 
vățămîntului, științei și ocrotirii sănă
tății poporului. Ținînd seama de creș
terea rolului științei în dezvoltarea e- 
conomico-socială, vom intensifica activi
tatea de cercetare, punînd pe primul 
plan rezolvarea problemelor de care de
pinde progresul rapid, multilateral al 
patriei. Va, trebui continuată acțiunea 
de perfecționare și modernizare a în- 
vățămîntului, pentru a asigura pregă
tirea cadrelor necesare de ingineri, teh
nicieni și muncitori calificați, pentru 
toate sectoarele de activitate. Se va a- 
corda, de asemenea, atenția cuvenită 
dezvoltării activității cultural-artistice, 
creării condițiilor pentru ridicarea con
tinuă a nivelului de cultură a întregu
lui popor.

Pentru a înțelege amploarea dezvol
tării României în următorul cincinal, 
mă voi referi 4a cîteva date sintetice : 
după studiile preliminare cu privire la 
programul de dezvoltare a ecpnomiei 
naționale în următorul cincinal rezultă 
că în perioada 1971—1975 se va obține 
un volum al producției materiale mai 
mare decît cel realizat în întreaga pe
rioadă a primelor trei cincinale 1951— 
1965.

Se prevede ca industria — ramură 
conducătoare în economie — să asigure 
în cincinalul următor o producție de 1,5 
ori mai mare decît producția industrială 
obținuță în cei, 15 ani (1951—1965).

Creșteri însemnate sînt prevăzute la 
produsele industriale de bază. Astfel, 
producția de oțel, de energie electrică, 
autocamioane, mobilă, va fi de circa 
două ori mai mare decît cea realizată în 
întreaga perioadă a anilor 1951—1965. 
Producția de cărbune, gaz metan, trac
toare, ciment, încălțăminte, carne și ulei 
va depăși, în viitorul plan cincinal, pro
ducția primelor trei cincinale luate la un 
loc.

Pe această bază, se prevede sporirea 
în ritm susținut a produsului social șl 
venitului național, al căror volum va de
păși în următorul cincinal pe cel obținut 
în toți cei 15 ani (1951—1965).

Ca urmare a creșterii potențialului 
economic al țării, volumul investițiilor 
destinat dezvoltării ramurilor productive 
șl activităților social-culturale va fi de 
1,5 ori mai mare față de cel realizat în 
anii 1951—1965.

Dezvoltarea producției materiale, spo
rirea rapidă a venitului național vor 
permite o creștere corespunzătoare a ni
velului de trai al populației. Fondul de 
salarii și volumul desfacerii de mărfuri 
destinate populației prin comerțul socia
list vor fi în cincinalul 1971—1975 mai 
mari decît fondul de salarii și volumul 
de mărfuri desfăcute populației în în
treaga perioadă de 15 ani (1951—1965).

Din fondurile de stat și pe bază de 
credite va fi construit un număr de 
apartamente de 2 ori mai mare decît în 
primele trei cincinale.

După cum vedeți, tovarăși, în fața 
noastră se deschid perspective mărețe. 
Realizarea acestor obiective va duce la 
creșterea generală a bunăstării poporu
lui, la ridicarea nivelului de civilizație 
a patriei noastre, (aplauze puternice). 
Pentru înfăptuirea acestor minunate 
perspective, Frontul Unității Socialiste 
vă cheamă să vă imiți eforturile. Prin 
votul de la 2 martie oamenii muncii își 
vor manifesta voința fermă de a rea
liza aceste aspirații, de a înfăptui acest 
program de progres și prosperitate, de a 
asigura înflorirea continuă a națiunii 
noastre socialiste, (aplauze îndelungate, 
ovații și urale).

Dragi tovarăși.
Pentru a întregi tabloul activității in

terne desfășurate de partid și guvern, 
mă voi referi, pe scurt, la măsurile luate 
în direcția perfecționării planificării și 
conducerii economiei, a întregii vieți so
ciale. >

După cum este cunoscut, pe baza ho
tărîrilor Congresului al IX-lea și ale 
Conferinței Naționale a partidului, Co
mitetul Central și guvernul au desfășu
rat o intensă activitate în scopul îmbu
nătățirii continue a organizării societății 
noastre. Intr&prinzînd aceste măsuri, 
partidul nostru a pornit de la faptul că 
schimbările petrecute în structura so
cială a României, dezvoltarea rapidă a 
forțelor de producție impun, ca o necesi
tate obiectivă, perfecționarea formelor 
de organizare, planificare și conducere a 
întregii activități economico-sociale. Via
ța ne demonstrează la fiecare pas că ceea 
ce a corespuns anumitor condiții, unui 
anumit stadiu de dezvoltare, nu mai 
corespunde etapei actuale, că pentru a 
merge înainte trebuie înlocuit tot ce 
este perimat și adoptate forme organiza
torice și metode de muncă noi, cores
punzătoare condițiilor concrete de azi.

Unul din sensurile majore ale măsu
rilor adoptate în ultimii ani este per
fecționarea întregii suprastructuri a so
cietății noastre, crearea cadrului adecvat 
pentru participarea mai activă și mai di
rectă a maselor largi populare la dez
baterea problemelor fundamentale ale 
politicii interne și externe, la elaborarea 
hotărîrilor și măsurilor privind progresul 
continuu al României pe calea socialis
mului. ' (aplauze). Noi considerăm că în 
esență problema dezvoltării continue a 
democrației socialiste este problema par
ticipării poporului la conducerea întregii 
activități a statului. Drepturile și liber
tățile socialiste ale maselor au fost 
consfințite în noua Constituție a țării, 
adoptată după Congresul al IX-lea, care 
garantează practic, prin toate prevede
rile ei, exercitarea conducerii statului de 
către poporul însuși. Un loc central în 
cadrul măsurilor luate în această direcție 
îl ocupă noua organizare teritorial-ad- 
ministrativă a țării, acordarea unei largi 
autonomii și sporirea atribuțiilor con
siliilor populare de toate categoriile. Do 
asemenea, pe linia adîncirii democrației 
noastre socialiste au fost promulgate noi 
legi, printre care Codul penal, s-au luat 
măsuri de îmbunătățire a organizării 
statale, de perfecționare a activității 
Marii Adunări Naționale, a Consiliului 
de Stat și a Consiliului de Miniștri. 
Aceste măsuri au drept scop întărirea 
legalității socialiste, crearea cadrului 
legal adecvat pentru desfășurarea în cele 
mai bune condiții a vieții sociale, pen
tru înlăturarea abuzurilor și ilegalităților 
de orice fel, pentru garantarea în fapt a 
libertăților și drepturilor cetățenești, 
(aplauze puternice).

O importanță mare are, de asemenea, 
crearea în această perioadă a Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, chemată să asigure participa
rea organizată a țărănimii cooperatiste 
la conducerea agriculturii șl a întregii 
vieți sociale.

Pe linia dezvoltării vieții obștești se 
înscriu și creșterea rolului sindicatelor 
în societatea noastră, reglementarea 
participării reprezentanților sindicatelor 
la . activitatea tuturor organelor econo
mice și de, stat A sporit, de asemenea, 
rolul în viața noastră socială al organi
zațiilor de tineret și femei, al asociațiilor 
oamenilor de știință, al uniunilor de 
creație literar-artistice și al altor orga
nizații obștești.

Hotărîrile Congresului șl ale Confe
rinței Naționale a partidului cu privire 
la introducerea principiului conducerii 
colective în toate sectoarele de activi
tate, în viața organelor de partid și da 

stat, a organizațiilor obștești, a colecti
velor de oameni ai muncii exercită o 
puternică influență în direcția democra
tizării întregii noastre societăți. în acest 
sens, crearea comitetelor de direcție în 
întreprinderi și instltuționalizarea adună
rilor generale ale salariaților, deși în 
primul an de activitate, se dovedesc deo
sebit de eficace în atragerea specialiști
lor, a maselor largi de salariați la con
ducerea întreprinderilor.

In cursul acestui an și în 1970 vor fl 
duse pînă la capăt indicațiile Conferin
ței Naționale privind perfecționarea pla
nificării și conducerii economiei, orga
nizării activității sociale. Desigur, aceas
tă preocupare nu va înceta și nu trebuie 
să înceteze nici după 1970 ; dimpotrivă, 
problema perfecționării organizării so
ciale va sta permanent în atenția con
ducerii partidului și statului nostru, ne- 
cesitînd noi măsuri organizatorice și po
litice corespunzătoare cerințelbr vieții, 
dezvoltării societății noastre socialiste.

Adoptarea complexului de măsuri la 
care m-am referit duce nu la diminua
rea, ci Ia creșterea rolului factorului 
conștient în dezvoltarea socială, a func
ției planului central, a rolului statului 
în planificarea și conducerea societății 
socialiste. în același timp, aceste mă
suri urmăresc îmbinarea armonioasă a 
conducerii centrale cu autonomia largă 
a organelor locale și a unităților econo
mico-sociale, asigurînd aplicarea con
secventă a principiului centralismului- 
democratic aflat la baza întregii organic 
zări și activități a statului nostru.

Dezvoltarea continuă a forțelor de pro
ducție, toate transformările care au 
avut loc în societatea noastră au dus la 
întărirea colaborării multilaterale dintre 
clasa muncitoare și țărănimea (coopera- 
tistă, au ridicat, la un nivel superior, a- 
lianța revoluționară dintre aceste două 
mari clase ce alcătuiesc majoritatea so
cietății noastre, (aplauze îndelungate), 
în același timp, s-a dezvoltat alianța 
muncitorilor și țăranilor cu intelectuali
tatea, cu toți cei ce muncesc, fără deo
sebire de naționalitate. Putem spune că 
în acești ani unitatea întregului popor 
în jurul Partidului Comunist Român și 
al guvernului s-a cimentat neîncetat, de
venind o uriașă forță motrice a societății 
noastre socialiste, (aplauze îndelungate, 
urale și ovații).

Un rezultat strălucit al politicii na-, 
ționale marxist-leniniste a partidului 
nostru este realizarea deplinei egalități 
în drepturi pentru toți cetățenii patriei, 
fără deosebire de naționalitate. Aceasta 
se oglindește, în primul rînd, în indus
trializarea tuturor regiunilor țării, în a- 
sigurarea învățămîntului în limba pro
prie, în crearea condițiilor necesare 
pentru participarea activă a cetățenilor 
de alte naționalități la întreaga activist, 
tate socială. Aplicarea acestei politici a 
dus la întărirea continuă a prieteniei 
frățești dintre poporul român și națio
nalitățile conlocuitoare în lupta și mun
ca comună pentru făurirea socialismului 
pe pămîntul României, (aplauze îndelung 
repetate). Crearea consiliilor naționalită
ților conlocuitoare constituie o nouă ma
nifestare a grijii partidului pentru asi
gurarea participării tot mai active a oa
menilor muncii de altă naționalitate la 
întreaga activitate socială' din patria 
noastră.

Expresia cea mai grăitoare a unității 
întregului nostru popor o constituie 
Frontul Unității Socialiste recent creat 
— organism social-politic ce unește, sub 
conducerea Partidului Comunist Român, 
toate organizațiile obștești și toate for
țele sociale din țara noastră, asigurînd 
un cadru organizatoric corespunzător 
pentru participarea activă la viața po
litică a celor mai largi mase de oameni 
ai muncii.

Rezultatul firesc al dezvoltării ascen
dente a țării pe calea socialismului este 
creșterea încrederii întregului popor în 
Partidul Comunist Român, recunoașterea 
sa unanimă drept forța politică conducă- f 
toare a societății noastre socialiste. 
Aceasta se datorește faptului că toți oa
menii muncii s-au convins din proprie 
experiență că politica marxist-leninistă 
a Partidului Comunist Român corespunde 
pe deplin intereselor vitale ale națiunii 
noastre socialiste, (aplauze îndelungate).

Prezentînd succint marile transformări 
petrecute în țara noastră, succesele ob
ținute în înfăptuirea programului elabo
rat de Congresul al IX-lea, perspecti
vele de viitor, putem afirma cu toată 
tăria că socialismul se găsește în Româ
nia în mîini sigure — în mîinile parti
dului comunist, ale clasei muncitoare, ale 
întregului popor (aplauze puternice, 
urale și ovații). Iată de ce putem să 
afirmăm că nu există nici o forță 
internă în stare să pună în pericol, în 
vreun fel, cauza socialismului în Româ
nia. (aplauze puternice). Dacă cineva ar 
încerca să atenteze la cuceririle revolu
ționare ale națiunii noastre ar primi ri
posta fermă și hotărîtă a întregului nos
tru popor, (aplauze puternice, urale în
delungate, ovații).

Se poate pune întrebarea dacă există 
un eventual pericol din partea forțelor 
reacționare din afară. Noi apreciem că 
în momentul de față nu există un ase
menea pericol; țin însă Să declar că 
oricine ar încerca să se atingă de cuce
ririle noastre socialiste va întîmpina re
zistența unui popor de 20 milioane, strîns 
unit, hotărît să lupte cu toată energia 
și abnegația, cu toate mijloacele de care 
dispune, pentru apărarea vieții sale noi, 
a dreptului său sfînt la libertate și in
dependență. (aplauze îndelung repetate, 
urale și ovații puternice). Știm că într-o 
asemenea luptă nu am fi singuri, că am 
avea ajutorul țărilor socialiste, al miș
cării comuniste și muncitorești, al tutu
ror forțelor antiimperialiste și progre
siste din lume. (aplauze îndelungate), 
într-o asemenea luptă victoria va fi, 
fără îndoială, de partea noastră. Tot
odată, partidul nostru consideră că are 

(Continuare în pag. a IlI-a)
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obligația să facă totul pentru întări
rea continuă a capacității de apărare a 
patriei. Am acordat și vom acorda și în 
continuare atenția cuvenită înzestrării 
forțelor noastre armate, ridicării capa
cității lor de luptă; armata noastră 
populară este gata în orice moment 
să-și îndeplinească obligațiile față de pa
trie, față de aliații noștri, față de cauza 
păcii și socialismului, (aplauze puter
nice).

Iată de ce, prezentîndu-ne în fața ma
telor cu prilejul alegerilor și solicitînd 
votul pentru candidații Frontului Unită
ții Socialțste, asigurăm în mod solemn 
întregul nostru popor că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru îndeplinirea 
răspunderii ce ni s-a încredințat, că vom 
face totul pentru dezvoltarea continuă a 
orînduirii noastre socialiste, pentru rea
lizarea idealului de prosperitate și li
bertate al națiunii noastre (aplauze în
delungate, urale și ovații).

Stimați tovarăși,

In cei patru ani care au trecut de la 
alegerile precedente, Comitetul Central al 
partidului și guvernul țării noastre au 
desfășurat o activitate intensă și pe plan 
internațional, în direcția dezvoltării co
laborării și prieteniei cu toate popoarele 
lumii. La baza politicii noastre stă con
vingerea că între sarcinile naționale și 
v le internaționale există o unitate dia
lectică. Preocupîndu-ne de progresul eco
nomic și social al țării, nu uităm nici 
un moment de datoria de a ne aduce 
contribuția activă la triumful cauzei so
cialismului și păcii în lume, (aplauze 
puternice).

Ca țară socialistă, România pune în 
centrul politicii sale externe prietenia 
și colaborarea cu toate țările socialiste, 
întărirea coeziunii sistemului mondial 
socialist, care numai unit poate exercita 
o influență tot mai mare în viața in
ternațională contemporană. Considerăm 
că deosebirile de păreri și divergențele 
existente în prezent în legătură cu u- 
nele probleme ale construcției socialiste 
și ale vieții internaționale au un carac
ter vremelnic, datoria fiecărui partid de 
guvernămînt fiind aceea de a acționa 
pentru depășirea lor, pentru normali
zarea relațiilor și întărirea unității din
tre toate țările socialiste, (aplauze pu
ternice). In acest scop este însă necesar 
să veghem la stricta respectare, în 
relațiile dintre țările noastre, a prin
cipiilor marxist-leniniste — egalita
tea în drepturi, respectul suverani
tății, neamestecul în treburile interne, 
întrajutorarea tovărășească, internațio
nalismul socialist. Numai unitatea în
tre egali, în toate domeniile de activi- 
'' e, poate rezista oricăror furtuni, nu
mai o asemenea unitate între țările so
cialiste poate face să crească influența 
și prestigiul socialismului în lume, 
(aplauze puternice). După cum orice în
călcare a unora din aceste principii nu 
poate decît să dăuneze unității țărilor 
socialiste, influenței socialismului pe plan 
mondial.

