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Pentru prosperitatea întregului popor, pentru înflorirea patriei

pentru independența și suveranitatea României, 

pentru un viitor luminos, pentru socialism

VOTAȚI CANDIDAȚII FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE!
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în fața noastră se deschid perspective mărețe. Realizarea acestor obiec
tive va duce la creșterea generală a bunăstării poporului, la ridicarea nivelului 
de civilizație a patriei noastre. Pentru înfăptuirea acestor minunate perspec
tive, Frontul Unității Socialiste vă cheamă să vă uniți eforturile. Prin votul de la 
2 martie oamenii muncii își vor manifesta voința fermă de a realiza aceste 
aspirații, de a înfăptui acest program de progres și prosperitate, de a asigura în
florirea continuă a națiunii noastre socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU

(DIN CUVÂNTAREA ROSTITĂ LA ADUNAREA ELECTORALĂ DIN CAPITALĂ)

AZI ȚARA

Azi țara votează.
Gestul prin care introducem buletinul în urnă este gestul 

gospodăresc prin care așezăm în zid cărămizi, este gestul de 
răspundere prin care întocmim planurile de viitor, este ges
tul de dragoste prin care ne legăm să ridicăm pe o nouă 
treaptă de civilizație și progres patria noastră socialistă.

Candidații noștri reprezintă Frontul Unității Socialiste, fron
tul muncii, frontul creației, frontul națiunii noastre unite sub 
conducerea Partidului Comunist Român. Fiindcă niciodată le-, 
gătura dintre ideal și faptă n-a fost mai strînsă. Fiindcă 
niciodată avîtltu! muncii creatoare â poporului român n-a căpă
tat dimensiuni mai ample, pentru dezvoltarea patriei, pentru 
bunăstarea întregii societăți. Fiindcă niciodată nu s-a realizat 
o mai deplină fuziune de vis, faptă, crez, la nivelul întregii 
societăți, decit în epoca socialismului, cînd unitatea dintre 
partid, guvern, popor a devenit temelia de granit pe care se 
reazimă progresul țării, bunăstarea națiunii, independența și 
suveranitatea României socialiste, garanția destinului ei lumi
nos.

Socialismul a redat omului demnitatea, eliberîndu-I de ex
ploatare, asuprire, umilință. Socialismul a asigurat omului un 
nou cadru social de afirmare, făcindu-1 stăpin pe vasta bază a 
economiei, științei și culturii, pe întregul sistem al conducerii 
treburilor publice, dîndu-i conștiința că el răspunde de țară, 
că dezvoltarea și înflorirea patriei asigură — prin mecanismul 
democrației socialiste — înflorirea deplină a personalității sale. 
Toate aceste realizări insuflă fiecărui cetățean, indiferent de 
categorie socială, profesiune sau naționalitate, sentimentul de 
libertate și mindrie, convingerea că se poate afirma neîngrădit 
pe tărimul vieții sociale, că își poate manifesta nestingherit 
energia, capacitatea și talentul în slujba patriei, a progresu
lui României pe drumul socialismului și comunismului.

Stăpin în țara sa, stăpin pe ziua sa de azi, cetățeanul pa
triei noastre este stăpin pe viitorul său, pe viitorul strălucit al 
României. Pe temelia victoriilor de pînă acum, acest viitor ni 
se Înfățișează azi mai limpede' decit oricînd, cu certitudinea 
prevederilor cărora le-a dat glas, în cuvîntul șău la marea 
adunare electorală din Capitală, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
în cuprinzătoarea sa expunere, care deschide o expresivă prive
liște a zilei de mîinc a patriei, se spune că, după studiile pre
liminare cu privire la programul de dezvoltare a; economiei 
naționale în următorul cincinal, în perioada 1971—1975, se va 
obține un volum al producției materiale mai mare decit cel 
realizat în intreaga perioadă a primelor trei cincinale 1951— 
J965. O țară mai bogată, cu o economie și mai prosperă, cu o 
cultură și știință înfloritoare, cu oameni demni și fericiți, be
neficiind din plin de cuceririle civilizației socialiste, astfel în
țelegem și astfel vom realiza acest program. Pornind de la rea
litățile zilei de azi, învingind dificultățile și lipsurile care mai 
persistă, ne apropiem cu pași hotărîți și repezi de acest viitor, 
reducînd an de an distanța care ne desparte de țările a- 
vansate, asigurind creșterea generală a bunăstării poporului, 
ridicarea nivelului de civilizație al patriei, perfecționarea so
cietății socialiste.

Stăpin peste înfăptuirile de pînă azi, peste perspectivele 
noastre de mîine este numai poporul muncitor. I s-a cuvenit 
tihna păcii și a creației, ca o dreaptă răscumpărare, după se
cole de lupte și jertfe. I s-a cuvenit și i se cuvine dreptul de 
a lucra pentru sine. I s-a cuvenit și i se cuvin privilegiul bucu
riei, privilegiul răsplatei după muncă, privilegiul de a-și crește 
și înzestra copiii, privilegiul de a hotărî singur asupra viitoru
lui său. Privilegii ? Nu, drepturi ! Iar aceste drepturi le-a asi
gurat poporului Partidul Comunist Român.

VOTĂM PENTRU SOCIALISM !
VOTĂM PENTRU PROGRESUL, BUNĂSTAREA, CIVILI

ZAȚIA ÎNFLORITOARE A POPORULUI ROMAN !
VOTĂM PENTRU INDEPENDENȚA NEȘTIRBITĂ ȘI SUVE

RANITATEA DESAVÎRȘ1TĂ A ROMÂNIEI!
Avuțiile țării, jeluite odinioară de moșieri și capitaliști, de 

imperialiști, sîngele adîncului care este petrolul, aurul cîmpiilor 
care este griul, munții îmbrăcați în păduri, roadele hărniciei 
acestui popor sînt toate azi ale noastre, sînt averea întregii 
societăți, sînt rampa de lansare a expediției noastre în viitor. 
Toate acestea ne aparțin datorită socialismului. Toate acestea 
au asigurat, prin osteneala și abnegația poporului român, prin 
politica de industrializare, prin politica de dezvoltare a agricul
turii, a științei și culturii, fața înfloritoare a României socia- 

, liste.
VOTĂM TENTRU VIITORUL DE AUR AL ROMÂNIEI SO

CIALISTE.
VOTĂM PENTRU LINIA POLITICA A PARTIDULUI CO

MUNIST ROMÂN.
Avem un partid care și-a făurit cauza sa sfintă din cauza po

porului român. Avem un partid care militează cu pasiune și 
răspundere pentru consolidarea prieteniei șl colaborării fră
țești cu toate țările socialiste, pentru unitatea țărilor socialiste, 
a partidelor comuniste și muncitorești, pentru întărirea frontu
lui mondial antiimperialisț, pentru colaborarea rodnică cu toate 
popoarele lumii, pe principiile respectării independenței, suve
ranității, egalității în drepturi, neamestecului în treburile in
terne, avantajului reciproc. Avem un partid care, însuflețit de 
cele mai nobile idealuri, idealurile socialismului și comunismu
lui, al progresului, al păcii și prieteniei intre toate popoarele 
planetei, reprezintă voința, bărbăția și înțelepciunea României, 
chezășia viitorului nostru strălucit.

VOTÎND PENTRU PATRIE, VOTÎND PENTRU SOCIALISM, 
VOTĂM PENTRU NOI ÎNȘINE 1

Desen de Constantin PILIUȚĂ

Vlaicu BARNA

ȚIE, PATRIE
Au venit plugarii din cîmpuri, 
Pasul apăsat ca greul pămîntului, 
Zăbunul cerului aruncat pe umeri, 
Să-ți aducă pe brațe griul și poamele, 
Lamura din brazdă, floarea din podgorii î

An venit minerii și oțelarii, 
Hainele și fețele smolite, 
Frunțile-n broboane de sudoare, 
Să-ți aducă două flori gemene : 
O floare neagră cu sclipiri de-agată 
Și una roșie, cu petale de foc ;

Au venit tăietorii din adîncul codrului, 
Păstorii de la stînele din munte, 
Tinerii și bătrînii din stupii 
roitori ai șantierelor,

Făuritorii de visuri ți cărturarii, 
Oamenii de pe vechile vetre, 
Oamenii de pe vetrele orașelor noi, 
Strănepoții lui floria și Tudor, 
Ai lui Doja și Ștefan Ludwig Roth, 
Să-ți întindă, la început de primăvară, 
Florile ostenelii și ale inimii lor 
Și să-ți spună:

. • r " ; : ■ . ..

Alegem dintre noi pe cei mai buni, 
Pe cei mai luminați, pe cei mai vrednici, 
Să ne rostească gîndul sub bolțile istoriei: 
Libertatea omului,
Libertatea Patriei,
Și-n veac să ne păstreze aceste cuceriri 
Ce ne-au crescut la subsuoară aripi 
Și fruntea ne-o înalță din țărînă.

i

PARTIDUL 
COMUNIST 
ROMÂN - 

stegarul

Cezar BALTAG

Există adevăruri simple și 
mari a căror rostire ne învede
rează sensul ființei sociale a 
fiecăruia dintre noi. Există cu
vinte puternice, care învederea
ză ochilor mintii si sufletului 
locul conștiinței noastre indivi
duale în aria marii conștiințe 
colective. Ele vorbesc despre 
apartenența noastră la un timp 
și la un spațiu care ne sînt 
dragi și care constituie însăși 
ființa noastră. Ele cuprind sen
timentele noastre cele mai no
bile. demnitatea noastră, cin
stea, curajul, idealurile pe care 
le nutrim, pentru care trăim si 
muncim și în care vedem justi
ficarea cea mai înaltă a exis
tenței noastre în lume. Ele con
centrează afectivitatea si spiri- 
:ul unui întreg popor, ale cărui 
ispiratii le întruchipează si le 
exprimă.

Cheia de boltă, verbul nucleu, 
tn care se întîlnesc liniile de

(Continuare în pag. a IV-a)

Frăție si unitate
9 9

Votul meu de astăzi, 
al unuia dintre scriito
rii maghiari din Româ
nia socialistă, patria 

, noastră a tuturor celor 
care ne-am născut pe 
acest pămînt, unde lim
ba maternă a fiecăruia 
se împlinește tn opere 
de artă ce răsună în 
inimile milioanelor de 
oameni ai muncii, vo- 
.tul meu îl dau ridică
rii noastre comune din 
suferințele veacurilor 

. întunecate, izbînzilor is
torice. comune tuturor 
celor care trăim și 
muncim în patria noas
tră, stăpîni liberi ai 
acestui pămînt. Căci pe 
acest pămînt s-au plă
mădit idealurile și soar
ta noastră comună.

1 Dau votul laudelor — 
exprimate în diferite 
limbi materne — ce 
preamăresc eliberarea 
țării noastre din beznă 
și sărăcie.

Dau votul cînțecelor 
care, în toate limbile 
celor C£-trăiesc în tara 
aceasta, alături și în. 
strînsă frăție cu poporul 
român, cinstesc egali
tatea cetățenească, sti
ma umană, înțelegerea, 
iubirea reciprocă, soli-

MELIUSZ Jozsef

daritatea și frăția, spi
ritualitatea creatoare 
de valori perene.

îmi dau votul egali
tății socialiste în drep
turi a tuturor celor 
care muncesc împreună 
în Republica Socialistă 
România pentru făuri
rea unei vieți comune 
fericite, acelora care 
muncesc pentru binele 
acestei țări. îmi dau 
votul hărniciei, efortu
rilor noastre pentru a 
înfăptui năzuințele do
rite de întregul popor, 
pentru a păstra și a îm
bogăți tot ceea ce am 
cîștigat și am realizat 
în istoria noastră co
mună prin revoluția 
clasei muncitoare și a 
întregului popor, sub 
conducerea clarvăză
toare a Partidului Co
munist Român.

Dau votul celor ce 
reprezintă forțele îna
intate ale societății 
noastre, forte întruchi
pate atît de grăitor de* 
Frontul Unității Socia

liste. Acest vot exprimă 
o dată în plus ideea u- 
nității de nezdruncinat 
a întregului popor în 

■ jurul Pa'rtidului Comu
nist Român, al condu
cerii sale. El este vo
tul dat faptelor noas
tre, creațiilor izvo- 
rîte din principiile de
mocrației socialiste, ale 
umanismului socialist, 
libertății și indepen
dentei depline și neîn
grădite ale poporului 
suveran, ale românilor 
și, în egală măsură, ale 
maghiarilor, germani
lor, sîrbilor și ale ce
lorlalte naționalități ce 
trăiesc și muncesc ală
turi de poporul român, 

îmi dau votul inter
naționalismului socia
list, frăției între toate 
popoarele țărilor socia
liste, ca și înțelegerii 
între toate popoarele 
pe pămînt ; votez pen
tru pace în lume.

îmi dau votul la tot 
ceea ce e etic, cinstit, 
în tara aceasta, expri- 
mînd hotărîrea de a 
sluji frăția între om șl 
om, de a contribui prin 
munca mea la împlini
rea idealurilor poporu

lui nostru socialist.
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Ia sută din producția de oțel a

10 ori mai mare

adevărprincipale 
înscrie pe

prin 
orbita

ori față de 1965, 
noi obiective in- 
republicană : uzi- 
din Găiești, pre

mai 
po-

J ORADEA

Treizeci și nouă de județe — 39 de oglinzi în care se reflectă imaginea amplă,_ bogată, prosperă, a întregii țări. Fiecare din aceste |udețe iți
are peisajul său, frumusețea sa, trecutul său — dar toate la un loc sînt înmănuncheate azi în același prezent, prezentul viu, dinamic, al patriei socialiste.

în vasta operă revoluționară săvîrșită de Partidul Comunist Român, în uriașul efort creator care — jntr-un singur pătrar de. veac — a
transformat din temelii viața ți înfățișarea patriei, au fost antrenate toate orașele și satele țării, toată energia si priceperea, toată hărnicia și inteligența
poporului român. Sub influența vitalizatoare a industriei, zeci și zeci de orașe s-au înscris cu tărie pe traiectoria civilizației ți a urbanizării ; pe calea agricul
turii socialiste, mii ți mii de sate au pătruns în circuitul marilor prefaceri econo mice, sociale, culturale. ...

înfăptuind cu însuflețire politica partidului, dînd viață Directivelor Congresului al )X-lea ți ale Conferinței Naționale, loate județele, patriei înain
tează în același pas viu, în ritm viguros, în frontul larg al construcției socialiste ; fiecare județ își aduce partea sa de contribuție la progresul ți înflorirea țării
întregi. Iar progresul general al patriei se reflectă la rîndul său în dezvoltarea multilaterală a fiecărui județ, alcătuind o arhitectură armonioasă ți echilibrata 
pe axa de ofer a industriei. ... . .

Cum arată azi România socialistă, reflectată în cele 39 de oglinzi ale județelor șale? în paginile ziarului nostru au apărut în ultimele săpțămîni 
ample reportaje închinate unor județe și importante centre ale țării. încercăm să surprindem în coloanele de mai joș imagini și ritmuri specifice și altor județe 
ale patriei, spicuind în acest scop realități, date, cifre, cuprinse în broșurile monografice tipărite de Consiliile județene ale Frontului Unității Socialiste. 
Dat fiind spațiul inevitabil restrîns al acestor pagini ne oprim doar la cîteva județe, iar în aceste succinte prezentări nu putem decît să sugerăm bogata paletă 
de eforturi creatoare ce caracterizează viața fiecărui județ al țării. Chiar și astfel, se încheagă din aceste imagini o hartă vie, un tablou social vibrînd de 
energia și entuziasmul întregului popor.

Pentru că, __ __ , _ ___.______,... ..
vieții noastre economice și sociale, atît de încrezătoare în viitorul său socialist.

iirvguiui pwpuf. ■
niciodată ca azi, 2 martie 1969, țara întreagă nu a pășit în fa|a urnelor cu un atît de bogat buchet de înfăptuiri în toate domeniile

ale

în 
in

Cind zici Brașov îți apare în minte un 
întreg șir de imagini: tractoare, auto
camioane. sclipitorii rulmenți, arhitectura 
noii gări din Predeal, avioane utilitare, 
superbele' garoafe de Codlea, orașul chi- 
miștilor Victoria, bogata zestre a. coope
ratorilor din Hărman, telefericul în drum 
spre Postăvarul, bicicletele și motoretele 
fabricate la Zărnești, marele Combinat 
chimic din Făgăraș, Fabrica de zahăr-Bod. 
concerte Bach sub bolțile seculare 
Bisericii Negre...

Dar, cînd zici Brașov, te gîndești 
primul rînd la roadele politicii de 
dustrializare socialistă a patriei, înfăp
tuită cu consecvență sub conducerea 
partidului, te gîndești la marile eforturi 
materiale făcute pentru dezvoltarea rapi
dă a tuturor orașelor și județelor țării, 
în acest context, industria brașoveană a 
ajuns să constituie azi o imagine repre
zentativă pentru ritmurile și complexita
tea unei economii moderne, în plin avînt. 
Raportat la • economia națională, județul 
produce :

totalitatea tractoarelor șî autocamioa
nelor ;
82,9 la sută din producția de rul
menți ;
67,8 Ia sută din producția motoarelor 
cu combustie internă (calculată la 
puterea în C.P.) ;
coloranți organici — 79,7 la sută ; 
mase plastice și rășini sintetice 
29,0 la sută.

După orașul București, județul Brașov 
a devenit cea de-a doua bază a industriei

G 0 R j

au apărut și s-au 
de producție prin- 
tiței și cărbune o- 

consem- 
în

TIRGU JIU

aceste realizări, consemnate aici 
'au operat transformări adînci 
socială La Oradea și în alte lo-

ia sută din cea de fontă; 
la sută din extracția de cărbune ; 
la sută din extracția de minereu

La frumusețile naturale ale meleagu
rilor gorjene s-au adăugat în epoca noas
tră elemente noi de peisaj, create de mîna 
omului. Să urmărim evoluția acestui ju
deț pe scara cincinalelor : dinamică sem
nificativă pentru rezultatele politicii de 
industrializare, de propășire a unor locuri 
rămase în urmă.

In primul cincinal 
dezvoltat noi ramuri 
tre care extracția de . . 
cupă locul primordial. Istoria a 
nat astfel prima schimbare esențială 
tradiția acestui județ, a cărui „producție 
industrială", fusese reprezentată cîndva de 
abagii, boiangii și cojocari. Al doilea cin
cinal înregistrează în Gorj o nrod”ct’e 
industrială de 7,7 ori, îar al treilea cinci
nal — de 10 ori mai mare ca în 1950.

în actualul cincinal, investițiile s-au 
materializat în dezvoltarea industriei ex
tractive din bazinele Rovinari și Motru. 
în extinderea complexului pentru mate
riale de construcții, a Combinatului de 
industrializare a lemnului, precum și în 
alte obiective industriale. Anul 1970

tircu mureș

MUREȘ

Cităm din broșura „Județul Mureș pe 
coordonatele socialismului" :

„Oamenii muncii de pe plaiurile jude
țului — români, maghiari, germani — 
sînt mîndri că în glasul hărniciei între
gii țări se aude tot mai puternic si gla
sul faptelor lor. Trup din trupul patriei, 
județul Mureș se prezintă ca o unitate 
administrativ-teritorială complexă dispu- 
nînd de un puternic potențial industrial, 
dț? o întinsă zonă agricolă".

în ultimii 5 ani investițiile pentru dez
voltarea economică și social-eullurală a 
județului s-au ridicat la 7 570 000 1)00 lei. 

volumul producției industriale

constructoare mașini din țară, deți-
nînd 15,2 la sută din totalul producției pe 
ramură. (Cifrele de mai sus se referă la ' 
anul 1967).

