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DESCHIDEREA SESIUNII EXTRAORDINARE
A MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Joi dimineața s-au deschis 
lucrările celei de-a IX-a sesi
uni, extraordinară, a celei de-a 
V-a legislaturi a Marii Adu
nări Naționale.

Supremul for al țării dez
bate timp de două zile pro
punerile pricind îmbunătă
țirea organizării administrativ- 
teritoriale a României, în 
scopul sporirii eficienței în
tregi» activități economice, va
lorificării la un nivel supe
rior a resurselor naturale și 
de muncă ale țării, și dezvol
tării armonioase a tuturor a- 
șezărilor patriei.

Alături de deputafi, la lu
crările sesiunii iau parte nu
meroși invitați din întreaga 
țară — activiști de partid și 
de stat, conducători ai insti
tuțiilor centrale și organizații
lor ■obștești, personalități ale 
vieții economice, științifice și 
culturale.

Asistă șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați în țara 
noastră. Sînt prezenți, de a- 
semenea, ziariști români și 
corespondenți ai presei stră
ine la București.

Ora 10. întreaga asistență 
tntîmpină cu puternice și în
delungi aplauze pe conducă
torii partidului și statului.

In loja din dreapta iau loc 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheor
ghe Apostol, Alexandru Bîrlă- 
deanu, Chivu Stoica, Alexan
dru Drăghici, Paul Niculescu- 
Mizil, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Gheorghe 
Rădulescu, Vasile Vîlcu.

In loja din stingă se află 
membrii Consiliului de Stat.

Fundalul sălii Marii Adu
nări Naționale este dominat 
de harta Republicii Socialiste 
România, care printr-un sis
tem electronic marchează 
propunerile privind organiza
rea administrativ-teritorială a 
României, supuse dezbaterii 
deputaților.

Lucrările sesiunii au fost 
deschise de președintele Ma
rii Adunări Naționale, tova
rășul Ștefan Voitec.

Deputății au adoptat în u- 
nanimitate următoarea ordine 
de zi:

1. — Verificarea legalității 
alegerii deputatului declarat 
ales în circumscripția electo
rală nr. 1 din orașul Focșani, 
regiunea Galați;

2. — Proiectul de lege 
pentru modificarea unor arti

cole din Constituția - Republi
cii Socialiste România ;

3. — Prefectul de, lege pri
vind organizarea administra
tivă’ a teritoriului Republicii 
Socialiste România ;

4: — Proiectul de lege pri
vind asigurarea conducerii lo
cale de. stat în unitățile admi- 

. nistrativ-teritoriale pînă la a- 
legerea consiliilor populare ;

5. — Proiecte de legi pen
tru aprobarea decretelor cu 
putere de lege emise de Con
siliul de Stat de la ultimei se
siune a Marii Adunări Națio
nale.

La primul punct al ordinii 
de zi, deputatul Demostene 
Botez, președintele Comisiei 
de validare, a prezentat ra
portul acestei comisii pentru 
validarea mandatului depu
tatului Mihai Marinescu, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini, ales în locul de
venit vacant. Marea Adunare 
Națională a validat în unani
mitate mandatul noului de
putat.

Primit cu aplauze vii 
ji însuflețite, a luat cu- 
vîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar gene-
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Stimați tovarăși deputațl.

Comisia centrală de partid 
și de stat supune dezbaterii 
Marii Adunări Naționale pro
punerile -cu privire la organi
zarea județelor și municipii
lor, stabilite pe baza princi
piilor aprobate de Conferința 
Națională a Partidului Comu
nist Român. Parte compo
nentă a ansamblului de mă
suri pentru perfecționarea 
conducerii vieții economice și 
sociale, reorganizarea admi
nistrativ-teritorială constituie 
o acțiune de importanță de
osebită, care va exercita o in
fluență pozitivă asupra dez
voltării multilaterale a patriei 
noastre, asupra bunăstării și 
fericirii întregii națiuni. (A- 
plauze puternice).
-Viața arată că progresul ge

neral al societății este indiso
lubil legat de organizarea ju
dicioasă a teritoriului și a ad
ministrației locale, care favo
rizează amplasarea rațională 
a forțelor de producție pe cu
prinsul țării, dezvoltarea ar

monioasă a diferitelor zone și 
.realități. Perfecționarea struc
turii administrativ-teritoriale 
reprezintă o pîrghie impor
tantă pentru realizarea la un 
nivel superior a funcțiilor or
ganizatorice și politice ale sta
tului socialist, oferă un cadru 
prielnic progresului economia 
și social-cultural al țării, cre
ează condiții pentru valorifi
carea deplină a resurselor și 
inițiativei locale, pentru parti
ciparea largă a maselor popu
lare la conducerea activității 
de stat; în acest fel, democra
ția socialistă, caracteristică 
orînduirii noastre, va cunoaște 
o nouă dezvoltare.

Măsurile pe care le supu
nem examinării Marii Adunări 
Naționale izvorăsc din nece
sitatea punerii de acord a or
ganizării administrativ-terito
riale cu schimbările calitative 
intervenite în evoluția forțelor 
de producție și în repartizarea 
lor geografică, cu perfecționa
rea relațiilor de producție, cu 
modificările petrecute în 
structura populației, în pro
filul. dimensiunile și con
dițiile de viață ale orașelor 
și comunelor de pe întreg cu
prinsul țării. Victoria socia
lismului la orașe și sate, avîn- 
tul continuu al industriei, ag
riculturii, transporturilor, co
merțului au determinat atrage
rea tot mai largă a diferitelor 
localități și zone la activitatea 
economică a țării, extinderea 
legăturilor dintre acestea, in
tegrarea lor activă în comple
xul unitar al economiei națio
nale. Procesul de edificare a 
noii orînduiri a fost însoțit de 
o tot mai intensă participare 
a oamenilor muncii la dezba
terea și soluționarea proble
melor generale ale localități
lor unde trăiesc, precum și ale 
întregii țări. Experiența acu
mulată de mase în conducerea 
treburilor obștești, în gospo
dărirea orașelor și comunelor 
constituie un bun de mare 
preț al societății noastre, un 
bogat izvor de tărie și vitalita
te al orînduirii socialiste.

Actuala organizare adminis
trativ-teritorială a jucat un 
rol pozitiv în înfăptuirea sar
cinilor construcției socialiste, 
în mobilizarea maselor la re
alizarea politicii partidului, 
însă, datorită profundelor 
schimbări petrecute în socie
tatea noastră în cele aproape 
două decenii de cînd a fost 
Stabilită, ea nu mai cores
punde pe deplin noii etape de 

dezvoltare. Practica a dovedit 
că regiunile reprezintă unități 
teritoriale prea întinse pentru 
a putea rezolva în mod opera
tiv problemele tot mai com
plexe ale dezvoltării econo
miei, ale vieții social-cultu- 
rale ; raioanele se interpun ca 
o verigă suplimentară ce în
târzie și îngreunează înfăp
tuirea directivelor organelor 
centrale, determinînd în ace
lași timp o dispersare nerațio
nală a forțelor. împărțirea ad
ministrativ-teritorială în vi
goare generează numeroase 
suprapuneri de atribuții în 
activitatea regiunilor și raioa
nelor, afectează inițiativa uni
tăților de bază, diminuează 
răspunderea organelor locale, 
duce la menținerea unui apa
rat administrativ nejustificat 
de mare.

Măsurile aprobate de Con
ferința Națională a partidului 
pornesc de la necesitatea în
lăturării acestor neajunsuri, 
a deschiderii unor noi posi
bilități pentru manifestarea 
capacităților creatoare ale po
porului nostru, creșterea ini
țiativei și responsabilității or
ganelor locale, valorificarea 
mai bună a potențialului ma
terial și uman al tuturor ora
șelor și comunelor țării, în 
scopul ridicării nivelului de 
viață material și spiritual al 
oamenilor muncii.