Este un adevăr de necontestat că nici 
o țară socialistă nu se poate izola, nu 
poate acționa de una singură fără a a- 
duce prejudicii propriei sale dezvoltări. 
Dar tot atît de incontestabil este și a- 
devărul că orice limitare a indepen
denței unei țări socialiste, orice ames
tec din afară în treburile ei interne, nu 
numai că nu constituie un ajutor, dar 
aduce daune serioase atît construcției 
socialismului în țara respectivă, cît și 
socialismului în general, (aplauze). Iată 
de ce partidul și guvernul țării noastre 
au militat și militează neabătut pentru 
dezvoltarea colaborării și cooperării din

La sfîrșitul adunării, conducătorii partidului și statului salută mulțimea strînsă in marea piajă a Capitalei Foto : Agcrpres

tre țările socialiste, pe baza sus- 
amintitelor principii ale marxism-leni- 
nismului și internaționalismului prole
tar.

Doresc să asigur pe prietenii noștri 
din țările socialiste că poporul român 
este ferm hotărît să facă totul pentru 
triumful socialismului, că nu există for
ță în lume în stare să-1 abată de pe 
acest drum. Ne vom îndeplini întot
deauna îndatoririle internaționaliste față 
de popoarele tuturor țărilor socialiste, 
precum și obligațiile decurgînd din a- 
lianțele noastre de stat, (aplauze puter
nice).

Nutrim cele mai calde sentimente de 
prietenie față de popoarele Uniunii So
vietice — marea noastră vecină — față 
de comuniștii sovietici; vom face to
tul pentru dezvoltarea prieteniei și co
laborării între cele două țări și parti
de. (vii aplauze). Sîntem, de asemenea, 
animați de dorința sinceră de a face ca 
relațiile cu popoarele și partidele State
lor socialiste vecine — Bulgaria, Iugosla
via, Ungaria — să devină tot mai trai
nice și puternice, (vii aplauze).

Avem aceleași sentimente șl față de 
popoarele Cehoslovaciei, Poloniei, Re
publicii Democrate Germane și Alba
niei — țări socialiste cu care dorim să 
dezvoltăm cele mai bune relații de co
laborare și prietenie, (vil aplauze). Ne 
leagă o caldă prietenie față de poporul 
Chinei — marea țară socialistă din Asia 
— față de comuniștii chinezi și dorim să 
dezvoltăm tot mai mult prietenia și co
laborarea dintre partidele și țările noas
tre. (vii aplauze). Aceleași sentimente 
purtăm popoarelor Republicii Demo
crate Vietnam, Republicii Populare 
Democrate Coreene și Republicii Popu
lare Mongole — țări socialiste din 
Asia de care sîntem legați prin bune re
lații de prietenie și colaborare, pe care 
dorim să le dezvoltăm și în viitor, 
(vii aplauze). Pentru Cuba, prima 
țară socialistă de pe continentul ameri
can, nutrim, de asemenea, o sinceră sim
patie tovărășească și dorim ca relațiile 
dintre partidele și popoarele noastre să se 
dezvolte continuu, (vii aplauze). Adre
săm tuturor popoarelor din țările so
cialiste cele mai vii urări de succes în 
munca pe care o desfășoară pentru fău
rirea societății noi, pentru împlinirea 
idealurilor de progres ale maselor, pen
tru cauza socialismului și comunismu
lui. (vii aplauze). Succesele fiecărei țări în 
edificarea noii orînduiri sociale întăresc 
forța întregului sistem socialist mondial, 
sporesc prestigiul socialismului în lume.

Partidul Comunist Român șl guvernul 
țării noastre, Frontul Unității Socialiste 
se angajează în fața întregului popor să 
militeze și în viitor, neabătut, pentru 
dezvoltarea prieteniei și colaborării 
cu toate țările socialiste, pentru întărirea 
coeziunii sistemului socialist mondial, 
(aplauze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,

România duce o politică externă activă 
de dezvoltare a relațiilor de colaborare 
cu toate statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială. Avem astăzi relații di
plomatice cu 90 de țări și colaborăm pe 
plan economic cu peste 100 de state de 
pe toate continentele. Constatăm cu sa
tisfacție că ne bucurăm de stima și prie
tenia multor popoare, cărora, la rîndul 
nostru, le purtăm aceleași sentimente. 
Dorim ca și în viitor să dezvoltăm cele 
mai bune relații cu toate popoarele lu
mii, pe baza principiilor ce se afirmă tot 
mai puternic în viața internațională : 
respectul independenței și suveranității 
naționale, egalitatea în drepturi, neames
tecul în treburile interne, respectarea 
dreptului fiecărui popor de a-și hotărî 

singur soarta, calea dezvoltării sale so- 
cial-politice. (aplauze).

Poporul român urmărește cu multă 
simpatie eforturile pe care le depun ță
rile de curînd eliberate de sub jugul im
perialismului pentru dezvoltarea lor eco- 
nomico-socială independentă; dorim să 
întreținem în continuare, cu aceste po
poare, o largă cooperare în toate dome
niile de activitate. Ne exprimăm solida
ritatea cu popoarele care se mai află 
încă în robia colonială și luptă pentru 
scuturarea jugului asupririi străine, pen
tru eliberarea națională și socială, 
(aplauze).

In lumea de azi se afirmă tot mai pu
ternic, ca factor hotărîtor al întregii dez
voltări sociale, clasa muncitoare inter
națională în frunte cu partidele comu
niste și muncitorești. Pentru ca această 
forță uriașă să-și exercite tot mai activ 
rolul în viața națională și internațională, 
se impune realizarea unității de acțiune 
a tuturor celor ce muncesc, a mișcării 
comuniste și muncitorești — unitate ce 
se poate înfăptui numai pe baza princi
piilor marxist-leniniste, ale internaționa
lismului proletar care să asigure deplina 
egalitate a partidelor, dreptul fiecăruia 
de a-și stabili singur linia sa, atît în 
problemele interne, cît și în cele interna
ționale. (aplauze puternice). Partidul nos
tru va dezvolta și în continuare, pe 
baza acestor principii, relații de 
strînsă colaborare și solidaritate inter
națională cu toate partidele comuniste 
și muncitorești, va acționa pentru depă
șirea divergentelor actuale, pentru întă
rirea unității mișcării comuniste și mun
citorești, a tuturor forțelor antiimperia- 
liste.

Ca țară europeană, România este vital 
Interesată în realizarea unor relații de 
colaborare și prietenie între toate statele 
continentului nostru, în excluderea sub 
orice formă a folosirii forței în raportu
rile interstatale. Considerăm că trebuie 
continuat cursul destinderii intensificînd 
lupta contra forțelor reacționare, revan
șarde ce se opun cauzei securității eu
ropene. Pentru realizarea acestui dezide
rat este necesar să se pornească de la 
realități, să se recunoască frontierele 
existente, să se recunoască existența ce
lor două state germane și să se stabileas
că relații diplomatice cu ele. Guvernul 
român va continua să militeze pentru 
dezvoltarea relațiilor de colaborare mul
tilaterală cu toate statele europene, pen
tru întărirea respectului și încrederii re
ciproce între popoare, fiind convins că 
există posibilitatea de a se înfăptui secu
ritatea și pacea pe continentul nostru și 
în lumea întreagă, (aplauze puternice).

România apreciază că trebuie intensi
ficate eforturile pentru realizarea înțe
legerii între toate statele din Balcani pen
tru transformarea Balcanilor într-o zonă 
a păcii și colaborării. Popoarele țărilor 
balcanice nu trebuie să uite că întotdea
una neînțelegerile dintre ele au servit 
numai intereselor marilor puteri impe
rialiste. înfăptuirea unei colaborări paș
nice între țările balcanice nu dăunează 
nimănui, ea servește atît popoarelor din 
această zonă' cît și cauzei păcii europene 
și internaționale, (vii aplauze).

în același timp, fiind convinși că toate 
popoarele sînt dornice de pace, vom ac
ționa în continuare pentru dezvoltarea 
colaborării cu țările de pe celelalte con
tinente, în scopul asigurării păcii și a 
unoi relații care să permită progresul 
nestingherit al fiecărei națiuni.

Sîntem îngrijorați că în diferite părți 
ale lumii continuă' să se mențină focare 
de război, surse de pericol pentru pacea 
mondială, că încă în locul rațiunii acțio
nează forța, deși este știut că niciodată 
forța n-a dus la rezolvarea litigiilor din
tre state. Exprimînd deplina solida

ritate cu lupta poporului vietnamez, ne 
exprimăm speranța că tratativele de la 
Paris vor duce la încetarea războiului și 
retragerea trupelor străine din Viet
nam, astfel ca poporul vietnamez să-și 
poată rezolva singur problemele, fără 
nici un amestec din afară, (aplauze). De 
asemenea, considerăm că este necesar 
să se ajungă, pe baza rezoluției Con
siliului de Securitate din noiembrie 1967, 
la o soluționare cît mai grabnică a con
flictului din Orientul Mijlociu și la resta
bilirea deplină a păcii în această zonă a 
lumii.

Sîntem conștienți că în lume acționea
ză forțe imperialiste și reacționare care 
pot pune în primejdie pacea și 
dezlănțui un nou război mondial. 
De aceea astăzi, mai mult ca oricînd, 
este necesară intensificarea luptei po
poarelor împotriva imperialismului, pen
tru pace. Este necesar sa se depună noi 
eforturi pe calea înfăptuirii dezarmării, 
întreprinzîndu-se măsuri concrete, cum 
ar fi: retragerea trupelor străine de pe 
teritoriile altor state în granițele națio
nale ; desființarea bazelor militare am
plasate pe teritoriul altor țări; reali
zarea unor zone denuclearizate ; desfiin
țarea N.A.T.O. și, concomitent, a 
pactului militar de la Varșovia. 
Trebuie să se înțeleagă că fără mă
suri concrete, care să creeze un climat 
de încredere, nu se poate progresa pe 
calea dezarmării, a înlăturării perico
lului unui nou război mondial. Intere
sele omenirii cer să se renunțe defi
nitiv și în fapte la politica războiului 
rece, la zăngănitul de arme, la de
monstrațiile de forță, de felul mane
vrelor militare pe teritoriul sau la gra
nițele altor state, la amenințări — care 
nu fac decît să adîncească neîncrederea 
și încordarea internațională, (aplauze 
puternice). România consideră că 
guvernele statelor europene ar aduce 
un mare serviciu cauzei securității 
și păcii pe continent și în lume 
dacă ar lua hotărîrea să se re
nunțe la organizarea de manevre mi
litare și alte demonstrații de forță la 
granițele sau pe teritoriul altor state, (a- 
plauze puternice, îndelung repetate). As
tăzi popoarele nu se mai mulțumesc nu
mai cu declarații despre bune intenții, 
cu declarații generale despre pace, ci 
așteaptă acțiuni și fapte concrete care 
să ducă la destindere, la dezvoltarea 
colaborării și păcii între popoare. Pe a- 
ceastă cale noi considerăm că trebuie 
să acționeze toate popoarele, mari sau 
mici, răspunderea pentru cauza păcii 
purtînd-o, deopotrivă, toate statele lu
mii. (aplauze puternice).

In lumea de azi, împotriva politicii 
cercurilor imperialiste, pentru apărarea 
păcii, se ridică forțe uriașe : țările so
cialiste, partidele comuniste și muncito
rești, mișcarea de eliberare națională, 
mișcarea antiimperialistă, toate po
poarele dornice de pace.

Dacă aceste forțe vor acționa uni
te, fără îndoială că ele vor putea asigu
ra pacea în lume. România nu va precu
peți nici un efort pentru a-și aduce con
tribuția activă la victoria lor în lupta 
pentru pacea și fericirea popoarelor, (a- 
plauze puternice).

Frontul Unității Socialiste cheamă în
tregul popor ca, prin votul de la 2 mar
tie, să-și manifeste voința de prietenie 
cu toate popoarele, voința de a lupta 
neîncetat pentru asigurarea păcii în 
lume, (aplauze puternice). Vă chemăm, 
dragi tovarăși, ca prin votul vostru să 
aprobați politica externă promovată pînă 
acum, exprimîndu-vă totodată voința 
fermă de a susține și pe viitor această 
politică ce corespunde pe deplin intere
selor poporului nostru, cauzei socialismu
lui și păcii, (aplauze puternice, îndelung 
repetate).

Stimați tovarăși.
Am înfățișat sintetic activitatea parti

dului și guvernului pentru înfăptuirea 
programului elaborat de Congresul al 
IX-lea și a hotărîrilor Conferinței Na
ționale, pentru făurirea deplină a socia
lismului în patria noastră. De aseme
nea, m-am referit la liniile directoare 
ale politicii de dezvoltare economico- 
socială și ale politicii externe, pe baza 
căreia partidul nostru se angajează să 
conducă țara în anii următori.

Realizările de pînă acum în toate do
meniile de activitate constituie cea mai 
grăitoare dovadă că între vorbele și fap
tele comuniștilor există o deplină uni
tate, că pentru Partidul Comunist Român 
nu există nimic mai presus decît ser
virea fără preget a intereselor poporu
lui român, a cauzei socialismului, .(aplauze 
puternice, urale și ovații îndelungi). Ma
sele largi populare au deplina convingere 
că înfăptuind neabătut politica rharxist- 
leninistă a partidului nostru asigură mer
sul tot mai ferm al României pe calea 
socialismului, contribuie la triumful păcii 
și colaborării între popoare, (aplauze în
delungate).

Cetățeni ai României socialiste, votul 
de la 2 martie trebuie să fie o confir
mare a unității întregului popor în jurul 
Partidului Comunist Român, o expri
mare masivă a adeziunii maselor la po
litica sa internă și externă și, în același 
timp, o demonstrație a voinței unanime 
a tuturor celor ce muncesc de a-și pune 
întreaga capacitate de muncă în slujba 
dezvoltării continue a patriei noastre so
cialiste. (aplauze puternice, urale).

Votînd la 2 martie candidații Frontu
lui Unității Socialiste — candidații po
porului însuși — veți vota, tovarăși, 
pentru realizarea propriilor voastre idea
luri și aspirații, pentru stabilirea jaloa
nelor unei noi perioade de muncă rod
nică și avînt creator, de mari înfăptuiri 
în ridicarea materială și spirituală a 
patriei, în creșterea bunăstării poporului 
român, (aplauze îndelungate).

Frontul Unității Socialiste cheamă în
tregul popor — muncitori, țărani, inte
lectuali, bărbați, femei, tineri și vîrstnici, 
români, maghiari, germani și alte na
ționalități — să dea girul încrederii sale 
tuturor candidaților în alegerile de la 
2 martie. Acest vot va afirma hotărîrea 
întregii noastre națiuni de a merge 
neabătut înainte, sub conducerea Parti
dului Comunist’Român, în marele Front 
al Unității Socialiste, spre desăVîrșirea 
grandiosului edificiu al socialismului în 
patria noastră, spre îndeplinirea înaltelor 
idealuri de libertate, dreptate socială și 
bunăstare pentru care au luptat gene
rații de-a rîndul, spre deschiderea dru
mului ce duce către viitorul de aur al 
omenirii — societatea comunistă (a- 
plauze puternice).

Sub conducerea Partidului Comunist 
Român, uniți în Frontul Unității Socia
liste, înainte spre noi victorii în făuri
rea deplină a socialismului! (aplauze 
puternice, urale și ovații).

Să înflorească necontenit, liberă și 
independentă, scumpa noastră patrie — 
Republica Socialistă România ! (aplau
ze puternice, urale și ovații).

Să se dezvolte continuu prietenia și 
unitatea țărilor socialiste, a partidelor 
comuniste și muncitorești, a tuturor for
țelor antiimperialiste și democrate ! (a- 
plauze îndelungate). .

Să se întărească colaborarea și prie
tenia între toate popoarele lumii, să 
triumfe pacea pe pămînt ! (Aplauze pu
ternice și urale îndelung repetate ; în
treaga asistență ovaționează minute în 
șir pentru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul său Central, pentru 
patrii noastră iubită — Republica So
cialistă România).

(Urmare din pag. I)

In sală sînt prezenți metalurgiști, con
structori de mașini, textiliști, muncitori, 
ingineri și tehnicieni din marile între
prinderi industriale bucureștene, oameni 
de știință, artă și cultură, cadre didactice, 
tineri studioși, militari ai forțelor noastre 
armate, reprezentanți ai cultelor.

In numele Consiliului Municipal al 
Frontului Unității Socialiste, adunarea a 
fost deschisă de tovarășul Dumitru Popa, 
membru supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului Municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei.

Salutînd prezența la adunare a condu
cătorilor de partid și de stat, tovarășul 
Dumitru Popa a spus : 1

„Este o deosebită cinste pentru locui
torii Capitalei noastre de a avea can
didat pentru alegerile de deputați în Ma
rea Adunare Națională pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, propus în circum
scripția electorală nr. 1 „23 August".

Participarea secretarului general dl 
partidului la această adunare electorală, 
la care iau parte, împreună cu cetățeni 
din circumscripția „23 August", repre
zentanți ai tuturor oamenilor muncii din 
Capitală, conferă acestei întîlniri o amplă 
semnificație, ea marcînd un moment deo
sebit în desfășurarea manifestărilor or
ganizate în întîmpinarea alegerilor de la 
2 martie".

In numele Consiliului Municipal al 
Frontului Unității Socialiste, tovarășul 
Dumitru Popa a deschis apoi adunarea 
electorală.