Laudă a hărniciei și priceperii mește
rilor brașoveni : între 1950 și 1968 pro
ductivitatea muncii a crescut de 6 ori ; 
în anul trecut aproape 15 la sută din 
producția industrială a județului, respec- 

de produse, a fost livrată 
peste 65 de țări din

această impetuoasă 
oamenilor ? în ultimii 
aproximativ un sfert 

s-a mutat

' tiv peste 50 
pentru export, în 
toate continentele.

Cum se reflectă 
dezvoltare în viața 
douăzeci de ani, 
din populația județului s-a mutat în 
case noi : peste 36 000 de locuințe.' Față 
de 1959, în 1968 desfacerile comerțului 
către populație an crescut : de peste 30 
dc ori la frigidere și aspiratoare, de 15 
ori la televizoare, de aproape 7 ori la 
mobilă.

Numai în ultimul 'deceniu, în județul 
Brașov au fost investite pentru construi
rea de obiective social-culturale peste 
1841 milioane lei, iar în 1968 alocațiile 
bugetare prevăzute pentru acțiunile de 
ocrotire a sănătății au ating cifra de peste 
158 milioane lei. Sporul natural de popu
lație înregistrat anul trecut în județ a 
fost de 20,1 la mie, indice superior me
diei pe țară de 19 la mie.

înscris puternic pe orbita progresului 
economic și social, județul Brașov se 
afirmă și prin amploarea unei noi indus
trii, dezvoltată recent tara noastră .
industria turistică.

însemna pentru industria gorjeană o nouă 
etapă a dezvoltării ei impetuoase Se pre
vede o creștere a producției de cărbune 
și țiței de 3,8 ori fată de 1965. La Tg. Jiu 
se yor construi cîteva uzine și fabrici de 
mașini și unelte grele, de. utilaje etc.

Ceea ce caracterizează, între altele, a- 
vîntul județului este apariția unor orașe 
noi care se impun prin rapida lor dez
voltare urbanistică. în apropiere de 
Tîrgu Jiu a luat ființă o localitate nouă — 
Motru — orașul, minerilor de Ia exploată
rile de cărbune și lignit din bazinul cu 
același nume. Cînd a fost declarată oraș, 
localitatea avea 3285 locuitori; în doi 
ani, populația orașului s-a dublat. Cartie
rele noi cu blocuri l-au transformat in
tr-un oraș prosper. Novaci, cunoscut altă
dată prin crescătorii lui de oi, s-a ridicat 
și el la nivelul unui. oraș, paralel cu în
ființarea unei întreprinderi forestiere. A 
devenit oraș și Tîrgu-Cărbunești, locali
tate așezată pe un bogat zăcămînt de'căr
bune. Si Ticleni a fost declarat oraș, pro
gresul lui fiind marcat de primele sonde 
instalate acolo încă în 1952.

globale, județul Mureș ocupă locul al 
5-lea pe țară. Semnificativ este și faptul 
că astăzi producția industrială globală a 
județului este de peste 
decît în 1950.

Care sînt direcțiile 
care județul Mureș se 
construcției socialiste ?

Fluvii de energie electrică. Două ter
mocentrale electrice — de la Iernut și 
Fîntînele — au o putere instalată de 
1050 MW. Tiind una din cele mai mari 
termocentrale ale țării, cea din Iernut 
produce de 5 ori mai mult decît întrea
ga producție de energie electrică a Româ
niei în 1938.

Cetăți ale chimici. Impunătorul Com
binat de îngrășăminte azotoase din 
Tg. Mureș poate fi asemănat cu un uriaș 
laborator în care procesul tehnologic' 
este mecanizat și automatizat. Ritmurile 
producției ? Anul acesta se vor produc? 
aici aproximativ 125 000 tone de îngrășă
minte azotoase, adică de peste două ori 
producția din 1967. Același ritm impe
tuos înregistrează și dezvoltarea Combi
natului chimic din Tîrnăveni, a cărui 
producție din 1979 va întrece de aproa
pe nouă ori și jumătate producția din 
1950.

Drumul lemnului. Marele și modernul 
Complex de industrializare a lemnului 
din Reghin realizează 300 de produse di
ferite — de la vibri și schiuhi, la am
barcațiuni nautice — cunoscute în 20 de 

țări ale lumii. Creație a anilor noștri. 

Fabrica de mobilă din Tg. Mureș 
duce astăzi la fiecare 4 minute cite o 
garnitură de mobilă fină.

Tg. Mureș a devenit în cei 25 de ani 
de construcție socialistă un marcant cen
tru industrial și cultural. Instituțiile de 
învățămînt superior, teatrul de stat cu 
secții în limba română și maghiară, fi
larmonica, palatul cultural, biblioteca do
cumentară „Teleki", muzeul județean și 
alte importante așezăminte conferă ora
șului de pe Mureș o trăsătură specifică, 
o dinamică viață cultural-artistică. Iar 
în județ, peste 10 000 de artiști amatori 
valorifică tezaurul folcloric român, ma
ghiar și german de pe valea Mureșului. 
Tîrnavelor și a Gurghiului.

, Unul din județele cele mai reprezenta
tive pentru România „eminamente agri
colă" de pe vremuri. Ialomița a parcurs în 
anii actualului cincinal un drum definit 
prin lipsa oricăror termeni de compara
ție cu trecutul. Procesul unei intense in
dustrializări, marcat în ultimii trei ani 
prin investiții de peste 5,2 miliarde Iei, 
își asociază pe aceste meleaguri semni
ficația linei adevărate revitâlizărî.

Nucleul dezvoltării industriale este ora
șul Slobozia, reședința județului. Aici a 
intrat în probe tehnologice, la sfîrșitul , 
anului trecut, o modernă fabrică de ulei 
comestibil, se află în construcție o fa
brică de produse lactate, iar în curînd 
vor începe lucrările la o filatură de bum
bac și un mare combinat chimic.

Acest proces de industrializare — înso
țit de munca pentru a ridica pe o treaptă 
corespunzătoare gradul de urbanizare a 
Sloboziei, a orașului Fetești și. a muni
cipiului Călărași — se desfășoară paralel 
cui o dezvoltare în ritm susținut a agri
culturii, ramură eu condiții deosebit de 
favorabile în abest județ care cuprinde 
două treimi din mănoasa cîmpie a Bără
ganului, îndeplinind efectiv rolul unui 
grînar de aur.

Numai în anu! 1968 unitățile agricole ale 
județului au livrat statului 217 440 tone 
grîu și 150 315 tone porumb. Fertilitatea 
ogoarelor șale bogate în cernoziom (ale

făcută 
munca 
oame- 
tablou

Dacă cineva ar răsfoi vechile lucrări 
despre Bihor — de pildă, „Monografia- 
almanah a Crișanei" din 1936 — ar rămîne 
surprins constatînd că din 500 de pagini, 
industriei îi sînt rezervate doar... trei I 
Monografia consemna de fapt un 
arhicunoscut.

Completarea monografiei a fost 
tn anii construcției socialiste prin 
harnică, plină de abnegație a 
nilor muncii bihoreni. Iată un 
sumar al economiei acestui județ așa cum 
se prezintă azi. Cele 70 de unități indus
triale ale județului au realizat în decursul 
anului trecut o producție globală de aproa
pe 6 miliarde lei. Bihorul se mîndrește 
azi cu marile sale exploatări miniere cum 
sînt cele de la Voivozi, Suncuiuș. Bratca. 
Derna, Dobrești. Tn locul străvechilor u- 
nelte de minerit au apărut mașini mo
derne care asigură o mare productivitate 
Si securitate a muncii. Bauxita din munții 
Pădurea Craiului este transformară în 
alumină la 'uzinele din Oradea, construite 
cu patru ani în urmă. Este prima escală 
pe care o fâce acest prețios mineral pe 
drumul înnobilării sale. La Slatina, el 
va deveni aluminiu strălucitor marcat cu 
o emblemă cunoscută 
ALRO.

Nu demult Bihorul a 
județelor producătoare 

si neste hotare :

intrat în rîndurile 
de țiței. La Supla-

căror întinderi depășesc 500 000 de hec
tare), îngemănată cu puternica bază teh- , 
nică a celor 28 întreprinderi agricole de 
stat și 120 de cooperative agricole de pro
ducție, se concretizează în sporuri tot 
mari de recolte, demonstrînd vastele 
sibilități ale agriculturii socialiste.

Succesele economice dobîndite au 
terminat în chip firesc o permanentă 
bunătățire a condițiilor de viată ale țără
nimii. ilustrată prin ți te va repere : 8 000 
de case noi construite în ultimii trei ani, 
un volum de mărfuri desfăcute prin co
merț în anu) 1968 de 4 ori mai mare decît 
în 1960, dublarea numărului de abonat! 
Ia televiziune fată de 1965

Perspectivele agriculturii județului ? în 
acest an au fost alocate peste 600 milioa
ne lei pentru realizarea unor mari sis
teme de irigații, cum sînt cele de la Gă- 
lățui-Călărași, Ștefan cel Mare-Pietroiu. 
Borcea de Sus-Borcea de Jos. Vor fi astfel 
irigate, pînă la sfîrșitul anului. 50 000 ha. 
din care 10 000 peste plan. Ampla acțiune 
de irigații care se va încheia în anul 1975. 
precum și construirea unor mari com
plexe zootehnice de tip industrial, a unor 
fabrici de nutrețuri combinate și instala
ții de uscare a furajelor, vor da un pu
ternic impuls agriculturii ialomițene spo-, 
rind substanțial producția de cereale. Ie- 

• gume și carne; ridicînd pe o nouă treap
tă de civilizație satele Bărăganului.

cui de Barcau a fost dată în exploatare 
o schelă petrolieră. Tot acolo se află în 
probe tehnologice rafinăria „Crișana".

Mulți au contemplat admirativ con
strucția zveltă a stațjei-releu de televi
ziune din Oradea sau marile construcții 
metalice de la termocentralele electrice 
București-sud și Paroșeni. Puțini știu 
însă că toate aceste uriașe piese de me
tal sînt produse la. Uzina de utilaj mi
nier din noul oraș Petru Groza. Peisajul 
industrial al județului a mal fost de 
curînd îmbogățit cu o fabrică de mobilă, 
ridicată la Oradea : 24 000 garnituri pe 
an. Și încă un fapt semnificativ : produ
sele fabricii de blănuri „1 Mai" sînt 
mult apreciate la marile tîrguri interna
ționale.

Toate 
lapidar, 
în viața 
calități din județ, numai, în decurs de 3 . 
ani (1966—1968) s-au dat în folosință 4 020 
apartamente.

Prin înființarea Institutului pedagogic de 
3 ani. Oradea a devenit centru univer
sitar. E unul din multiplele semne ale 
înfloririi culturale pe aceste meleaguri. 
De remarcat că studenții orădeni au în
registrat succese remarcabile nu numai 
tn pregătirea profesională, ci și în do- •' 
meniul activității culturale — dovadă pre
miul I obținut la Festivalul studenților 
din 1968.

...Cite file ar trebui să cuprindă astăzi 
capitolul economic al unei monografii 
bihorene ?

DÎMBOVIȚA

Legendară „cetate de scaun" a Tării 
Românești, vechi centru tipografic în 
care Macarie si Cores! au dat la iveală 
primele cărți, Tîrgoviște este un oraș 
unde se păstrează- vestigii ale unui trecut 
glorios. Dar, de vestigiile istoriei .pint le
gate și tradițiile industriale ale acestor 
locuri. Extracția țițeiului în județul Dîm
bovița are o vechime de peste 100 de ani. 
în sfertul de secol al construcției socia
liste în patria noastră, această industrie 
a cunoscut o puternică dezvoltare. Astăzi 
județul ocupă locul I pe tară la volumul 
producției de țiței (aproape 22 la sută din 
producția națională).

„Pădurile" de sonde s-au extins de Ia 
vechile centre Moreni, Gura Ocniței, 
Bucșani, Răzvad, la noile perimetre — 
Teiș, Titu, Potlogl, Corbii Mari. Vișina, 
Serdanu. exploatarea rațională a zăcă
mintelor urmînd pas cu pas forajele e- 
chipelor de geologi.

O uzină renăscută din temelii în anii 
puterii populare este Uzina de utilaj pe
trolier-Tîrgoviște (a doua pe tară în a- 
cest sector), care produce instalații de fo- ’ 
raj și de intervenții la sonde, piese de 
schimb, agregate de irigat prin aspersi- 
une. armături industriale, automacarale 
de 5 tone etc.

Aidoma vechilor tiparnițe, care iradiau 
lumina cuvîn'tului tipărit spre toate colțu
rile țării, județul Dîmbovița de azi con
stituie un puternic centru al electrifică-

DEfA

I-a fost dat acestui pitoresc ținut, care 
păstrează tradiții istorice scumpe poporu
lui român, să renască a doua oară, în 
anii construcției socialiste, de-a lungul a . 
două decenii și jumătate de transformări 
înnoitoare.

în județul Hunedoara se obțin :
• 69 

țării ;

BAC AU

Astăzi în Hunedoara se produce, în mai 
puțin de o zi, întreaga cantitate de oțel a 
anului 1938, în 8 zile întreaga producție 
de fontă, iar în 23 de zile întreaga pro
ducție de minereu de fier a aceluiași an.

Cum de au. fost posibile aceste specta
culoase succese ? Numai în anii 1966—1968 
statul a investit pentru dezvoltarea econo
miei hunedorene 6,8 miliarde lei. din care 
75 la sută pentru industrie. Numai în anul 
care a trecut au fost alocate Hunedoarei 
peste 2,6 miliarde lei pentru darea în 
funcțiune a laminorului ,bluming de 1,300 
mm, exploatarea unor noi cîmpuri mi
niere etc.

dezvol-
in-

Județul chimiei. în urma unor eforturi 
convergente, Bacăul, care avea o situație 
grea înainte de război, a ajuns să se ali
nieze astăzi în rînd cu cele mai dezvol
tate județe din țară. Astfel, producția 
globală a industriei sale îl situează pe 
locul 5, după municipiul București, jude
țele Prahova, Brașov și Hunedoara ; iar 
în producția de polistiren, cauciuc sintetic 
și policlorură de vinii deține primul loc.

Volumul mare de investiții (peste 16 
miliarde lei intre 1960—1968) i-a permis să 
înregistreze un ritm mediu de creștere a 
producției industriale superior celui rea
lizat pe țară. în ultimii opt ani. producția 
globală industrială a județului a 
de aproape 3,3 ori, cu un ritm 
anual de 16 la sută.

Accentul principal a fost pus pe 
tarea cu precădere a unor ramuri 
dustriale de bază, care să asigure un înalt 
grad de valorificare e resurselor natu
rale. ramuri grupate în cîteva zone in
dustriale care și-au dobîndit consacrarea : 
municipiile Gheorghe Gheorghiu-Dej ?! 
Bacău, zona Moinești — Comănesti - 
Dărmănești și orașul Buhuși.

Urmările se fac simțite în întreaga 
viată socială. Pe măsura giganților in
dustriali. dimensiunile arhitectonice ale 
tuturor orașelor, centrelor muncitorești și 
comunelor din județ vorbesc, la rîndul 
lor, despre modificările substanțiale sur
venite în ridicarea'continuă a nivelului 

crescut 
mediu

fii. Termocentrala Doicești este una din 
primele termocentrale de mare capacitate 
construite în anii socialismului, iar între
prinderea „Steaua electrică" — Fieni pro
duce pentru întreaga țară lămpi electrice 
cu incandescentă. în acest an planul în
treprinderii prevede o creștere spectacu
loasă — 42 la sută — fată de anul 1968, 
ca urmare a noilor capacități de produc
ție intrate în funcțiune.

Păduri -întinse, ogoare mănoase, pășuni, 
finețe si livezi bogate oglindesc diversi
tate? de relief și de peisaj a meleagurilor 
dimbovițene. precum și ocupațiile locui
torilor din satele județului. îmbinind 
dărnicia pămîntului cu metodele științi
fice în pomicultură. Stațiunea experimen
tală Voinești a obținut la concursurile 
republicane 8 medalii de aur, 18 de ar
gint și 3 de bronz, creînd, totodată, un 
nou soi de măr : „Frumosul de Voinești".

Pentru județul Dîmbovița anul 1939 
constituie. în multe privințe, un an al în
ceputurilor. Datorită amplului plan 
de investiții care prevede in acest an o 
creștere de peste două 
vor intra în funcțiune 
dustrialc dc importanță 
na de piese de schimb __
cum și noi capacități de producție la U- 
zina de utilaj petrolier-Tîrgoviște, Fabrica 
de ciment-Fieni. întreprinderea textilă 
„Bucegi“-Pucioașa. Tot în acest an încep 
lucrările pe șantierul uzinei de oteluri de 
scule si înalt aliate. Așadar, fosta „cetate 
de scaun" se va afirma în anii următori 
și ca un centru al industriei siderurgice 
moderne.

Vatră de foc a patriei, Hunedoara a de
venit în anii socialismului o veritabilă 
școală a siderurgiei românești. Oțelarii 
hunedoreni sint meșteri renumiți care 
transmit tinerei generații o bogată expe
riență. La noul combinat siderurgic din 
Galați sînt multi oțelari care au învățat 
meserie la Hunedoara. ,

Ca un gigantic motor, industria hune- 
doreană ridică localitățile județului pe 
treptele civilizației și progresului, operînd 
importante schimbări în viata socială. în 
înfățișarea orașelor și satelor. în structura 
populației. Să menționăm doar că astăzi 
județul Hunedoara ocupă locul al 2-lea pe 
tară în ce privește proporția populației 
urbane și al treilea ca număr dc salariațl 
la 1 000 de locuitori.

Petroșani, Lupeni, însăși bătrîna Deva, 
au înflorit sub mistriile zidarilor ; cartie
rele noi, moderne, construite în ultimii 
ani, le-au împrumutat un nou aspect ar
hitectural. în ultimii 2 ani. în județ au 
fost construite din fondurile centralizate 
ale statului peste 6 500 apartamente, 74 
săli noi de clasă, un complex spitalire-j 
cu 700 paturi. Populația județului ,e 
deservită de 23 spitale, 99 circumseri. jji 
teritoriale medicale, 15 dispensare me
dicale de întreprindere, 17 policlinici. Nu
mărul de cadre medicale a crescut, simți
tor alungind la 672 medici si 3 336 cadre 
medii și auxiliare.

Numărul elevilor care studiază astăzi 
In școlile municipiului Hunedoara este 
mai mare decît întreaga populație a Hu
nedoarei anului 1938.

de trai. în perioada 1960—1968, !n orașele 
județului au fost construite 15 000 dc a- 
partamente din fondurile statului, ceea 
ce înseamnă că aproximativ 40 la sută 
din populația urbană trăiește în locuințe 
noi. în mediul rural, peste 60 la sută din 
locuințe sînt ridicate în ultimele două 
decenii.

Prin institutul său pedagogic cu 5 fa
cultăți frecventate de peste 1 700 de stu- 
denți. Bacăul tinde să se impună și ca 
un tînăr centru universitar.