Un principiu esențial al per
fecționării organizării admi
nistrativ-teritoriale a țării 
îl constituie apropierea con
ducerii centrale de unitățile 
de bază — orașul și comuna, 
în concordanță cu acest prin
cipiu, se crează județele, ca 
unică treaptă administrativ- 
teritorial între organele cen
trale și unitățile de bază, eli- 
minîndu-se în acest fel veri
gile intermediare inutile.

Complexitatea și diversita
tea crescândă a problemelor pe 
care le ridică dezvoltarea 
actuală a țării, necesitatea de 
a utiliza cît mai judicios re
sursele fiecărei localități, de a 
lua în mai mare măsură în 
considerare specificul local, 
impun extinderea atribuțiilor 
și răspunderilor orașelor și 
comunelor. Investite cu com
petențe mai largi, organele a- 
cestor unități vor dispune de 
autonomie sporită și de posi
bilități mai mari pentru a 
desfășura o muncă rodnică, 
pentru dezvoltarea economiei 
locale, gospodărirea rațională 
a orașelor și comunelor, inten
sificarea vieții culturale.

îmbunătățirea organizării 
administrativ-teritoriale asi
gură aplicarea mai eficientă a 
principiului centralismului de
mocratic, crează condiții pen
tru ridicarea întregii activități 
a organelor locale ale puterii 
și administrației de stat pe o 
treaptă calitativ superioară, 
potrivit cu sarcinile complexe 
ce revin în etapa actuală ju
dețelor, municipiilor, orașelor 
și comunelor.

Propunerile cu privire la 
organizarea județelor și muni
cipiilor sînt rezultatul unor 
studii îndelungate, efectuate 
cu participarea organelor lo
cale de partid și de stat, a 
unui număr însemnat de oa
meni de știință și specialiști 
— geografi, economiști, socio
logi, istorici, etnografi. Aceste 
propuneri, a căror înfăptuire 
vizează ansamblul activității 
sociale, viața tuturor cetățeni
lor, au fost supuse unei largi 
dezbateri publice, întrunind 
adeziunea întregului popor. 
Zecile de mii de sugestii fă

cute în adunări publice, în 
presă, în scrisorile adresate 
conducerii partidului ți statu
lui de către oamenii muncii au 
contribuit la definitivarea îm
părțirii administrativ-terito
riale a țării.

în vederea cunoașterii mal 
aprofundate a dorințelor ma
sei cetățenilor din localitățile 
unde s-au propus modificări 
însemnate. Comisia centrală 
de partid șl de stat a organi
zat în aceste localități largi 
adunări populare. Pe baza a- 
cestor consultări, a studierii 
multilaterale a sugestiilor 
făcute, Comisia a ajuns la 
concluzia că este necesar să 
se mai înființeze încă patru 
județe față de 35 prevăzute 
inițial.

Cele patru județe ce se pro
pun a se constitui în plus sînt 
următoarele :

— Județul Mehedinți, cu re
ședința la Turnu Severin, care 
va cuprinde localitățile din 
actualele raioane Turnu Seve
rin și Vînju Mare, o parte a 
comunelor raioanelor Strehaia, 
Calafat și Filiași, precum și o- 
rașul Orșova. In noul județ se 
asigură legături mai lesnicioa
se cu orașul reședință decît în 
condițiile apartenenței la ju
dețele. Gorj și Dolj.

— Județul Sălaj, cu reșe
dința la Zalău, care se va 
compune din localitățile ra
ioanelor Șimleu și Zalău, pre
cum și o parte din comunele 
raioanelor Dej, Huedin și Ce
hul Silvaniei. înființarea ju
dețului Sălaj contribuie la 
dezvoltarea mai intensă din 
punct de vedere economic și 
social-cultural a acestei zone.

— Județul Covasna, cu re
ședința la Sfîntu Gheorghe, 
care va cuprinde localitățile 
din raioanele Sfîntu Gheor
ghe și Tîrgu Secuiesc. Aceasta 
asigură dezvoltarea economico- 
socială mai corespunzătoare a 
tuturor localităților din acest 
județ, cît și condiții mai bune 
pentru organizarea județului 
Harghita.

— Județul Brăila, cu reșe
dința la Brăila, va reuni lo
calitățile din raioanele Brăila 
și Făurei ; crearea lui cores
punde mai bine criteriilor 
avute în vedere la stabilirea 
județului, ținînd seama de 
faptul că în anii socialismului 
orașul Brăila a devenit un pu
ternic centru industrial.

La delimitarea județelor s-a 
ținut seama, totodată, de o se
rie de propuneri privitoare la 
schimbarea apartenenței ad
ministrative a peste 100 de 
comune, în funcție de legătu
rile tradiționale și căile de co
municație spre diferitele re
ședințe de județe. Totodată, 
s-a ținut seama de numeroa
sele sugestii venite din re
giunea Crișana și se propune 
schimbarea denumirii județu
lui Crișana în Bihor.

Comisia centrală de partid 
și de stat supune aprobării 
Marii Adunări Naționale pro
punerile de organizare admi
nistrativ-teritorială a Româ
niei în 39 de județe. (Vii apla
uze)

Noua hartă administrativă 
a țării corespunde pe de-a-n- 
tregul intereselor generale ale 
societății și ale cetățenilor. 
Modul în care s-a desfășurat 
acțiunea de delimitare a jude
țelor reprezintă una dintre 
cele mai grăitoare expresii ale 
dezvoltării democrației so
cialiste, ale participării efec
tive și nemijlocite a maselor 
la făurirea destinelor țării; 
noastre, (Aplauze), Se poate

afirma cu deplin temei 
că această organizare admi
nistrativ-teritorială a țării este 
opera întregului nostru popor.

Județele ce urmează a fi 
constituite reprezintă unități 
teritoriale complexe din punct 
de vedere economic și social- 
cultural, echilibrate ca supra
față, număr de locuitori și po
tențial economic, capabile să 
asigure valorificarea la un ni
vel superior a resurselor ma
teriale de pe întreg cuprinsul 
țării, în scopul ridicării bună
stării întregului popor. Por
nind de la tradițiile is
torice, locale, de la nive
lul actual de dezvoltare 
economică, de la relațiile sta
tornicite în anii construcției 
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socialiste, noile județe reunesc 
orașele și comunele în zone 
viabile, cu largi posibilități de 
progres.

Suprafața unui județ este 
în medie de aproape 6100 
km.p.

Gruparea județelor după 
suprafață este următoarea :

— pînă la
5000 km.p. ... 10 județe ;

— de la 5000
la 7000. km.p. . 19 județe ;

— peste
7000 km.p............ 10 județe.

Rezultă, așadar, că jumătate 
din totalul județelor au o în
tindere apropiată de cea me
die. în funcție de condițiile 

naturale, starea căilor de co
municație, precum și de legă
turile dintre localități, au fost 
însă constituite și județe cu o 
suprafață diferită de propor
țiile medii.

Populația ce revine în me
die pe un județ este de peste 
450 mii de locuitori, gruparea 
lor din acest punct de vedere 
fiind următoarea :

— pînă la 350 mii
locuitori .... 8 județe î

— de la 350 mii la
550 mii locuitori... 21 județe ;

— peste 550 mii
locuitori . . , . 10 județe.

Această grupare evidențiază 
că, și în privința numărului 
de locuitori, mai mult de ju
mătate din județe se situează 
în jurul mediei pe țară.

La delimitarea noilor unități 
administrativ-teritoriale s-a 
urmărit ca în cadrul lor să 
existe un număr de orașe me
nite să joace un rol însemnat 
în progresul economic și so
cial-cultural al județului. Ast
fel, pe teritoriul a 16 județe se 
găsesc 2—3 orașe, în 12 județe 
între 4—6 orașe, iar în 10 ju
dețe mai mult de 6 orașe. în 
7 județe (Bihor, Caraș-Severin, 
Constanța, Prahova, Sibiu, 
Brașov, Hunedoara), în care 
există 6 sau mai multe orașe, 
populația urbană reprezintă 
42—68 la sută din totalul 
populației, adică mai mult de
cît media pe țară. în viitor, 
în județele Ilfov, Botoșani, 
Brăila, Covasna, Vaslui, Bis
trița — Năsăud, Ialomița Iași, 
Buzău, Sălaj care au pînă la 
3 orașe va fi necesar ca în 
cursul industrializării socia
liste, al progresului general 
alL economiei naționale, să 
se asigure dezvoltarea o- 
rașelor existente,. apariția 
de noi localități urbane și 
centre muncitorești.