Au luat cuvîntul Nicolae Popa, secre
tarul comitetului de partid al Fabricii 
de mașini-unelte și agregate, Marian 
Avram, muncitor la uzinele „23 August", 
academicianul Nicolae Teodorescu, Ru- 
xandra Rășcanu, studentă la Facultatea 
de filozofie a Universității din București, 
și Traian Hulubescu, pensionar, membru 
al Partidului Comunist Român din anii 
ilegalității.

Primit cu puternice aclamații și urale 
a luat cuvîntul , tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

... Un curent de înaltă tensiune ome
nească face să vibreze aerul rece al as
fințitului de iarnă, generat de glasul 
•care, de la tribuna Sălii Palatului, ros
tește adevărurile esențiale ale realității 
și voinței poporului nostru; pulsația a- 
ceasta se răspîndește asupra zecilor de 
mii de bucureșteni adunați în marea 
piață, apoi crește în cercuri tot mai largi, 
cuprinzînd intr-un unic flux milioanele 
de oameni adunați la ora aceasta în jurul 
televizoarelor și aparatelor de radio, de 
la un capăt la altul al țării. Termenul 
de unitate moral-politică a întregului po
por în jurul partidului exprimă elocvent 
acest fenomen de osmoză spirituală. Uni
tate pe care nimic și nimeni nu e în 
stare s-o clintească. Unitate pe care o 
subliniază expresiv uralele care punc
tează adesea cuvîntarea: „Trăiască Par
tidul Comunist Român și Comitetul său 
Central în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu", „Trăiască unitatea de ne
zdruncinat a națiunii socialiste române 
în jurul călăuzei sale încercate pe drumul 
propășirii, partidul comuniștilor I" Toată 
această mulțime, care trăiește în aceste 
clipe un singur sentiment, o unică emoție, 
pare o metaforă vie a ceea ce înseamnă u- 
nitatea unui popor sub flamurile larg des
fășurate ale idealului socialismului și 
comunismului. Fiecare frază, fiecare cu- 
vînt rostit de secretarul general al par
tidului găsește un ecou nemijlocit și pro
fund în rîndurile mulțimii; fiecare parti
cipant la miting, fiecare cetățean simte 
că în aceste cuvinte sînt concentrate op
țiunile sale fundamentale, hotărîrea Ina
lienabilă de a contribui cu toate puterile 
la înfăptuirea măreței opere de edificare 
socialistă a României moderne. Aplauzele 
și aclamațiile sună ca legămîntul unui 
întreg popor care și-a însușit politica par
tidului, programul partidului, ca pe pro
priul său program de viață: un legămînt 
a cărui garanție supremă este imensul 
cortegiu al faptelor, al realizărilor ce au 
dăruit un nou chip României. In- aceste 
clipe, toți cetățenii patriei se simt, sim
bolic, alegători ai acestei circumscripții, iar 
potul inimii lor pentru tovarășul Nicolae 
Ceaușescu exprimă dragostea cu care 
poporul întreg înțelege să-și exprime re
cunoștința față de partidul nostru co
munist, pentru tot ce s-a înfăptuit de la 
un capăt la altul al țării în anii de după 
Congresul al IX-lea.

Aceasta exprimă totodată hotărîrea 
maselor de a sprijini neprecupețit politi
ca internațională a partidului și statu
lui nostru, ale cărei jaloane esențiale 
sînt definite în cuvîntarea secretarului 
general al partidului. Da, poporul este 
pentru prietenia strînsă, cu toate țările 
socialiste, pentru unitatea mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, pen
tru legături de colaborare cu toate țările 
pe temeiul principiilor imuabile ale res
pectului față de independența și suvera
nitatea națională, ale egalității în drep
turi, pentru destindere, pentru pace și 
înțelegere între toate popoarele, pentru 
progres social, pentru o lume fără ame
nințări și zăngănit de arme, fără spectrul 
fricii și al războiului! Poporul este gata 
să-și apere fără șovăire cuceririle socia
liste, suveranitatea și independența pa
triei împotriva oricăror încercări de a a- 
tenta la 'aceste bunuri inalienabile ale 
națiunii noastre socialiste, ale Republicii 
Socialiste România !

Cu aceste sentimente în inimi, oamenii 
din sală și cei din piață transformă mi
tingul într-un impresionant scrutin prea
labil — un scrutin al voințelor unite de 
aceeași energie, de aceeași voință înflă
cărată de a transforma ziua de 2 mar
tie într-o zi de izbîndă a Frontului Uni
tății Socialiste, de izbîndă a politicii de 
desăvîrșire a construcției socialiste pro
movată de Partidul Comunist Român.

Răspunzînd impresionantei manifestații 
de atașament și încredere față de partid, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, candidatul 
Frontului Unității Socialiste în circum
scripția nr. 1 București, însoțit de ceilalți 
conducători de partid și de stat — întîmpi- 
nați cu vii și îndelungi aplauze — salută 
dintr-unul din balcoanele Palatului Consi
liului de Stat mulțimea strînsă în piață.

Sînt clipe emoționante, care dau acestei 
impresionante adunări semnificația voin
ței populare, a hotărîrii de a urma cu 
abnegație politica partidului, pe condu
cătorii săi, de a vota în numele acestei 
politici, la 2 martie, candidații Frontului 
Unității Socialiste.

Victor BIRLADEANU 
Nicolae DRAGOȘ
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Nicolae Popa
Colectivul fabricii noastre, alături de 

toți oamenii muncii, întîmpină marea con
sultare populară de la 2 martie cu con
vingerea nestrămutată că politica mar
xist-leninistă a partidului nostru, progra
mul realist si mobilizator adoptat de Con
gresul al IX-lea si de Conferința Națio-’ 
nală a Partidului Comunist Român co
respund năzuințelor întregului ponor, asi
gură propășirea României socialiste./

Este o mare cinste si un prilej de 
bucurie si mîndrie pentru, fiecare dintre 
noi faptul că în circumscripția noastră 
candidează iubitul conducător al partidu
lui si statului, tovarășul Nicolae Ceausescu. 
Muncitorii patriei noastre. întregul popor 
cunosc si prețuiesc rolul de seamă pe 
care tovarășul Nicolae Ceausescu îl are — 
în înaltele funcții de conducere în partid 
si stat — în elaborarea politicii interne și 
externe, a programului de continuă dez
voltare economică si social-culturală a 
României, de ridicare a nivelului de trai 
al populației, a măsurilor de dezvoltare 
necontenită a democrației noastre socia
liste si de perfecționare a vieții și activi
tății sociale.

Sîntem cu toții conștient! că marile 
succese obținute în dezvoltarea economiei 
și culturii. în ridicarea nivelului de trai 
se datoresc faptului că avem un partid 
puternic, conducător încercat, care nu cu
noaște alte teluri decît slujirea devotată a 
intereselor poporului, ale socialismului și 
păcii. Ele sînt rodul muncii însuflețite a 
întregului popor pentru înfăptuirea poli
ticii partidului. întemeiată pe aplicarea 
creatoare a învățăturii marxist-leniniște la 
condițiile tării noastre, pe studierea per
manentă a realității, a cerințelor obiecti
ve ale dezvoltării și perfecționării socie
tății socialiste.

întregul popor, strîns unit în jurul parti
dului. este angajat cu toate forțele în 
realizarea programului de desăvîrsire a 
construcției socialiste. în centrul căruia 
partidul nostru situează in mod statornic 
politica de industrializare a tării — facto
rul hotărîtor al progresului societății so
cialiste. al ridicării nivelului de trai al 
oamenilor muncii, al asigurării indepen
dentei si suveranității naționale.

Colectivul fabricii noastre, sub condu
cerea organizației de partid, care reunește 
un sfert din numărul total al salariatilor. 

' se găsește angajat cu toate forțele sale în 
muncă pentru realizarea exemplară a sar
cinilor care îi revin din planul de stat, a 
angajamentelor asumate în întrecerea so
cialistă care a cuprins întreaga tară în 
întîmpinarea celei de-a 25-a aniversări a 
eliberării României și a Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist Român. în 
numele salariatilor fabricii noastre, asigu
răm conducerea de partid și de stat, pe 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceausescu, 
că nu ne vom precupeți eforturile pentru 
înfăptuirea mărețelor sarcini trasate de 
partid în vederea realizării unor mașini- 
unelte si agregate de înaltă tehnicitate, 
destinate dotării economiei naționale, spo
ririi participării tării noastre la circuitul 
economic international.

Muncitorii, inginerii si tehnicienii Fa
bricii de masini-unelte si agregate Bucu
rești m-au împuternicit să exprim, de la 
această înaltă tribună, adeziunea lor una
nimă si sprijinul deplin fată de politica 
internă a partidului, de continuă dezvol
tare a orînduirii socialiste, fată de poli
tica externă principială și constructivă 
promovată. cu consecventă de conducerea 
partidului si statului, politică pusă în 
slujba întăririi unității si alianței cu toa
te țările socialiste, a solidarității interna
ționaliste cu partidele’ comuniste si mun
citorești. cu toate forțele democratice, an- 
tiimperlaliste. a dezvoltării colaborării In
ternationale si a asigurării păcii în lume.

La 2 martie vom vota cu toată încre
derea candidați! Frontului Unității Socia
liste. avînd convingerea fermă că votăm 
pentru viitorul luminos al poporului, pen
tru înflorirea scumpei noastre' patrii. Re
publica Socialistă România.

Cuvintul tovarășului 
Marian Avram

Țara întreagă a dezbătut în ultimele două 
luni, intr-un uriaș forum popular, bilan
țul realizărilor din ultimii patru ani și. 
programul înfloririi României cu care 
Frontul Unității Socialiste se prezintă la 
2 martie în alegerile de deputați în Sfatul 
țării — Marea Adunare Națională — și în 
consiliile populare. La numeroasele acțiuni 
care au avut loc în perioada campaniei 
electorale în municipiul nostru, în circum
scripția din care fac parte, au participat 
mase largi de cetățeni, care și-au exprimat 
adeziunea deplină la politica partidului, ho- 
tărîrea de a-și aduce contribuția la înfăp
tuirea programului Frontului Unității So
cialiste. Criticile adresate diferitelor insti
tuții și organizații de stat, precum și nu- 
meroasele propuneri făcute cu acest prilej 
reflectă spiritul de înaltă responsabilitate 
cetățenească, grija oamenilor muncii pen
tru bunul mers al treburilor obștești, 
pentru continua perfecționare a activității 
SOClcllCa

Pentru noi toți este o mîndrie că Bucu- 
reștiul, prin grija permanentă a conducerii 
partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, prin munca entuziastă a cetățe
nilor săi, a devenit principalul centru in
dustrial al țării — în care se realizează 
aproape 18 la sută din producția globală a 
României, un oraș în care se desfășoară o 
amplă activitate creatoare pe tărîmul cul
turii. artei, literaturii, științei și învăță- 
mîntului.

Măsurile înfăptuite de partid In ultimii 
ani pentru ridicarea continuă a nivelului 
de trai al poporului, îmbunătățirea salarii
lor unor largi categorii de oameni ai mun
cii, majorarea pensiilor, dezvoltarea puter
nică a construcției de locuințe, măsurile 
privind dezvoltarea și perfecționarea învă
tămîntului și a • ocrotirii sănătății, noile 
edificii științifice și culturale, toate acestea 
sînt mărturii grăitoare ale grijii partidu
lui pentru bunăstarea și prosperitatea oa
menilor muncii.

în toate aceste minunate înfăptuiri sim- 
' țim zi de zi grija neobosită a partidului 

nostru, a Comitetului său Central, a dum
neavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
Pentru noi este o mare cinste că ati pri
mit să candidați în circumscripția nr. 1 
„23 August" și vă asigurăm, stimate tova
rășe secretar general, că sîntem hotărîți să 
slujim cu toată ființa noastră cauza pentru 
care munciți neobosit în fruntea partidu
lui și statului, cauza bunăstării și fericirii

poporului român, a triumfului socialismu
lui și comunismului.

Noi,1 muncitorii, tehnicienii, toți oamenii 
muncii sîntem pe deplin convinși de faptul 
că dezvoltarea continuă a industriei, a în
tregii economii, creșterea potențialului eco
nomic al patriei reprezintă singura cale 
pentru îmbunătățirea vieții poporului și, 
totodată, pentru asigurarea independenței 
și suveranității naționale, pentru partici
parea tot mai activă a României la coope
rarea și colaborarea internațională, pen
tru afirmarea și mai puternică a 
țării noastre pe arena mondială. A- 
preciem în mod deosebit și ne bucură 
preocuparea constantă a partidului și sta
tului pentru sporirea forței economice a 
patriei, întărirea capacității ei de apărare 
și ne angajăm și cu acest prilej în fața 
conducerii de partid și de stat că nu vom 
precupeți .nimic pentru a apăra ca lumina 
ochilor cuceririle socialismului, suveranita
tea și independența țării, pămîntul sfînt al 
României socialiste. Sprijinim fără preget 
politica externă a partidului și statului 
nostru, izvorîtă din năzuințele și interesele 
poporului român, îndreptată spre dezvolta
rea relațiilor de prietenie cu țările socia
liste, cu toate forțele care luptă împotriva 
imperialismului, pentru apărarea păcii și 
securității în Europa și în întreaga lume.

întâmpinăm ziua de 2 martie, cînd vom 
da votul nostru candidaților Frontului Uni
tății Socialiste, cu sentimentul marilor îm
pliniri realizate sub conducerea comuniști
lor, cu botărîrea de a face totul pentru 
înfăptuirea politicii partidului, pentru ca 
roadele acesteia să fie tot mai bogate, pen
tru ca țara noastră să devină tot mai în
floritoare.

Trăiască victoria în alegeri a Frontului 
Unității Socialiste 1

Cuvintul acad. * 
Nicolae Teodorescu
Desăvîrșirșa construcției socialiste — 

operă vastă, complexă, care angajează In
tr-un larg efort constructiv întregul popor 
român — se desfășoară în patria noastră 
într-un ritm impetuos, sub semnul unor 
ample înnoiri în toate domeniile vieții so
ciale. Perioada premergătoare apropiatelor 
alegeri a potențat și mai mult energiile 
creatoare ale poporului, a creat o ambian
tă de intensă afirmare a initiative! maselor 
de cetățeni, a generat un puternic avînt 
în realizarea mărețului program social- 
economic stabilit de partid în consens cu 
întreaga națiune. Campania electorală, la 
care slujitorii scolii, oamenii de știință și 
cultură au participat cu însuflețire îm
preună cu ceilalți cetățeni, a , avut toate 
atributele uhei uriașe consfătuiri de lucru 
în care s-au cîntărit fapte și înfăptuiri si 
s-au făcut propuneri pentru fapte și rea
lizări mereu mai bogate.

Platforma cu care se prezintă în alegeri 
candidații Frontului Unității Socialiste, în
truchipare a politicii interne și externe a 
Partidului Comunist Român, împletește, ca 
toate documentele vieții noastre politice, 
rigoarea afirmațiilor, aprecierea lucidă a 
realizărilor, cu amploarea programelor, cu 
îndrăzneala viziunilor, constituind pentru 
toate categoriile de oameni ai muncii, pen
tru toti cetățenii, un îndemn însufletitor 
la muncă și creație.

Făcînd din industrializare motorul dez
voltării economice și sociale a tării, poli
tica dusă «cu clarviziune științifică de 
Partidul Comunist Român îmbrățișează 
toate laturile operei constructive, asigură 

. progresul multilateral al tării. Pornind de 
la rolul de prim ordin care revine științei 
în făurirea unei societăți avansate și pros
pere, partidul și statul au înscris în pre
ocupările de frunte dezvoltarea acesteia și, 
ca un corolar, fiindcă nu există știință fără 
învătămînt. dezvoltarea și modernizarea 
învătămîntului. în ultimii ani, urmînd li
niile directoare ale Congresului al IX-lea 
al partidului, s-a dezvoltat activitatea de 
cercetare științifică, s-au făcut progrese în 
legarea mai strînsă a acesteia de nevoile 
producției, în scopul sporirii contribuției 
științei la solutionarea problemelor fun
damentale ale dezvoltării economiei și cul
turii românești. A fost adoptată noua Lege 
a învătămîntului, a avut loc Conferința 
națională a cadrelor didactice, a fost sta
tuat un ansamblu de măsuri care deschid 
școlii de toate gradele perspective pe mă
sura locului și rolului ei în formarea de 
cadre la nivelul exigentelor revoluției teh- 
pico-științifice, al construcției socialiste.

Ca om de știință și profesor, cu convin
gerea că exprim gîndurile tuturor celor ce 
muncesc pe acest țărm, asigur pe condu
cătorii tării că ne vom dedica voința, inte
ligenta , și puterea de muncă, toat.e. efortu
rile, înfăptuirii sarcinilor construcției so
cialiste, propășirii patriei.