Perspectivele județului sint dintre cele 
mai înfloritoare. Industria băcăoană își 
lărgește considerabil orizonturile : se pre
conizează construirea unei mari turnătorii 
de armături de fontă, a unei fabrici da 
accesorii de metal pentru industria ușoa
ră, a unei uzine de mecanică fină, a mai 
multor întreprinderi de materiale de con
strucții, a unor noi unități specializate în 
prelucrarea maselor plastice. Iar o dată cu 
încheierea lucrărilor hidrotehnice de pe 
Valea Uzului și prin amenajarea rîului 
Șiret — prevăzută a începe în viitorul 
cincinal — vor fi puse în funcțiune noi 
capacități hidroenergetice.

i
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I

CRAIOVA — capitala Doljului — era 
cunoscută, în urmă cu un sfert de veac, 
ca un oraș de consum. Prezentul îl con
sacră drept mare oraș producător. Pe ce 
se întemeiază această afirmație ?

o întreaga producție industrială a Dol
jului din 1938 este realizată astăzi în 
7 zile.

« în 1968, volumul producției indus
triei construcțiilor de mașini a județului 
a crescut cu 62 la sută față de 1965 și de 
125 de ori față de 1950.

o Fondurile de investiții alocate jude
țului au cunoscut o evoluție continuă. In 
actualul cincinal : 9,8 miliarde lei, cu 20 
la sută mai mult fată de perioada 1961— 
1965.

o Firma „Electroputere" este1 cunoscută 
ca furnizoare de prestigiu în 22 de țări. 
Uzina a realizat în 1968 întreaga produc
ție dc locomotive Diesel electrice și loco
motive electrice a țării, 97,1 la sută din 
producția transformatoarelor de forță și 
22,9 la sută din producția de motoare e- 
lectrice. Anul .a.cesta se construiește fabri
ca de transformatoare mari, precum și 
etapa a Il-a a fabricii de aparataj elec
tric de înaltă tensiune (în 1970 va produce 
15 000 tone de aparataj).

o în 1968, producția Combinatului chi- 
mic-Craiova a fost de 3,3 ori mai marc 
fată de 1965, reprezcntînd 18,1 Ia sută din 
producția de îngrășăminte a tării. O nouă 
unit +e de îngrășăminte azotoase va intra 
în L Jjțiune în acest an — livrînd în 365 
de zile.iîncă 300 000 tone azotat de amoniu 
și 300'000 tone de uree.

o Un alt mare obiectiv industrial — 
Centrala electrică de tcrmoficare. A in-

trat in funcțiune cu o putere instalată de 
350 MW; a ajuns la 980 MW —, putere 
dc două ori mai mare deoît a tuturor hi
dro și termocentralelor din Ropiânia a- 
nului 1938. Județul furnizează astăzi a- 
proape 14 la sută din energia electrică a 
tării.

o în 1968 producția industrială a ramu
rii alimentare a fost de 33 
față de 1938.

e La tabloul general al 
efort, hărnicie si pricepere 
ceste țărănimea Doljului, 
sporind rodnicia ogoarelor 
oamenilor — investiția 
dată de stat : nuțnai în anii 1960—1968 au 
fost destinate agriculturii județului peste 
2 670 000 000 lei.

o Pe steagul revendicărilor revoluțio
narilor din Islaz era înscrisă și înființa
rea unei școli superioare în cetatea bă
niei. Visul acesta s-a împlinit în anii so
cialismului : Craiova a devenit centru 
universitar, avînd nouă facultăți.

• în municipiul Craiova s-au realizat 
anul trecut lucrări de înfrumusețare în 
valoare de 46 milioane lei, fată de 44,3 
milioane lei cît se angajaseră deputății 
și alegătorii la începutul anului. Pentru 
meritele lor de buni gospodari li Va con
ferit piemiul II pe tară în întrecerea 
dintre orașele patriei.

ori mai mare

investiției de 
cu care mun- 
se adaugă — 
si bunăstarea 

materială acor-

Țara de Sus, tară a unor cetăți ce aveau 
să păstreze între zidurile lor durabile a- 
mintiri de glorie, Suceava este astăzi un 
județ în care socialismul a durat mari , 
cetăti industriale, menite să-i pună în 
lumină un nebănuit potential economic.

Producția globală industrială a județu
lui a crescut, de 19 ori în ultimele două 
decenii. Numai Combinatul de celuloză 
si hîrtie — Suceava realizează acum a 
treia parte din producția de celuloză și 
hîrtie a întregii țări. în ansamblul eco
nomiei naționale, industria județului de
ține locul I în sectoarele de industriali
zare a lemnului, in producția de hîrtie și 
celuloză, mangan, carne șl lapte.

în ultimii trei ani, volumul total al in
vestițiilor s-a cifrat la aproape 4 miliarde. 
Pe harta județului au apărut alte noi o- 
biective printre care : întreprinderile mi
niere din Ostra șt Fundul Moldovei. în
treprinderea mecanică din Suceava, fa
brica de mobilă din Cîmpulung. Alte o- 
biective vor fi terminate în acest an : o 
fabrică de piese de schimb și alta de 
tricotaje din bumbac la Suceava, o fabrică 
de plăci aglomerate la Fălticeni, fabrica 
de bioxid de carbon din Păltinoasa. îm- 
pînzirea județului cu atîtea șantiere va 
avea drept rezultat un substantial spor' 
al producției industriale care, la sfîrșitul 
anului 1975, va atinge un volum dublu 
fată de 1968. Totodată, noile întreprinderi 
vor modifica substantial structura popu
lației, atrăgînd mii și mii de tineri din

satele județului în marile combinate ale 
Sucevei, în minele din Ostra, pe șantie
rele de construcții.

Locul I pe țară la producția de carne 
și lapte sugerează una din direcțiile prin
cipale ale economiei agrare sucevene, 
îndeletnicire cu vechi tradiții în această 
parte a țării, creșterea animalelor a cu
noscut în ultimii ani o continuă dezvol
tare în care condițiile favorabile, speci
fice acestor meleaguri, s-au valorificat 
din ce în ce mai .bine. In .1968 volumul 
producției în zootehnia județului a cres
cut cu peste 30 la sută față de 1962.

Ritmul viu înregistrat în viața econo
mică a județului s-a răsfrînt și în sfera 
vieții social-culturale. revitalizînd vechile 
tîrguri în care altădată „nu se întîmpla 
nimic". Noile blocuri de locuințe și edi
ficiile social-culturale au modificat pei
sajul Fălticenilor, al Cîmpulungului (în 
centrul căruia se va înălța în curînd un 
hotel cu 10 etaje) sau al Rădăuților. 70 
la sută din locuitorii municipiului Su
ceava se bucură de confortul aparta
mentelor construite în anii noștri. Pano
rama vastă a unor noi cartiere, comple
tată de silueta unor impunătoare edificii 
— noul spital, unul dintre cele mai mari 
din țară, clădirea Institutului pedagogic 
care va fi dată în folosință în acest an, 
căminul studențesc ș.a. — ne oferă, în- 
tr-adevăr. imaginea unei Suceve moderne.

în relațiile comerciale pe care Româ
nia le are cu zeci de țări ale lumii, 
Prahova reprezintă o prestigioasă carte 
de vizită. Bogățiile sale naturale au fa
vorizat amplasarea și ’ dezvoltarea a nu
meroase uzine, fabrici, aparținînd aproa
pe tuturor ramurilor principale ale indus
triei.

întreprinderile construite în județ ilus
trează politica partidului, de valorificare 
complexă și superioară a bogățiilor tării 
— și .astfel „capitala petrolului românesc" 
de ieri a căpătat noi valențe,, de venind 
o capitală ax utilajului petrolier și a ma
rilor rafinării moderne.

Aici se află cea mai mare uzină de 
agregate petroliere din țară — „1 Mai" — 
a cărei faimă a depășit de mult hotarele 
patriei. Uzina produce astăzi întreaga 
gamă de agregate necesare forajului la 
adîncimi mari și mijlocii, performanță 
care întrunește aprecieri unanime la di
verse expoziții și tîrguri internaționale. 
La Tîrgul internațional de ’la Brno — 
1968, instalația românească F-200 — cea 
mai nouă din gama instalațiilor noastre 
petroliere — a obținut medalia de aur.

O dezvoltare impetuoasă cunoaște in
dustria prelucrătoare de țiței. La Brazi 
funcționează una din cele mai mari și

mai moderne rafinării din Europa 
gigant filtru pentru petrolul 
plexul de cracare catalitică 
prelucrează anual peste 1 
distilate grele, asigufînd o

un 
țării. Com- 

de la Brazi 
milion tone 
valorificare 

superioară a acestor importante materii 
prime.

Prezența activă a județului la efortul 
general de dezvoltare și înflorire a pa
triei a fost determinată în primul rînd 
de volumul investițiilor alocate de stat, 
care în 1968 au atins o cifră de aproa
pe 4 ori mai marc decît în 1950, în creș
tere cu 70,9 Ia sută fată de anul 1965. 
31 de noi întreprinderi și secții de pro
ducție cu un profil divers au intrat în 
funcțiune în perioada anilor 1960—1968. 
în acest an sînt alocate județului 2,5 mi
liarde lei pentru construirea unor noi o- 
biective industriale, printre care : instala
ția de anhidridă ftalică de la combinatul 
petrochimic, uzina de îngrășăminte chimi
ce „Valea

Refăcut din 
Ploiești a cunoscut, mai 
decadă, o continuă evoluție 
decurs de opt ani s-au 
11 000 de apartamente. Au 
noi, s-au înălțat 
comerciale, edificii 
care au dat 
centru urban modern.

lugărească" etc.
ruine după război, or: 
jscut, mai ales în uit 
inuă evoluție edilitară.

numeroase

orașul 
în ultima 

In 
peste 

cartiere 
complexe 

și sociale, 
unui
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Pină acum un sfert de veac, Brăila trăia 
Îndeosebi prin rezonanța istorică a nu
melui său și prin faima sa de port, dună
rean, poartă prin care se scurgeau din 
tară, slab valorificate, multe dintre bogă
țiile tării. In anii socialismului s-a schim
bat radical peisajul orașului, al întregului 
județ."' ,răila ocupă în nomenclatorul in
dustrii unul din locurile fruntașe, dez- 
voltîndu-și în același timp, în condițiile 
unei agriculturi așezate pe baze științifi
ce, producția agricolă.

S-au construit și s-au pus în func
țiune numeroase obiective industriale. în
tre care : Combinatul de celuloză și hîr
tie, Combinatul de fibre artificiale, Com
plexul pentru industrializarea lemnului, 
Fabrica de confecții, Fabrica de conserve 
Zagna-Vădcni, întreprinderea de indus
trializare a laptelui și altele.

Vechile întreprinderi, altădată Ia nivelul 
unor ateliere rudimentare, au fost dez
voltate și reutilate. Pentru modernizarea 
uzinei de utilaj greu „Progresul", s-au 
cheltuit 500 milioane lei. Produsele sale 
de bază — excavatoare și rulouri compre- 
soare — pot fi întîlnite astăzi pe mai" toate 
șantierele și șoselele tării și sînt prezente 
la export. O dezvoltare asemănătoare a 
cunoscut și uzina „Laminorul". Noul la
minor de oteluri aliate asigură acum o

producție anuală de 50 000 tone. S-a ex
tins considerabil Șantierul naval pe calele, 
căruia nu se mai fac doar reparații de 
nave fluviale de mic tonaj, ci se nasc șle
puri mari de 2 000 de tone, tancuri petro
liere, remorchere maritime de 1 200 . și 
1 600 CP.

Investițiile făcute de stat în acest județ 
cresc continuu. în perioada 1960—1968 vo
lumul investițiilor industriale însumează 
5,8 miliarde Iei. Producția globală indus
trială a județului a sporit, în 1968, dc 
peste 3 ori fată de 1960.

Pe ogoarele judejțujuîș luereazăHaproa- 
pe 3 700 de tractoare, mâi—bine de.. 2'400 
de combing și aproape 2 000 de semănători 
mecanice. „Platforma Brăilei" — așa se 
numește unul dintre marile sisteme de 
irigații aflate acum în plin lucru pe în
tinsul Bărăganului. Prin intermediul lui, 
apa Dunării va fertiliza anul acesta 35 600 
hectare, iar anul viitor 56 300. în final, 
prin acest sistem de irigații vor fi izbăvi
te de capriciile naturii peste 70 000 de 
hectare. Avem prin aceasta cea mai vie 
imagine a ofensivei împotriva „ciulinilor 
Bărăganului", de care ne vorbea brăi- 
leanul Panait Istrati.

Dintr-un vad de scurgere către alte zări 
a bogățiilor naturale ale României, Brăila 
a devenit un puternic centru de valorifi
care superioară a acestor bogății.

Aceste meleaguri figurau ca județ și în 
vechile hărți ale Țării Românești, încă 
din secolul al XV-lea. Un ținut al unor 
milenare și spectaculoase evoluții isto
rice. îțoile realități din viața județului 
Mehedinți ne instalează și astăzi pe un 
tărîm al spectaculosului. Producția indus
trială a județului din 1938 s-a 
în 1967 în numai 7 zile.

Se construiește aici Sistemul 
energetic și de navigație de la 
de Fier. Realizarea acestui obiectiv care 
modifică structural relieful, destinul eco
nomic și social al ținuturilor Severinului. 
a început acum patru ani și se desfășoară 
în ritm susținut. Anul acesta, stăvilarul 
de beton va închide cursul Dunării, eclu
za de pe malul românesc va purta pe 
verticală trupurile primelor nave, iar în 
1970 vor produce energie electrică primele 
două hidroagregate. După 1971, cea mgi

mare cetate a luminii va produce peste 
5 miliarde kW/h anual.

Municipiul Turnu Severin își anunță 
de pe acum noi premiere industriale, 
printre care locul central îl ocupă con
strucția unul combinat de celuloză cu o 
capacitate de 100 000 tone pe an ; se va 
dezvolta industria navală și cea de pre
lucrare ă lemnului.

Un oraș întreg s-a și mutat de acum, 
pe jumătate, într-un alt amplasament, în- 
tr-o altă structură arhitectonică și socială, 
într-un alt capitol al existentei sale — 
fapt unic în istoria orașelor României. 
Blocurile de locuințe pentru cei 18 000 de 
locuitori ai Orșovei, monumentele isto
rice, obiectivele industriale și turistice, 
portul își conturează de pe acum pro
filurile ca strălucitoare elemente de a- 
tracție turistică. într-un oraș alb de pe 
malul viitorului lac de acumulare.

Transformările de anvergură se vor 
prelungi însă pînă departe — spre Vînju 
Mare, Strehaia și Baia de Aramă, care • 
intră, de asemenea, în circuitul indus- 

’ trializării. Căci valorificarea Porților de 
Fier va.însemna pentru aceste localități, 
ca și pentru altele, o infuzie de energie 
capabilă să le proiecteze pe traiectoriile 
unor generoase perspective economice, 
sociale, istorice.

realizat

hidro- 
Porțile

în prezent, deține locul șapte pe harta 
industrială a tării, cu o producție de 10 
miliarde lei, dată de 59 întreprinderi in
dustriale. ’ " -

Urmînd linia ascendentă de dezvoltare 
industrială a întregii țări, reședința ju
dețului — veche așezare a breslelor și 
meșteșugurilor — a devenit o citadelă a 
industriei metalurgice si constructoare de 
mașini.

Uzina ^Independența" a produs în 1968 
mașini, instalații și utilaje destinate agri
culturii, industriei metalurgice, construc
toare de mașini’, ușoare și chimice în 
valoare de peste 460 milioane lei ; cei 
peste 5 000 de salariat! ai „Independenței" 
au făcut să crească producția uzinei lor 
de peste 50 ori în 1968, față de 1947.

Al doilea municipiu al județului, Me
diașul — care-și numără anii în șapte 
secole de existență — cunoaște azi o ti
nerețe înfloritoare. Peste 26 la sută din 
producția industrială a județului este 
realizată de uzinele și întreprinderile me- 
diesene. Institutul de cercetări „Chimi- 
gaz" — creație a ultimilor ani — pro
pulsează Mediașul pe orbita științei și 
tehnicii moderne. Ca urmare a politicii 
partidului de valorificare superioară a 
resurselor naturale, sibienii sînt meșteri 
în exploatarea rațională a importantei 
baze energetice și de materii prime de

care dispune județul lor.
Caracterul de puternic nucleu industrial 

al județului este împlinit și de o altă ra
mură de veche tradiție ; industria textilă. 
Cisnădia duce faima județului în moder
nele apartamente de pe întreg cuprinsul 
patriei, prin minunatele sale covoare. Dar 
o duce și în 30 de țări din mai multe con
tinente. I se alătură Sibiu, Mediaș, Tăl- 
maciu, Orlat, Agnita, Cîrța, Dumbrăveni 
— în care fabricile si uzinele textile au 
cunoscut în ultimii 20 de ani o puternică 
dezvoltare bazată pe dotarea tehnică mo
dernă.

Fată de 1965, în anul 1968 producția in
dustrială a crescut cu 45,4 la sută, urmînd 
ca în 1970 să atingă 63 la sută. Ca în în
treaga țară, succesele industriei pro
pulsează viata oamenilor muncii din ju
deț Pe noi trepte de civilizație și bună
stare.

Muncind înfrățiți laolaltă — români, 
germani și rpaghiari — locuitorii județu
lui Sibiu trăiesc o" bogată viată spirituală. 
Concludente sînt creșterjle fondurilor bu
getare pentru susținerea acțiunilor cultu
rale : 13 138 000 lei în anul 1969 — fată 
de 8 210 000 lei în 1965. Biblioteca „Astra", 
Muzeul Brukenthal din Sibiu, biblioteca 
si muzeul municipiului Mediaș, muzeul 
de stat din Agnita, muzeul tehnicii popu
lare din Dumbrava Sibiului — sînt cîteva 
din numele de rezonantă națională și in
ternațională, care atestă județul Sibiu și 
ca un' puternic nucleu cultural.

II
I
I

Transformările petrecute în ultimii ani 
In județul Harghita relevă stăruința cp 
care partidul nostru urmărește ridicarea 
tuturor zonelor aflate cîndva la periferia 
circuitului economic al țării, propulsarea 
lor pe traiectoria progresului și a civili- 
zației socialiste. Uniți printr-o prietenie 
cimentată de-a lungul veacurilor, oame
nii muncii români și maghiari dau întrea
ga măsură a hărniciei și priceperii lor în 
efortul comun de dezvoltare multilaterală 
a acestor meleaguri.

Ascensiunea noului județ a înregistrat, 
cum era și firesc, cote maxime în sec
torul industrial. Extracția de minereuri a 
crescut în 1968 cu 34,3 la sută față de a- 
nul 1965. Prin ponderea industriei de ex
ploatare și prelucrare a lemnului de care 
dispune în prezent, Harghita ocupă locul 
al IV-Iea pe țară. în primii trei ani ai 
actualului cincinal, statul a investit pen
tru dezvoltarea industriei, agriculturii și în 
acțiuni social-culturale aproape un mi
liard de lei.

Perspectivele unui viitor apropiat pre
figurează încă de pe acum și alte prezen
te ale județului pe coordonatele indus
triei. Numai în cursul acestui an volumul 
investițiilor ce se vor realiza aici depă
șește cifra de 600 milioane lei (dublu față 
de anul trecut). La Miercurea-Ciuc și O- 
dorheiul Secuiesc vor fi date in folosin
ță o fabrică de tricotaje de lină și alta de 
ață ; întreprinderea minieră din noul o- 
raș Bălan va fi înzestrată cu noi linii de 
flotație. înființată cu 130 de ani în urmă. 
Uzina de fier Vlahița dă astăzi o produc
ție de pește 20 de or! mai mare dccît

în 1938 ; cunoscuta „fontă de Vlahița" va 
spori și mai mult după construcția turnă
toriei moderne.

în economia județului, agricultura se 
înscrie cu o pondere însemnată. Relieful 
foarte variat determină o largă diversifi
care a producției agricole. Amintim o sin
gură cifră : la cartofi, cultură de bază a 
județului, în 1968. unele cooperative agri
cole au obținut peste 26 090 kg, produoție 
medie la hectar..