Delimitarea județelor se în
temeiază pe analiza multila
terală a factorilor economici, 
are în vedere asigurarea unui 
cadru mai favorabil pentru re
partizarea rațională a forțe
lor de producție, a obiective
lor economice pe teritoriul 
țării, pentru ridicarea mai ra

pidă a unor zone Insuficient 
dezvoltate. Potrivit principii
lor adoptate de Conferința 
Națională, s-a urmărit ca fie
care județ să dispună de obiec
tive industriale, să aibă condi
ții pentru o dezvoltare econo
mică multilaterală — premiză 
esențială a folosirii bogățiilor 
naturale și a resurselor de 
muncă ale țării, a creșterii ni
velului de viață. Astfel, 20 de 
județe au flecare peste 20 în
treprinderi industriale de im
portanță republicană.

După volumul producției in
dustriale globale, situația ce
lor 39 de județe se prezintă 
astfel:

— pînă la 2 miliarde lei... 14 
județe ;
— de la 2—4 miliarde lei... 8 
județe ;
— de la 4—6 miliarde lei... 9 
județe ;
— peste 6 miliarde Iei... 8 ju
dețe.

Din aceste date rezultă că, 
deși în anii construcției so
cialiste s-au realizat progrese 
în repartizarea rațională a 
forțelor de producție pe teri
toriul țării, totuși se mențin 
unele zone mai puțin dezvol
tate din punct de vedere in
dustrial, cărora va trebui să li 
se acorde o atenție sporită în 
viitor. Menținerea unor astfel 
de zone se explică într-o anu
mită măsură prin faptul că ani 
de zile fondurile de investiții 
au fost alocate cu precădere 
orașelor reședință de regiuni ; 
în prezent, aproximativ 40 la 
sută din producția industrială 
a țării este concentrată în 
București și actualele orașe 
reședințe de regiuni. Elimina
rea disproporțiilor care mai 
există în repartizarea terito
rială a forțelor de producție, 
intensificarea dezvoltării tutu
ror județelor, constituie în 
continuare unul din obiecti
vele principale ale politicii 
economice a partidului nostru.

Pe baza orientării stabilite 
de Congresul al IX-lea, re
partizarea investițiilor din a- 
ctualul cincinal asigură am
plasarea și dezvoltarea unor 
obiective industriale în jude
țele Gorj, Mehedinți, Olt, Har

ghita, Buzău, Suceava, Ialo
mița, Vîlcea și Covasna, creîn- 
du-se condiții favorabile pro
gresului industrial mai rapid 
al acestora. Pe măsura crește
rii potențialului economiei na
ționale, încă în anii 1969— 
1970, în perioada 1971—1975 
și în cincinalele următoare 
vor trebui alocate investiții 
sporite pentru construirea de 
noi unități productive și so- 
cial-culturale, pentru ridicarea 
economică a județelor mai pu
țin dezvoltate.

Trebuie subliniat că în
făptuirea acestui obiectiv este 
înlesnită de faptul că aceste 
județe dispun de importante 
resurse naturale și de muncă 
pentru realizarea în viitor a 
unei susținute activități in
dustriale. De asemenea, avînd 
o însemnată bază de materii 
prime agricole, toate județele 
au posibilitatea dezvoltării 
unei variate industrii produ
cătoare de bunuri de larg 
consum.

Noile județe cuprind zone 
pedoclimatice diverse, care 
favorizează dezvoltarea multi
laterală a agriculturii. Cu ex
cepția a 9 județe, situate cu 
precădere în zona de munte, 
în toate celelalte terenurile 
agricole ocupă mai mult de 
jumătate din suprafață. Con
diții prielnice pentru creșterea 
producției de cereale au mai 
ales un număr de 13 județe, 
situate îndeosebi în zona de 
șes, care dețin 55 la sută din 
suprafața arabilă șj dau peste 
60 la sută din producția de 
grîu și porumb a țării. Jude
țele din zona de deal dispun 
de importante bazine pomivi- 
ticole; astfel, 12 județe cu
prind trei cincimi din întreaga 
suprafață ocupată cu livezi, 
iar 13 județe concentrează 
aproape 70 la sută din supra
fața viilor. Varietatea condi
țiilor naturale, experiența ță
rănimii noastre, posibilitățile 
existente pentru lărgirea ba
zei furajere permit tuturor ju
dețelor dezvoltarea creșterii 
animalelor — importantă ra
mură a agriculturii.

Baza tehnico-materială exis-

(Continuare in pag. a Il-a)
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tentă, înfăptuirea prevederi
lor cincinalului privind creș
terea gradului de mecanizare 
și chimizare a producției 
agricole, extinderea lucrărilor 
de hidroameliorații favori- 

„ zează dezvoltarea intensivă și 
multilaterală a agriculturii 
noastre socialiste. Comitetele 
de partid județene și consi- 

. liile populare vor trebui să 
acorde o atenție deosebită 
modernizării agriculturii, dez
voltării cu precădere a acelor 
ramuri agricole pentru care 
există cele mai prielnice con
diții în județele respective.

La dimensionarea județelor 
s-a avut în vedere ca rețeaua 
de căi de comunicație — căi 
ferate, drumuri naționale, ju
dețene și comunale — să per
mită legături cît mai directe, 
ușoare și rapide între loca
litățile din cuprinsul județu
lui și reședința lui. Județele 
au o rețea ramificată de dife
rite căi de comunicații care 
se îmbină și se completează 
reciproc.

Creșterea rapidă a forțelor 
de producție, amplificarea și 
diversificarea legăturilor din
tre unitățile teritoriale, din
tre întreprinderi și celelalte 
organizații socialiste sporesa 
considerabil rolul transportu
rilor și telecomunicațiilor, im
pun măsuri care să asigure 
dezvoltarea căilor de comuni
cație, repartizarea lor judicioa
să pe cuprinsul țării și al fie
cărui județ.

în alegerea orașelor reședin
ță de județ s-a avut în vedere 
ca acestea să ocupe o poziție 
cît mai centrală pentru a a- 
sigura legături multiple și ra
pide cu toate orașele și comu
nele din cuprinsul județului. 
Chiar și în cazurile în care 
acest criteriu nu s-a putut 
realiza pe deplin, localitățile 
mărginașe se află în general 
la o distanță mai mică, au le
gături mai bune și gravitează 
în mai mare măsură spre re
ședința județului din care fac 
parte.

Stabilite pe baza nivelului 
actual de dezvoltare și a pers
pectivelor evoluției lor vii
toare, orașele reședință sînt 
chemate să joace un rol stimu
lator în intensificarea întregii 
vieți politice si social-econo- 
mice pe întinsul județelor. în 
cadrul preocupărilor partidu
lui și statului pentru dezvol
tarea economică și culturală 
a tuturor orașelor, se va acor
da o atenție deosebită reședin
țelor de județe, care în pre
zent sînt insuficient dezvoltate 
din punct de vedere economic 
și edilitar-gospodăresc, pen- 
tru ca ele să poată exercita o 
influență crescîndă asupra lo
calităților din cuprinsul ju
dețelor.

în organizarea noilor unități 
administrativ-teritoriale s-a 
urmărit asigurarea condițiilor 
necesare dezvoltării în fiecare 
județ a unei bogate activități 
culturale șl sociale. Rețeaua 
de învățămînt general asigură 
în toate județele cuprinderea 
copiilor de vîrstă școlară. De 
asemenea, în toate județele 
există licee teoretice și de spe
cialitate. Astfel, 16 județe au 
între 15—25 licee, 7 județe au 
mai mult de 25 licee, iar 16 
județe au sub 15 licee. Trebuie 
arătat că. la o populație rela
tiv egală, în unele județe, nu- 

. mărul elevilor din licee va
riază între limite destul de 
largi. Astfel în județele Bu
zău, Botoșani, Ialomița, 
Neamț, Olt revin la 1000 lo
cuitori între 12—17 elevi față 
de 26—32 elevi în județele 
Brasov, Hunedoara și Constan
ța. în cursul aplicării măsuri
lor de perfecționare a învăță- 
mîntului de toate gradele, or
ganele centrale — mă refer la 
Ministerul Învățămîntului — 
și consiliile populare vor tre
bui să se preocupe de îmbu
nătățirea repartizării pe teri
toriu a rețelei școlare, a bazei 
materiale și a cadrelor didac
tice.