Sînt tot atît de bucuros pe cît de onorat 
să pot împărtăși sentimentele noastre de 
prețuire unanimă a hotărîrii, realismului 
politic și devotamentului fără rezerve cu 
care conducerea de partid și de stat, în 
frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

. călăuzesc destinele poporului român, îm- 
binînd armonios politica internă, de desă- 
vîrșire a construcției socialiste, cu politica 
externă, de întărire a unițătii și colaborării 
cu toate celelalte țări socialiste, de promo
vare a cooperării internaționaliste, de paca 
și securitate în lume.

Votul nostru pentru candidați! Frontului 
Unității Socialiste are valoarea unui da 
unanim al milioanelor de cetățeni con- 
știenti, al aprobării totale și ale nestrămu
tatei hotărîri a națiunii de a înfăptui po
litica partidului și statului. închinată pro
gresului neîntrerupt al României socialiste, 
făuririi unei vieți fericite și tot mai îmbel
șugate pentru întregul popor.

Cuvintul tovarășei
Ruxandra Rășcanu

Alături de întregul nostru popor, tine
retul României socialiste trăiește. In a- 
ceste zile, atmosfera de înaltă efervescen
tă politică, prilejuită de alegerile de de- 
putati în Marea Adunare Națională si con
siliile populare — eveniment de seamă 
în viata tării noastre. Sînt fericită că pot 
exprima aici gîndurile generației mele, 
sentimentele tineretului universitar de 
profund atașament față de Partidul Co
munist Român, sub stindardul căruia pă
șim împreună — umăr la umăr toti fiii 
patriei, uniți prin aspirațiile comune de 
progres si bunăstare, prin hotărîrea ne
clintită de a dura o tară puternică, stă- 
pînă pe soarta sa. sub soarele socialis
mului și comunismului.

Noua tinerețe a străvechiului pămînt ro
mânesc mărturisește cît de puternic este 
un popor liber, cît de vaste sînt posibili

tățile de afirmare a1 personalității umane, 
pe fundalul generos al operei — prin exce
lentă umană — de edificare socialistă. 
Este o adevărată mîndrie pentru tinerii 
cetățeni că pot contribui la această nouă 
geneză a patriei. Scriind, laolaltă cu în
tregul popor, istoria fierbinte si tumul
tuoasă a României socialiste.

Orînduirea noastră asigură tinerilor de
pline posibilități de împlinire. Vastul pro
gram de înflorire a scolii românești, sta
bilit de partid, jalonează însuși viitorul 
națiunii, chezășuind o neîntreruptă înflo
rire a culturii, științei, tehnicii — în con
cordantă cu dezvoltarea actuală si de 
perspectivă a României. Ca studentă, ală
turi de zecile de mii de colegi ai meii, 
înțeleg marile cerințe pe care partidul și 
statul le pun în fata învătămîntului su
perior si voi depune toate eforturile pen
tru a deveni o specialistă temeinic pre
gătită. un cetățean animat de înaltă res
ponsabilitate fată de poporul si patria 
noastră, militant pentru tot ce este înain
tat. șpre a-mi aduce contribuția la ridi
carea patriei pe coordonate si mai înalte 
de civilizație și progres.

Tineretul trăiește profund ancorat In 
prezentul tării. De la înălțimea prezen
tului, el deslușește, puternic luminate de 
obiectivele mărețe stabilite de partid, con
tururile viitorului. Generația din care fac 
parte este chemată să împlinească acest 
viitor. Vă asigurăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că vom răspunde cu abnega
ție acestei nobile misiuni. în întreaga 
noastră activitate ne inspirăm si ne vom 
inspira din exemplul de dîrzenie, eroism 
și devotament al comuniștilor, al dum
neavoastră personal, tovarășe secretar ge
neral. Dati-mi voie să exprim simțămin
tele tuturor, spunînd că este o mare cinste 
pentru noi toți — vîrstnici și tineri — fap
tul că tovarășul Nicolae Ceaușescu candi
dează în această circumscripție electorală 
din capitala .tării.

Votul nostru de la 2 martie va fi ex
presia dragostei pentru partid, a încrede
rii neclintite în politica sa internă si ex
ternă. Votul nostru va oglindi mîndria 
patriotică pentru realizările României so
cialiste. pentru minunatele ei perspective. 
Va fi un vot dat tinereții veșnice si cu
tezătoare a patriei, a tuturor fiilor ei. o 
expresie a nestrămutatei hotărîri a tine
rei generații de a contribui efectiv la 
marea operă de Propășire economică si 
înflorire spirituală a patriei socia
liste.

Cuvintul tovarășului 
Traian Hulubescu

în aceste zile de intensă activitate poli
tică, gîndurile noastre, ale cetățenilor ds 
pe întreg cuprinsul tării se îndreaptă spre 
cel căruia îi datorăm marile victorii, toate 
înfăptuirile în opera de construire a socia
lismului pe pămîntul României, către 
Partidul Comunist Român.

Noi. cei din vechile generații, care am 
trecut prin, negurile orînduirii burghezo- 
moșierești, cu suflete aprinse de speranță 
în ziua de mîine, care am luptat pentru 
izbînda nobilelor idealuri ale partidului, 
pentru eliberarea socială și națională a ce
lor ce muncesc, sîntem mîndri de ziua de 
azi, de perspectivele tot mai luminoase de 
împlinire și progres Pe care socialismul 
le-a deschis în fata poporului român.

Ce-si poate dori mai mult un comunist, 
un patriot, decît să-și vadă patria prospe- 
rînd, decît să vadă întruchipîndu-se în 
viată ideile pentru care a militat ca ostaș 
al partidului !.

Partidul a fost si este călăuza încercată, 
plină de înțelepciune, de hotărîre și curaj 
pe drumul continuu ascendent, dar nu în
totdeauna lin, al construirii și desăvîrșiriî 
socialismului, drum pe care poporul nostru 
și l-a ales o dată pentru totdeauna.

Politica marxist-leninistă, promovată cu 
consecventă de către partid, de industria-; 
lizare socialistă a tării, de creare a unei 
economii moderne, dinamice, de înaltă pro
ductivitate și eficientă, reprezintă factorul 
hotărîtor al marilor noastre succese, al 
făuririi vieții noastre noi. în înfăptuirea 
neabătută în continuare a acestei politici, 
poporul nostru vede chezășia ridicării ne
contenite a României pe trepte tot mai 
înalte de progres și civilizație si, totodată, 
chezășia sporirii contribuției sale la creș
terea forței, prestigiului și influentei sis
temului mondial socialist. Aceasta reflectă 
înalta responsabilitate cu care partidul 
nostru comunist îmbină în politica sa inte
resele naționale cu cele ale cauzei generale 
a socialismului și păcii.

Aceeași înaltă responsabilitate caracteri
zează politica externă a partidului și sta
tului nostru, activitatea neobosită a con
ducerii partidului pentru întărirea legătu
rilor cu partidele frățești, pentru unitatea 
sistemului socialist și a mișcării comuniste 
mondiale, bazate pe principiile mar- 
xism-leninismului, ale internaționalis
mului socialist. în epoca noastră 
de mari prefaceri revoluționare, cînd 
mișcarea comunistă a devenit o uria
șă forță în viața societății contempo
rane, cînd partidele comuniste își desfă
șoară activitatea în condiții de o mare di
versitate, unitatea mișcării comuniste se 
întemeiază în mod necesar pe deplina ega
litate a partidelor, pe respectarea dreptu
lui fiecăruia de a-și elabora de sine stătă
tor linia politică,'aplicînd în mod creator 
adevărurile generale ale marxism-leninis- 
mului la condițiile concrete în care acti
vează.

Afirmîndu-ne dragostea nemărginită pen
tru partid, totala încredere în politica sa 
clarvăzătoare, marxist-leninistă, ne expri
măm, totodată, sentimentele de profund 
respect, de caldă recunoștință fată de con
ducerea sa încercată, care slujește cu ab
negație cauza sfîntă a întregului popor, 
cauza socialismului.

Este o mare fericire, tovarăși, că avem 
un . asemenea partid, o asemenea conducere. 
Sîntem mîndri că în fruntea partidului și 
statului se află iubitul nostru tovarăș 
Nicolae Ceaușescu, exemplu de dăruire 
partinică, de înflăcărat patriotism, a cărui 
activitate neobosită în funcțiile de înaltă 
răspundere pe care le deține este închinată 
dezvoltării mereu ascendente a României 
socialiste, bunăstării omului — suprema va
loare a societății noastre — țelurilor nobile 
ale socialismului și păcii.

Vă încredințăm, scumpe tovarășe 
Ceaușescu, că vom vota cu toată inima 
candidații Frontului Unității Socialiste, cu 
convingerea că realizarea programului pre
zentat poporului la aceste alegeri va da 
noi străluciri patriei noastre socialiste, va 
face mai bogată viața materială și spiri
tuală a poporului.

Trăiască victoria In alegeri a Frontului 
Unității Socialiste !

Trăiască Partidul Comunist Român — in
spiratorul și organizatorul tuturor victorii
lor noastre l

In pragul primăverii -
PREGĂTIRI PENTRU
LUCRĂRILE AGRICOLE

Nu peste mult timp, 
pe măsura încălzirii 

' timpului și zvîntării solu
lui, oamenii muncii din a- 
gricultură vor ieși din nou 
la cîmp. Acest moment va 
trebui să-i găsească pregă
tiți pe deplin pentru ca 
lucrările agricole să se
desfășoare cu cea mai mare 
rapiditate — lucru re
clamat de scurtarea timpu
lui afectat lucrărilor/ a- 
gricole de primăvară ca 
urmare a prelungirii sezo
nului rece. Cantitățile mari 
de apă provenite din topi
rea zăpezii și ploi au fă
cut ca pămîntul să acumu
leze un mare volum de 
apă. Este o situație cu im
plicații favorabile pentru 
producție, dar pînă să se 
zvînte stratul de la su
prafața pămîntului vor 
trece cîteva zile, ceea ce 
va face ca perioada des
tinată lucrului în cîmp 
să se mai scurteze. De 
aceea toate pregătirile pen
tru campania de primăvară 
trebuie făcute pînă în cele 
rnai mici amănunte încît, 
în momentul începerii lu
crărilor agricole, să se 
poată lucra cu viteza ma- 

■ ximă, să nu se înregistreze 
nici o întrerupere cauzată 
de defecțiuni în funcționa
rea mașinilor sau de lipsu
rile în aprovizionarea cu 
semințe. Care este stadiul 
pregătirilor în această pri
vință 1

Prima și cea mai im
portantă condiție de care 
depinde desfășurarea în 
ritm rapid a lucrărilor a- 
gricole în cîmp o constituie 
buna funcționare a trac
toarelor și celorlalte utilaje 
care vor fi folosite în a- 
ceastă campanie. Si tre
buie spus că muncitorii din 
întreprinderile agricole de 
stat și cele pentru meca
nizarea agriculturii au avut 
timp suficient pentru a 
face pe îndelete și cu răs
pundere reviziile și repa
rațiile necesare. De altfel, 
din datele centralizate la 
Consiliul Superior al Agri
culturii rezultă că între
prinderile pentru mecaniza
rea agriculturii au terminat 
repararea tractoarelor și 
mașinilor pe care le vor 
folosi în primăvară. Este 

- vorba de peste 63 000 de 
tractoare, 40 000 de semănă

tori și alte numeroase ma
șini agricole cu care sînt 
înzestrate întreprinderile. 
Ca urmare a înzestrării a- 
cestor unități cu noi tipuri 
de tractoare, cum sînt cele 
de 40 cai putere pentru le- 
gumicultură, viticultură și 
pomicultură. I.M.A. vor 
executa în primăvara a- 
ceasta un volum mai mare 
și mai variat de lucrări. 
Și în întreprinderile agri
cole de stat toate mașinile 
sînt pregătite, iar șefii de 
fermă au făcut o ultimă 
verificare pentru a fi si
guri de buna lor funcțio
nare.

Este, fără îndoială, pozi
tiv faptul că tractoarele 
și utilajele agricole sînt 
„declarate" apte pentru a 
începe lucrările agricole în 
cîmp. Nu trebuie uitat că 
și în ceilalți ani s-au făcut 
asemenea aprecieri, iar la 
începerea propriu-zisă a 
muncii în cîmp s-au con
statat deficiențe în aprovi
zionarea cu unele piese de 
schimb absolut necesare și 
chiar cu carburanți. Repe
tarea unor asemenea stări 
de fapt ar putea avea ur
mări negative. Se im
pune ca toate tractoarele să 
fie efectiv gata de lucru 
în cîmp și să fie asigurate 
combustibilul și piesele de 
schimb necesare.

în ce privește pregătirea 
semințelor, datele existente 
la Consiliul Superior al A- 
griculturii consemnează că 
s-au asigurat cantitățile 
necesare de mazăre, orz, 
ovăz și alte semințe de la 
culturile din prima epocă. 
Se constată însă unele în- 
tîrzieri în ce privește ri
dicarea lor de către uni-* 
tățile de producție de la 
bazele de recepție. Este a- 
devărat, în multe locuri, 
circulația a fost îngreu
nată și de aceea nu au 
putut fi aduse în unități 
semințele necesare. Dar 
acum, o dată cu încălzi
rea timpului, trebuie făcute 
eforturi în vederea înche
ierii aprovizionării cu se
mințe, îndeosebi cu cele 
care se însămînțează în pri
ma epocă. Ținînd seama de 
cerințele mari de furaje 
este necesar să se acorde o 
deosebită atenție asigurării 
semințelor de plante de nu
treț, efectuării la timp a

tuturor lucrărilor de care 
depinde mărirea producției 
la hectar.

Cele mai mari eforturi 
vor trebui depuse, în zilele 
care urmează, în vederea 
asigurării unei producții 
mari de legume în acest 
an, care să fie bine eșalo
nată și într-un sortiment 
variat. Pînă în prezent, în 
cooperativele agricole au 
fost amenajate 110 ha ră
sadnițe noi, ceea ce repre
zintă 54 la sută din preve
deri, iar în întreprinderile 
agricole de stat — 7 ha, 
adică numai 33 la sută din 
plan. Față de cantitățile de 
materiale livrate unităților 
agricole (prefabricate din 
beton și rame) ritmul con
struirii de răsadnițe este 
nesatisfăcător, îndeosebi în 
cooperativele agricole din 
județele Constanța, Ialo
mița, Ilfov, Teleorman, 
în ce privește semănatul 
propriu-zis în răsadnițe, lu
crarea s-a făcut în propor
ție de 28 la sută în între
prinderile agricole de stat 
și 29 la sută in cooperati
vele agricole. La Consi
liul Superior al Agricultu
rii se afirmă că a fost ter
minată însămînțarea în ră
sadnițe a legumelor ce se 
vor planta și cultiva în so
larii. Dar cele destinate 
cultivării în cîmp ? Faptul 
că la această dată există o 
suprafață atît de mare de 
răsadnițe neînsămînțată și 
chiar neamenajată nu poa
te decît să influențeze ne
gativ asupra timpului de 
producere a legumelor. 
Este necesar ca în aceste 
zile să se intensifice semă
natul în răsadnițe, ținîn- 
du-se seama de recoman
dările făcute pentru fie
care cultură.

O dată cu primele zile 
bune de lucru trebuie să 
se însămînțeze direct în 
cîmp o serie de legume : 
mazăre, rădăcinoase, ceapă 
și altele. Livrarea semințe
lor necesare continuă să se 
facă cu întîrziere. Lipsesc 
încă semințele de morcovi, 
pătrunjel, ceapă — sămînță 
și arpagic — adică tocmai 
cele care vor trebui puse 
în pămînt îndată după to
pirea zăpezii. Este necesar 
ca organele de specialitate 
să rezolve de urgență a- 
ceastă problemă.

în aceste zile se desfă
șoară și alte acțiuni cărora 
unitățile agricole, uniunile 
cooperatiste și direcțiile a- 
gricole trebuie să le acor
de toată atenția. Este vorba 
de pregătirea utilajului de 
irigat,' stropitul pomilor, a- 
plicarea îngrășămintelor 
naturale șl chimice, lucrări 
care nu se desfășoară , pe 
măsura posibilităților. De 
exemplu, stropitul pomilor 
s-a realizat numai în pro
porție de 34 la sută în în
treprinderile agricole d« 
stat șl 28 la sută în cele
lalte sectoare, lucrările 
fiind mai întîrziate în jude
țele Maramureș, Harghita, 
Alba, Dîmbovița, Ilfov, Mu
reș, Prahova și Satu Mare.

Nu peste multă vreme 
vor începe lucrările agri
cole specifice acestui sezon. 
De efectuarea lor la timp și 
la nivel agrotehnic ridicat 
va depinde, în mare mă
sură, nivelul recoltelor ce. 
se vor realiza. Este nece
sar să fie intensificate pre
gătirile, iar apoi, o dată cu 
topirea zăpezii și zvîntarea 
terenului, să se treacă cu 
toate forțele Ia lucru. De
sigur, ăr putea interveni noi 
precipitații. Dări trebuie 
avut în vedere că o serie 
de plante agricole necesită 
sa fie însămînțate cît mai 
devreme. Se știe că întot
deauna lucrările agricole au 
fost făcute în condițiile o- 
ferite de natură. Și în a- 
ceastă primăvară trebuie 
să se procedeze în așa fel 
încît, învingînd capriciile 
naturii, însămințările și p~ 
lelalte lucrări specific^ jS- 
cestui sezon să fie făcute 
fără întîrziere.