„Viață nouă în casă nouă" — așa spun 
locuitorii acestei străvechi vetre. In ora
șele județului au fost date în folosință din 
fondurile statului — numai în perioada 
1965-1968 — peste 2 240 apartamente. Anul 
1969 se va încheia cu alte 1 200 de aparta
mente. O continuă creștere înregistrează și 
construcțiile din fonduri proprii : în ulti
mii 4 ani numărul caselor construite de 
populația de la orașe și sate depășește 
3 700.

Peste 40 de milioane de lei au fost alo
cate pentru dezvoltarea bazei turistice, 
sportului. Gurînd, cine își va alege tra
seul de drumeție Băile Tușnad — Miercu- 
rea-Ciuc — Gheorghienl — Țoplița — Bor- 
see — Tulgheș va trebui să poposească 
neapărat în Miercurea-Ciuc, la patinoarul 
artificial acoperit, primul de acest fel din 
tară. 11 va întîmpina o sală modernă, de 
mare capacitate^, care împreună cu Com
plexul turistic (hotel cu 200 locuri, res
taurant, braserie) vor constitui un impor
tant punct de atracție.

dezvoltarea multila-

de industrializare so- 
elocventă materiali-

Se spune că „Banatu-isfruncea 1“ Jude
țul Timiș deține locul I între județele 
țării ca întindere, locul îl în producția 
globală agricolă, locul III In privința nu
mărului total de salariați, locul VI în 
producția globală industrială. Cum a suit 
acest, colț de țară către locurile de~ frunte 
ale economiei naționale ? Prin hărnicia, 
entuziasmul și priceperea cu care mun
cesc colectivele de muncitori, țărani și 
intelectuali — români, germani, maghiari, 
sîrbi sau de alte naționalități ; prin im
portantele investiții pe care statul nostru 
le-a acordat pentru 
terală a județului.

Politica partidului 
cialistă și-a găsit o
zare și în județul Timiș, care realizează 
astăzi 3,7 la sută ’ din producția globală 
industrială a țării. în anul 1968, valoarea 
producției globale Industriale a județu
lui a însumat aproape . 9 miliarde Iei, eu 
39,2 la sută mai mult decît în 1965. Nu
mai în anul care a trecut s-au dat in 
funcțiune peste 60 de noi obiective și ca
pacități industriale.

Hărnicia și talentul oamenilor din acest 
județ se fac cunoscute, atît în țară cît 
și peste hotare, printr-o gamă largă de 
produse. Poduri rulante, autostivuitoare, 
tractoare forestiere, mașini agricole, mo
toare electrice de diferite tipuri, 
lății pentru industria alimentară 
riale de construcție, produse de 
stofe, țesături, încălțăminte etc.

E vestită astăzi așa-numita „șosea » 
milionarilor", șosea de-a lungul căreia se 
înșiruie ca mărgelele mai multe coopera
tive agricole de producție devenite mul
timilionare prin sporirea necontenită a 
fondurilor de bază. Succesele agriculturii

socialiste se vădesc din plin în județul 
Timiș care realizează peste 5 la sută din 
producția vegetală și animală a țării. în 
primii trei ani ai cincinalului fondurile 
de investiții destinate agriculturii timi- 
șene au depășit suma de 900 milioane 
lei, igr parcul de tractoare a crescut de 
la 5 100 la 6 100.

Fiecare al 6-lea locuitor învață într-una 
din sutele de școli generale, profesionale 
și tehnice, în licee teoretice și de 
specialitate ; noua „Cetate universi
tară" a Timișoarei găzduiește 13 800 
de studenți care învață în 21 de facul
tăți organizate în 4 instituții de învăță- 
mînt superior. Arhitectura modernă a 
„Orășelului studenților" (îmbogățit în ul
timii trei ani cu 7 cămine avînd o capa
citive de 2 800 locuri și o cantină cu o 
capacitate de 1 000 locuri) dă un plus de 
frumusețe citadină ■ municipiului de pe 
malurile Begăi.

Ca o încununare firească a dezvoltării 
industriei și agriculturii, crește necontenit 
nivelul de trai al oamenilor muncii din 
județ. în perioada 1966—1968 s-au con
struit, din fondurile statului, 3 800 apar
tamente, iar în 1969—1970 vor fi date în 
folosință alte peste 3 850 de apartamente. 
Asemenea localităților urbane, satele 
și-au schimbat înfățișarea. Țăranii coope
ratori, dispunînd de venituri mereu spo
rite, și-au durat în perioada anilor 1966— 
1968, peste 2 200 de case noi, trainice, cu 
up aspect plăcut, în care se îmbină arhi
tectura tradițională bănățeană cu ele
mente ale confortului urban.

putinele 
constru- 
trecutul. 
bloc nou

insta- 
mate- 
sticlă.

Constanța se numără printre 
orașe din țară și din. lume care, 
indu-și prezentul, își descoperă 
Săpăturile pentru fundația unui 
au dat la iveală un mozaic roman din pri
mele secole ale epocii noastre ; arăturile 
adînci de toamnă , au scos la lumină ape
ducte ; lucrări edilitare au adus la supra
față un tezaur de superbe statui antice. 
S-ar părea astfel că oralul de la țărmul 
mării trăiește în legendara atmosferă a 
mileniilor trecute. Dar. în mod paradoxal, 
pentru a descoperi acest trecut fabulos. 
Constanta a trebuit să pătrundă în orbita 
dinamică a marilor orașe ale tării, a tre
buit să se încadreze în. ritmul viu. caden
țat. al procesului de industrializare și edi
ficare socialistă a patriei.

Constanța este azi o prezentă plină de 
farmec și de personalitate, o zonă dis
tinctă pe harta tării, proiectată în ultimul 
pătrar de veac pe patru dimensiuni 
esențiale. în ordinea faimei de care se 
bucură. în țară și în lume. Constanta este 
azi :

1) Litoralul românesc. De la Mamaia la 
Mangalia, de-a lungul a peste 50 km de 
nisip și soare, țărmul mării a devenit cea 
mai mare și mai modernă stațiune turis
tică a tării. Zeci de hoteluri și restaurante, 
sute de vile, sanatorii, cluburi, terenuri 
de sport — ău găzduit 
lui 1968 peste 600 000 
și străini

2) Portul. Fereastră
și oceanele lumii." Constanța amplifică la o 
scară gigantică, scara prezentului, activi
tatea comercială din timpurile străve
chiului Tomis. Oglindind dezvoltarea eco
nomică a întregii țări,, capacitatea flotei 
maritime a înregistrat în 1968 o creștere 
de 310,8 la sută fată de 1965.

3) Dobrogca de aur. Primul ținut al tării 
in care s-a încheiat cooperativizarea agri
culturii, cu un pămînt considerat prin tra
diție extrem de sărac, s-a transformat în- 
tr-o adevărată grădină. Cu 2.1 miliarde Iei 
investiții acordate de stat în 1965—68, agri
cultura județului a înregistrat la ultima 
recoltă producții sporite de grîu, porumb, 
floarea-soarelui, fructe, struguri. în viile 
Murfatlarului strălucesc zeci de medalii 
de aur ; în lina Merinosului de Palas își 
are sursa industria de stofe fine a tării. 
Averea obștească a C.A.P.-wrilor (raporta
tă Ia 100 ha teren agricol) a crescut de la 
229 400 lei în 1965, la 438 800 lei în 1968.

4) Constanța industrială. Șantierul naval, 
întreprinderea mecanică de utila.ie-Med- 
gidia, Uzina de superfosfati și acid sul- 
furic-Năvodari, Fabrica de celuloză și hîr- 
tie-Palas sînt doar cîteva din obiectivele 
industriale ale județului, a căror produc
ție a înregistrat în 1966—1968 un ritm me
diu anual de creștere de 17,3 la sută.

Printr-o dialectică a cifrelor, acest pro
cent se oglindește în noul peisaj urba
nistic al Dobrogei : 8 036 de apartamente 
construite la Constanta, Medgidia, Cerna
vodă, Mangalia, Negru Vodă și Hîrșova 
din fondurile statului în 1965—1968 și peste 
7 000 de case la orașe și sate, ridicate cu 
fonduri proprii.

Acestea sînt cgle patru dimensiuni ale 
Constanței. Ele se interferează cu atîtea 
alte dimensiuni care, aici și în toate cele 
39 de județe ale patriei, dau IMAGINEA 
DINAMICA, ÎNSUFLEȚITOARE A UNEI 
ȚARI ÎN PLIN PROGRES ECONOMIC 
ȘI SOCIAL, O ȚARA 
FĂPTUIRI SÎNT PRIN 
MAI CONVINGĂTOR 
LECTORAL.

ALE CĂRțlI IN
ELE ÎNSELE CEL
ARGUMENT E-

numai în vara anu- 
de oaspeți români

a tării spre mările
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Și-n frunza X» Cin tec solemn
vprimăverii

na

O, ține-n el, pămîntul țării rădăcini 
de arbori și de ierburi și de flori 
și oase mult albite de vechimi 
sceptre din trup de luptători.

Cw munpi

Mi-i patria, pămîntul ce știe românește 
Și-n frunza primăverii, cu toți copacii lui, 
Cînd bate vîntul cîntă, cu codrul doina noastră.

> Mi-i patria, pămîntul ce poartă în țarină
> Sudoarea adunată a miilor de robi
> Ce l-au trudit prin veacuri, din noapte pînă-n noapte,
< Ca să culeagă alții, cînd roadele au fost coapte.

i

Mi-i patria, pămîntul în care înfloresc
Prin grîuri macii roșii de singe de plăeși 
Luptînd cu oști barbare, cu tidve la oblînc.

Mi-i patria, pămîntul în care griul vine 
Din vechea lui sămînță în veci nemuritoare, 
Ce-o îngropară dacii în vasele de lut.

Mi-i patria, pămîntul în care curg izvoare 
Țîșnite viu din piatra Carpaților, trăsnită, 
Cu apele curate, că-s lacrimile strînse 
A celor care-odată au pătimit pe-aici.

Mi-i patria, pămîntul cu rîurile repezi 
La care au fost copiii la scaldă-n miez de vară, 
în Olt, în Maramureș, în Criș și în Șiret.

Mi-i patria, pămîutul în care astăzi fierbe 
Oțelul în cuptoare, ca-n niște noi vulcani.

Negoițd IRIMIE

Incandescența
\

stelei comuniste
Dormeau Carpații ca într-o baladă 
în care Miorița își întoarce 
Steaua de plumb care avea să cadă 
Cu spaime fulgerînd peste mioare.

Dormeau Carpații fără ca să știe 
Că firul ce-1 torceau sute de ani 
Urca spre soare, către veșnicie 
Al nostru braț de daci și de romani.

Vorbească doar din Dunărea bătrînă 
Urma din pasul lui Apollodor 
Ce i-a fost dat — sigiliu să rămînă 
Acestui neam viteaz și visător.

Priviți cum azi se sprijină-n zenit 
Simbolul viu al cutezanței noastre, 
Tot dorul răsucit spre infinit 
Ce-aduse țării bolțile albastre.

Simbolul cutezanței din stindarde 
Spre viitor noi drumuri ne deschid 
Sînt orizonturi noi spre-o stea ce arde, — 
Incandescența stelei din Partid.

Și gîndul iarăși — simplu și firesc 
Chiar în spirala zborului se-nscrie, 
Ca-ntr-o legendă ațipile-i cresc, 
Cu fruntea rezemată-n veșnicie.

Balada stelei noastfe n-o să cadă, 
Căci am urcat-o-n slavă să existe, 
Sporind cu strălucire de baladă, 
Incandescența stelei comuniste.

Și ține el, pămîntul țării-n sine 
cernoziomul pletelor femeii dace, — 
perna de piatr-a legiunilor latine 
în dulce somn, dormind o dulce pace.

Cînd umbra teiului tot mai adîncă 
cea care-a mîngîiat cîndva poetul, — 
îi naște versul pînă astăzi încă, 
în ascultarea noastră-ncetul cu încetul.

O, ține azi pămîntul țării-n el deschis, 
o lume-a sufletului mai înaltă 
Cuvîntul bărbătesc și pașnic : vis, 
cioplind, lumina ne e daltă.

/

Așa mî-am zis : „Ia-ți munții tăi și umblă !“ 
Pe drum din spre strămoși în spre urmași, 
os românesc ce nu cunoaște umbră 
și poartă ritmii timpului în pași, — 
eu am ajuns cu drumul pîn-la mine 
și m-am întretăiat ia prag solar, 
ca timpul tînăr să mă strălumine 
și țării mele să îi fiu tipar.

îmi cere iarba-naltă rotirea stelelor și visul 
Din care mă aleg cu fruntea calină 
Și-alunec într-o umbră, goluri înguste leg 
Și port pe umăr steaua și iederă pe palmă 
Și din învălmășiri de note arpegiul mi-1 aleg.

Pianul mă-nconjoară, cu clapele fluide
Și game și măsură se pierd în jurul meu, 
Pe iarbă îmi plec capul ca să-i găsesc pedala 
Și-ntunecatul zîmbet de zeu.

Petre GHELMEZ

Desen de Iura CĂLĂRAȘU

Dumitru M.

Treceam cu munții peste văi fertile, 
veneam cu munții mei contemporani, 
din zile vechi mutat în alte zile, 
la vîrsta-simbol: douășcinci de ani. 
întinerit, sînt mire ce pețeștc 
la soarta țării, setea de frumos, 
drept care svelt, înalt și muntenește 
mi-aduc, la nuntă, stelele, prinos.

E vîrsta mea cîntînd jubiliară, 
e-un nimb de foc spre care gravitez, 
și visele ce-n mine se -ntrupară, 
mătase-n flamuri și silabă-n crez. 
M-armonizez cu mine și cu țara, 
m-armonizez cu propriul meu țel, 
așa cum glezna mîinii cu brățara, 
și-așa cum degetele c-un inel.

Acest tărîm
Acest tărîm — adevărul nostru sublim,
Vatra care ține rădăcinile și suflarea,
Vorba de taină și toi ce iubim
Om de la om, cîntarea, binecuvîntarea.
Casele dorm pe dealuri covîrșite de rod — 
Cocoșii în zori vestesc clipele, soarele :
Cuvîntul meu nu înseamnă niciodată tot 
Adevărul pe care-1 strigă izvoarele.
Noi așteptăm iarna și vara și întîmplările 
Vieții, noi spunem că țara 
în noi își lasă în taină viorile
în clipa superbă, da, în clipa superbă ; și rara 
Adiere de lucruri căzute-n uitare
Suflarea născută în cîmpuri și dealuri 
Se-nmănunehează în ființa cea mare
Țara de vis izvorînd, clocotind idealuri.

e

•V
/

Oh, muzica pătrunde pînă la noi rofirij 
înconjură chip, brațe și ochii meijrpe rînd 
Și iarba crește-naltă pînă la ochiul liînii 
Din stele, din pămînt.'

Și munții gravi mă-ngînă și-mi fură melodia 
Și-apoi redau cîmpiei arpegiul meu sonor 
Și-n jur eu simt cum crește iubirea mea de iarbă, 
Iubirea mea de țară. Mi-e dor de munți, mi-e dor.

Și cî;»d se face lună
Pianul cîntă, cîntă cu mine împreună.

Ion IUGA

Laudă patriei
Așa mi-am zis : „Ia-ți munții tăi și umblă":
........ ■ \ •
și-mi duc cu mine munții din tării 
prin vîrsta patriei cea fără umbră, 
rapsod socialistei Românii, 
și pentru viitorul ei, oracol — 
în crezul ei cu pîini și trandafiri, 
cînd, pămîntesc, miracol din miracol 
o poartă-n secoli spre desăvîrșiri.

Din noi te-am scornit cum fîntînarii izvorul 
după ochi îl bănuie, 
temei la răspîntii, solară piatră 
Vindecîndu-ne 
de rana zăpezilor, te-am cioplit 
din văz de rîuri 
și-mpăcate lanuri, 
din cei ce-ți poartă tăcerea 
și cresc în sămînță, 
te-am rînduit 
asemeni nouă, celor cunoscuți în brazdă și lut 
din imemorial început;
spre lauda ta 
viscolite păduri te-au rostit 
țară.

Vis pururi 
aprins .•

Tîmplă de țară-n amiază. Pămînt 
Din horă de dor. Țărm de poveste 
Unde ochiul seminței veghează, cuvînt 
Roditor logodind pînă-n creste.

Spre tine eu vin. Aflător de-nțelesuri.
Spre frunză. Spre păsări. Spre rîul umbros.
Soare de zbor, ce dulce mă-mpresuri
Din grîu răsărind, din fluier de os.

Statornică sevă-n mișcare. Glas
Dăruit pădurilor, mărilor. Limpede drum 
Ziditorilor fără popas. Lumina din ceas — 
înclinată privirilor noastre. Acum.

Trepte se-ncheagă. Vis pururi aprins, 
Prin noi împlinind setea fîntînii din vatră ; 
Vremea e-n pisc. Polenul a nins 
Albastru prin iarbă, înmugurind 
Agere aripi de oțel și de piatră.

■ : i

Și-n fiecare zi de lucru 
de luni pînă-n duminica odihnei 
ți-am botezat în roșu temeliile, 
pămînturi am pîrguit și coline murfatlare 
pentru fiecare repaus — sărbătoare 
spre lauda ta ; 
doruri înalte căpătîi 
în forma-ți rotundă, vîrstă-n infinit, 
am scris — 
asemănare-n neasemănarea chipurilor noastre 
întru frumusețea ta, țară.

Privighetoare zboară din sufletul nostru 
dimineața — cîntec .
mereu mai aprinsă 
mereu cu iz de pămînt 
din bărbați — cer de iubire răsfrînt — 
și din coloanele lor — anotimpuri. 
Țara se-apleacă de rod, 
în imnuri se-apleacă — 
dimineața-i credința luminii, 
țara mea-i dimineață 
și în răsăritul ei ne încrustăm vîrstele 
în semnul dimineții — înțelepciune 
și-n tăcuta creștere a munților...

w ''Sună cuvînt, taie-te-n poartă, 
ucide-mi rugina cu-al ploilor mit, 
coboară-mă-n lut și-n semințe mă poartă 
cum marea corăbiile necontenit. 
Avîntă-mi pasul, cîntul, acest 
calm tărîm, tăcută nefire, 
fă-ți din mine foc-manifest 
credință în soarele tău-nemărginire — 
Și voce sonoră-n rădăcină mă-nchină, 
prin lanurile tale inima să-mi fie 
țară înaltă, o, țară de lumină — 
Republică Socialistă Românie.

în săptămînile acestea de intensă 
activitate electorală multi dintre noi 
au fost puși în situația de a medita 
la natura marelui dialog care are loc 
pe suprafața întregii țări, de a ob
serva „pe viu“ psihologia celor ce 
aleg, de a „citi" relația care se sta
bilește azi între Investitor și învestit. 
Intre alegător și ales.-

Lumea contemporană s-a obișnuit 
să vadă într-o campanie de alegeri 
o ecuație cu două necunoscute, ceea 
ce se și dovedește în practică ; ea 
smulge, în cazul multor țări ale pro
prietății private, un mare și zgomo
tos efort, trezește rechinisme, incită 
partide, produce o teribilă alergă
tură și bătaie de cap pentru care 
preopinentii se pregătesc cu sistemă 
și devoratoare voluptăți ca să obțină 
ce ? fotoliile administrației, puterea, 
„cheile" de înavuțire.