Unitățile administrativ-teri
toriale propuse a fi create 
disoun în medie de 160 cine
matografe. aproximativ 270 
biblioteci și 300 cămine cultu
rale și case de citit, iar 24 de 
județe au cel puțin un teatru 
sau instituție muzicală — ceea 
ce constituie o importantă 
bază materială pentru activi
tatea culturală. Procesul sus
ținut de electrificare a loca
lităților, dezvoltarea produc
ției proprii de radio și televi
zoare și creșterea an de an a 
veniturilor bănești ale popu
lației de la orașe și sate cre
ează condiții pentru pătrun
derea în tot mai multe cămine 
a emisiunilor de radio și tele
viziune, element al progresu
lui și civilizației actuale.

Pentru a îmbunătăți infor
marea populației și a-i oferi 
posibilități sporite de a-și spu
ne cuvîntul în problemele 
economice, cetățenești, cultu
rale, pe plan local, pentru 
mai buna cunoaștere a reali
zărilor și a experienței pozi
tive dobindite de unitățile in
dustriale. agricole, de deser
vire, pentru intensificarea 
activității politico-educative în 
rîndul maselor, fiecare județ 
va avea presă proprie.

Noua organizare adminis- 
trativ-teritorială creează con

diții pentru îmbunătățirea 
muncii cultural-artistioe pe 
plan local. Toate județele vor 
trebui sprijinite să dezvolte și 
să diversifice activitatea in
stituțiilor culturale, să utili
zeze rațional importantele 
fonduri ce le sînt puse la dis
poziție pentru dezvoltarea 
culturii noastre socialiste.

Județele dispun de un nu
măr important de unități pen
tru ocrotirea sănătății — spi
tale, dispensare, policlinici, 
case de nașteri. în acest se
ctor se mențin însă deosebiri 
însemnate : în județele Olt, 
Sălaj, Teleorman, Bistrița-Nă- 
săud, Ialomița, Buzău și Tul- 
cea, la un medic revin între
I 400 și 1 700 locuitori, iar nu
mărul paturilor de asistentă 
medicală în spitale la 1 000 de 
locuitori este de numai 3—5, 
ceea ce este cu mult sub me
dia pe țară. Existența unor 
importante neajunsuri în am
plasarea rețelei sanitare, în 
repartizarea cadrelor medicale 
între județe și mai ales între 
mediul urban și cel rural 
face necesar ca Ministerul 
Sănătății, consiliile populare 
să ia măsuri pentru mai buna 
utilizare a fondurilor desti
nate dezvoltării bazei mate
riale a ocrotirii sănătății, pen
tru distribuirea și folosirea 
mai judicioasă a personalului 
sanitar.

Un mare număr de județe 
au condiții favorabile pentru 
dezvoltarea turismului, a sta
țiunilor balneoclimaterice, 
pentru amenajarea unor locuri 
de agrement și odihnă care 
vor trebui valorificate din plin 
de noile organe județene, mu
nicipale, orășenești și comu
nale.

împărțirea administrativ- 
teritorială a țării reflectă gri
ja partidului și statului no
stru pentru aplicarea consec
ventă a politicii naționale, 
pentru asigurarea în fapt a 
deplinei egalități în drepturi 
a tuturor cetățenilor indife
rent de naționalitate. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

în decursul veacurilor, în 
unele ținuturi ale țării noastre, 
împreună cu românii au trăit 
maghiari, germani, sîrbi și alte 
naționalități. Ei au luptat u- 
măr la umăr împotriva asu
pritorilor și a exploatatorilor 
comuni, pentru înfăptuirea 
năzuințelor lor de libertate, o 
viață mai bună și progres so
cial. Valorile materiale și spi
rituale acumulate de-a lungul 
timpului pe aceste meleaguri, 
marile înfăptuiri dobîndite în 
anii socialismului întruchipea
ză talentul,, priceperea și ener
giile creatoare ale tuturor oa
menilor muncii fără deosebire 
de naționalitate — adevărații 
făuritori ai istoriei țării noas
tre. (Vii aplauze). Este me
ritul orînduirii socialiste, al 
partidului și statului de 
a fi realizat înfrățirea poporu
lui român și a naționalități
lor conlocuitoare, de a fi asi
gurat lichidarea oricăror for
me de discriminare națională, 
deplina egalitate în drepturi 
a tuturor cetățenilor țării. (A- 
plauze). Societatea noastră so
cialistă, în care au dispărut 
pentru totdeauna clasele ex
ploatatoare, se caracterizează 
prin comunitatea intereselor 
fundamentale și strînsa'coezi
une a celor ce muncesc în ac
tivitatea consacrată înfloririi 
patriei comune — Reoublica 
Socialistă România. (Aplauze 
puternice).

Politica națională marxist- 
leninistă a Partidului Comunist 
Român, deplina egalitate în 
drepturi a tuturor cetățenilor 
se reflectă în participarea re
prezentanților oamenilor mun
cii de toate naționalitățile în 
organele centrale și locale ale 
puterii de stat, unde se dezbat 
și se hotărăsc problemele care 
privesc prezentul și viitorul 
țării, în participarea lor la în
treaga activitate economică, 
politică, socială a patriei noa
stre. Astfel, în Marea Adunare 
Națională 86,1 la sută din
tre deputați sînt români, 
8,6 la sută — maghiari, 2,1 la 
sută — germani, 3,2 la sută — 
de alte naționalități, corespun
zător structurii naționale a 
populației țării. Dintre cei 
peste 155 000 deputați în or
ganele locale ale puterii, peste
II 800 sînt maghiari, aproape 
2800 sînt germani și peste 
2400 — de alte naționalități.

Folosirea limbii materne în 
învățămînt se asigură prin 
funcționarea a peste 1700 
școli și secții și a peste 220 
licee și secții în limbile na
ționalităților conlocuitoare, 
frecventate de 240 000 elevi ; 
iar unui număr de 60 000 de 
elevi, aparținînd naționalități
lor conlocuitoare, care frecven
tează școli cu limba de preda
re română, li se asigură învă
țarea limbii materne ca obiect 
de studiu. La Universitatea 
Babeș-Bolyai, Institutul de ar
te plastice și Conservatorul 
din Cluj, la Institutul de me
dicină și farmacie, Institutul 
pedagogic și Institutul de artă 
teatrală din Tîrgu Mureș se 
predă și în limba maghiară, 
în țara noastră se editează 
anual, într-un tiraj de apro
ximativ 3,5 milioane exem
plare, numeroase manuale și 
alte lucrări în limbile națio
nalităților conlocuitoare. Cele 
28 de publicații în limba ma
ghiară, 6 în limba germană, 2 

In sîrbă, precum și publica
țiile în limbile altor naționali
tăți conlocuitoare însumează 
aproximativ 600 000 de exem
plare. O însemnată contribuție 
la dezvoltarea vieții culturale a 
țării aduc teatrele, ansamblu
rile și alte instituții de artă în 
limbile naționalităților conlo
cuitoare care funcționează în 
Cluj, Timișoara, Tîrgu Mureș, 
Oradea, Sibiu, București, Sa- 
tu-Mare, Sfîntu Gheorghe și 
altele. Toate aceste forme de 
activitate, susținute și încu
rajate de statul nostru, per
mit cetățenilor din rîndurile 
naționalităților conlocuitoare 
să se bucure de avantajele de
mocrației socialiste, de dreptu
rile garantate prin Constituție, 
pentru toți cetățenii patriei 
noastre. (Aplauze).