Membrii cooperativelor 
agricole, lucrătorii din 
I.A.S. s-au angajat ca în 
acest an să obțină produc
ții mari la hectar, să 
contribuie la depășirea 
prevederilor cuprinse în 
plan. Există condiții a- 
sigurate : tractoare și ma
șini agricole mai muL- 
te decît în ceilalți ani, can
tități sporite de îngrășă
minte chimice, solul a a- 
cumulat o mare rezervă de 
umiditate. Rămîne ca 
munca să fie astfel orga
nizată încît toate lucrările 
în cîmp să fie făcute la 
timp și de cea mai bună 
calitate.

Extinderea rețelei 
de alimentare 
cu apă a Capitalei

Continua dezvoltare a Capita
lei, apariția pe teritoriul ei a 
unor zone industriale, creșterea 
număiului de locuitori impun 
o permanentă preocupare pen
tru modernizarea și extinderea 
rețelei de alimentare cu apă a 
orașului. In cursul acestui an 
vor fi date în folosință și 
va continua construcția unor 
importante obiective de acest 
gen.

Intrarea în funcțiune pînă la 
finele semestrului I a apeduc
tului Arcuda — Bragadiru, în 
lungime de 13,8 km, va asigura 
transportul a 180 000 mc de apă 
filtrată pe zi, de la Arcuda Ia 
nodul Bragadiru. Tot în primul 
semestru se va termina con
strucția stației de pompare a 
apei din cartierul Drumul Ta

berei, cu o capacitate zilnică 
de pompare, în prima etapă, de 
120 000 mc și vor fi puse în 
funcțiune încă 72 puțuri de 
adîncime medie la Arcuda, cu 
o capacitate de 24 000 mc apă 
potabilă pe zi, Pînă la sfîrșitul 
anului se prevede să fie date în 
funcțiune canalul Dragomirești 
— Chitila, în lungime de 8,4 km, 
care va asigura un debit su
plimentar de apă de circa 
4,5 mc pe secundă, stăvilarele 
automate pe lacurile Floreasca 
și Tei, precum și acumularea 
Pantelimon II. Totodată, vor fi 
executate numeroase rețele de 
apă în cartierele unde urmează 
să se construiască blocuri de 
locuințe cu grad diferențiat de 
confort.

i

Noi unități 
ale industriei ușoare
în cursul acestui an, în industria pielăriei va fi dată 

In funcțiune tăbăcăria minerală de la Corabia, cu o 
capacitate zilnică de 40 tone, și se vor executa lucrări 
de dezvoltare a întreprinderilor de încălțăminte „Bi, 
horeana" din Marghita, „8 Mai‘‘-Mediaș și Fabricii de 
blănuri „Vidra" din Orăștie. Importante investiții au 
fost alocate pentru reutilarea unităților din București, 
Bacău, Oradea și Timișoara.

O parte însemnată din echipamentul tehnic care va 
fi montat în secțiile de fabricație ale acestor întreprin
deri este furnizat de industria noastră constructoare de 
mașini. în acest context este de remarcat că, în ultima 
perioadă, pentru această ramură a industriei ușoare, 
au fost concepute și asimilate numeroase utilaje și 
instalații la njvelul tehnicii mondiale. între acestea se 
află uscătoarele pentru talpă și piei, ștanțele hidra
ulice, mașinile de stors și lustruit, podurile rulante și 
diversele tipuri de rezervoare speciale.

Prin modernizarea și dezvoltarea în continuare a 
acestui sector, prin folosirea mai judicioasă a capaci
tăților de producție, precum și printr-o bună organi
zare a producției și a muncii în anul 1969, potrivit unor 
preliminări, se vor produce în plus, față de anul tre
cut, 3,3 milioane perechi încălțăminte.

(Agerprea)
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T elegramă 0 delegație guvernamentală condusă
Excelenței Sale IGAL ALLON

Prim-ministru a.i. al statului Israel
de tovarășul losif Banc

In Editura politică 

a apărut volumul

viața internațională

TEL-AVIV 
în numele guvernului român șl al meu personal, adresez guvernu

lui israelian și familiei îndoliate sincere condoleanțe în urma încetării 
din viață a domnului Levi Eshkol, primul ministru al statului Israel.

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

PRIMIRE LA CONSILIUL
DE MINIȘTRI

9 1
tr-o atmosferă cordială, au fost 
abordate probleme științifice și 
tehnice privind utilizarea în sco
puri pașnice a energiei nucleare. 

A fost de față Bruce Mac Gil- 
livray Williams, ambasadorul Ca
nadei la București. (Agerpres)

Președintele Consiliului Econo
mic, Manea Mănescu, a primit vi
neri la amiază pe J. L. Gray, pre
ședintele Comisiei pentru energia 
atomică din Canada, care se află 
într-o vizită în țara noastră.

La primire, care a decurs în-

Cronica
TELEGRAMĂ

Cu prilejul celei de-a XIII-a 
niversări a Armatei Populare Na
ționale a _ ........ ~
Germane, ministrul forțelor ar
mate ale Republicii 
România, 
niță, a trimis o telegramă de fe
licitare generalului de armată 
Heinz Hoffmann, ministrul apă
rării naționale a Republicii Demo
crate Germane.

★
Cu prilejul celei de a 13-a ani

versări a Armatei Populare Națio
nale a R. D. Germane, vineri sea
ra, locotenent-colonel Boris Be
hring, atașatul militar, aero și na
val al acestei țări la București, a 
oferit un cocteil în saloanele am- 
b' adei. Au participat general-lo- 
coVnent Ionel Vasile, adjunct al 
ministrului forțelor armate, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, generali și ofițeri su
periori ai forțelor noastre armate, 
oameni de știință și cultură, zia
riști. Erau prezenți Ewald Moldt, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, șefi ai unor misiuni di
plomatice, membri ai corpului di
plomatic, atașați militari.

★
La Ambasada Uniunii Sovietice 

din București - a avut loc vineri 
un cocteil cu prilejul turneului în
treprins în Republica Socialistă 
România de artista poporului a 
U.R.S.S., Evghenia Miroșnicenko.

Au luat parte reprezentanți ai 
Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, ai Ministerului Afa
cerilor Externe, oameni de artă 
și cultură.

Au fost prezenți ambasadorul U- 
niunii Sovietice la București, 
A. V. Basov, și membri ai amba
sadei.

a-

Republicii Democrate

Republicii Socialiste 
general colonel Ion Io-

zilei
drept Internațional și relații inter
naționale (A.DJ.R.I.).

★
. Vineri la amiază, Nicolae Giosan, 

președintele Consiliului Superior al 
Agriculturii, și Petru Burlacu, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, au semnat în Cartea de con
doleanțe, deschisă la sediul legației 
Israelului la București, în legătură 
cu încetarea din viață a primului 
ministru al Israelului, Levi Eshkol.

Erau prezenți Eliezer Doron, mi
nistrul Israelului la București, și 
membri ai legației.

(Agerpres)

a plecat in R. D. Germană
Vineri după-amiază a plecat 

Republica Democrată Germană
ședințe al Consiliului de Miniștri, 
de membri ai guvernului și alte 
persoane oficiale, ptrecum și de 
Ewald Moldt, ambasadorul R. D. 
Germane la București.

în 
o 

delegație guvernamentală condusă 
de tovarășul Iosif Banc? vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, care, la invitația guvernu- La sosire, pe aeroportul Schone- 
lui Republicii Democrate Germa
ne, va participa la deschiderea e- 
diției din primăvara acestui an a 
Tîrgului internațional de la Leip
zig.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de 
Gheorghe Gaston Marin, vicepre-

feld, delegația a fost întîmpinată 
de dr. Kurt Fichtner, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., și de alte persoane ofi
ciale. A fost de față ambasadorul 
României în R.D. Germană, dr. ing. 
Nicolae Ghenea.

(Agerpres)

vremea

Ședința comună
9 9

a C.C. si Comisiei Centrale
9

de Control ale P. C. Italian

★

februarie și 1 martie- 
Blix, consilier juridic 
Ministerul Afacerilor 

Suediei, reprezentantul 
Comitetul juridic al 

"i o vizită în țara

între 25 
pm". Hans 
șj . :ial în 
Externe al 
Suediei în 
O.N.U., a făcut 
noastră la invitația Asociației de

AVANTAJE 
ASIGURATE 
DE ADAS

Pentru familie șl pentru 
dumneavoastră, pentru tot ce 
ați agonisit, o măsură de pre
vedere este întotdeauna bine
venită. încheind la ADAS o 
asigurare mixtă de viață puteți 
obține un sprijin material, în 
caz de invaliditate permanentă 
sau deces ; aveți, totodată, ga
ranția unei economii planifi
cate.

In ce împrejurări se plătesc 
sumele înscrise în polițele de 
asigurare ?

• In caz de invaliditate per
manentă totală, ca urmare a 
unui accident întîmplat la lo
cul de muncă, în călătorie, pe 
stradă sau în orice altă îm
prejurare.

• In caz de invaliditate per
manentă parțială, se primește 
o sumă proporțională cu gra
dul de invaliditate. Dacă inva
liditatea este de peste 50 la 
sută asiguratul este scutit de 
a mai plăti primele de asigu
rare, beneficiind pe mai de
parte de toate avantajele asi
gurării.

• In caz de deces al asigu
ratului.

o în caz de amortizare a a- 
sigurării (la tragerile organi
zate lunar), de expirare a ter
menului pentru care s-a în
cheia? asigurarea (indiferent 
de plățile făcute anterior pen
tru cazurile de invaliditate 
permanentă).

Asigurările mixte de viață se 
încheie fără examinare me
dicală pînă la suma de 10 000 
lei, și cu examinare medicală 
cînd solicitantul dorește să în
cheie o asigurare pentru o 
sumă mai mare.

★
Administrația Asigurărilor de 

Stat anunță că la tragerea de 
amortizare a asigurărilor mixte 
de viață din 28 februarie 1969 
au ieșit următoarele opt com
binații de litere: D.P.O.; 
T.B.D. ; F.P.F. ; V.X.X. ; V.M.K.; 
L.N.D. ; W.W.G. ; J.C.A.

Toți asigurați! care au polițele 
în vigoare și a'u trecute în ele 
una sau mai multe din aceste 
combinații ale căror litere sînt 
înscrise. în ordinea ieșirii la tra
gere se vor prezenta la unitățile 
ADAS pentru a-și primi sumele 
cuvenite.

Ieri în țară: Vremea s-a menținut 
rece, în toate regiunile. Cerul a fost 
mai mult acoperit. Au căzut precipi
tații locale sub formă de ploaie șl 
burniță în cîmpia vestică și sub 
formă de ninsoare în Transilvania, \ 
Muntenia si Moldova. Vîntul a su
flat slab pînă la potrivit din secto
rul nordic. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între minus 4 grade la 
Cotnari si 6 grade la Berzeasca. In 
București: Vremea a fost umedă,
cu cerul mal mult acoperit. A nins 
slab. Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit. Temperatura maximă a atins 
2 grade.

Timpul probabil pentru 2, 3 șl 4 
martie. In țară : Vreme în general

umedă, cu cerul variabil, mai mult 
acoperit în sudul șl estul tării. Vor 
cădea ninsori locale. Vînt potrivit 
din sectorul estic, cu intensificări la 
începutul intervalului In cîmpia Du
nării și Dobrogea, unde zăpada va 
fi viscolită. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 12 șl 
minus 2 grade, Izolat mai coborîte ; 
iar maximele între minus 7 șl 3 
grade, mai ridicate la sfîrșitul inter
valului. In București s Vreme în ge
neral umedă, cu cerul mai mult no- 
ros. Ninsori temporare. Vîntul va 
sufla potrivit cu unele intensificări 
în prima parte a intervalului din 
sectorul estic. Temperatura în scă
dere la început, apoi staționară.

în grupa B a Campionatelor mondiale

Hocheiștii noștri au 
primul meci (2-4 cu

pierdut
Polonia)

„Mondialele" 
de patinaj artistic

Lucrarea prezintă cele 39 de ju
dețe și municipiul București. 
Colectivul de autori este for
mat din lucrători cu munci de 
răspundere din aparatul de 
partid și de stat, cadre didac
tice.

In paginile consacrate fiecă
rui județ sînt tratate: așeza
rea geografică a județului, su
prafața, municipiile. orașele, 
comunele, relieful, clima, ape
le. unele date din trecutul is
toric al județului; trăsături e- 
conomice. resursele naturale ale 
solului și subsolului; popu
lație ; dezvoltarea diferitelor 
ramuri economice; creșterea 
activității culturale; obiective 
turistice. La fiecare județ se 
dau harta și 1—2 pagini de fo
tografii.

Volumul are un material in
troductiv privind problemele de 
ansamblu ale împărțirii admi- 
nistrativ-teritoriale a tării si 
harta administrativă a Româ
niei.

Este o lucrare care prezintă 
enciclopedic fiecare județ, sub- 
liniindu-se totodată realizările 
din anii construcției socialiste. 
Aceasta face din volumul „Ju
dețele României socialiste" un 
instrument de lucru permanent 
pentru zeci de mii de oameni.

ROMA 28. — Corespondentul
Agerpres, N. Puicea, transmite : La 
Roma a avut loc o ședință comu
nă a Comitetului Central și Comi
siei Centrale de Control ale Parti
dului Comunist Italian, care a 
ales ca membri ai Biroului Politic 
pe Luigi Longo, Enrico Berlinguer, 
Giorgio Amendola, Pietro Ingrao, 
Emanuele Macaluso, Giorgio Na
politano, Agostino Novella, Gian
carlo Pajetta, Aldo Tortorella. Ca 
membri ai Biroului Secretariatului 
au fost aleși în unanimitate Luigi 
Longo, Enrico Berlinguer, Paolo 
Bufalini, Armando Cossutta, Fer
nando di Giulio, Alessandro Natta, 
Ugo Pecchioli.

în aceeași ședință a fost adop
tat un document în legătură cu 
unele probleme ale politicii exter
ne italiene. în document se arată. 
că vizita lui Nixon în Europa con-

stituie o încercare de a depăși 
criza în care se află alianța atlan
tică și de a întări pe plan politic, 
ca și pe plan economic și militar, 
hegemonia imperialismului ameri
can asupra aliaților europeni.

Comitetul Central și Comisia 
Centrală de Control ale Partidului 
Comunist Italian, se arată în do
cument, confirmă din nou cu pu
tere necesitatea dezvoltării, cu 
maximum de amploare și unitate, 
a luptei, pentru a impune o poli
tică externă independentă, care să 
elibereze Italia de supunerea față 
de S.U.A., să ducă la ieșirea țării 
din N.A.T.O. și la desființarea ba
zelor militare ale N.A.T.O. de pe 
teritoriul Italiei, la desființarea 
blocurilor militare, la normalizarea 
relațiilor Italiei cu R. D. Vietnam, 
R. P. Chineză, R.P.D. Coreeană, 
R. D. Germană.

DE CE SE ÎNARMEAZĂ

CORESPONDENȚA DIN AI.GER DE LA C. BENGA

rare. în această direc
ție se înscriu și aseme
nea măsuri cum ar fi 
crearea pe teritoriul 
R.S.A. a unor „sate 
fortificate" care să slu
jească ca puncte de 
repliere pentru rasiști 
în situații critice, iar 
în „perioade normale" 
să constituie baze de 
operații împotriva popu
lației africane care 
luptă pentru drepturile 
sale. Sub același unghi 
trebuie privită și re
centa vizită a ministru
lui de război portu
ghez, Horacio Jose Via- 
na Rebelo, la Pretoria 
unde, potrivit informa
țiilor, a solicitat și ob
ținut sprijin în vede
rea „salvgardării teri
toriilor de peste mări 
ale Portugaliei". A- 
ceastă vizită a consoli
dat proiectele de con
stituire a unei alianțe 
— pe care Rebelo a 
descris-o ca un „bloc 
puternic" — îndreptată 
în egală măsură îm
potriva popoarelor din 
coloniile portugheze 
care luptă pentru liber
tate și împotriva tine
relor state independente 
din Africa.

Aceste proiecte se 
Izbesc însă de opoziția 
fermă a mișcărilor de 
eliberare din teritoriile 
aflate încă sub domi
nație rasistă. Ele dau 
lovituri puternice ulti
melor bastioane .colo
nialiste din Africa, 
sprijinite de monopo
lurile occidentale și de 
unele țări membre ale 
N.A.T.O., care, în ciuda

Ultimele declarații 
ale ministrului rasist 
sud-african al apărării, 
P. A. Botha, în legă
tură cu achiziționarea 
de către Pretoria a unor 
însemnate cantități de 
armament modern din- 
tr-o serie de state 
membre ale N.A.T.O., 
rețin în mod deosebit 
atenția observatorilor 
din majoritatea țărilor 
africane.