Să examinăm - funcțiile descrisei 
ecuații în contextul realităților so- 
cial-politice ale tării noastre. Sînt 
detectabile, cred, cîteva trăsături, 
coordonate, „naturi" specifice. Mai 
întîi observația fundamentală : con
fruntarea dintre cel ce alege si cel 
care este ales are la bază acțiunea 
ambilor poli activi, schimbul reci
proc de inițiativă, deci dialogul, așa 
cum le stă bine unor oameni care, la 
ceasul căutărilor de progres natio
nal, schimbă între ei adevăruri. Nu 
cum se întîmpla cu „candidatul" de 
altădată boiernașul care se antrena 
în lungu-i și sforăitoru-i mono
log, împletind deșarta dantelă a 
promisiunilor în fata masei mute, 
care privea cu ochi mort bîl- 
ciul electoral, se înconjura de pro- 
pria-1 încremenire, masa care nu 
vorbea, care nu cerea, nu mai cerea, 
pentru că avea sentimentul zădărni
ciei acestui act civic fundamental ; 
deputății șe perindau, cocoțați în că
ruța istoriei, defilau prin fața mul
țimilor tăcute, promiteau marea cu 
sarea, se instalau' frumos și, gata, 
„uitau", guvernarea începea cu am
nezie. A promite e lucru facil ; 
greu e să te ții de cuvînt. O compo
nență fundamentală a candidaților 
pe care i-a propus în actualele ale
geri Frontul Unității Socialiste, cri
teriul selectiv care le acordă această 
cinste, este concordanța dintre cu
vînt și faptă.

Mi se pare firesc să întronăm cu 
stăruință generosul criteriu, pentru

că istoria trecutelor regimuri prea a 
istovit generațiile anterioare ale' a- 
cestui neam omenos și credul, care 
vrea adevăr și știe să-și respecte cu
vîntul dat, lb-a istovit, zic, prin ame
țitorul carusel al promisiunilor elec
torale mai niciodată onorate prin 
faptă. Istoricește vorbind, bunii și 
străbunii noștri au fost, fără vrerea 
lor. purtătorii jignitorului cimitir al 
speranțelor zdrobite. Din ce decurge 
această concordantă între cuvînt și 
faptă, supremă calitate a acelora pe 
care îi alegem în ziua a doua din 
martie ? Decurge din chiar esența 
socialistă a societății românești : in
teresele investitului și investitorului 
sînt în mod necesar convergente și

gate care..." ; „Cu un plus de iniția
tivă țărănească vatra acestui sat va 
deveni, fără să rostim vorbe mari, 
o așezare demnă de..." ; „Sprijin vom 
da și inițiativă destulă, așa că la anul 
va fi aici un amfiteatru, cum ni l-am 
dorit, în care va răsuna vocea lim
pede a studențimii acestui județ 
unde..." ; „Muntele ăsta a fost pen
tru noi o natură ostilă, așa că l-am 
cucerit pas cu pas, am întins șosele, 
am plantat edificii și iată că mun
tele devine un mare aliat al turis
mului" ; „La îngemănarea celor 
două străzi putem face, cu un pic de 
interes și o largă participare ce
tățenească, un spațiu verde, un 
solariu. teren de joacă pentru

poli ai dialogului se confundă, la 
urma urmei, ideile circulă. cu o ex
traordinară repeziciune, se precipită 
in faptă, inițiativa se conturează 
rapid, posibilitatea se vrea realitate, 
își cere dreptul acesta cu voce 
puternică. Pe deasupra acestui snirit 
de inițiativă și răspundere civică — 
marea inițiativă de transformare în 
continuare a fizionomiei țării con
cretizată în programul de amplă re
zonantă expus de secretarul general 
al C.C. al partidului și căruia impre
sionanta adunare de vineri a popu
lației Capitalei i-a dat un gir de îm
plinire, ce va fi întregit prin votul 
de astăzi. Hotărîrea fermă de a da 
viață acestui program este suprema
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ALEGĂTORI Șl ALEȘ
nu altfel, deci șansele programelor 
de lucru care se conturează încă de 
pe acum sînt maxime, au drept aco
perire înfăptuirile interioare, iar 
punțile care se aruncă în zonele 
viitorului se sprijină nu pe himere, 
cl pe argumente din sfera realului, 
confirmate de timp, de oameni, de 
dinamica societății.

Care sînt temele vastului dialog ? 
Mă opresc doar la cîteva din peisajul 
divers al convorbirilor ajunse acum 
în fază de apogeu, cumulînd pe su
prafața întregii țări un extraordinar 
material faptic și informațional, care 
va fi chiar „merindea" celor ce vor 
lucra mîine în organul legislativ sau 
în acela de -administrație,, pe una din 
treptele reprezentative ale puterii de 
stat. Transcriu din memorie frag
mente de gînd, tipuri de opinii și 
teme care au circulat cu evidentă 
frecvență în adunările cetățenești la 
care am participat, dînd „tonul" a- 
cestora, fiind expresiva lor față, indi- 
cînd climatul de idei și, desigur, „cu
loarea locală" în care au avut loc, 
limbajul constructiv care le distinge, 
le dă pecetea de lucru : „In hala asta 
de fabrică s-ar mai putea instala, 
cu cheltuieli minime, șirul de agre-

mita:

POP SIMION

copii, un parc cu un grup de 
arbori și cîteva bănci, o..." ; „Din 
vina nu mai știu căror birocrați, casa 
aia se macină lent, se dărăpănează. 
e ca o măsea stricată în peisajul ora
șului nostru, așa că propun să..."; „E 
bine că în perimetrul acestei Vechi, 
foarte vechi așezări de pe vremea lui 
Bucur Ciobanul, deputății pe care ni-i 
alegem sînt energici și tineri, doritori 
să dea față nouă acestui colț de 
municipiu, fapt pentru care ne an
gajăm...". Succesiunea acestor ros
tiri cetățenești, scoase din context 
doar pentru a sugera concentrat 
spiritul în care au loc convorbirile 
dintre candidați și alegătorii lor, 
antrenează în matca marelui dialog 
electoral de la această oră verbe 
constructive, pline de forță, cum ar 
fi : propun, sugerez, combat, semna
lez, afirm, observ, consider, meditez, 
dezvolt, cultiv, antrenez, amplific, 
dau, atrag atenția, produc, mă 
alătur, pun umărul, critic ș.a.m.d. 
Pe scurt, e chiar limbajul potrivit 
scopului, realităților pe care le vi
zează, țării în care are loc. Cei doi

semnificație a dialogului din această 
campanie electorală.

Vorba rostită azi de douăzeci de 
milioane de guri vine din latinescul 
„deputatus", care înseamnă trimis, 
delegat, deci persoană aleasă, tri
misă, delegată în organul legislativ 
sau în acela de administrație. N-am 
voit altedva decît să-mi exprim o 
opinie despre modul în care este 
onorată azi, aici, la noi. această no
bilă funcțiune, rămasă din străbuni. 
A căuta să descifrezi încărcătura de 
înțelesuri a relației ale f/ător-depu
tat mi se pare o întreprindere care 
depășește, prin semnificație politi- 
co-socială. un moment electoral, vi
zează democratismul orînduirii. pu
terea de autodevenire a unei na
țiuni.

Privitor la ecuația alegător-de- 
putat. așa cum a fost ea inițiată, 
condusă, rezolvată în actualele ale
geri de către Frontul Unității Socia
liste. simbol de unitate si coeziune 
a ponorului român, se pot rosti cu 
adevăr deplin știutele cuvinte din 
cîntecul unirii : .... ca doi brazi din-
tr-o tulpină / ca doi ochi dintr-o 
lumină". Este sentimentul cu care 
se prezintă Tara la vot.

tortă ale puternicei realități so
ciale din România ațiului 1969 
este cuvîntul Partid. Pentru 
România de azi, partidul este 
Însăși respirația istorică a tării. 
Acest adevăr, pe care îl știm 
>i îl trăim cu toții, l-am simtit 
cu deosebită acuitate ori de cite 
cri am avut prilejul să vedem, 
cu ochii noștri, mareea tulbură
toare a sute și sute de mii de 
erate deschise, a atîtor și atîtor 
existente omenești manifestînd 
consimtămîntul .total al voinței 
lor față de politica internă și 
externă a partidului nostru.

Impresiile puternice prilejuite 
de una dintre vizitele de lucru 
în țară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a altor conducători 
de partid și de stat, vizită la care 
am avut deosebita onoare să par" 
ticip.. își păstrează intacte ecou
rile în memoria mea. Este un 
spectacol de neuitat acela de a 
simți uriașa pulsație a inimii so
ciale. mișcarea creatoare, înalt 
afectivă a sufletului românesc. 
Devotiunea poporului nostru fată 
de partid este întemeiată pe con
vingerea. că politica partidului 
nostru răspunde pe deplin inte
reselor națiunii, voinței tuturor 
oamenilor de pe meleagurile Ro

mâniei, cauzei socialismului și 
păcii în lume. Același spațiu, 
dens de suflet și de emoție, a- 
ceeași amplitudine adînc ome
nească a unității întregului po
por în jurul partidului, al condu
cătorilor săi, am putut-o retrăi 
și revedea de nenumărate ori. 
Auzul nostru, retina noastră, 
inima noastră, păstrează vii ima
ginile de mare intensitate de la 
adunarea electorală din sala Pa
latului Republicii Socialiste Ro
mânia. Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. ovaționată 
îndelung de mii și mii de locui
tori ai Capitalei, sosiți în Piața 
Palatului, a rămas adînc încrus
tată în cugetele noastre. Pulsul 
etern al istoriei acestui pămînt. 
sensul profund al realității noas
tre ca spirit, neîncetata împlinire 
prin acțiune a - idealurilor de 
demnitate și libertate ale pa
triei socialiste însuflețesc for
țele poporului nostru în muncr 
sa de edificare pașnică și con
structivă. dau fiecăruia dintre noi 
sentimentul înălțător de partici
pare la însuși mersul istoriei.

Accelerator al marilor energii' 
descătușate ale pămîntului ro
mânesc, partidul nostru se si
tuează în fruntea tendințelor no
vatoare. imprimă un curs ascen
dent și neîntrerupt dezvoltării tă
rii pe calea pe care aceasta și-a

ales-o. Dialectica noului, a în
drăznelii. și gîndirii crea
toare. țgȘfeește un cîmp fer
til d&g£ttianifestare în cli
matul XȘbbial românesc. Poli
tica partidului, inspirată de rea
litatea vie a societății noastre, a 
devenit o cauză a întregului po
por. Izbîrizile dobîndite în edifi
carea bogățiilor tării. întărirea 
socialismului și dezvoltarea de
mocrației. respectul internatio
nal de care se bucură azi tara 
adeveresc dreptatea politicii 
partidului de stimulare a dezvol
tării națiunii socialiste, al cărei 
curs fericit asigură evoluția as
cendentă a societății noastre, 
sporește înrîurirea socialismului 
în lume. „Putem spune — arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
adunarea electorală de la Sala 
Palatului — că în acești ani 
unitatea întregului popor în ju
rul Partidului Comunist Român 
și al guvernului s-a cimentat 
neîncetat. devenind o uriașă 
forță motrice a societății noas
tre socialiste". Legatar al inte
reselor pămîntului românesc, e- 
nergie solară a întregii societăți, 
partidul reprezintă pentru noi 
cheia de boltă a istoriei, de azi. 
unitatea și coeziunea aspirațiilor 
și realizărilor noastre, a inimi
lor noastre, înaripate de sensul 
înalt al vremii în care trăim.
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PLECAREA ÎN AUSTRALIA A UNEI

FRONTULU UNITĂȚII SOCIALISTE!
DELEGAȚII GUVERNAMENTALE ROMÂNE

în climatul 
social-politic 

al demnității civice 
și umane

prof. dr. docent Mihail GHELMEGEANU

Rod al aplicării princi
piilor ce stau la baza po
liticii partidului și statu
lui, al activității conștien
te a milioane de oameni, 
climatul social-politic al 
demnității civice și umane 
Instaurat în tara noastră 
— găsindu-si expresia în 
textele de legiferare con
stituțională si curentă — 
este rezultanta unui pro
ces complex de înțelegere 
și făurire, de către po
porul însuși, a unui destin 
comun, socialist.

înfăptuirea programu
lui adoptat de Congresul 
al IX-lea al (partidului, 
dezvoltat de Conferința 
Națională, continuă pe o 
treaptă superioară de- 
săvîrșirea construcției so
cialiste în toate domeniile 
de activitate — economică, 
socială, științifică si cul
turală. scopul final fiind 
realizarea bunăstării tutu
ror membrilor societății, 
afirmarea plenară a perso- 
np’itătii, asigurarea liber
te \r si demnității uma
ni. n concepția partidului 
și statului nostru, per
soane si drepturile ei sînt 
puse în rîndurile celor mai 
înalte valori sociale. Pre
ocuparea fată de om. pre
țuirea si respectarea lui au 
devenit elemente definito
rii ale orînduirii noastre.

Bunăstarea membrilor 
societății noastre, eliberați 
de exploatare, stăpîni ai 
mijloacelor de producție. 
umanismul socialist, izvorît 
din încrederea în capaci
tățile ființei umane. din 
dragostea și respectul ce i 
se acordă, si democratis
mul. nu numai proclamat 
ci efectiv înfăptuit, repre
zintă >o întreită manifestare 
a relațiilor socialiste. . în
cununare a îndelungatului 
proces de emancipare de- 
mlină a omului. Orice mem
bru al societății noastre 
are azi deschise toate căile 
de a se afirma plenar în 
cele mai diferite domenii 
de activitate și de a se 
bucura. în raport cu con
tribuția sa socială, de pro
gresele materiale și spiri
tuale ale națiunii.

O" cenil muncii iau par
te .nștient la construcția 
unei societăți moderne, e- 
voluate. a unei societăți 
care-și demonstrează tot 
mai pregnant — prin pro
movarea nobilelor idei ale 
umanismului, ale dreptății 
fi echității sociale — su

perioritatea fată de orîn- 
duirile precedente. Datori
tă consecventei cu care 
partidul dezvoltă demoj- 
cratia socialistă, poporul a 
ciștigat posibilități nicio
dată cunoscute în trecut de 
a participa la conducerea 
treburilor obștești, la e- 
laborarea și înfăptuirea po
liticii interne si externe a 
țării. \

Drepturile și demnitatea 
omului, ale fiecărui cetă
țean. fără excepții ori dis
criminări, sînt apărate as
tăzi si pe calea continuei 
întăriri a legalității so
cialiste.

în acest climat social- 
politic de libertate adevă
rată. de demnitate civică 
și umană, se mai dezvol
tă încă o trăsătură esen
țială a democratismului 
nostru deplina egalita
te în drepturi a naționa
lităților conlocuitoare cu 
poporul român. Constitui
rea Frontului Unității So
cialiste și a consiliilor 
populare ale oamenilor 
muncii ai naționalităților 
conlocuitoare exprimă toc
mai această realitate, re
flectă stadiul de maturi
zare a unor relații de strîn- 
să unitate.

La temelia Frontului U- 
nitătii Socialiste — care 
se prezintă azi în fata a- 
legătorilor ca o chintesen
ță _ a întregii societăți ro
mânești. a națiunii române 
socialiste — stă forța cla
sei muncitoare, clasa con
ducătoare a societății noas
tre. De asemenea. Fron
tul Unității Socialiste ci
mentează tot mai mult, 
într-o formă superioară, a- 
lianța dintre clasa munci
toare. țărănimea muncitoa
re și intelectualitate. Ală
turi de făuritorii bunuri
lor materiale, intelectuali
tatea capătă un rol din ce 
în ce mai important, știut 
fiind că edificarea socia
lismului și comunismului 
nu este de conceput de- 
cît pe baza celor mai îna
intate cuceriri ale științei 
și tehnicii.

Meritul esențial pentru 
toate transformările inter
venite în tara noastră. în 
condiția umană revine 
Fartidului Comunist Ro
mân. al cărui rol condu
cător în societate este -în
scris în Constituția Re
publicii și se bucură de o 
unanimă recunoaștere din 
partea întregii națiuni da

torită fidelității ’cu care a 
slujit și slujește interese
le ei fundamentale. Certi
tudinea că. sub conduce
rea partidului, va fi asi
gurat mersul înainte pe 
drumul progresului mate
rial si spiritual, al adîn- 
ciriî democrației socialis
te a fost întărită de cu- 
vîntarea de înaltă valoare 
programatică rostită' vi- 
neri de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, care, conturînd 
liniile directoare ale activi
tății în viitorul cincinal și 
în perioada următoare.' ne-a 
deschis o amplă și însufle- 
țitoâre perspectivă.

Sentimentul demnității 
civice ne este întregit de 
poziția pe care a dobîn- 
dit-o tara noastră pe a- 
rena internațională, ca re
zultat al politicii externe, 
promovate de oartidul co
munist și guvernul nos
tru. România este astăzi o 
tară liberă, independentă și 
suverană. Ea joacă un rol 
activ în rîndul forțelor 
mondiale care militează 
pentru pace și securitate, 
pentru dreptul tuturor po
poarelor de a fi stăpîne 
pe destinele lor. pentru 
progres social. Tară socia
listă. ea nu îsi precupe
țește eforturile pentru a 
avea relații tot mai bune 
pe plan politic, economic, 

■cultural, cu toate țările so
cialiste frățești pentru a 
contribui la întărirea uni
tății lor. Ea acționează 
ferm pentru dezvoltarea și 
intensificarea relațiilor cu 
toate statele, indiferent de 
orînduire socială, pe teme
iul acelor principii care 
singure pot asigura lega
litatea și o fructuoasă co
laborare internațională -■ 
egalitatea suverană a sta
telor. neimixtiunea sub nici 
o formă în treburile in
terne ale altui stat. La 
O.N.U. și în toate foru
rile internaționale, în efor
tul pentru asigurarea secu
rității europene, glasul tă
rii noastre se face auzit 
printr-o neîncetată chema
re la acțiuni constructive, 
împotriva actelor si de
monstrațiilor de forță, a 
oricăror recidive ale ..răz
boiului rece" din partea 
cercurilor imperialiste a- 
gresive. pentru destindere, 
solutionarea prin tratative 
a problemelor litigioase, 
dezarmare. întreaga aceas
tă activitate, care i-a atras 
o profundă simpatie și 
prietenie pe toate meridia
nele.. esțe pentru fiecare 
dintre .noi. cetățenii Ro
mâniei temeiul adeziunii 

' n'dSoVăitoare la politica ei 
externă, țin titlu de mîn- 
drie si demnitate naționa
lă. un generos izvor de în
credere în viitor.

Alegerile care au loc 
azi. pe baza unui program 
care răspunde năzuințelor 
pentru care poporul ro
mân luptă cu tenacitate, 
sînt pentru întreaga noas
tră colectivitate' un prilej 
de nouă afirmare a hotărî- 
rii poporului nostru de a 
dezvolta realizările de 
pînă acum, de a consolida 
modalități de viată superi
oare, de ample dimensiuni 
spirituale.