Noua organizare adminis- 
trativ-teritorială a țării asigu
ră condiții și mai bune pen
tru înfăptuirea egalității în 
drepturi a tuturor cetățenilor, 
pentru ca în localitățile în 
care trăiesc naționalități con
locuitoare să fie aplicate pre
vederile constituționale pri
vind folosirea limbii materne 
în administrația de stat, școli 
și în instituții de cultură. Pe 
măsura dezvoltării potenția
lului economic al întregii țări 
și a îmbunătățirii repartiției 
teritoriale a forțelor de pro
ducție, egalitatea în drepturi 
a tuturor cetățenilor, indife
rent de naționalitate, capătă 
un fundament tot mai trainic, 
sporesc posibilitățile pentru ri
dicarea nivelului de trai al în
tregii populații. Strîns uniți, 
sub conducerea partidului, ce
tățenii țării — români, ma
ghiari, germani, sîrbi și de 
alte naționalități — muncesc 
cu însuflețire pentru înfăptui
rea hotărârilor Congresului al 
IX-lea și ale Conferinței Na
ționale, punîndu-și toate for
țele și capacitatea lor creatoa
re în slujba propășirii și înflo
ririi națiunii noastre socialiste. 
(Vii aplauze).

Stimați tovarăși deputați,

Măsurile adoptate de Con
ferința Națională — ținînd sea
ma de procesul obiectiv al ur
banizării, însoțitor firesc al 
industrializării — prevăd creș
terea rolului orașelor și cen
trelor muncitorești. în func
ție de importanța și perspecti
vele de dezvoltare se propune 
organizarea localităților urba
ne în municipii și orașe de di
ferite categorii. Vor fi organi
zate ca municipii orașele mai 
importante, cu o populație mai 
numeroasă, care au un rol în
semnat în viața economică, po
litică, socială și cultural-știin- 
țifică a țării, cu îndelungate 
tradiții istorice, precum și cele 
care au condiții favorabile 
pentru o dezvoltare mai susți
nută în viitor. Municipiile vor 
dispune de o autonomie mai 
mare decît alte centre urbane 
în utilizarea fondurilor ma
teriale și bănești puse la dispo
ziția lor, în conducerea și or
ganizarea activităților locale e- 
conomice, edilitar-gospodărești 
și culturale. '

Municipiul București, capi
tala Republicii Socialiste Ro
mânia, va avea o organizare 
proprie, corespunzătoare rolu
lui său de principal centru po
litic, economic, cultural și ști
ințific al țării.

Municipiul București, cele
lalte municipii, precum și o- 
rașele mai importante vor pu
tea avea în subordine, ca uni
tăți distincte, alte orașe, pre
cum și comune suburbane si
tuate în imediata lor apropie
re și care au strînse legături 
cu activitatea din aceste centre 
urbane.

In propunerile supuse dez
baterii s-a prevăzut a se orga
niza ca municipii, în afara Ca
pitalei, un număr de 30 de o- 
rașe. în urma dezbaterii pu
blice și a propunerilor făcute 
de cetățeni, comisia centrală 
de partid și de stat a ajuns la 
concluzia că mai pot fi organi
zate ca municipii orașele Tîr- 
goviște, Tîrgu Jiu, Călărași, 
Sighișoara, Turnu Măgurele, 
Sighetul Marmației, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Tulcea, Lugoj, 
Deva, Focșani, Tecuci, Dej și 
Odorhei — localități cu boga
te tradiții sau cu un rol în
semnat în viața județelor din 
care fac parte. Din cele 44 de 
viitoare municipii, 28 sînt re
ședințe de județ, iar 20 dau 
fiecare o producție industrială 
de peste 1 miliard lei anual.

Din cele 142 orașe care nu 
vor fi municipii, 20 au peste 
20 000 de locuitori, iar 59 au 
o populație între 10 000 și 
20 000 locuitori. Un număr de 
65 orașe dau o producție in
dustrială între 100 și 500 mili
oane lei, iar 15 orașe de peste 
500 milioane lei. în politica de 
repartizare teritorială a forțe
lor de producție este necesar 
să se urmărească atît progre
sul diferitelor județe în an
samblul lor, cît și dezvoltarea 
localităților urbane și crește
rea rolului lor în viața econo
mică și socială a țării.

Dezvoltîndu-și potențialul 
industrial și social-cultural, 
extinzîndu-și legăturile cu zo
na înconjurătoare, orașele vor 
exercita o influență economi
că, organizatorică și culturală 
asupra unui număr crescînd de 
localități rurale. Aceasta va 
contribui la valorificarea mai 
intensă a resurselor materiale 
și a forței de muncă, va acce
lera pătrunderea elementelor 
de civilizație în mediul rural. 

va apropia condițiile de viață 
ale populației sătești de cele 
ole orașului.

O latură esențială a acțiu
nii de îmbunătățire a organiză
rii administrativ-teritoriale es
te transformarea comunelor 
în unități administrative pu
ternice, cu răspunderi depline 
pentru activitatea economică, 
social-culturală și gospodă
rească ce se desfășoară pe te
ritoriul lor. O sarcină de mare 
importanță a organelor jude
țene de partid și de stat, ce 
urmează a fi constituite, este 
stabilirea în următoarele cî- 
teva luni a viitoarelor locali
tăți rurale din componența lor, 
potrivit factorilor naturali, e- 
conomici, demografici, sociali, 
culturali, tradițiilor și particu
larităților existente în diver
sele zone, ținîndu-se seama de 
propunerile făcute de oamenii 
muncii în această privință. în 
delimitarea comunelor și sate
lor va trebui să se asigure a- 
cestora dimensiuni corespunză
toare, un important potențial 
demografic, profilul social-e
conomic adecvat resurselor lo
cale, o puternică bază materi
ală cuprinzînd unități agricole 
de stat și cooperatiste, unități 
comerciale, de servicii, căi de 
comunicații, precum și dotări 
social-culturale, care să le per
mită să reprezinte entități vi
abile, cu largi perspective de 
dezvoltare economică și social- 
culturală. Constituirea unor 
comune mari, potrivit criteri
ilor adoptate de Conferința 
Națională a partidului. va 
duce la creșterea puterii lor 
economice, prin dezvoltarea 
activității industriale, agricole, 
meșteșugărești și de deservire, 
va crea posibilități pentru fo
losirea mai intensă a resurse
lor locale și a forței de muncă, 
pentru efectuarea unor lucrări 
sociale și edilitare de mai mare 
amploare, intensificarea vieții 
culturale.

In viitor va trebui să se a- 
sigure fiecărei comune atît o 
bază materială trainică pentru 
creșterea și diversificarea pro
ducției, cît și școală de învă
țămînt general, cămin cultu
ral, bibliotecă, cinematograf, 
dispensar, magazine, unități 
pentru prestări de servicii — 
ceea ce va permite desfășura
rea unor activități complexe, 
ridicarea nivelului de civiliza
ție și apropierea treptată a 
condițiilor de viață ale popula
ției de la sate de cele de la 
orașe, factor esențial al de- 
săvîrșirii construcției socialiste 
și a creării premiselor pentru 
construirea societății comu
niste. (Aplauze îndelungate).

Stimați tovarăși,

Reorganizarea administrati
vă a țării creează condiții pen
tru creșterea rolului organelor 
locale ale puterii de stat și 
îmbunătățirea activității aces
tora, pentru participarea tot 
mai activă a maselor largi po
pulare la viața economică și 
politică. Noile unități adminis
trative ce se vor constitui vor 
fi conduse de consilii populare 
județene, municipale, orășe
nești și comunale. Organe re
prezentative ale cetățenilor 
din unitățile administrativ-te
ritoriale, consiliile populare 
vor fi alese în conformitate cu 
principiile care stau la baza 
sistemului nostru electoral : 
votul universal, egal, direct și 
secret, principiul participării 
cetățenilor la organizarea șl 
conducerea alegerilor, al res
ponsabilității deputaților față 
de alegători.