începute acum cîteva 
luni, achiziționările de . 
armament au sporit 
considerabil potențialul 
militar al Republicii 
Sud-Africane. Printre 
altele, după cum se știe, 
forțele sale aeriene dis
pun în prezent de a- 
vioane supersonice și 
se pregătesc să recep
ționeze primele trei 
submarine moderne. Pe 
de altă parte, Pretoria a 
lansat experimental, la 
17 decembrie anul tre
cut, două rachete tele
ghidate capabile să 
transporte încărcături 
explozibile. Proiectele 
în legătură cu acest ca
pitol au fost calificate 
de același ministru 
drept „fără precedent", 
într-adevăr, cheltuie
lile alocate pentru 
înarmare se ridică la o 
jumătate de miliard de 
dolari, depășind de șase 
ori cheltuielile militare 
din exercițiul financiar 
1960—1961.

Sporirea potențialu
lui militar al R.S.A. vi
zează scopul mărturi
sit de a întări „impe
riul alb al Africii aus
trale", în lupta împo
triva mișcării de elibe-

embargoului impus în 
noiembrie 1964 de către 
O.N.U., continuă să li
vreze Pretoriei arma
ment modern. Așa, de 
pildă,...................
trioții 
șit să 
cime 
țării 
anunțat 
unui nou front în pro
vincia T6tă, care are o 
suprafață de 100 714 
km p și o populație de 
o jumătate de milion 
de locuitori. Mișcarea 
Populară de Eliberare 
acționează în nouă din 
cele 15 districte ale 
Angolei. In anul care a 
trecut, forțele patriotice 
din Guineea așa-zis 
portugheză au dezlăn
țuit 500 de atacuri îm
potriva forțelor colo
nialiste. Două treimi 
din teritoriul țării a 
fost complet eliberat, 
în același timp, în va
lea fluviului Zambezi 
patrioții africani poar
tă lupte grele împotri
va trupelor regimului 
rasist de la Salisbury, 
iar pe teritoriul Africii 
de sud-vest acționează 
detașamente de parti
zani. Operațiile de gue
rilă se extind chiar șl 
în interiorul R.S.A., a- 
ceastă citadelă a rasis
mului pe 
frican.

Acesta 
activității 
eliberare 
siștii din 
a Africii nu o pot stă
vili, oricîte forțe mili
tare și oricît armament 
modern ar concentra.

în Mozambic pa- 
africani au reu- 
elibereze o cin- 

din teritoriul 
lor. Recent ei au 

deschiderea

LOTO
Numerele extrase la tragerea din 

28 februarie X969.
EXTRAGEREA Is
63 29 64 44 4 71 67 40 52 33 13 18 
Fond de premii: 819 012 lei 
Report categoria 1: 75115 loL 
EXTRAGEREA a II-a ;
36 45 68 88. x
Fond de premii: 447 281 lei.

e-gele de grupă ale 
chipei române sînt ori
cum mai experimenta
te, avînd la activ (ne 
referim, printre altele, 
la echipele R.F.G. și 
R.D.G.) prezențe în 
grupa A a campionate-

LJUBLJANA (cores
pondență specială) — 
După ce, cu cîteva 
zile în urmă, la Skopl
je au început întrece
rile din grupa C 
a Campionatului mon
dial de hochei pe ghea- „ _
ță, iată că ieri,' tot în Tor mondiale. 
Iugoslavia, dar pe pa
tinoarul „Ti voii" 
Ljubljana, au avut loc 
primele meciuri 
grupa B a „mondiale
lor". Veștile despre 
desfășurarea ostilități
lor din această grupă 
interesează în mod deo
sebit opinia sportivă 
românească pentru sim
plul motiv că în între
cere se află și echipa 
reprezentativă a Româ
niei. Evoluția hocheiș- 
tilor noștri este aștep
tată cu un anume opti
mism, dar și cu anu
mite... rezerve. Aceas
ta pentru că pe de o 
parte formația trico
loră este mult schim
bată față de edițiile 
anterioare ale „mondia
lelor" (printr-o întine
rire masivă), iar pe de 
alta 
și de specialiștii pre
zenți ‘ j ‘ ‘ j 
numeroase dintre cole-

din
din

ca 
de 

a

— fapt remarcat
la Ljubljana —

Sorții au decis 
Inaugurarea celor 28 
partide programate 
se desfășura la Lju
bljana s-o facă repre
zentativele _ 
și Poloniei, 
trei luni în 
București, 
noștri cîștigaseră 
4—3 înaintea polonezi
lor, acum — din păcate 
— scorul ne-a fost de
favorabil. După un în
ceput bun, după o re
priză în care au domi
nat, înscriind un gol 
(prin Pană), fără să 
primească nici unul, 
hocheiștii români n-au 
mai putut să facă față 
adversarilor, pierzînd 
repriza a doua cu 1—2 
(la mare luptă, e drept), 
perjtru ca în a treia 
să primească încă două 
goluri și să nu poată 
marca nimic. Așadar, 
scor final 4—2 pentru 
Polonia, (n.n. — me-

României 
Dacă, cu 
urmă, la 
hocheiștii 

cu

ciul România—Polonia, 
înregistrat ieri pe tele- 
recording, va putea fi 
urmărit astăzi pe mi
cul ecran, începînd de 
la ora 16)

Tot în cadrul reuniu
nii de la amiază a avut 
loc și meciul dintre e- 
chipele R. D. Germane 
și Italiei. Rezultat fi
resc : R.D.G. a învins 
la un scor categoric: 
11—1 (2—0, 4—1, 5—0).
Al treilea meci al zilei 
(Norvegia — Austria) 
s-a încheiat la egalita
te : 3—3 (0—2, 2—1,
1-0).

La Skoplje au conti
nuat întrecerile Cam
pionatului mondial de 
hochei pe gheață (grupa 
C).

Echipa Elveției a în
registrat cea de-a treia 
victorie' consecutivă, 
dispunînd cu 9—0 (3—0, 
5—0, 1—0) de selecțio
nata Danemarcei. Re
prezentativa Japoniei a 
învins cu 6—3 (0—I, 
4—1, 2—1) formația Un
gariei, iar selecționata 
Olandei a întrecut cu 
7—5 (2—2, 4—1, 1—2)
echipa Bulgariei.

Tînăra patinatoare din R. D. Ger
mană Gabrielle Seyfert și-a confir
mat valoarea atestată de titlul eu
ropean cucerit în urmă cu trei săp- 
tămîni la Garmisch Partenkirchen, 
dovedindu-se cea mai bună și la 
campionatele mondiale de la Colo
rado Springs. Și de data aceasta, 
punctul său forte au fost exercițiile 
libere. Programul ei a stîrnit aplau-'- 
zele publicului spectator și sufra
giile arbitrilor, care i-au acordat 
note de 5,9 și 5,8. In urma excelentei 
sale evoluții de la „libere", Gabrielle 
Seyfert a remontat handicapul de 
16,5 puncte ce o despărțea de lidera 
figurilor impuse, austriaca Beatrix 
Scliuba. Gabrielle Seyfert și-a adju
decat titlul suprem cu un total de 
2 795 puncte, fiind urmată în clasa
ment de Beatrix Schuba (Austria) — 
2 709,4 puncte, Suzana Almassy (Un
garia) — 2 704,6 puncte, Julie Lynn 
Holmes (S.U.A.) — 2 696,2 puncte, 
Janet Lynn (S.U.A.) — 2 663,4 puncte, 
Linda Carbonetto (Canada) — 2 616 
puncte.

In proba masculină, după termina
rea exercițiilor impuse, conduce de
tașat americanul Tim Wood cu 1300 
de puncte. 11 urmează în clasament 
Ondrej Nepela (Cehoslovacia) — 
1173,3 puncte, Patrick Pera (Franța) 
— 1147,1 puncte, Gary Visconti 
(S.U.A.) — 1 086,4 puncte.

LISTA DE ClȘTIGURI
la depunerile pe obligațiunile 

C.E.C. cu cîștiguri
TRAGEREA LA SORTI 

DIN 28 FEBRUARIE 1969

ÎN CÎTE
CAMPION AȚELE REPUBLICA

NE DE SCHI au continuat vineri la 
Poiana Brașov cu desfășurarea pro
bei de slalom uriaș. La masculin a 
terminat învingător Dan Cristea 
(C. S. Sinaia). Titlul la feminin a 
fost cîștigat de Ilona Mikloș (A.S.A. 
Brașov).

LA ZAKOPANE s-a disputat Ieri 
proba de 20 km din cadrul campio
natului mondial de biatlon. Victo
ria a fost repurtată de schiorul 
sovietic Alecsandr Tihonov, crono
metrat în lh 22’46”2/10 (5’ penalizare). 
G. Vilmoș (România) s-a 
locul 11, în lh 26’38”8/10.

LA RIO DE JANEIRO 
tat meciul internațional 
dintre selecționata U.R.S.S. și for
mația braziliană Vasco da Gama.

clasat pe

s-a dispu- 
de fotbal

VA RÎNDURI
Fotbaliștii sovietici au obținut victo
ria cu scorul de 1—0 (0—0).

LA BUDAPESTA s-a desfășurat 
returul meciului Dinamo Moscova- 
Ujpest Dozsa, contînd pentru „opti
mile" de finală ale „Cupei campio
nilor europeni" la volei feminin. 
Victoria a revenit oaspdtelor cu sco
rul de 3—1 (15—12, 15—12, 14—16,
15—6). învingătoare și în primul joc 
(scor 3—0). voleibalistele » sovietice 
s-au calificat pentru sferturile de 
finală ale competiției. >

LA NEAPOLE, în cadrul sferturi
lor de finală ale „Cupei Cupelor" la 
baschet masculin, echipa locală Fides 
Partenope a întrecut cu scorul de 
98—61 (45—28) formația Panathinai- 
kos Atena.

LA HALLE (R. D. Germană) a 
avut loc returul meciului dintre S.C.

Chemie Halle și Wisla Cracovia, con
tînd pentru grupele semifinale ale 
„Cupei campionilor europeni" la 
baschet feminin. Gazdele au obtinut 
victoria cu 57—43 (33—20). In pri
mul joc, baschetbalistele poloneze 
cîștigaseră cu scorul de 62—53.

IN TURNEUL INTERNATIONAL 
DE ȘAH „TALLIN ’69“ s-au dispu
tat partidele întrerupte. Iuliu Szabo 
(România) a pierdut la sovieticul 
Arulaid (partidă întreruptă în runda 
a 4-a), iar Barcza a cîștigat la Etruk. 
In clasament, după cinci runde, con
duce Stein (U.R.S.S.) cu 4 puncte, ur
mat de Gufeld, Gipslis, Nei și Aru
laid (toți U.R.S.S.) — cu cîte 3,5 
puncte fiecare etc. Iuliu Szabo (Ro
mânia) totalizează 1,5 puncte și o- 
cupă locul 10 în clasament.
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1 39 898 49 100 000 100 000
1 41 137 14 75 000 75 000
1 27 425 ■ 22 50 000 50 000
1 35 468 07 25 000 ’ 25 000
1 35 810 42 10 000 10 000
1 13 950 05 5 000
1 49 843

£■2 
£ £ 
4)

01 ăooo 10 000

80 735 17 2 000
80 212 34 2 000 320 000
80 368 29 1000
80 615 36 1000
80 073 34 1000
80 348 46 1000 320 000

800 14 27 800
800 76 37 800
800 08 43 800 1 920 000

2 887 TOTAL: 2 830 000

Cîstigurile revin întregi obliga
țiunilor de 260 lei. Obligațiunile de 
100 lei. 50 lei și 25 lei primesc 1/2, 
1/4, respectiv 1/8 din cîstigurile de 
mai sus. In valoarea cîștigurilor este 
cuprinsă si valoarea nominală a 
obligațiunilor cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se face prin fi
lialele C.E.C.

pămîntul a-

este tabloul > 
mișcării de 

pe care ra- 
zona de sud
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$ wM—...........    ne....... ............m 21,00 — Film serial : ;,Sftntul“.

Programul I
16,00 — Campionatul mondial de 

hochei (grupa B). România 
— Polonia (înregistrare).

17.30 — Telex TV.
17,35 — Medicul vă 

Sănătate și 
prin igienă șl gimnastică. 
Prezintă dr. Mia Petric șl 
dr. Edith Petruț.

. 17,50 — Pentru copil șl școlari. 
Emisiune muzlcal-dlstrac- 
tlvă.

18.30 — Noile aventuri ale echi
pajului Val-Virtej : „Po
veste în jurul unei săbii" 
(I). Scenariu de O. Sava șl 
Tudor Valeriu.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — Mîine, alegeri !
19,45 — Cîntec mîndru-n țară 

auzi. Muzică populară ro
mânească.

20,00 — Tele-enclclopedla. In cu
prins : © Cultura © Optica 

© Marea (XII) © Kra.

21,50 — Lira — Frumoasă patrie. 
Emisiune de versuri.

22,00 — Mărțișor în sol major. E- 
mlslune muzlcal-coregra- 
fică.

22.40 — Telejurnalul de noapte.
22,55 — Campionatul mondial 

patinaj artistic : proba 
figuri libere femei 
registrare).

23.40 — închiderea emisiunii
gramului L

de 
de 

(în-
pro-

sfătulește. 
frumusețe

Programul II
20,00 — Telex TV.
20,05 — Parada formațiilor de 

zică ușoară. Formația 
Miodrag Marlnkovlcl.

20,25 — Revista revistelor de Ște
fan Augustin Doinaș.

20,40 — Studioul muzical. Rapso
dia I de George Enescu. 
Prezintă muzicologul Grl- 
gore Constantlnescu.

21,10 — Desene animate.
21,20 — Recitalul de sîmbătă seara. 

Pianista Georgeta Ștefă- 
nescu-Barnea șl formația 
„Camerata".

22,00 — Roman foileton ! „Forsyte 
Saga" (24).

22,50 — închiderea emisiunii pro
gramului II.

mu-

Radioreceptorul „Istria"

Dintre radioreceptoarele sta
ționare, tip superheterodină, 
vă prezentăm în imagine un 
aparat cu 4 lungimi de undă, 
4 tuburi electronice, redresor 
cu seleniu, difuzor permanent 
dinamic de 3 W. Este radio
receptorul „Istria", care are 
încorporată în cutie o antenă 
dipol pentru recepția emisiu
nilor în gama U.U.S. Pentru

cinema
A»

x* .r...m.*«s
■* >" :

conectarea gamelor de unde 
dispune de o claviatură cu 4 
clape. Are butoane de reglaj 
pentru acord fin și volum so
nor.

De menționat faptul că poa
te fi folosit la rețeaua de cir
cuit de 220, 120 și 110 volți.