Profundul atașament 
față de politica

partidului nostru
DAN LAURENȚIU

în această duminică, cea 
dintîi din strălucitorul a- 
notlmp al primăverii, în a- 
ceastă zi de 2 martie, mi
lioanele de cetățeni ai Ro
mâniei se.întîlnesc în fața 
urnelor pentru a-i vota pe 
candidații Frontului Uni
tății Socialiste, cei mal
buni dintre cei mai buni
fii ai patriei noastre. Eve
niment de o. importanță 
politică deosebită, alegerile 
de astăzi constituie pentru 
noi toți încă un fericit 
prilej de a ne manifesta 
încrederea și devotamentul 
față' de ’ Partidul Comunist 
Român, creația superioară 
a celor mai înalte tradiții 
de luptă ale poporului nos
tru pentru libertate socială 
și națională. Reafirmarea 
hotărîtă a acestui profund 
atașament al întregii na
țiuni față de partidul co
muniștilor se datoreș^ po
liticii sale înțelepte, crea
toare, pe linia învățăturii 
marxist-leniniste. politică 
ce-și are ca țel suprem bi
nele făuritorilor de valori 
materiale și spirituale, pro
gresul neîntrerupt în toate 
sferele de activitate 1 ale 
țării. Dezbaterile vii care 
au avut loc în campania 
electorală, prin caracterul 
lor profund democratic, au 
pus în lumină cu cifre, sta
tistici etc. tocmai aceste 
realizări ale harnicului po
por român sub conducerea 
științifică, dinamizantă. de 
un profund elan patriotic, 
a partidului, nostru. Sluji
rea plină de abnegație și 
dăruire' a intereselor fun
damentale ale poporului 
nostru, a socialismului și 
păcii — iată cheia de boltă 
ă politicii interne și exter
ne a Partidului Comunist

1 ț5.r:

urcuș

Faptele —cel mai 
convingător 

afiș electoral
Paul JITIEANU

lăcătuș la uzinele „Electroputere'-Craiova

Anumite evenimente, cu 
mare înrîurire în viața po
porului, te poartă firesc în 
lumea amintirilor și com
parațiilor.

Am intrat în viață pe 
ușa mizeriei. Prin 1932, la 
vîrsta de 19 ani, eram me
canic la o fermă din ju
dețul Dîmbovița, iar apoi, 
cîțiva ani în șir, am fost 
obligat șă fac o muncă ne
calificată, în condiții grele. 
Locuiam cu soția și cu un, 
copil mic într-o baracă cu- 
acoperișul spart, fără în-. 
călzire. Teama pentru ziua 
de mîine se întindea într-o 
lume bîntuită de șomaj. De 
cîte ori îmi amintesc de 
alegerile din trecut resimt 
izul amar al minciunii și 
demagogiei, embleme de 
tristă amintire pentru a- 
cele vremuri. „Votați feri
cire !“, „Votați pentru sa
larii mari !“ — promisiuni 
searbede din care nu ră- 
mînea decît ecoul trist al 
înșelătoriei. Autorii aces
tor promisiuni erau în ma
rea majoritate a cazurilor 
indiferenți la soarta noas
tră, a celor mulți. Ii inte
resa numai înavuțirea pe 
spinarea noastră.

în preajma alegerilor 
noastre de azi, cînd scriu 
aceste rînduri, vreau să mă 
opresc asupra unui singur 
aspect, pe care-1 consider 
edificator : legătura dintre 
cuvînt și faptă, care carac
terizează întreaga politică 
a partidului nostru, deve
nită lege a democrației so
cialiste.

Sînt muncitor și mi-a 
plăcut întotdeauna să mă
sor concret orice acțiune 
prin efectul ei. Am, cum 
se zice, spirit practic. Și 
tocmai acest spirit practic 
mă face să văd adevărul 
profund al planurilor în-

suflețitoare pe care le e- 
laborează partidul.

Partidul nostru ne-a în
demnat sincer, bărbătește, 
la eforturi tenace pentru a 
ridica din temelii edificiul 
industrial modern al. țării 
noastre, ne-a desfășurat 
planurile unei mari opere 
de construcție, care să a- 
sigure dinamismul continuu 
al economiei noastre na
ționale, propășirea patriei 
— chezășie a independenței 
și suveranității.' întotdea
una, între ceea ce s-a stabi
lit inițial și ceea ce s-a 
realizat în practică a exis
tat concordanța așteptată, 
fiindcă poporul urmează cu 
nemărginită încredere par
tidul — văzînd în el expo
nentul și conducătorul său 
încercat.

Trăiești momente de de
plină satisfacție cînd ești 
martor și părtaș al efec
telor multiple ale indus
trializării. Pe solul fertil al 
energiilor generate de a- 
ceastă mare operă s-au 
născut fabrici noi, s-au 
înălțat orașe moderne, s-a 
dezvoltat o țară întreagă, 
a crescut prestigiul ei pe 
plan internațional.

Orașul Craiova, în care 
muncesc de 20 de ani, este 
o mărturie convingătoare 
a legăturii nemijlocite din
tre industrializare și îmbu
nătățirea permanentă a tra
iului oamenilor muncii. 
S-au ridicat aici în ultimii 
ani numeroase obiective in
dustriale, unele de prim, 
rang în economie, cum ar fi 
uzina „ElectroDutere" unde 
lucrez și eu. Din ruinele 
războiului s-a înălțat o 
urbe modernă, în ale cărei 
frumoase și confortabile an
sambluri de clădiri lo
cuiesc mii și mii de tovarăși 
de-ai mei. în anii actualu

lui cincinal s-a împlinit un 
deziderat scump oameni
lor de pe aceste meleaguri : 
la Craiova a fost înființată 
o universitate unde studiază 
în prezent aproape 5 000 de 
studenți. în școlile generale, 
în liceele teoretice și șco
lile profesionale din județul 
Dolj învață peste 120 000 de 
elevi.

Este vizibil, deci, nu nu
mai procesul industrializă
rii ca atare, ci și fecundita
tea lui pentru viața unor 
largi colectivități umane : 
cînd Manifestul Frontului 
Unității Socialiste ne spune 
că în trei ani ai cincinalului 
zestrea industrială a țării 
a sporit cu circa 700 de 
uzine, fabrici și secții .noi, 
cifra oglindește o prefacere 
mult mai largă, în viața 
orașelor și a cetățenilor. 
Iar planurile de viitor, a- 
nunțate de partid, prin cu- 
vîntul rostit vineri de se
cretarul general al Comi
tetului Central, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, — cu 
cifrele lor și mai mari, dau 
tabloul unei dezvoltări, care 
va înălța patria noastră pe 
culmi tot mai înalte de 
progres și civilizație socia
listă.

An de an uzina la car® 
lucrez a cunoscut o ascen
siune vertiginoasă. De la 
o unitate neînsemnată de 
reparat vagoane, cum era 
în urmă cu 20 de 
ani, „Electroputere" fabrică 
acum locomotive Diesel-e- 
lectrice, mașini electrice, 
transformatoare, aparataj 
de înaltă tensiune, produse 
care și-au cîștigat o faimă 
binemeritată pe multe me
ridiane ale globului. O dată 
cu uzina am crescut și. noi, 
muncitorii ; cînd din mîi- 
nile tale simți că ies bunu
rile tale, împlinirea dorin
țelor sună la prezent.

Cel mai convingător afiș 
electoral este alcătuit din 
fapte. Votez cu convinge
rea — întemeiată pe tot ce 
s-a 'realizat pînă acum — 
că întreaga linie politică a 
partidului se realizează și 
se va realiza pas cu pas : 
dinamismul economiei, ma
rile planuri concepute la 
'Congresul al IX-lea, în
florirea pe mai departe a 
industriei, agriculturii și a 
vieții noastre spirituale, ri
dicarea nivelului de trai, 
adîncirea continuă a demo
cratismului socialist într-o 
țară liberă, suverană și in
dependentă.

Român, iată semnificația, 
pe cit de simplă, pe atît de 
înaltă, a votului pe care. în 
această duminică de primă
vară, tineri și vîrstnici, 
truditori cu . brațul și cu 
spiritul, solidari cu noi în
șine, îl dăm Partidului Co
munist Român. ,

Și pentru mine, ca și S
pentru ceilalți confrați în
tru îndeletnicirea plină de 
răspundere a scrisului, a- 
ceastă zi are un caracter de 
sărbătoare și de solemni
tate. G-. Călinescu spunea 
undeva că domeniul cul
turii este un al doilea te
ritoriu al patriei și că, deci, 
luorînd* la întărirea și în
florirea acestui domeniu, 
implicit lucrezi la întărirea 
si înflorirea propriei t<^e 
patrii. în această zi, votînd 
candidații Frontului Uni
tății Socialiste, fii devotați H 
ai patriei mele, .votez în 
deplin , acord cu propria 3 
mea conștiință, devotată 
celor care au contribuit și 
contribuie la edificarea u- 
nei Românii spirituale la 
nivelul demn de victoriile 
sale în planul existenței 
valorilor economice, mate
riale. Deplina unitate a po
porului nostru în jurul par
tidului în ceea ce privește 
atît construcția de fiecare 
clipă a României socialiste, 
cît și a perspectivelor sale 
de viitor izvorăște din a- 
ceastă convingere intimă că 
inteligența și pasiunea tu
turor se concretizează in
tr-un efort creator tocmai 
sub conducerea încercată a 
comuniștilor. Iar votul din , 
această duminică de 2 mar
tie. cea dintîi din străluci
torul anotimp al primăve
rii, este un vot pe care ni-1 
acordăm nouă înșine.

Sîmbătă dimineața a plecat spre 
Australia o delegație guvernamen
tală română, condusă de Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al. Con
siliului de Miniștri, care, la invi
tația guvernului australian, va face 
o vizită oficială. în această țară.

Din delegație fac parte Grigore 
Bârgăoanu, vicepreședinte al Co
misiei Guvernamentale de Co
laborare și Cooperare Economică 
și Tehnică, Vasiie Răuță, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
nrecum și Ion Datcu, ambasado
rul României în Australia, și Ro
mulus Budura, consulul general al 
României la Sidney.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți Janos Faze- 
kas, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, membri ai guvernu
lui și alte persoane oficiale.

★

înainte de plecare, tovarășul 
Gheorghe Rădulescu a făcut urmă
toarea declarație redactorului A- 
genției „Agerpres", S. Lucian :

Cronica zilei
Sîmbătă dimineața, tovarășii 

Nicolae Murguleț, președintele 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, și Ștefan Bîrlea, prim- 
vicepreședinte al C.N.C.S., s-au 
înapoiat în Capitală, venind de la 
Moscova, unde au participat la cea 
de-a Il-a Consfătuire a conducă
torilor comitetelor și ministerelor 
pentru știință și tehnică din țările 
membre ale C.A.E.R.

(Agerpres)

Scopul vizitei noastre este de a 
purta convorbiri eu membri ai gu
vernului australian, precum și cu 
reprezentanți ai vieții economice, 
în vederea analizării și stabilirii 
de măsuri pentru dezvoltarea 
schimburilor comerciale și a coo
perării economice și tehnice ro- 
mâno-australiene.

In prezent, relațiile economice 
dintre țara noastră și Australia se 
desfășoară pe baza Acordului co
mercial încheiat în anul 1967. Deși 
acest acord a impulsionat într-o 
anumită măsură schimburile co
merciale bilaterale, constituind o 
bază nouă pentru dezvoltarea rela
țiilor economice româno-australie- 
ne, consider că există încă sufi
ciente posibilități neexplorate pen
tru dezvoltarea comerțului exterior 
și 'a cooperării economice și teh
nice în diverse domenii de activi
tate, între România 'și Australia. 
De altfel, cu ocazia vizitei făcute 
în țara noastră, vicepremierul gu
vernului australian, John Mc Ewen, 
arăta că sînt premise favorabile 
pentru extinderea legăturilor co
merciale și economice reciproce.

în cadrul convorbirilor pe care 
le vom purta cu personalități ale 
vieții politice și economice austra
liene — a adăugat ‘conducătorul 
delegației — ne vom strădui să 
găsim, împreună, căile și mijloa
cele cele mai corespunzătoare 
pentru dezvoltarea relațiilor eco
nomice dintre România și Austra
lia, pe baze reciproc avantajoase.

Plecăm în Australia animați de 
convingerea că/dezvoltarea relații
lor economice româno-australiene 
este nu numai în interesul popoa
relor român și australian, ci și în 
interesul păcii și cooperării inter
naționale.

TENIS DE MASĂ. — Campiona
tele internaționale de tenis de masă 
ale Angliei au continuat la Brighton 
cu desfășurarea probelor individua
le. în sferturile de finală ale pro
bei de simplu femei. Maria Alexan
dru a învins-o cu 21—10, 21—16, 
21—8 pe cehoslovaca Ilona Vostova. 
Un frumos succes a obținut si cuplul 
Maria Alexandru-Eleonora Mihalca 
care. în sferturile de finală ale pro
bei de dublu feminin, au dispus cu
23— 21. 21—12, 21—13 de perechea 
maghiară E. Juric — B. Kishazi.

In proba de simplu masculin (sfer
turi de finală) vest-germanul Schd- 
ler a cîștigat cu 21—15.- 21—14. 21—18 
la suedezul Kjell Johansson, Surbek 
(Iugoslavia) l-a întrecut cu 21—17,
18— 21, 21—15, 21—9 pe Stanek (Ceho
slovacia), Gomoșkov (U.R.S.S.) l-a 
învins cu 21—13, 18—21, 21—19, 21—13, 
21—13 pe Kollarovits (Cehoslovacia), 
iar Neale (Anglia) a dispus cu-11—21,
19— 21, 21—12. 21—18. 14—10 (aban
don) de Borzsei (Ungaria). Silviu 
Dumitriu a fost eliminat în primul 
tur de englezul Brown cu 22—20,
24— 22. 18—21, 21—15,

VOLEI. — La Paris s-a disputat 
returul meciului dintre echipele 
U. C. Paris și Start Lodz, contînd 
pentru „optimile" de finală ale „Cu
pei campionilor europeni" la volei 
feminin. Victoria a revenit poloneze
lor cu scorul de 3—0 (15—3, 15—4, 
15—4). învingătoare și în primul 
joc (scor 3—0), ele s-au calificat pen
tru sferturile de finală ale competi
ției.

ȘAH. — în runda a 6-a a tur
neului internațional de șah „Tal
lin ’69". Iuliu Szabo (România), cu 
piesele negre, a remizat după 57 de 
mutări cu iugoslavul Damianovici. 
Stein l-a învins pe Tarve. Nei pe 
Arulâid. iar Liberspn a cîștigat Ia 
Barcza. în clasament continuă să 
conducă Stein (U.R.S.S.) cu 5 punc
te. urmat de Nei (U.R.S.S.) ou 4,5 
puncte. Keres (U.R.S.S.). Gufeld 
(U.R.S.S.) — 4 puncte etc. Iuliu 
Szabo (România) ocupă locul 8 cu 
2 puncte.

Ing. Ștefan VIȘOIANU
președintele C.A.P. din comuna Ciurea, județul iași

Duminică, cetățenii co
munei Ciurea. laolaltă cu 
întreaga suflare a țării 
noastre, se prezintă în fata 
urnelor.

Venim la vot cu mindrie 
Si încredere. Mîndrie pen
tru toate cite s-au înfăp
tuit în anii din urmă, nu. 
numai pe meleagurile noas
tre ieșene, ci ale întregii 
Românii socialiste. Încre
dere în viitor, încredere 
izvorîtă din bilanțul rod
nic cu care . intîmpinăm 
ziua de 2 martie și din 
limpezimea căii jalonate 
de partid la . Congresul IX, 
la' Conferința Națională în 
cuvîntarea rostită vineri de 
tovarășul Ceaușescu — 
scump nouă tuturor — ca
lea desăvîrsîrli construcției 
socialiste.

Îmi aduc aminte de anii 
Cînd, ca proaspăt inginer, 
am sosit la Ciurea. Deo
sebirea este mare și oglin
dește clar schimbările în
noitoare ivite în viata 
întregii țâr animi, ca- ur
mare a cooperativizării și 
a modernizării si creșterii 
producției agricole. Pe 
harta comunei au apărut 
o școală ■ nouă, un cămin 
cultural, becurile electrice 
au luat locul lămpii cu 
gaz. s-au ivit case noi. trai
nice, spațioase, ridicate de 
țăranii cooperatori, case cu 
cămări îndestulate, case în 
care televizorul. aparatul 
de radio, mobila orășe
nească și tot felul de a- 
parale de uz casnic su în
cetat să mai fie o rari
tate. Numai într-un singur 
an — 1968 — cooperatorii 
noștri și-au înălțat peste 
50 de case noi.

Aceste prefaceri din via
ta satului și a oamenilor 
săi le datorăm orînduirii 
noastre socialiste, unirii 
pămîntului și a forței să
tenilor în cooperativa a- 
gricolă de producție, spri
jinului puternic. perma
nent si multilateral pe care 
ni l-a acordat statul pen
tru a spori rodnicia oă- 
mîntului și a obține veni
turi mai mari.

Noi insă nu sîntem încă 
pe deplin mulțumiți de 
munca noastră, pentru că 
n-am reușit încă să smul
gem pămîntului tot ceea ce 
ne poate da. v'entțu a par
ticipa si inai activ la sa
tisfacerea nevoilor tării, 
a răsplăti și mai deplin 
munca depusă de coopera
tori. E un fapt insă că de 
cîțiva ani rezultatele ac
tivității noastre, se înscriu 
pe o linie ce urcă mereu.

Creste avuția obștească: 
anul trecut ea a reprezen
tat circa 200 000 lei la fle
care 100 ha. reflectând 
creșterea generală pe tară 
a avuției obștești, care a 
fost în 1968 cu aproape 30 
la sută mai mare ca în 
1965. Cresc veniturile coo
perativei si. implicit, ale 
membrilor cooperatori. A- 
nul 1968 reprezintă încă o 
dovadă în această privin
ță: deși seceta, îndelunga
tă ne-a, pus la grea în
cercare. fiecare dintre cele 
aproape 700 ha cultivate cu 
porumb ne-a dat 2 960 kg 
boabe, fiecare din cele 
61. ha de vie pe rod a pro
dus 6 850 kg struguri etc.

Sîntem hotărîți să nu ne 
oprim aici. Recent, in a- 
dunarea generală. împreu
nă cu toti cooperatorii, am 
plănuit ce trebuie "să în
treprindem pentru ca în.a- 
cest an să sporim și mai 
mult forța economică a co
operativei. să. aducem a- , 
portul nostru la înflorirea 
patriei, să dăm viață noi
lor sarcini stabilite de par
tid în domeniul agricultu
rii, chemărilor conținute in 
Manifestul Frontului Uni
tății Socialiste.

Știm bine că planurile 
noastre de viitor sînt. ne
mijlocit legate de pace, de 
condiții internaționale fa
vorabile. De aceea aprobăm 
din adîncul inimii și spri
jinim strădaniile neobosite 
ale partidului și statului 
nostru pentru a dezvolta 
relațiile frățești cu cele
lalte țări socialiste, pentru 
prietenie și cooperare cu 
toate țările, pentru zădăr
nicirea planurilor acelora 
care urzesc războaie de 
agresiune și pentru triumful 
păcii, dreptății, socialismu
lui în lume.