Consiliile populare vor avea 
sarcina de a conduce activita
tea locală, asigurînd dezvolta
rea economică, social-cultura
lă și edilitar-gospodărească a 
județelor, orașelor și comune
lor, apărarea proprietății so
cialiste și personale, exercita
rea drepturilor cetățenești, 
respectarea legalității socialis
te și menținerea ordinii pu
blice.

Folosind competențele și 
responsabilitățile sporite ce 11 
se acordă, manifestînd iniția
tivă și spirit gospodăresc, or
ganele locale ale puterii de 
stat vor trebui să se preocupe 
permanent de utilizarea judi
cioasă a mijloacelor materiale 
și financiare proprii, de valo
rificarea tuturor posibilităților 
și resurselor locale.

O sarcină de mare impor
tanță a consiliilor populare 
este sistematizarea orașelor și 
comunelor, dezvoltarea lor ar
monioasă pe baza unor planuri 
de perspectivă care să asigu
re o repartizare rațională a 
obiectivelor economice, a do
tărilor social-culturale și teh- 
nice-edilitare, încadrarea lor 
într-un ansamblu modern de 
localități pe întregul teritoriu 
al țării. Sistematizarea terito
riului țării va trebui să asi
gure o mai bună concentrare 
a unităților productive, a fon
dului locativ, utilizarea mai 
deplină a suprafețelor de con
strucție, eliminarea cu desă- 
vîrșire a oricărei risipe de te
ren, a neajunsurilor serioase 
care se manifestă încă în am
plasarea noilor construcții in
dustriale. agricole și de locuit. 
Se impune ca în cel mai scurt 
timp să se elaboreze măsuri 
pentru sistematizarea tuturor 
localităților și să se perfecțio
neze reglementările cu privire 
la folosirea fondului funciar 
pentru construcții sau alte ac
tivități neagricole. Este de da
toria ministerelor și a celor
lalte instituții centrale, a or

ganelor de partid și de stat să 
manifeste o grijă deosebită 
pentru folosirea și gospodări
rea judicioasă a fondului fun
ciar — patrimoniu național, 
de care este strîns legată creș
terea producției materiale, 
bunăstarea întregului popor, 
viitorul patriei noastre.

Consiliile populare județene 
au sarcina să se ocupe intens 
de dezvoltarea industriei loca
le și a altor activități econo
mice, care pot contribui la sa
tisfacerea mai completă a ce
rerii de consum a populației. 
Ele vor trebui să acorde aten
ție îmbogățirii sortimentului 
de mărfuri, potrivit specificu
lui local, îmbunătățirii calită
ții produselor și serviciilor, 
«ă adopte măsuri pentru redu
cerea costurilor de producție 
și creșterea rentabilității uni
tăților din economia locală.

Consiliile populare județene 
au datoria să se preocupe cu 
mai multă stăruință de dezvol
tarea construcțiilor de locuin
țe, atît proprietate de stat, cît 
șl proprietate personală, de 
îmbunătățirea condițiilor de 
transport în comun, de orga
nizarea unui comerț modern 
și civilizat, de lărgirea activi
tăților edilitar-gospodărești, de 
înfrumusețarea continuă a lo
calităților din cuprinsul jude
țelor.

Pornind de la experiența de 
pînă acum în administrația 
locală de stat șl ținînd seama 
de rolul și atribuțiile pe care 
le vor avea consiliile populare 
județene, s-a ajuns la conclu
zia că este necesară îmbună
tățirea structurii aparatului 
propriu și restrângerea numă
rului acestuia, precum și or
ganizarea pe criterii mai judi
cioase a unităților din subor
dine* organelor județene. în 
concordanță cu principiile de 
perfecționare a conducerii și 
planificării economiei națio
nale, activitățile economice 
din subordinea consiliilor 
populare — industria locală, 
gospodăria comunală și loca- 
tivă, proiectare și construcții, 
prestări de servicii și altele — 
vor fi organizate pe baza ges
tiunii economice proprii. A- 
ceasta obligă atît întreprinde
rile, cît și organele locale ale 
puterii de stat să se ocupe cu 
mai multă răspundere de îm
bunătățirea muncii în sectoa
rele respective, de desfășura
rea unei activități care să co
respundă mai bine cerințelor 
cetățenilor.

Pentru activitatea în dome
niul învățămîntului, ocrotirii 
sănătății, asistenței sociale, 
culturii și artei, pentru pro
blemele financiare, agricole, 
de comerț și altele se vor în
ființa instituții executive și 
unități de specialitate cu du
blă subordonare : atît fată de 
consiliile populare județene, 
cît și față dt organele centra
le de resort. Instituțiile exe
cutive și unitățile de speciali
tate vor asigura organizarea 
și desfășurarea în bune condi- 
țiuni și în mod unitar în cu
prinsul județului a activități
lor de care ele răspund.

în noua organizare adminis- 
trativ-teritorială vor fi sim
țitor lărgite atribuțiile și com
petențele consiliilor populare 
municipale și orășenești și ale 
eomitetelor lor executive. Sar
cina de înaltă răspundere de 
a organiza la un nivel de ci
vilizație tot mai înalt viața a 
zeci și zeci de mi' de cetă
țeni impune extinderea sferei 
de activitate a acestor organe, 
creșterea aportului lor la solu
ționarea multiplelor proble
me pe care le ridică moderni
zarea orașelor patriei noastre. 
Consiliile populare municipale 
și orășenești vor trebui să a- 
corde loată atenția realizării 
investițiilor pentru activită
țile economice, sociale și edili
tare locale, să se preocupe în- 
tr-o mai mare măsură de con
strucția de locuințe și edificii 
pentru învățămînt, cultură și 
ocrotirea sănătății, de dezvol
tarea prestațiilor de servicii. 
Ele au datoria să adopte mă
suri bine fundamentate pentru 
continua dezvoltare a locali
tăților urbane, să antreneze 
activ masele de cetățeni la 
realizarea acțiunilor de inte
res obștesc, să dovedească o 
grijă permanentă pentru sa
tisfacerea cerințelor popu
lației.

Atribuții crescute în orga
nizarea și conducerea vieții 
economice și social-culturale 
din mediul rural vor reveni în 
viitor consiliilor populare co
munale. Ele vor trebui să asi
gure dezvoltarea industriei 
meșteșugărești și de artizanat, 
a prestărilor de servicii, ceea 
ce va permite valorificarea 
mai bună a resurselor locale și 
a forței de muncă. Consiliile 
populare comunale sînt che
mate să-și sporească aportul 
la dezvoltarea edilitar-gospo
dărească a satelor, la îm
bunătățirea condițiilor de trai 
ale țărănimii.

Pentru a-și perfecționa mun
ca, pentru a răspunde în mai 
mare măsură cerințelor popu
lației, consiliile populare comu
nale vor trebui să dezbată pe 
larg cu țăranii, intelectualii, cu 
toți locuitorii satelor, proble
mele economice, sociale și ce
tățenești ale localităților lor, 
să-i atragă într-o mai mare 
măsură la dezvoltarea și înfru
musețarea satelor noastre.

îndeplinirea sarcinilor pe 
care etapa actuală le pune în 
fața consiliilor populare ju
dețene, municipale, orășenești 
și comunale necesită perfec
ționarea stilului și metodelor 
de muncă ale organelor locale 
de stat, creșterea mobilității și 
întărirea răspunderii acestora. 

în acest scop, vor trebui să fie 
înlăturate cu hotărîre tendin
țele manifestate în munca unor 
organe de stat de a îndruma 
numai prin instrucțiuni și 
circulare, de a îngrădi iniția
tiva unităților în subordine, de 
a soluționa cu mari întîrzien 
problemele administrației lo
cale șl ale cetățenilor. Comba
terea oricăror fenomene de 
birocratism și formalism este 
o condiție indispensabilă pen
tru ca noile consilii populare 
să acționeze ca organe de lu
cru, să rezolve operativ sar
cinile ce le revin, problemele 
care apar pe plan local.