Costul unui aparat este de 
935 lei.' Se vinde și cu plata în 
rate.

o ...Apoi s-a născut legenda : REPUBLICA — 9,30 J
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.
• Rolls Royce-ul galben i PATRIA — 10 ; 12,45 ; 15,15 ; 
18 ; 20,30, BUCUREȘTI — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Bună ziua, contesă : FESTIVAL — 8,30 ; 11 ; 13.30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, GRIVIȚA — 9,30 ; 12,15 ; 15,30 ; 18 ; 20,45, 
MODERN — 9 ; 11,15 ; 13;30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Pianele mecanice : LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45, VICTORIA — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 20,45.
• Un om pentru eternitate : CENTRAL — 9,15 ; 11,45 ; 
14,15, GLORIA — 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 17 ; 19,30.
• Cuțitul în apă : CENTRAL — 16,45 ; 19 ; 21.
• Feldmareșala : LUMINA — 9—15,45 tn continuare ;
18.30 ; 20,45, MIORIȚA — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
BUZEȘTI — 15,30 ; 18.
e Urletul lupilor : BUZEȘTI — 20,30.
• Dominika șl prietenii el : DOINA — 9 ; 10,30 ; 12 ;
13.30 ; 16.
o Neînțelesul : DOINA — 18,15 ; 20,30.
• Hlroșima, dragostea mea : UNION — 20,30.
• Strigătul : UNION — 15,30 ; la 18 — desene animate. 
O Brutarul din Valorgue : CINEMATECA — 10 ; 12,30 ;
14.30 ; 16,30.
O Bilanț în plin marș ; Un program de propășire 
economică ; Agricultura socialistă în plin avînt ; Atle
tism ; Metamorfoze : TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.
O Rio Bravo : FEROVIAR — 8,45—14 în continuare ;
17.45 ; 20,45, EXCELSIOR — 10 ; 13 ; 16 ; 19, MELODIA —
9.30 ; 13 ; 16,45 ; 20, FLAMURA — 9 ; 11,45 ; 14.45 ; 17,45 : 
20,30.
• Marele șarpe : AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, VOLGA — 0,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

o Planeta maimuțelor : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
0 Becket: DACIA — 8,30—20 în continuare.
o Expresul colonelului von Ryan : BUCEGI — 9,30 ; 
12 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, TOMIS — 8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 21.
• Căderea imperiului roman : UNIREA — 15,30 ; 19.
• Primăvara pe Oder : LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Profesioniștii : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20. 
O Acest pămînt este al meu : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
• Ziua în care vin peștii : COTROCENI — 15,30 ; 18.
• Răscoala : COTROCENI — 20,30.
© Astă seară mă distrez I FLOREASCA — 9 : 11,15 ; 
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Samuraiul : VIITORUL — 15,30 ; 18.
© Pantoful cenușăresel : VIITORUL — 20,30.
O Un delict aproape perfect: MOȘILOR — 15,30 ; 18, 
RAHOVA — 15,30 ; 18.
• Soare șl umbră : MOȘILOR — 20,30.
• Tunelul : RAHOVA — 20,30.
• Hombre : POPULAR — 15,30 ; 18.
• Bela : POPULAR — 20,30.
• Ce noapte, băieți 1 : MUNCA — 16 ; 18.
© Mica romanță de vară : MUNCA — 20.
• Hoțul de piersici : FLACĂRA — 15,30.
® Winnetou (seria III-a) : FLACĂRA — 18 ; 20,30.
O Pensiune pentru holtei : ARTA — 9,15—16,15 în con
tinuare ; 18,15 ; 20,15.
o Columna (ambele serii) : VITAN — 15,30 ; 19, COS
MOS — 15,30 ; 19.
O Aventurile iul Tom Sawyer ; Moartea iul Joe India
nul : PROGRESUL — 15,30 ; 19.
O Operațiunea San Gennaro : CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
© Suflete tari : PACEA — 16 ; 19,15.
e Premiere strict secrete : FERENTARI — 15,30 ; 18 î 
20,15.

teatre
e Filarmonica de stat „George Enescu" (la Ateneul 
Român) : Concert simfonic — 20. Dirijor : Mircea 
Crlstescu. Soliști : Regis Pasquler (Franța), Martha 
Kessler.
O Opera Română : Lucia de Lammermoor — 19,30.
• Teatrul de Operetă : Prințesa circului — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caraglale- (sala Comedia) I 
Idiotul (premieră) — 19,30 ; (sala studio) : Travesti — 
19,30.
• Teatrul de Comedie : Ucigaș fără simbrie — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu) : D-ale carnavalului — 20 ; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Photo Finish — 20.
© Teatrul „C. I. Nottara** (sala Magheru) : Lovitura —. 
19,30 ; (sala Studio) : Cafeneaua cameleonilor — 20.
• Teatrul Mic : Tango — 15 ; Iertarea — 20.
O Teatrul Glulești : Meșterul Manole — 16 ; (la Sala 
Palatului) : Cursa de șoareci — 19,30.
O Teatrul „Barbu Delavrancea" : Doamna de la Maxim 
— 20.
© Teatrul „Ion Creangă" : Andromaca — 18,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Dibuk — 20.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Șori
celul și păpușa — 16 ; Nocturn II (spectacol pentru 
adulțl) — 21,30 ; (sala din str. Academiei) : Aventurile 
lui Plum-Plum — 17.
© Teatrul „C. Tănase" (sala Savoy) : Cafeaua cu lapte 
de adio — 19,30 ; (sala din Calea Victoriei nr. 174) : 
Varietăți pe portativ — 19,30.
O Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicat», 
lor : Selecțiuni ’68 — 20.
• Circul de stat: Circul are cuvîntul — 19,30.



ORIENTUL

APROPIAT slovac, președintele părții cehoslovace 
a acestui comitet, care se află într-o 
vizită în capitala Iugoslaviei.

Londrâ. Demons- 
trafie a partizani
lor pâcii englezi 
în sprijinul luptei 
Frontului National 
de Eliberare din 
Vietnamul de sud 
si pentru desfi
ințarea blocului 

N.A.T.O.

Agenda economica

wiața internațională

VIETNAMUL DE SUD
*

Forței® patriotic® continuă
atacurile simultane

SAIGON 28 (Agerpres). — în cea 
de-a șasea zi a ofensivei lansate de 
F.N.E., forjele patriotice sud-vietna- 
meze au continuat să acționeze în 
cele patru regiuni tactice ale Viet
namului de sud, bombardînd cu obuze 
și rachete, după cum scrie cores
pondentul agenției U.P.I., 25 de o- 
biective militare americane și saigo- 
neze. Printre acestea, menționează 
agenția citată, se află imensul com
plex militar aero-nava! de la Da 
Nang; în timpul bombardamentului 
efectuat asupra bazei, o rachetă a 
atins un depozit de muniții, situat 
în apropierea podului care leagă

portul Da Nang de localitatea cu 
același nume, provocînd o enormă 
explozie care a zguduit întreg orașul 
și a distrus parțial trei nave ame
ricane.

Forțele patriotice au mal bombar
dat și atacat în noaptea de joi spre 
vineri baza militară americană de 
la An Hoa, baza de Ia Duc Pho, baza 
aeriană de la Pleiku, situată în Pla
tourile înalte, baza de la Long Binh, 
amplasată la 30 de kilometri 
nord-est de Saigon, baza de la Tay 
Ninh, la aproximativ 90 de kilometri 
de capitală.

>

DEZBATERE
DESPRE COMERȚUL

INTERNAȚIONAL
*

CORESPONDENȚA DIN GENEVA 
DE LA HORIA LIMAN

La Geneva au luat sfîrșit lu
crările Comisiei pentru comerț in
vizibil și finanțarea legată de co
merț din cadrul UNCTAD. Așa 
cum remarcă observatorii de pre
să, principalele probleme înscrise 
pe agenda dezbaterilor au rămas 
nerezolvate. Participanta nu au 
reușit să ajungă la un acord a- 
supra volumului și condițiilor re
surselor financiare ce urmează să 
fie destinate țărilor „lumii a 
treia".

In cursul dezbaterilor s-a sub
liniat importanta deosebită a efor
turilor proprii pentru 
insuficientei dezvoltări 
unei economii viabile, 
du-se în același timp 
unui comerț pe baze 
reciproc avantajoase, fără nici un 
fel de discriminări. Țările capita
liste dezvoltate au eludat proble
ma facilitării accesului pe piețe
le lor a produselor țărilor în curs 
de dezvoltare, precum si cea a 
obstacolelor tarifare și netarifare 
impuse acestora si care, practic, 
constituie un baraj în calea dez
voltării. Reprezentanții „lumii a

înlăturarea 
și crearea 
evidențiin- 
necesitatea 
echitabile.

în 
că
a-

treia" au stăruit cu1 insistentă 
cuvîntările lor asupra s faptului 
se impune lichidarea tuturor 
cestor practici. Importanța unor 
schimburi largi, nediscriminatorii 
în cadrul programului celui de-al 
doilea deceniu al dezvoltării, a 
fost reliefată si de delegații ță
rilor socialiste. S-a apreciat ca 
un element pozitiv faptul că. pînă 
în anul 1970. comerțul între țările 
socialiste și țările în curs de dez
voltare va spori cu 
patru miliarde dolari, 
anul 1967.

Pe de altă parte, 
la așa-zisul „ajutor 
prezentanții lumii a 
ratat că țările în curs de dezvol
tare. departe de a fi beneficiare, 
sînt obligate să plătească ..ajuto
rul" la un preț (rezultat din do- 
bînzi și dividende) depășind va
loarea lui efectivă. Ele au -.cu
mulat o datorie externă de 40 
miliarde dolari, in aceste condi
ții decalajul economic între țările 
în curs de dezvoltare și cele in
dustriale adîncindu-se în mod în
grijorător.

aproximativ 
In raport cu
referindu-se 
extern", re- 
treia au a-

CHILE

NEW YORK 28. — Reprezentan
tul special al secretarului general al 
O.N.U. în Orientul Apropiat, Gunnar 
Jarring, va întreprinde la începutul 
săptămînii viitoare un turneu în capi
talele unor țări arabe și la Ierusalim, 
s-a anunțat la sediul O.N.U. în pre
zent, el se află la cartierul său gene
ral din Nicosia (Cipru). S-a aflat că 
noua rundă de consultări a lui Jarring 
cu părțile în conflict este legată de 
raportul pe care acesta urmează să-l 
prezinte secretarului general al 
O.N.U., U Thant. Potrivit acelorași 
surse, acest raport ar urma să fie fo
losit în convorbirile bilaterale dintre 
reprezentanții marilor puteri, care au 
loc de cîteva săptămîni.

★
CAIRO 28. — Ziarul egiptean „Al 

Ahram" scrie că Mahmud Fawzi, con
silier al președintelui Nasser pentru 
afaceri externe, va avea o convorbire 
cu Henry Cabot Lodge, șeful delega
ției americane la 'convorbirile de la 
Paris.

Întîlnirea, la care vor fi discutate 
probleme privind situația din Orien
tul Apropiat, va avea loc la 7 martie, 
scrie ziarul. La această dată Fawzi 
se va afla la Paris, unde va avea con
vorbiri cu președintele de Gaulle și 
oficialități franceze privind situația 
din Orientul Apropiat ■

★
TEL AVIV 28. — în urma unui ra

port al comisiei de anchetă, aprobat 
de procurorul militar și șeful statului 
major israelian, un căpitan al forțe
lor armate va fi tradus în fața curții 
marțiale din Tel Aviv, sub acuzarea 
de a fi dat ordin soldaților aflați în 
subordinea sa de a deschide focul, 
trăgînd și el, de asemenea, împotriva 
unui grup de femei ce manifestau în 
localitatea Rafiah, relatează agenția 
France Presse.

DESCHIDEREA LA MOSCOVA 
A REPREZENTANȚEI UNEI 
FIRME JAPONEZE

La Moscova a avut Ioc deschide
rea oficială a reprezentantei com
paniei japoneze „Kawakami Tra
ding". al optulea mare grup comer
cial japonez care si-a organizat bi
rouri permanente la Moscova, care 
reprezintă interesele a 13 firme. So
cietatea „Kawakami Trading" și-a 
sporit tranzacțiile cu organizațiile 
sovietice de comerț exterior de pes
te patru ori în ultimul deceniu, iar 
anul trecut valoarea schimbului lor 
de mărfuri s-a cifrat la 46 milioa
ne dolari.

PRODUCȚIA MONDIALĂ ÎN 
1968

PROTOCOL COMERCIAL 
UNGARO—VEST-GERMAN

între delegații guvernamentale 
conomice ale R. P. Ungare și R. 
a Germaniei au avut loc recent tra
tative. Părțile au examinat relațiile e- 
conomice bilaterale și au exprimat 
intenția de a le dezvolta. în acest 
scop, contingentele schimburilor de 
mărfuri stabilite anterior vor fi spo
rite de ambele părți. Cu acest pri
lej a fost semnat protocolul pe anul 
1969. ’

CONVORBIRI IUGOSLAVO 
CEHOSLOVACE

F.

La Belgrad au început convorbirile 
între Marin Țetinici, membru al Ve- 
cei Executive Federale, președintele 
părții iugoslave a Comitetului mixt 
iugoslavo-cehoslovao de colaborare 
economică, și Vaclav Vales, vicepre
ședinte al guvernului federal ceho-

Studiul dat publicității de Secre
tariatul G.A.T.T. (Acordul General 
pentru Tarife și Comerț) precizează 
că în anul 1968 producția mondială 
a crescut cu aproximativ 6 la sută 
în raport cu anul precedent, în • timp, 
ce în 1967 s-a înregistrat un spor de 
aproape 4 la sută. Exporturile au 
sporit cu peste 11 la sută. în dece
niul care s-a scurs, exporturile mon
diale au crescut de la 108 miliarde 
dolari în 1958 la aproape 240 mi
liarde dolari în ultimul an, ceea ce 
reprezintă o creștere medie anuală 
de 8,4 la sută.

ACORD DE COOPERARE S0- 
VIETO—IUGOSLAVĂ ÎN IN
DUSTRIA DE AUTOMOBILE

Reprezentanții guvernelor U.R.S.S. 
și Iugoslaviei au semnat la Mos
cova un acord privind cooperarea 
Industriilor de automobile din cele 
două țări și livrările reciproce de 
mărfuri, în valoare de 132 milioane 
dolari.

COLABORARE 
BRITANICĂ

BULGARO—

semnat un acord 
pe termen de

Declarațiile secretarului de stat ad-interim 
pentru afaceri externe

La Sofia a fost 
bulgaro-britanic 
cinci ani de colaborare în domeniul 
științelor aplicate și tehnologiei, a- 
nunță agenția B.T.A.

BELGRAD 23. — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite: 
Luînd cuvîntul în Skupștina Fede
rală a Iugoslaviei, Mișo Pavicevici, 
secretar de stat ad-interim pentru 
afacerile externe, a vorbit despre 
activitatea politică externă și unele 
probleme actuale ale relațiilor inter
naționale ale R.S.F.I.

Vorbitorul a arătat că 
neîncrederii în Europa, 
colaborării intereuropene, 
de întărire a structurilor și a poli
ticii de bloc, frecventa manevrelor 
militare pe teritoriul țărilor euro
pene, cu participarea celei mai mo
derne tehnici de război, reprezintă 
doar unele din consecințele îngrijo
rătoare ale evenimentelor din ulti
mul timp. El a subliniat necesita
tea de a se continua, prin eforturi 
comune, linia colaborării intereuro
pene pe baza respectării stricte a 
suveranității și independentei tutu
ror statelor. Aceasta a fost și rămîne 
teza de bază a politicii de destinde
re a încordării și de colaborare în
tre țările europene, a relevat Pa
vicevici.

Vorbitorul s-a referit la convor
birile conducătorilor Iugoslaviei cu 
conducători ai altor țări, menționînd, 
printre acestea și vizita președinte
lui Tito în România, subliniind că 
convorbirile purtate cu acest prilej 
au confirmat că politica externă a 
ambelor țări este inspirată de ace
leași principii și scopuri — pacea, 
independența, suveranitatea și dez
voltarea colaborării internaționale, 
că pozițiile privind problemele de 
bază ale relațiilor internaționale și 
europene sînt identice sau foarte 
apropiate și că între popoarele și gu-

creșterea 
stagnarea 
intențiile

vernele celor două țări există o de
plină încredere reciprocă.

Referindu-se’ la diferitele varianta 
ale doctrinei privind „suveranitatea 
limitată" și la teoria despre „drep
tul la intervenție", Pavicevici a ară
tat că acestea sînt contrare princi
piilor de bază ale Cartei Națiunilor 
Unite.

Referitor Ia relațiile cu Uniunea 
. Sovietică și celelalte țări membre ale 

Tratatului de la Varșovia, el a spus 
că orientarea Iugoslaviei constă în 
dezvoltarea și în viitor a relațiilor 
prietenești și a colaborării cu toate 
aceste țări pe baza principiilor cu
noscute și acceptate în comun.

Ședința plenară
n C.C. oi U.C.I.

BELGRAD 28 (Agerpres). — La 
Belgrad au început lucrările celei 
de-a 13-a ședințe plenare a Comi
tetului Central al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia. Plenara exa
minează proiectele de rezoluții care 
urmează să fie adoptate de apro
piatul Congres al U.C.I., textul 
proiectului de statut și darea de 
seamă cu privire la activitatea C 
între Congresul al VIII-lea și;(^l 
IX-lea. Plenara va adopta, de ase
menea, un manifest cu prilejul ce- 
lei de-a 50-a aniversări a Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

agențiile de presă transmit
Ambasadorul Republicii 

Socialiste România la To- 
J{j() Ion Datcu, a oferit un cocteil 
în onoarea lui Kogoro Uemura, pre
ședintele Federațiilor Organizațiilor 
economice din Japonia, conducătorul 
delegației economice guvernamentale 
japoneze care urmează să ne viziteze 
în curînd țara. La cocteil, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă prietenească 
au participat Shigeo Horie, președin
tele Asociației pentru promovarea co
merțului cu țările est-europene, Haruki 
Mori, ministru adjunct al afacerilor 
externe, oameni de afaceri.

Mareșalul 1.1. Iakubovski, 
comandantul suprem al forțelor ar- 
,mate unite ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, și V. S. Se- 
mionov, locțiitor al ministrului afa
cerilor externe al U.R.S.S., au fost 
primiți vineri la Berlin de Walter 
Ulbricht, președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane. Agenția A.D.N. 
anunță că la convorbirea ce a avut 
loc cu acest prilej au participat Willi 
Stoph și alte persoane oficiale.

Comunicat sovieto-po- 
IOilCZ. 1“ comunicatul cu privire la 
vizita în U.R.S.S. a lui Stefan Jedry- 
chowski, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P., ministrul afaceri
lor externe al R. P. Polone, dgt publi
cității la .Moscova, se arată că ministrul 
de externe polonez a fost primit de 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., Nikolai Podgomîi, 
președintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. Jedrychowski a avut convor
biri cu ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., Andrei Gromîko. în comu
nicat se arată că au fost discutate o 
serie de probleme internaționale și pro
bleme referitoare la relațiile dintre cele 
două țări.