Avem im sentiment pre
țios, dătător de energie : 
ne simțim uniți cu tara, 
cu clasa muncitoare, cu în
tregul popor ; mergem pe 
aceeași cale — calea dez
voltării economice socia
liste. calea înfloririi ' tu
turor forțelor productive și 
a ridicării nivelului zilnic 
de trai, calea păcii si prie
teniei între popoare. E ca
lea trasată de partid. E ca
lea pe care urcăm toți îm
preună. întreaga națiune. 
Această cale comună, a- 
cest urcuș parcurs laolaltă 
explică însuflețirea unani
mă cu care cetățenii co
munei Ciurea vor vota. îm
preună cu întregul popor, 
pentru candidata Frontului 
Unității Socialiste. ■

dragostea

S,30—20 tn

prietenii el : 
12 : 13,30 ; 16.
DOINA —

LUCEAFĂ-
18,30 ;
11,15 ;

o ...Apoi s-a născut legenda : RE
PUBLICA — 9,30 ; 11)45 ; 14 ; 16,15:
18.45 ; 21.
• Rolls Royce-ul galben : PATRIA
— 10; 12,45; 15,15; 18; 20,30. BUCU
REȘTI — 8,30 ; 11 ;■ 13,30 : 16 ;
18.30 ; 31.
• Bună ziua, contesă : FESTIVAL
— 3,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
GRIVIȚA — 9,30 ; 12,15 ; 15,30 ; 18; 
20,45, MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,30; 
16 ; 18,30 ; 20,45.
• Pianele mecanice : 
RUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 
20,45, VICTORIA —
13.30 ; 18 ; 18,30 ; 20,45.
• Un om pentru eternitate :
TRAL — 9,15 ; 11,45 ; 14,15 ;___
RIA — 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 17 ; 19,30. 
e Cuțitul în apă : CENTRAL

. 16,45 ; 19s-21. ■ ' ■:■
• Feldmareșala : LUMINA
15.45 în continuare ; 18,30 ; 
MIORIȚA — 8,30 ; 11<; 13,30 ;
18.30 ; 21, BUZEȘTI — 15,30 ; 18. 
0 Urletul lupilor : BUZEȘTI — 
20,30.
• Dominika și 
NA — 9 ; 10,30 ;
• Neînțelesul :
20,30.
O Hlroșlma, 
UNIQN — 20,30.
0 strigătul : UNION — 15,30 ; 18. 
0 Femeia în lună: CINEMATECA:
— 10 ; 12,30.
• Bilanț In plin marș ; Un pro
gram de propășire economică ; 
Agricultura socialistă in plin 
avînt ; Atletism ; Metamorfoze : 
TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
O Rio Bravo : FEROVIAR — 8,45— 
14 în .continuare ; 17,45 ; 20,45, EX
CELSIOR — 10 ; 13 ; 16 ; 19, ME
LODIA. — 9,30 ; 13 ; 16,45 ; 20, FLA
MURA — 9 ; 11,45 ; 14,45 ; 17,45 ; 
20,30. .
• Marele șarpe : AURORA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. VOL
GA — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 : 16 : 18,15: 
20,30.
O Planeta maimuțelor : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15,15 ;
17.45 ; 20.
• Becket : DACIA 
continuare.
0 Expresul colonelului von Ryan: 
BUCEGI — 9,30 ; 12 ; 15,45 ; 18,15; 
20,45, TOMIS — 8,30 ; 11 ; 13.30 ; 
16 ; 18,30 ; 21.
0 Căderea
UNIREA— 15,30 ;
0 Primăvara pe
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 Profesioniștii :
— 15 ; 17,30 ; 20.
0 Acest pămint __  _.
CIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Ziua în care vin peștii : CO- 
TROCENI — 15,30 ; 18.
0 Răscoala : COTROCENI — 20,30. 
0 Astă seară mă distrez : FLO- 
REASCA — 9 : 11,15 ; 13,45 ; 16 :
18.15 ; 20,30.
0 Samuraiul :
15,30 ; 18.
0 Pantoful cenușăresel : VIITO
RUL — 20,30.
0 Un delict aproape perfect : 
MOȘILOR — 15,30 ; 18. RAHOVA
— 15,30 ; 18.
0 Soare și umbră : MOȘILOR — 
20,30.
0 Tunelul : RAHOVA — 20,30.
0 Hombre : POPULAR — 15,30; 18. 
0 Bela : POPULAR — 20,30.

: FLACĂRA

IlI-a) : FLA-

CEN- 
GLO-

vară : MUN-

DOI-

mea :

« Ce lioapte, băieți I : MUNCA — 
16 ; 18.
O Mica romanță de
CA — 20.
• Hoțul de piersici
— 15,30.
«s Wlnnetou (seria a
CĂRA — 18 ; 20,30. • .
o Pensiune pentru holtei : ARTA
— 9.15—16.15 in continuare ; 18.15;
20.15.
a Columna (ambele serii) : 
TAN — 15,30 ; 19. COSMOS
15,30 ; 19.
o Aventurile lui Tom Sawyer ; 
Moartea lui Joe Indianul : PRO
GRESUL — 15,30 ; 19.
o Operațiunea San Gennaro : 
CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
o Suflete tari : pacea” -
19.15.
0 Premiere strict secrete : 
RENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,15.

roman :imperiului 
" 19.

Oder : LIRA

DRUMUL SARI]

este al meu :

VIITORUL

0 Opera Română : Coppelia 
Bărbierul din Sevilla — 19,30.
0 Teatrul de Operetă : Contesa 
Maritza — 10,30 ; Logodnicul din 
lună — 19,30.
O Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Enigma 
Otiliei — 10 ; Matineu literar : Ro
meo și Julieta la MIzil — 15,30 ; 
Doamna lui Ieremia — 19,30 ;
(sala Studio) : Jocul adevărului
— 10 ; O femeie cu bani — 
Părinții teribili — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : Nlcnlc 
10,30 ; Opinia publică 20.
a Teatruli „Lucia Sturdza .1 
landra" (sala din bd.' Schitu Mă- 
gureanu) : Livada cu vișini — 10; 
Luceafărul — 15 ; Photo Finish — 
20 ;■ (sala din str. Alex. Sabia) : 
Melodie varșovlană — 10,30 ; Sfîn- 
tul Mitică Blajinii — 15 ; Tandrețe 
și abjecție — 20.
O Teatrul „C. I. Notțara" (sala 
Magheru) : Vijelie In crengile de 
sassafras — 10 ; Frumoasă dumi
nică de septembrie — 15,30 ; O 
casă onorabilă — 19,30 ; (sala Stu
dio) : Scaunele — 10,30 ; Cind luna 
e albastră — 16 ; Fedra — 20. 
o Teatrul Mic : Prețul — 10 ; Ofi
țerul recrutor - 15 : Baltagul
- 20.
c Teatrul Glulești : Meșterul Ma- 
nole — 10 ; Omul care a văzut 
moartea — 15 ; 19,30.
O Teatrul „Barbu Delavrancea" ■ 
Doamna de la Maxim — 10.
o Teatrul „Ion Creangă" : Toate 
pînzelc sus 1 — 10 ; Năzdrăvăniile 
lui păcală — 16.
0 Teatrul evreiesc de stat : Dibuk 
- 11 ; 20.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 11 ; (sala din str. Aca
demiei) : Punguța cu doi bani 
- 11.
0 Teatrul „C. Tănase" (sala Sa
voy) : Cafeaua cu lapte de adio
- 19,30 ; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Varietăți pe portativ
- 19,30.
0 Teatrul de 
lescu" : De Ia
- 20.
O Ansamblul
Generale ;_ ,_______ _ ____ _
țiuni ’88 — 20.
0 Circul de stat : Circul are cu- 
vîntul — 16 ; 19,30.

Artistic al Uniunii 
a Sindicatelor : Selec-

estradă „Ion Vasi- 
Bach Ia Tom Jones

PATINAJ ARTISTIC. — Tinărul 
student în drept Tim Wood (S.U.A.), 
în vîrstă de 20 de ani. a cîștigat ti
tlul de campion mondial Ia patinaj 
artistic, în penultima zi. a campiona
telor lumii, care au loc la Colorado 
Springs, Tim Wood și-a consolidat 
poziția după exercițiile impuse, ido- 
yedindu-se superior și la „libere". 
Tim Wood a obținut în acest an și ti
tlurile de campion al S.U.A. și al A- 
mericii de Nord, iar la J.O. de la 
Grenoble (1968) a? obținut medalia de 
argint. Clasamentul probei : 1. Tim 
Wood (S.U.A.) — 2894,5 puncte ; 2. 
Ondrej Nepela (Cehoslovacia) — 
2 703,3 puncte ; 3. Patrie Pera (Franța) 
— 2 684,6 puncte ; 4 Gary Visconti 
(S.U.A.) — 2 622,4 puncte; 5. John 
Misha Petkevich (S.U.A.) 2 623,4
puncte ; 6. Jay Humphry (Canada) — 
2 652,1 puncte etc.

RUGBI. — Selecționata de juniori 
ajgFranției; (șe; pregătește intens Jn 
vederea participării la „Cupa Națiu- 

.. nilore—, F.LR.A..",. care va avea loc 
la Barcelona între 30 martie și 7 
aprilie. ’ într-un meci de verificare, 
desfășurat la Tours, prima selecțio
nată a învins cu scorul de 19—0 pe cea 
de-a doua echipă. Turneul de la Bar
celona reunește echipele Italiei, Ro
mâniei, Spaniei, Franței, Portugaliei, 
Cehoslovaciei, Belgiei și Marocului.

Noi 
produse 

alimentare
Recent, organele de resort ale 

Ministerului Industriei Alimen
tare au omologat circa 100 de 
noi sortimente realizate de în
treprinderile de specialitate din 
acest sector. Printre acestea se 
află produse de panificație, mo- 
rărit, specialități de dulciuri și 
altele. Acestea vin să comple
teze gama varietăților, existente.

La Combinatul industrial de 
morărit și panificație din Iași 
se produc macaroane, spaghete, 
paste împletite sau paste medii 
(fidea, tăiței) și paste scurte de 
calitate superioară.

întreprinderea de panificație 
din Craiova, < dotată cu utilaje 
noi, moderne, cu o capacitate 
de prelucrare de 6 tone pe zi, 
produce blat obișnuit și blat 
marmorat, precum și gemuri de 
fructe, creme de cacao, lămîie, 
vanilie, portocale. Există o va
rietate originală de blat a că
rui compoziție încorporează 
făină, zahăr, ouă^ ulei și miere, 
prezentînd astfel* o valoare nu
tritivă ridicată.

Au apărut în unitățile de des
facere și drajeuri cu vitamina 
C, livrate de întreprinderea 
..Feleacul" din Cluj. Doritorii 
au la dispoziție și produse za
haroase cu nucleu fondant care 
se vînd in bușeuri de 150. gr și 
în cutii de 1 kg. Au gust plăcut, 
dulce-acrișor, specific arome
lor citrice.

PROGRAMUL II

PROGRAMUL I

Telejurnal.
Fantezie și ritm 
nească.

3,15 — Pentru pionieri șl școlari.
3,30 — Telejurnal.

10.40 — Ora satului.
11.40 — Filme documentare.
12,00 — De strajă patriei.
12.30 — Intermezzo liric.
13,00 — Telejurnal.
13.30 — Mozaic muzical.
14,00 — Caleidoscop sportiv în imagini : Zborul în alb. 

Echipajul. Campionii — mindria noastră.
14,50 — Telejurnal.
15,00 — închiderea emisiunii de dimineață.
17,00 — Telejurnal.
17,10 —.Magazin duminical.
19,00 —Telejurnal.
19.40 — Cînt și joc. Program susținut de Ansamblul ar

tistic U.T.C.

muzică populară romă-

20,00 — Filmul documentar : „Marele Canion".
20.15 — Muzică ușoară românească.
20,25 — Cîntare patriei și partidului. Emislun» de 

versuri.
Interpret! români, laureati ai unor concursuri 
internaționale.

21,00 — Telejurnal.
21,10 — Filmul artistic : „Balul de sîmbătă seara' — 

producție a studioului cinematografic „Bucu
rești".

22,50 — Intîlnlre cu opereta.
23,00 — Telejurnal.
23.15 — închiderea emisiunii programului I.

19,00 — Telejurnal.
19,40 — Miniaturi muzicale.
20,00 — Filmul artistic ,,Samson și Dalila" — pro

ducție a studiourilor de. televiziune engleze.
21,00 — Fîntînile Bucureștiului — reportaj filmat. 
21,15 — Oratoriul eroic „Tudor Viadimireseu" de Gh.

Dumitrescu (partea I). Interpretează corul șl 
orchestra simfonică a Radioteleviziunli. Dirijor : 
Icslf Conta. Soliști : Virginia Mânu. Octav Eni- 
gărescu, Cornel Stavru, Constantin Dumitru. 
Dirijorul corului : Aurel Grigoraș.

22,00 — Don Juan. Suită de balet de Gluck.



■ ORIENTUL

APROPIAT
W INCIDENTE ARMATE

După cum transmit agențiile de 
presă, în dimineața zilei de 28 fe
bruarie s-au produs noi incidente 
egipteano-israeliene. Incidentele au 
avut loc pe toată lungimea Canalului 
de Suez, de la portul Tewfik. în sud. 
pînă la Kantara, în nord.

PROIECTAREA UNEI 
ÎNTÂLNIRI ÎNTRE PREȘE
DINȚII R. A. YEMEN'S! 
R, P. A YEMENULUI DE 

SUD
CAIRO. — Ziarul „Al Ahram" in

formează că la 11 aprilie președintele 
Republicii Arabe Yemen, Abdul Rah
man El Iriani, se va întîjni cu pre
ședintele Republicii Populare a Ye
menului de sud, Kahtan Al Shaabi. 
Cele două personalități, arată ziarul 
citat, vor evoca relațiile dintre țările 
lor în vederea lichidării diferendelor 
existente și găsirii mijloacelor de co
operare care să ducă la realizarea 
unității dintre sudul și nordul yeme- 
nit. După cum consideră observatorii 
politici din Cairo, viitoarea întîlnire 
dintre cei doi președinți yemeniți este 
un rezultat al misiunii cu care a fost 
însărcinat Hasan Sabri El-Kholy, tri
mis personal al președintelui R.A.U., 
Nasser. La începutul acestei săptă- 
roîni, El-Kholy a vizitat Sanaa, A- 
denul și Khartumul.

FRANȚA

Intensificare 
a acțiunilor 

sindicale
-PARIS 28 (Agerpres). — Apropie

rea zilei de 4 martie, cînd în Franța, 
urmează să aibă loc întîlnirea tri
partită dintre reprezentanții sindica
telor,,.patronatului și ai guvernului, 
îp,,yede,reă analizării. modului, curn, a 
fost aplicat acordul de la Grenelle 
care consfințește cuceririle obținute 
de salăriați după evenimentele din 
mai—iunie 1968, a determinat o in
tensificare a acțiunilor sindicale. In 
acest sens, Confederația Generală a 
Muncii (C.G.T. — cea mai mare cen
trală sindicală din Franța) a luat re
cent două inițiative importante.

Prima constă în chemarea adre
sată salariaților din industria elec
trică și a gazului, aparținind tuturor 
sindicatelor, de a participa la o gre
vă de 24 de ore în semn de protest 
împotriva poziției adoptate de con
ducerea acestui sector în problema 
majorării salariilor. Data grevei ur
mează a fi stabilită pe baza consul
tărilor cu celelalte centrale sindi
cale.

A doua inițiativă privește stabili
rea unei poziții comune a tuturor 
sindicatelor în vederea întîlnirii de 
la 4 martie. In acest scop, C.G.T. a 
propus celorlalte centrale sindicale 
o platformă revendicativă comună.

★

La Paris au avut loc convorbiri 
între Maurice Schumann, ministru 
de stat pentru probleme sociale . al 
Franței, și o delegație a Confederației 
Generale a Muncii (C.G.T.) in 
legătură cu întîlnirea tripartită din
tre reprezentanții sindicatelor, pa
tronatului și guvernului care ur
mează să aibă loc la 4 martie. în- 

a tr-un comunicat dat publicității, con
ducerea CiG.T. precizează că a a- 
tfas atenția lui Maurice Schumann 
.asupra consecințelor- pe care le-ar 
avea eventualul refuz al guvernu
lui și patronatului de a accepta în
tîlnirea tripartită. în conformitate 
eu cele stabilite după evenimentele 
din mai—iunie 1968.

Congres cu surprize neplăcute
Mica localitate Schwabach din lan- 

dul Bavaria a reținut acum cîteva zile 
atenția presei vest-germane. Aceasta, 
datorită faptului că Partidul națio- 
nal-democrat (P.N.D.), de orientare 
neonazistă, după refuzul întîmpinat 
din partea autorităților orășenești 
din Bayreuth, a ales această locali
tate drept sediu al congresului său 
federal extraordinar.
♦ Cu această ocazie, în oraș au fost 
luate măsuri speciale de securitate. 
Pe o rază de mai multe sute de me
tri în jurul sălii în care se desfășu
rau lucrările congresului, circulația 
autovehiculelor a fost întreruptă, iar 
clădirea înconjurată cu un gard de 
sîrmă ghimpată și cu bariere din me
tal. La fața locului se aflau 300 de 
polițiști înarmați.

în pofida acestor măsuri, în ziua 
deschiderii congresului, delegații au 
avut surpriza să vadă-pe pereții 
sălii „ermetic închise" — după cum 
se exprimă un ziar vest-german — 
un mare număr de lozinci anti-P.N.D., 
răsărite ca din pămînt. în jurul clă
dirii s-a adunat o mare mulțime de 
demonstranți, dintre care multi ve- 
niți din Bayreuth, Frankfurt pe Main, 
Miinchen și alte orașe, care i-au hui
duit pe delegați Un număr de mani-

festanți au reușit să se strecoare și 
în sală, întrer'upînd cu strigăte de 
protest atît expunerea făcută de von 
Thadden, președintele partidului, cit 
și cuvîntările diferiților delegați: In 
timp ce lucrările se desfășurau cu 
ușile închise, în fața sălii s-au pro
dus, in repetate rînduri, încăierări 
între „oamenii de prdine" ai P.N.D. 
și locuitori din Schwabach care de
monstrau împotriva ținerii congresu
lui în orașul lor.

Sub presiunea opiniei publice, lu
crările congresului au fost scurtate, 
iar întreaga manifestație, după cum 
scrie „Neue Ziircher Zeitung", a pier
dut mult din amploarea care, în 
intenția organizatorilor, ar fi ur
mat să o capete la Bayreuth. După 
ce majoritatea delegaților la congres 
au părăsit în grabă Schwabach, pe 
străzile orașului continuau demon
strațiile de protest qerîndu-se inter
zicerea Partidului național-democrat. 
Relatîr.d împrejurările în care s-a 
desfășurat această adunare a P.N.D.- 
ului, unele ziare vest-germane vor
besc despre „un congres cu surprize 
din cele mai neplăcute" pentru cei 
care l-au organizat.

*" G..D.

PAKISTAN

Lideri
ai opoziției 
cer alegeri 
generale 
imediate

< CARACI 1 (Agerpres). — Fostul 
ministru de externe tal Pakistanu
lui, Zulficar Aii Bhutto, s-a pro
nunțat pentru organizarea imedia
tă a unor alegeri generale. El s-a 
pronunțat, de asemenea, pentru 
„ridicarea interdicției impuse de 
aproape 20 de ani Partidului Co
munist din Pakistan". Această o- 
pinie, menționează agenția France 
Presse, este împărtășită și de fostul 
mareșal al aerului, Asghar Khan, 
un alt lider important al opoziției 
pakistaneze.

Poporul - 
spaniol . 

oh s& lasă 
îngenuncheat

„Recurgînd la instituirea stării ex
cepționale și la arestarea a sute de 
membri ai consiliilor muncitorești, 
autoritățile franchiste au urmărit 
paralizarea luptei oamenilor muncii 
pentru, drepturile lor. Primele ac- 
țlllni dp răspuns ale clasei munci
toare spaniole demonstrează însă că 
guvernul nu a. reușit să-si atingă 
țelul propus" — scrie recent ziarul 
.,MUNDO OBRERO". organ al Parti
dului Comunist din Spania.