Garanția desfășurării cu re
zultate superioare a activității 
organelor locale o constituie 
respectarea neabătută a prin
cipiului muncii și conducerii 
colective, principiu de bază în 
organizarea vieții politice și 
de stat din țara noastră. Se 
impune ca hotărârile și deciziile 
consiliilor populare, ale comi
tetelor executive să fie rodul 
unor largi consultări și dez
bateri, al experienței și cuno
ștințelor tuturor factorilor 
chemați să îndeplinească sar
cinile stabilite. Deputății în 
consiliile populare, membrii 
comitetelor executive, lucrăto
rii din celelalte instituții loca
le trebuie să fie conștient! de 
răspunderea colectivă și perso
nală pe care o poartă pentru 
elaborarea hotărârilor și înde
plinirea lor, pentru buna des
fășurare a muncii organelor 
locale.

în întreaga lor activitate, 
consiliile populare trebuie să 
acorde o atenție deosebită 
creșterii rolului deputaților, 
aleși dintre cei mai buni mun
citori, țărani și intelectuali. Ei 
sînt chemați să folosească în
treaga lor autoritate pentru a 
atrage masele de cetățeni la 
gospodărirea treburilor ob
ștești. Cu cît se vor întări le
găturile organelor de stat lo
cale cu masele populare, cu cît 
cetățenii își vor exereita mai 
intens drepturile și libertățile 
garantate de Constituție, cu 
atît se vor manifesta mai 
deplin potențialul creator al 
poporului, forța și eficiența 
democrației noastre socialiste. 
(Vii aplauze).

Organele administrației de 
stat, aparatul lor, lucrătorii din 
unitățile acestora, ca și cei 
din oricare sector de activitate 
trebuie să dea dovadă de 
receptivitate și solicitudine față 
de cererile, propunerile și 
sesizările cetățenilor. Rezolvînd 
cu operativitate și în bune 
condiții cerințele acestora, tra- 
tînd cu respect problemele pe 
care ei le ridică, lucrătorii din 
aparatul de stat își îndeplinesc 
una din îndatoririle lor prin
cipale. în societatea socialistă, 
unde puterea aparține poporu
lui, lucrătorii din administrația 
de stat, indiferent de sarcinile 
și funcțiile pe care le dețin, 
trebuie să fie exemplu în apli
carea și respectarea legilor, să 
slujească cu devotament inte
resele cetățenilor, a'e maselor 
de oameni ai muncii. (Aplau
ze).

în vederea constituirii jude
țelor și municipiilor, a îm
bunătățirii modului de func
ționare a organelor locale ale 
puterii și ale administrației de 
stat, sînt supuse spre exami
nare și aprobare Marii Adunări 
Naționale proiectele de legi 
pentru modificarea unor ar
ticole ale Constituției, organi
zarea administrativă a terito
riului, asigurarea conducerii 
locale în perioada pînă la ale
gerea consiliilor populare. Fără 
îndoială că Marea Adunare 
Națională, examinînd aceste 
măsuri, le va aproba deoarece 
ele corespund pe deplin cerin
țelor dezvoltării țării noastre. 
(Aplauze puternice).

Stimați tovarăși,

Noua împărțire administra- 
tiv-teritorială, sporirea însem
nată a atribuțiilor organelor 
de conducere ale județelor, 
orașelor și comunelor impun 
creșterea rolului conducător al 
partidului, îmbunătățirea orga
nizării și metodelor organelor 
locale de partid în îndrumarea 
și conducerea activității de 
stat, economice, politice, sociale 
și obștești.

Corespunzător sarcinilor 
complexe ce revin unităților 
administrativ-teritoriale de 
bază, se vor crea comitete de 
partid în toate orașele și co
munele, ceea ce va contribui 
la îndrumarea mai concretă și 
operativă a activității pe plan 
local.

Viața a arătat că este nece
sară o conlucrare mai eficientă 
și mai strînsă între organele 
de partid și consiliile populare, 
o mai bună coordonare a tu
turor activităților din cuprin
sul unităților teritoriale res
pective. Măsura preconizată ca 
primul secretar al comitetului 
de partid județean sau orășe
nesc să poată fi ales în ace
lași timp și președinte al co
mitetului executiv al consiliu
lui popular județean sau oră
șenesc, iar alte cadre de par
tid să poată îndeplini și func
ții de conducere în organele 
locale ale administrației de 
stat va contribui la o mai bună 
folosire a cadrelor, la înlătu
rarea suprapunerilor și para
lelismelor existente în prezent 
între activitatea organelor lo
cale de partid și de stat. Creș
terea răspunderii personale 
a cadrelor de conducere din or
ganele locale de partid și de 
stat, va determina rezolvarea 
mai operativă a problemelor 
economice, sociale, culturale și 

cetățenești. !n acest fel se va 
manifesta mai din plin rolul 
de conducător al partidului 
nostru în toate domeniile ac
tivității eoonomice-sociale din 
țară.

Problemele oomplexe pe 
care le ridică dezvoltarea ac
tuală a economiei, științei și 
culturii noastre, necesitatea 
perfecționării conducerii în
tregii vieți sociale oer din par
tea organelor de partid și de 
stat o grijă deosebită pentru 
recrutarea, promovarea și ca
lificarea cadrelor. Viața arată 
că bunul mers al construcției 
socialiste, progresul economic, 
tehnico-științific, gradul de 
valorificare a resurselor ma
teriale și de muncă depind în 
mod decisiv de competența 
cadrelor, de pregătirea lor pro
fesională și politică, de pri
ceperea și inițiativa cu care 
ele elaborează și rezolvă sar
cinile încredințate.

De aceea, comitetele jude
țene de partid și consiliile 
populare vor trebui să acorde 
o atenție deosebită cadrelor de 
conducere, creșterii și promo
vării în munci de răspundere 
a celor mai buni oameni în 
toate domeniile de activitate. 
Aceasta este garanția înde
plinirii în cele mai bune con
diții a marilor sarcini trasate 
de congresul partidului pentru 
dezvoltarea țării noastre pe 
calea socialismului și comu
nismului. (Aplauze).

Rolul conducător al parti
dului se realizează prin parti
ciparea directă și contribuția 
concretă a organelor de partid, 
a tuturor comuniștilor la în
deplinirea sarcinilor și hotă- 
rîrîlor stabilite, la transpune
rea în viață a politicii parti
dului și statului. In acest scop, 
comitetele județene, orășe
nești și comunale de partid, 
ce se vor constitui potrivit vii
toarei structuri administrativ- 
teritoriale a țării, vor trebui 
să-și perfecționeze stilul și me
todele de muncă, să studieze 
mai profund condițiile con
crete în care acționează, pu- 
nînd în centrul preocupărilor 
ridicarea eficienței și rolului 
activității partidului.

Comitetele județene și oră
șenești de partid au sarcini 
importante în rezolvarea pro
blemelor economice pe plan 
teritorial. în coordonarea în
tregii activități economice din 
raza lor. Ele vor trebui să se 
preocupe de mobilizarea și va
lorificarea rezervelor de care 
dispun întreprinderile pentru 
creșterea producției și a pro
ductivității muncii, reducerea 
cheltuielilor de fabricație, spo
rirea rentabilității economice, 
îmbunătățirea calității pro
ducției,

O preocupare centrală a or
ganelor locale de partid tre
buie să fie înfăptuirea hotă- 
rîrilor Conferinței Naționale a 
partidului pentru perfecționa
rea organizării și conducerii 
industriei, construcțiilor, cir
culației mărfurilor, transpor
turilor, a întregii activități e- 
conomice. In această amplă 
acțiune, ele au datoria să stu
dieze problemele care apar în 
cursul aplicării măsurilor pre
conizate, să sintetizeze și să 
generalizeze experiența pozi
tivă, să participe la definitiva
rea acestor măsuri.