Mao Tze-dun, președintele 
C.C. al P.C. Chinez, a primit vi
neri delegația guvernamentală a Re
publicii Guineea, în frunte cu N’Fa- 
mara Keita, ministrul comerțului, 
transporturilor și telecomunicațiilor al 
Guineei, cu care a avut o convorbire 
prietenească. în aceeași zi, delegația 
guvernamentală din Guineea a fost pri
mită de Ciu En-Lai, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chineze.

PREȘEDINTELE NIXOH 
LA PARIS

I
REEVALUĂRI POLITICE J

I
in Republica Domi- R 

inițiativele vizînd 1 
rea O.S.A. în sen- »

I
I
I

Leonidas Kyrkos și Ma- 
nolis Glezos, foști membri în 
conducerea Uniunii democratice de 
stînga din Grecia (E.D.A.) și a ziarului 
„Avghi", au fost condamnați joi de un 
tribunal din Atena la cîte 4 luni în
chisoare, pe motivul că ar fi săvîrșit 
un delict de presă în perioada dinain
tea preluării puterii de către actualul 
guvern militar. Cei doi lideri ai forțe
lor de stînga din Grecia fuseseră ares
tați imediat după 21 aprilie 1967.

Joi, la Centrul cultural din 
Belgrad a avut loc o seară a fil
mului românesc. Cu acest priiel, 
publicistul Stevan Iovicici a vor
bit despre cinematografia româ
nească. Apoi a fost prezentat fil
mul „Duminică, la ora 6".

.»

0 hotărîre a guvernului 
din Congo (B) cu privire la îm
părțirea teritoriului țării în șase zone 
militare a fost dată publicității la 
Brazzaville. Comandamentul fiecărei 
zone este subordonat direct comanda
mentului Armatei Populare Naționale 
Congoleze (Brazzaville).

Scena politică chiliana 
este dominată în aceste 
zile de definitivarea pre
gătirilor în vederea ale
gerilor parlamentare de du
minică. considerate de ob
servatori drept. o repetiție 
generală înaintea scrutinu
lui prezidențial de anul vi
itor. Cu acest prilej ur
mează să fie reînnoită în 
întregime componența Ca
merei deputaților (150 de
putați) și mai mult de ju
mătate din Senat.

Intensele dezbateri pre
electorale au gravitat cu 
precădere, cum era și de 
așteptat. în jurul bilan
țului celor patru ani de 
guvernare democrat-crești- 
nă. tot de aici plecând si 
pronosticurile privind șan
sele fiecărei grupări. A- 
proape în unanimitate se 
acceptă, inclusiv de cei în 
cauză, faptul că partidul 
democrat-crestin se pre
zintă acum la urne în 
condiții mai puțin favo
rabile decît în ultimele 
trei reprize electorale: 
alegerile prezidențiale din 
1964, cele parlamentare din 
1965 și alegerile munici
pale din 1967. Explicația 
trebuie căutată în primul 
rînd în ceea ce s-a acu
mulat la pasivul guvernă
rii democrat-creștine. Dacă 
pe de o parte este incon
testabil că față de prede
cesorii săi guvernul Frei 
marchează un avans vizi
bil sub multiple aspecte. 

, pe de alta se apreciază că 
el a provocat multora ne
mulțumiri și deziluzii.

Frei a determinat ade
ziunea unor pături largi 
prin proclamarea inten
ției de a proceda la rea
lizarea unor reforme eco- 
nomico-sociale pe cit* de 
indispensabile, pe atît de

ignorate de foștii guver
nanți : reforma agrară, a 
învățământului. așa-numita 
„chilenizare" a cuprului 
(principala bogăție a tării), 
reforma fiscală.

Pașii întreprinși pe 
lea înfăptuirii unora 
aceste reforme relevă 
caracterul lor limitat, 
tul că nu au reușit 
lichideze distanta 
prevederile ___
Frei și realitățile din Chi
le. Proiectele de reformă 
agrară, de pildă, nu și-au 
propus astfel decît un scop 
modest în raport cu ceea

ca- 
din 

însă 
lan

să 
dintre 

- programului

lion) șî „Exotica" (Anacon
da) si o oarecare creștere 
a producției de cupru. 
Partea cea mai mare a be
neficiilor revine 
trusturilor străine, 
pendenta economică 
rii rămînînd astfel 
în continuare într-un 
cheie, cu toate consecințe
le ce decurg de aici.

La pasivul guvernării 
democrat-creștine figurea
ză 
mei 
proiectatul 
gresiv 
măsură

totuși 
inde- 
a tă- 
lezată 
sector

și capitolul refor- 
fiscale. deoarece 

impozit pro
ve venit — o 
lăudabilă menită
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ar reclama o solutiona- 
veritabilă a necesități- 
agriculturii chiliene 
genere. E destul 

_ menționăm că la o 
țară cu aproximativ trei 
milioane și jumătate popu
lație rurală, dintre care pa
tru la sută stăpînesc peste 
jumătate din fondul fun
ciar, iar vreo șaizeci la 
sută sînt lipsiți de pământ, 
împroprietărirea în ritmul 
prevăzut (doar a 17 000 de 
familii în mai bine de pa
tru ani) ar trebui să du
reze cîteva decenii, chiar 
fără a socoti sporul demo
grafic anual.

In ce privește „chileni- 
zarea" cuprului, aceasta a 
însemnat pînă acum cum
părarea de către statul chi
lian a 51 la sută din ac
țiunile companiei „El Te- 
niente" (Grupul Braden), 
cite 25 la sută din cele 
ale companiilor „Minera 
Andina" (Cerro Corpora-

ce 
re 
lor 
în 

■să

să capteze mijloace ne
cesare finanțării obiective
lor economice si sociale de 
unde acestea existau din 
belșug — s-a transformat 
ulterior în contrariul ei și 
în loc să atingă cercurile 
oligarhice, a atentat tot 
la buzunarul păturilor ma
joritare. Cum inflația (ne
domesticită cu toate efor
turile guvernului) a mic
șorat și așa cîștigurile sa- 
lariaților. măsura nu a 
făcut decît să agraveze si
tuația acestora, provocînd 
un puternic val de nemul
țumiri.

Acțiunile de politică ex
ternă ale guvernului Frei 
sînt trecute de cei mai 
multi dintre observatori la 
partea activă a bilanțului, 
fiind apreciate ca un ele
ment care va cîntări se
rios în favoarea democra
ților creștini. Neconformis- 
mul manifestat fată de 
proiectul S.U.A. de consti-

tuire a „forței armate in— 
teramericane". condamna
rea vehementă a interven
ției imperialiste nord-ame- 
ricane în Republica Domi
nicană.
reformarea O.S.A. în sen
sul de a o transforma din- 
tr-o filială a Departamen
tului de Stat într-un or
ganism care să 
necesităților de 
multilaterală a 
mericii Latine.
desfășurată în diferite fo
ruri internaționale pe li
nia apărării principiilor de 
autodeterminare a popoare
lor si neamestecului în tre
burile interne, stabilirea de 
relații diplomatice si de 
colaborare economică cu o, 
serie de țări socialiste ■ 
toate au fost de natură să 
sensibilizeze opinia publică 
chiliana, să mărească pres
tigiul international al tării

Pornind de la acest bi
lanț. liderii democrat-creș- 
tini sînt în general opti
miști. așa cum au ținut 
s-o arate în cursul cam
paniei electorale. în ce 
privește menținerea la pu
tere. heascunzîndu-si însă 
o oarecare neliniște în ce 
privește păstrarea unei 
■'reprezentări parlamentare 
la acel nivel care să le 
permită continuarea unei 
guvernări monocolore. O 
astfel de eventualitate ca 
cea din urmă a constituit 
de altfel un viu subiect 
de discuție în timvul ul
timelor săptămâni, avansîn- 
du-se diverse soluții, prin
tre care cele mai răspân
dite s-au referit la o e- 
ventuală ..deschidere spre 
stînga". Dacă o astfel de 
problemă se va ridica cu 
adevărat, acest lucru poa
te fi arătat numai într-un 
viitor foarte apropiat.

Generalul-maior John Hu
ghes, comandantul trupelor ameri
cane din nordul Italiei și comandant 
al sectorului aerian al N.A.T.O. din 
sud-estul Europei, a murit joi, în urma 
prăbușirii unui avion militar, la bor
dul căruia se afla. Se crede că pră
bușirea avionului se datorește unei 
defecțiuni a motorului.

răspundă 
dezvoltare 
țărilor Af
ectivitatea
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Consiliul de Miniștri fran
cez, reunii sub președinția genera
lului de Gaulle, a aprobat joi seara 
un proiect de lege care va fi supus 
unui referendum popular la 27 apri
lie. Textul proiectului prevede două 
reforme : prima se referă la reorgani
zarea teritorială a Franței, iar cea de-a 
doua are în vedere schimbarea atribu- 
țiunilor Senatului, care urmează să se 
transforme într-un for de examinare a 
problemelor economice, sociale și cul
turale.

Aproximativ 12 000 de 
țărani indieni au participat 
la o demonstrație organizată 
în orașul Gauhati (statul Assam), reven- 
dicînd îmbunătățirea condițiilor lor de 
viață. Potrivit relatărilor ziarului „Ti
mes of India", manifestanții au cerut 
autorităților să ia măsuri în vederea 
împroprietăririi țăranilor lipsiți de pă- 
mînt și pentru îmbunătățirea sistemu
lui de retribuire a muncii în agricul
tură.

Comisia drepturilor omu
lui a adoptat prin aclamații 
un proiect de rezoluție Pre- 
zentat de 12 țări, în care se condamnă 
politica de apartheid practicată de 
guvernul Africii de Sud. Comisia lan
sează, în rezoluția votată, un apel că
tre opinia publică mondială, cerindu-i 
să încurajeze și să sprijine eforturile 
comunității internaționale, urmărind 
eliminarea practicilor odioase ale a- 
partheidului.

Pe aeroportul din Tou
louse totul este pregătit 
pentru primul zbor 31 avi°nu- 
lui supersonic de pasageri „Concorde". 
Agenția France Presse anunță că, dacă 
condițiile meteorologice vor permite, 
zborul va începe astăzi la ora 10 
G.M.T. După încheierea zborului, a- 
paratul va fi supus unui riguros control 
tehnic.

Lucrările Comitetului 
O.N.U. pentru definirea no
țiunii de agresiune au încePut 
la New York. Comitetul a fost creat 
printr-o rezoluție a celei de-a 22-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U. și 
cuprinde 35 de membri, printre care 
și România.

Monevre militare ale
N.A.T.O. au început în regiunea Ca
nalului Mînecii. Participă unități na
vale belgiene, daneze, olandeze, portu
gheze, britanice, americane și norve
giene.

Puternica mișcare seis
mică 06 8 avut 1°° Portugalia 
în cursul nopții de joi spre vineri a 
avut o intensitate de 7,9 grade pe 
scara Richter. In cursul cutremurului, 
care a durat 60 de secunde, o per
soană și-a pierdut viața, iar alte 60 au 
fost rănite. La Lisabona, curentul 
electric a fost întrerupt timp de 35 de 

. minute/ iar în diferite cartiere ale 
orașului au fost întrerupte și legătu
rile telefonice. Cutremurul a fost re
simțit, cu o intensitate mai slabă, în 
Spania, Maroc și Gibraltar.

De vineri după-a- 
j miază, președintele

■ Nixon se află în Eran-
• ța, ultima etapă a peri-
j plului său european.
■ Pe aeroportul Orly,
■ noul șef al administra-
j ției americane a fost

primit de președintele
• de Gaulle, de premie-
j rul Couve de Murville

și de alte persoane o- 
ficiale. Prima rundă a 

. convorbirilor Nixon- 
de Gaulle a avut loc 
chiar în cursul după- 
amiezii. întrevederile 
celor doi președinți 
continuă sîmbătă di
mineața, în afara Pa
risului, la Versailles, 
urmând să se încheie 
duminică la prînz în 
capitală.

După părerea majo
rității observatorilor, a- 
ceste întrevederi mar. 
chează un nou capitol 
în relațiile franco-a- 

* mericane. Intr-adevăr, 
pentru prima oară 
după opt ani un pre
ședinte al S.U.A. vine 
în Franța. Ultima în
trevedere dintre șefii 
celoț ■ două • state 
(Johnson-de Gaulle) a 
avut loc în 1963, cu 
prilejul funeraliilor lui 
Kennedy. De atunci 
mulți nori au întune
cat relațiile franco-a- 
mericane. Acțiunile 
întreprinse de Franța 
pentru a se degaja 
din blocul militar 
N.A.T.O., poziția sa 
de dezaprobare a a- 
gresiunii americane 
din Vietnam, precum 
și contestarea actualu-

lui sistem monetar 
internațional bazat pe 
dominația dolarului 
au produs fisuri apre
ciate ca serioase în 
raporturile dintre cele 
două țări.

După cum se consi
deră în cercurile poli
tice franceze, în ulti
mul timp unele diver
gențe dintre Paris și 
Washington s-au a-
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planat într-o oarecare 
măsură, mai ales după 
alegerea lui Nixon ca 
președinte, într-o se
rie de probleme im
portante ale vieții 
internaționale, noua 
administrație afirmînd 
puncte de vedere de 
natură să atenueze di
vergențele. Se amin
tește în acest sens po
ziția președintelui Ni
xon în favoarea unei 
reforme monetare, cu 
toate că el a evitat să 
se pronunțe asupra te
zei franceze privind 
revalorizarea aurului.

Avînd totuși în ve
dere divergențele e- 
xistente, nici oficiali
tățile americane, nici 
cele franceze nu aș
teaptă rezultate senza
ționale de la aceste 
convorbiri, care se re
zumă la un schimb de 
vederi. „Nu trebuie, 
firește, să așteptăm

vreun miracol de pe < 
urma dialogului de la y 
Paris", avertizează o. 
ficiosul gaidlist „La 
Nation" care amin- y. 
tește că „în numeroa- > 
se puncte, cele două < 
diplomații au optici 
prea diferite pentru > 
ca ele să poată 
fi uniformizate . La f-ș, 
rîndul său, „Com-t^r* 
bat" observă că £ 
dacă la Londra, Bru- > 
xelles, Roma și Bonn 
președintele S.U.A. a 
avut în fața lui per- > 
soane „înțelegătoare, 
complezente", la Pa- < 
ris situația nu va fi > 
aceeași. >

Semnificativ în ceea < 
ce privește modul în S 
care este privită aci < 
vizita președintelui a- y. 
merican este conside- > 
rat răspunsul dat de < 
ministrul de externe S 
Debrâ la întrebarea C 
„Ce așteptați de la > 
S.U.A. pusă de un < 
gazetar francez. „Ni- 
mic altceva decît res- > 
pect", a răspuns mi- y 
nistrul. Acest respect, < 
în concepția oficiali- A, 
taților franceze, re- > 
levă „France Soir", 
„înseamnă recunoaște- < 
rea fără rezervă o > 
dreptului de a duce o 
politică independentă, 
proprie". >

Vizita președintelui 
Nixon la Paris se în- S. 
cheie duminică după- 
amiază, cînd el va 
pleca pentru a doua 
oară la Roma, în ve- 
derea unei întrevederi < 
cu Papa Paul. >

LONDRA

Controversă în jurul
reformei sindicatelor engleze

LONDRA 28. — Corespondentul 
Agerpres, L. Rodescu, transmite : 
Proiectul de reforme al sindicatelor 
britanice, cuprins în Cartea Albă 
prezentată de Barbara Castle, mi
nistru pentru problemele muncii și 
productivității, continuă să în- 
tîmpine o rezistență crescîndă din 
partea sindicatelor. în cadrul unei 
mișcări mai largi și-a exprimat 
acum opoziția și un grup de depu- 
tați laburiști de stînga.

Intenția acestora, după cum au 
anunțat doi dintre ei, și anume 
Stanley Orme și Russell Kerr, este 
de a-și manifesta împotrivirea în 
cadrul dezbaterilor din Camera Co
munelor, care urmează să aibă loc 
săptămîna viitoare. Un proiect de 
amendament la moțiunea guvernu-

Iui de aprobare a Cărții Albe a 
fost semnat pînă acum de 30 de 
deputați laburiști, în mare parte 
membri ai aripii de stînga, cărora 
li s-au alăturat și cîtiva deputați 
de centru. Acest amendament al 
așa-numitului grup de la Tribune 
respinge în întregime Cartea Albă, 
în timp ce o altă parte a deputați- 
lor laburiști încearcă să desprindă 
din propunerile Cărții Albe unele 
profituri care ar fi favorabile sin
dicatelor. în cercurile conducerii 
Partidului laburist se așteaptă ca 
aproximativ 40 pînă la 50 de depu- 
tați laburiști să se abțină, în cadrul 
unui vot pe care membrii de stînga 
intenționează să-l ceară la înche
ierea dezbaterilor de luni seara în 
Camera Comunelor.
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