„Imediat după proclamarea stării 
excepționale, se arată în continuare 
în articol, s-a intensificat conside
rabil mișcarea grevistă și au fost 
organizate puternice demonstrații de 
■protest. Greviștii îmbină cererile lor 
în ce privește anularea stării de a- 
sediu si încetarea represiunilor cu

Din presa străină

revendicări privind încheierea unor 
contracte colective care să cores
pundă intereselor oamenilor mun
cii. Ei resping legea elaborată de 
guvern privind sindicatele „vertica
le" (aprobate de guvern — N. B.) și 
cer acordarea dreptului de a Organi
za sindicate muncitorești libere, pre
cum și recunoașterea libertăților de
mocratice. Studenții organizează în 
continuare grevei mitinguri și de
monstrații. deși în rîndv.rile lor au 
fost operate arestări,, iar examenele 
se. țin sub supravegherea poliției.

Încercările autorităților de a înă
buși activitatea politică a tineretu
lui sînt zadarnice. Măsurile au ca. re- 

' zultat faptul că' numeroși studenți și 
profesori.- care pînă acum au dat 
dovadă de o atitudine reținută, ma
nifestă m interes mereu crescînd 
față, de lupta politică. Trebuie sub
liniate. de asefnenea. poziția cu
rajoasă a juriștilor spanioli, protes
tul lor ferm împotriva represaliilor, 
cărora multi dintre colegii lor le-au 
căzut victime.

In rîndul maselor largi ale popu
lației spaniole nu se remarcă simp- 
tome de temere, așa cum sperau 
autoritățile. Opinia publică spaniolă 
împărtășește părerea exprimată în 
declarația Comitetului Executiv al 
P.C. din Spania din 25 ianuarie, în 
care se arată că ..aceste măsuri de
monstrează extrema slăbiciune a 
guvernului spaniol".

O EXPLICAȚIE CARE

NU SATISFACE OPINIA 
PUBLICĂ JAPONEZĂ

CORESPONDENȚA DIN TOKIO DE LA FLOREA ȚUIU

O radioactivitate neobișnuit de 
ridicată a fost detectată deunăzi în 
portul Yokosuka, unde s-a aflat an
corat submarinul nuclear american 
„Haddock". în vederea reaprovizio- 
nării. Trei posturi principale . de 
control au măsurat în același timp 
o radioactivitate de două pînă ia 
nouă ori mai mare decît cea nor
mală. Experții Agenției pentru ști
ință și tehnologie din Tokio au de
clarat că radioactivitatea ridicată 
„s-ar părea" să fie provocată de a- 
paratele radar aflo.te în funcțiune 
pe alte vase ale forțelor maritime 
militare americane staționate la 
baza navală din port.

Această incertitudine în explica
rea exactă a cauzelor radioactivită
ții anormale a sporit neliniștea 
populației față de pericolul generat 
de prezența în porturile japoneze a 
navelor nucleare americane. Se știe 
că anul trecut experții japonezi au 
ajuns la concluzia că este foarte po
sibil ca submarinul nuclear ameri
can „Swordfish" să fi fost cauza 
radioactivității anormale înregistrată 
in portul Sasebo. Partea americană 
a negat. însă, această posibilitate. 
Cert este că după acest incident, 
guvernul. japonez a cerut S.U.A. să 
nu mal trimită vase nucleare în a- 
pele niponei pînă ce nu se va per
fecta un sistem de detectare cu e- 
xactitate a sursei de iradiere anor
male a apei și atmosferei. In sep
tembrie, anul trecut, cînd Agenția ja
poneză pentru știință și tehnologie 
a anunțat realizarea unui asemenea

agențiile de presă transmits
Consiliul O.N.U. pentru 

NcUîîibiU a cerut Consiliului de 
Securitate să ia de urgență în con
siderație situația din teritoriul Nami
bia, aflat încă sub administrația gu
vernului rasist sud-african,. în vede
rea retragerii imediate a acestei ad
ministrații. Hotărârea de ridicare a 
mandatului Africii de sud asupra fos
tului teritoriu a! Africii de sud-vest a 
fost luată printr-o rezoluție a Adună
rii Generale a O.N.U. din 1966, dar 
guvernul rasist de la Pretoria a re
fuzat să se supună acestei hotă
râri.

Președintele Ligii indone
ziene pentru drepturile o- 
lllUlui, Haî' Princen, a afirmat că 
autoritățile militare ale localității Pur- 
wodadi (partea centrală a insulei 
Java) au dispus recent uciderea a 
2 000—3 000 de persoane acuzate de 
activități subversive, anunță agenția 
U.P.L Știrea nu a fost dezmințită de 
șeful biroului pentru informații al 
armatei indoneziene, generalul Na- 
wâwi Alif. Acesta a declarat că o 
delegație militară a fost trimisă la 
Purwodadi pentru a faca investigații.

Președintele Braziliei,Cos- 
la e Silva, a emis un decret prin 
care dizolvă Adunările legislative ale 
statelor Para și Goias, a anunțat zia
rul „Jorrial do Brasil". în felul a- 
cesta, nurpărul statelor unde organe
le legislative au fost dizolvate se ri
dică la șapte. Președintele Silva a 
semnat, de asemenea, o lege prin 
care demite judecătorii Curților su
preme din 11 state.

Majorarea taxei de scont 
în Canada. Banoa Centrală a Ca
nadei a anunțat vineri majorarea, în- 
cepînd de la 3 martie, a taxei de 
scont de la 6,5 la 7,00.

Demonstranți masați în fața clădirii în care s-a tinut congresul P.N.D.

sistem, a fost din nou admisă in
trarea. vaselor nucleare în porturile 
japoneze. ,

Se dovedește însă acum că a- 
cest sistem nu este chiar atît de per
fecționat, de vreme ce nu se poate 
afirma cu precizie care este cauza 
sporirii radioactivității în rada por
tului Yokosuka. „Ceea ce nelinișteș
te publicul — scrie ziarul „Yo- 
miuri" — este măsura în care sub
marinele nucleare 'americane sînt 
'sau nu o sursă de contaminare ra
dioactivă în porturile japoneze. A- 
cest lucru nu a reușit să fie cla
rificat nici după, instalarea noului 
sistem de detectare si de aceea con
cluzia este că el nu poate fi con
siderat adecvat". Pe de; altă parte, 
presa japoneză își pune întrebarea 
cum se face că înainte de sosirea 
submarinului „Haddock" nu s-a în
registrat o radioactivitate anorma
lă, Unind seama că și pe atunci 
funcționau instalațiile radar. De a- 
ceea presa a primit cu scepticism, ex
plicația americană că radioactivitatea 
sporită se datorește creșterii — în 
mod brusc — a numărului de apara
te radar. Mult mai verosimilă — con
sideră ziarele nipone — este expli
cația că înregistrarea, unei radioac
tivități apreciabile trebuie pusă în 
legătură cu instalațiile nucleare de 
la bordul submarinului. Acest lucru 
determină opinia- publică din Japonia 
să-si reînnoiască cu și mai multă 
tărie cererile de a nu se permite 
submarinelor nucleare americane ac
cesul în porturile tării.

Nikolai Podgornîi, președin- . 
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., va face în luna martie o 
vizită oficială în Algeria, anunță a- 
genția TASS.

Premierul nord-irlțțndez, 
O'Neill, a obținut un vot de 
încredere din pa'^ei» fracțiunii 
parlamentare a partidului unionist, 
din care face parte. într-o primă con
fruntare după alegerile de luni, în
tre premier și adversarii săi din pro
priul partid, politica lui O’Neill a fost 
aprobată cu 23 voturi pentru, . unu) 
contra și o abținere. .

între guvernul R. F. a Ger
maniei și principalele opt so
cietăți petroliere vest-germane 
a intervenit un acord privind 
crearăa unei societăți-. unice de 
aprovizionare cu petrol a țării. 
Potrivit acordului, noua socie
tate unică va fi exploatată în 
comun de cele opt firme fonda
toare, iar guvernul vest-german 
îi va acorda o subvenție de 
575 milioane mărci, folosibilă 
în primii șase ani de existență, 
pentru prospectări, foraje, sau 
participări la activitățile unor 
societăți străihe.

Comunicatul dat publicității 
subliniază că aceste subvenții 
trebuie să .permită . industriei 
petroliere vest-germane să re
cupereze rămânerea în urmă 
fată de concurența internațio
nală și să încheie contracte de 
cooperare care să faciliteze o 
mai bună aprovizionare cu pe
trol a R. F. a 'Germaniei.

----- 1--------------------------------------------

Consiliul Central al Sin
dicatelor din Ungaria s a de
clarat de acord ca cel de-al VI-lea 
Congres sindical mondial să aibă loc 
la Budapesta. Congresul se va țină 
anul acesta între 17 și 31 octom
brie.

PMRIOȚII
SUD-VIETNAMEZI

CONTINUĂ
ATACURILE ' 

ASUPRA BAZELOR
AMERICANE

SAIGON 1 (Agerpres). — In ulti
mele zile, forțele patriotice sud- 
vietnameze au continuat să bom
bardeze cu obuze și rachete o se
rie de importante obiective mili
tare americane și să atace conco
mitent pozițiile deținute de trupele 
americano-saigoneze. Cele mai 
importante lupte au avut loc în 
delta fluviului Mekong și în cea 
de-a treia regiune tactică, care 
cuprinde cele 11 provincii situate 
în jurul Saigonului.

Totodată se menționează că pa- 
trioții au bombardat baza militară 
din orașul Rac Gia (delta fluviului 
Mekong). 12 obuze de mortiere, 
scrie corespondentul agenției 
France Presse, au atins aerodro
mul militar din interiorul bazei. 
Printre celelalte obiective bombar
date 'de patrioți, a declarat un 
purtător de cuvînt al comanda
mentului american de la Saigon, 
se numără baza de la An Hoa, si
tuată la 30 de kilometri de Da 
Nang, și baza de la Phan Tien, 
situată la 160 km de Saigon.

La Fraga a fost semnat 
un acord guvernamentalcu 
privire la comunicațiile aeriene dintre 
Celioslovapia și S.U.A. zkcordul, pre
cizează agenția C.T.K., creează posi
bilitatea deschiderii unor linii aeriene 
între cele două fări.

La Geneva au luat sfîrșit lu
crările celei de a 43-a Sesiuni a Consi
liului Executiv al Organizației Mon
diale a Sănătății (O.M.S.). Au fost dis
cutate programul și bugetul O.M.S. 
pe anul 197(1, precum și progresele ob
ținute în campania mondială de era
dicare a variolei în 1968. Consiliul 
Executiv al O.M.S. a trecut, de ase
menea, în revistă problemele mala
diilor cardiovasculare, ale prevenirii 
accidentelor de circulație și ale luptei 
împotriva dermatozelor, care repre
zintă 50—70 la sută din totalul ma
ladiilor. La actuala sesiune a Consi
liului Executiv . ol O.M.S. din Româ
nia a participat prof. I. Moraru, ad
junct al ministrului .sănătății.

Comerțul dintre Japonia 
și U.R.S.S. Cu prilejul deschiderii 
oficiale la Moscova a reprezentanței 
permanente a societății japoneze „Ka
wakami Trading" a. luat cuvîntul amba
sadorul Japoniei, Toru Nakagawa. El 
a relevat că comerțul dintre Japo
nia și U.R.S.S. se dezvoltă în ritm 
rapid. Numai în anul trecut contrac
tele încheiate întră firmele japoneze 
și întreprinderile sovietice de comerț 
exterior au înregistrat un spor de 30 
milioane dolari, atingînd suma to
tală, de 642 milioane dolari. Japo
nia ocupă în prezent locul întîi în 
comerțul. exterior sovietic cu țările 
capitaliste.

Dezvoltarea schimburilor 
comerciale ungaro-engleze. 
La Londra a avut loc ședința anuală a 
secției ungare a Camerei de Comerț a 
Marii Britanii. Luând cuvîntul, noul pre
ședinte al acestei secții, Alan Langdon, 
a relatat că în anul trecut schimbu
rile comerciale dintre Ungaria și 
Marea Britanie s-au dezvoltat consi
derabil, Comerțul bilateral a atins în 
1968, în expresie valorică, suma de 
22,5 milioane lire sterline, față de 
21,8 milioane în anul .1967.

Scade interesul
pentru transplantări 

cardiace ?
NEW YORK 28 (A- 

perpres). — Operațiile 
de transplantare a i- 
nimii, au scăzut ca 
număr în cursul ulti
melor două luni, cînd 
m fost efectuate nu
mai 12 grefări față de 
44 în cele două luni 
precedente. Trei din
tre cei mai cunoscuți 
chirurgi cardiologi a- 
mericani au comentat 
acest fapt în expune
rile prezentate reu
niunii colegiului ame
rican. de cardiologie, 
ale cărui; lucrări se 
desfășoară la. New 
York-. Dr. Denton 
Cooley, de la spitalul

St. Lukes din Hous
ton (Texas), a apre
ciat că aceasta se da
torează unei tendințe 
de scădere a intere
sului si entuzias
mului chirurgilor car
diologi si a număru
lui de donatori uo- 
hintari. Inima umană 
s-a dovedit, de ase
menea. a fi mult mai 
vulnerabilă la feno- 
menul de respingere, 
decît considerau sa- 
vanții acum un an. 
Referindu-se la expe
riența sa. rezultată din 
efectuarea a 18 ope
rații de acest gen. dr. 
Cooley a arătat că 
este extrem de difi-

w />£ șmusii

UNIUNEA SOVIETICĂ

Noi obiective
în industria siderurgică

Actualul plan cincinal al U.R.S.S. 
prevede---- ca un obiectiv de seamă
— dezvoltarea și modernizarea accen
tuată a sectorului siderurgic. Anul 
trecut s-au produs 107 milioane tone 
oțel, iar în 1969, potrivit planului, 
producția de oțel va ajunge Ia 112,6 
milioane tone. Aproximativ două 
treimi din sporul producției se va 
obține cu ajutorul cuptoarelor noi.

Dintre capacitățile aflate în cons
trucție poate fi citat noul furnal de 
la Combinatul metalurgic din vestul 
Siberiei, a cărui montare a și început. 
Avînd un volum de 3 000 m.c. și o 
producție de peste 2 000 000 tone fontă 
pe an, acesta va fi unul din cele 
mai mari furnale din Uniunea So
vietică. Totodată au fost terminate 
proiectele a două mari combinate cu

Realizări în construcția 
sistemelor de irigație

PEKIN. (Corespondență de la 
I. Gălățeanu). — In ultimul an sute 
de milioane de țărani chinezi au 
participat la realizarea unor sisteme 
de irigație și amenajări agricole. Pe 
cîmpii, în regiunile deluroase și 
muntoase din R. P. Chineză au fost 
deschise mii de șantiere noi. Astfel,. 
pe rîul Tacin, parte a proiectului de 
amenajare a. fluviului Haiho, peste 
200 000 de constructori au excavat în 
30 de zile 20 milioane metri cubi de 
pămînt, îndeplinind înainte de ter
men planul întocmit pentru lunile 
de iarnă.

Realizări deosebite au fost obți
nute în construirea de rezervoare 
mici și canale de irigație, ameliora
rea solului și în acțiunea de tera- 
sare. Se extinde exemplul țăranilor 
din Tagiai, care au transformat dea

Fiecare al treilea locuitor învață
în prezent, în R. D. Vietnam în-, 

vată fiecare al treilea locuitor —■ 
arată ziarul „Nhan Dan“ într-un ar
ticol consacrat succeselor repurtate 
în domeniul culturii și învătămîn- 
tului. Aproximativ 1 500 000 de co
pii sînt cuprinși in rețeaua de in
stituții preșcolare, iar peste 4 mi
lioane învață în școli de diferite 
grade. Circa 150 000 de nersoane ur

Vedere parțială a Uzinelor „Skoda" din Plzen (R. S. Cehoslovacă)

R. S. F. IUGOSLAVIA

Viitoarea gară a
In prezent se află în construcție 

noua gară a capitalei R.S-.F. Iugo
slavia. Creșterea traficului feroviar 
și a transportului urban a făcut ca 
vechea .gară să nu mai corespundă 
cerințelor decurgînd din numărul 

cilă obținerea unor 
organe cu o structu
ră imunologică apro
piată organismului că
ruia i se efectuează 
grefa. Din această 
cauză este necesară, a- 
firmă chirurgul. in
stituirea unor centre 
de înregistrare pe 
olan' regional si na
țional, a donatorilor și 
a eventualilor candi
dați la operație si a 
particularităților lor 
imunologice. precum și. 
punerea la punct a 
posibilităților de trans
portare rapidă a or
ganelor pentru efec
tuarea transplantării. 

ciclu complot — de la producția de 
fontă pînă la laminate. Unul din ele 
va fi amplasat pe teritoriul așa nu
mitei „anomalii magnetice de la 
Kursk" unde, Ia o adîncime mică, se 
află zăcăminte conținînd cîteva mi
liarde de tone de minereu de fier. 
Cea de-a doua întreprindere va fi 
construită în Siberia, în zona marilor 
hidrocentrale de pe Angara și Enisei, 
unde au fost descoperite importante 
zăcăminte de minereu de fier. Odată 
cu construcția noilor obiective se 
lucrează la îmbunătățirea structurii 
Siderurgice și îmbunătățirea calității 
produselor. Se prevede ca în cursul 
cincinalului cantitatea de oțel pro
dusă în cuptoarele cu vid, ca și can
titatea de oțeluri de calitate superi
oară, să crească de 6—7 ori.

R. P. CHINEZĂ

luri și înălțimi muntoase în terenuri 
roditoare, dispuse în terase. Potrivit 
planului inițial, proiectul pentru 
schimbarea cursului rîului Hung- 
kuang din județul Nancen, provincia 
Kiangsi, necesita doi ani și mari A.1- 
vestiții din partea statului. Tre; ?- 
mune populare au terminat în’ in 
numai două luni, prin mi ace 
proprii, realizarea proiectul) • * *n 
provincia Futzien majoritatea ’ pA>- 
iectelor de lucrări hidrotehnice se 
realizează de către comune sau bri
găzi de producție.

Un sprijin susținut au primit rea
lizatorii acestor proiecte din partea 
muncitorilor din industrie. Multe în
treprinderi din Pekin, ca și din pro
vinciile Shansi, Shandun, Honan au 
reparat diferite mașini-unelte și uti
laje de drenare sau irigare.

R. D.VIETNAM

mează cursurile școlilor medii de 
specialitate. în timp ce instituțiile 
de învățămînt superior sînt frecven
tate de 60 000 de studenți. Numă
rul celor care urmează cursurile se
rale sau fără frecventă este de pes
te un milion. Toți acești elevi și stu
denți sînt pregătiți de peste 
de învățători și profesori.

Belgradului
mereu crescînd al pasagerilor. Di
mensiunile noii gări permit ca in 
afara sălilor de așteptare să fie a- 
menajate și diferite alte încăperi 
pentru deservirea călătorilor. Scări 
rulante, lifturi etc. La etaj va fi 
amplasat unul din cele mai mari / 
magazine universale din Belgrad. ' 
Gara va fi înzestrată cu un sistem 
de telecomunicație care va reuni 
toate serviciile nodului feroviar al 
Belgradului.

R. P. BULGARIA 

Progrese în 
industria navală

SOFIA (Corespondență de la Gh. 
leva). Anul trecut șantierele navale 
din Bulgaria au construit cu 26,6 la 
sută mai multe nave decît în 1967. 
In 1969 ele vor continua să con
struiască nave atit pentru nevoile 
țării cit și pentru export, inclusiv 
pentru unele țări capitaliste. De 
exemplu, firma „Tissen" din R. F. a 
Germaniei a încheiat un contract 
pentru achiziționarea a cinci car
gouri bulgare, iar firma norvegiană 
„Karlander" — dbuă tancuri mari
time de cite 5 000 tone.

Terminînd în acest an lucrările de 
construcție a primului vas de 10 000 
tone, Bulgaria va marca începutul 
construcțiilor de nave de mare to
naj.
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