în soluționarea problemelor 
economice, comitetele județene 
se vor sprijini pe comisiile e- 
conomice care-și vor desfă
șura activitatea sub îndruma
rea și conducerea lor. Consti
tuite din activiști de partid șl 
de stat, cadre din economie și 
specialiști cu experiență în 
problemele tehnice și econo- 
mice-financiare. aceste comi
sii vor exercita controlul asu
pra întreprinderilor și institu
țiilor economice republicane 
și locale, urmărind modul cum 
se aplică hotărîrîle de partid 
și de stat și cele ale comitete
lor județene de partid în do
meniul economic. Ele vor ana
liza periodic mersul îndepli
nirii sarcinilor de plan, vor 
propune organelor centrale și 
locale măsuri pentru perfec
ționarea activității economice.

Sarcini importante revin co
mitetelor județene și orășe
nești de partid în conducerea 
activității ideologice, a învăță
mîntului și culturii, pe care 
le vor îndruma nemijlocit. Ele 
vor trebui să se ocupe în mai 
mare măsură de îmbunătățirea 
muncii de propagandă pentru 
cunoașterea liniei generale a 
partidului, a politicii sale in
terne și internaționale, a o- 
biectivelor principale ce stau 
în prezent în fața societății 
noastre. O atenție deosebită 
trebuie să se acorde educării 
oamenilor muncii, tineretului 
în spiritul patriotismului socia
list și al internaționalismului, 
cunoașterii și respectului pen
tru trecutul glorios de luptă 
al partidului, al clasei munci
toare, al poporului nostru. Este 
necesar ca munca politico-e- 
ducativă să cultive mai intens 
atitudinea combativă față de 
concepțiile înapoiate și influ
ențele ideologiei burgheze, să 
contribuie mai mult la afir
marea eticii noi, socialiste, la 
îmbogățirea vieții spirituale a 
oamenilor muncii.

Sarcinile mari ce le avem 
de îndeplinit cer ca fiecare 
organizație de partid să-și 
sporească forța mobilizatoare, 
să acționeze cu competență, 
concentrînd capacitățile crea
toare ale colectivului din lo
cul unde își desfășoară acti
vitatea spre înfăptuirea țelu
rilor trasate de partid. Orga- 
ne> și organizațiile de partid 
trebuie să stimuleze prin toate 
mijloacele inițiativa oamenilor 
muncii, să asigure o largă 

consultare a cetățenilor, parti
ciparea lor efectivă la discu
tarea și rezolvarea probleme
lor construcției socialiste, ma
nifestarea nestînjenită a spiri
tului lor creator.

In întreaga activitate politi
că și educativă, un rol impor
tant revine organizațiilor de 
masă și obștești — sindicate
lor, Uniunii Tineretului Comu
nist, organizației de femei — 
chemate să-și sporească apor
tul la mobilizarea oamenilor 
muncii, la rezolvarea proble
melor vieții noastre sociale.

O cerință obiectivă a creș
terii rolului conducător al 
partidului în societate este 
dezvoltarea democrației de 
partid, atragerea tuturor co
muniștilor la elaborarea hotă- 
rîrilor, sporirea contribuției 
lor la înfăptuirea politicii 
partidului. Obținerea de noi 
realizări în toate domeniile de 
activitate necesită sporirea e- 
xigenței, a spiritului critic fa
ță de lipsuri și neajunsuri, 
față de tot ceea ce frânează 
mersul nostru înainte. Fieca
re comunist are datoria de a 
milita cu energie neslăbită 
pentru aplicarea hotărârilor 
partidului, de a fi un exem
plu în îndeplinirea obligațiilor 
de muncă, în respectarea dis
ciplinei și normelor de con
viețuire socialistă, vădind înal
te calități profesionale, politi
ce și spirituale. Pentru comu
niști nu există țel mai înalt 
decît acela de a-și pune toate 
forțele în slujba intereselor 
generale ale socialismului, a 
prosperității patriei, a bună
stării poporului nostru. Acțio- 
nînd in acest fel, organiza
țiile de partid vor îndeplini 
una din prevederile funda
mentale ale Constituției, 
care vorbește despre rolul 
important și hotărîtor pe care 
îl are partidul în conducerea 
întregii activități sociale. (A- 
plauze puternice). De aceea 
am considerat că este bine ca, 
prezentînd Marii Adunări Na
ționale propunerile pentru 
noua organizare teritori al-ad
ministrativă a țării, să mă re
fer și la rolul și sarcinile care 
revin organelor de partid în 
înfăptuirea acestora. (Aplau
ze).

Stimați tovarăși, deputați,
Măsurile pentru îmbunătă

țirea împărțirii administrative 
a țării vor înlesni mai buna 
organizare și coordonare pe 
teritoriu a factorilor care de
termină dezvoltarea economi
că, social-politică și culturală 
a României, perfecționarea le
găturilor dintre organele cen
trale și locale, creșterea efi
cienței și operativității orga
nelor de conducere ale județe
lor, orașelor și comunelor, an
trenarea mai largă a maselor 
la conducerea statului și la 
rezolvarea problemelor vieții 
sociale și obștești Fiecare ju
deț, oraș și comună trebuie să 
considere drept o sarcină pri
mordială sporirea continuă a 
bunurilor materiale și spiri
tuale ale societății, valorifica
rea mai bună a eforturilor și 
energiei creatoare a celor ce 
muncesc, înflorirea tuturor lo
calităților patriei, ridicarea 
necontenită a nivelului de 
trai al populației.

Noua organizare administra 
tiv-teritorială constituie cadril 
în care își vor desfășura de-a- 
cum înainte activitatea parti
dul și statul nostru, întregul 
popor, în vederea înfăptuirii 
obiectivelor desăvîrșirii con
strucției socialiste, și creării 
condițiilor pentru trecerea la 
construcția societății comunis
te. Această acțiune de însem
nătate națională constituie o 
materializare a uneia dintre 
principalele sarcini stabilite 
de Congresul al IX-lea și Con
ferința Națională a partidului 
în domeniul perfecționării 
vieții economice, sociale și de 
stat a țării noastre. Ea ilus
trează consecvența cu care 
partidul nostru înfăptuiește li
nia sa politică generală, sarci
nile actualei etape de dezvol
tare socialistă a țării, își 
îndeplinește îndatorirea fată 
de națiunea română. (Aplauze 
îndelungate).

Urmînd cu încredere Parti
dul Comunist Român, clasa 
muncitoare, țărănimea, inte
lectualitatea, întregul nostru 
popor muncește cu însuflețire 
pentru a da viață programu
lui elaborat de Congresul al 
IX-lea. Rezultatele obținute în 
primii doi ani ai cincinalului 
demonstrează realismul aces
tui program, constituie o bază 
trainică pentru noi și tot mai 
mari succese în edificarea noii 
orinduiri. Asigurînd bunul 
mers al construcției socialiste 
în patria sa, dezvoltarea forțe
lor de producție, perfecționa
rea relațiilor sociale, înflorirea 
democrației socialiste, partidul 
nostru își îndeplinește supre
ma îndatorire față de poporul 
român și, în același timp, își 
aduce contribuția internațio- 
nalistă la întărirea forțelor so
cialismului, la creșterea in
fluenței și prestigiului lor în 
lumea contemporană, la cauza 
păcii în lume. (Vii și puternice 
aplauze).

Avem deplina convingere 
că întregul nostru popor, strîns 
unit în jurul Partidului Comu
nist Român, va munci cu și 
mal mult avînt pentru reali
zarea grandioaselor sarcini ale 
desăvîrșirii construcției socia
liste, punîndu-și priceperea si 
inepuizabila sa capacitate 
creatoare în slujba progresu
lui și prosperității patriei 
noastre socialiste. (Aplauze 
puternice; întreaga asistentă, 
în picioare, ovaționează înde
lung).



Sesiunea extraordinară a 35 DE ANI DE LA

>r/7 Adunări Naționale EROICELE LUPTE
Prima zi a lucrărilor

(Urmare din pag. I) 
ral al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, care a prezentat expune
rea cu privire la îmbunătăți
rea organizării administrative 
a teritoriului Republicii So
cialiste România.

Expunerea a fost subliniată 
în repetate rînduri de aplau
zele deputaților și incitaților.

Președintele Marii Adunări 
Naționale, tovarășul Ștefan 
Voitec, a arătat că, ținînd 
seama de ampla și cuprinză- 
toarea expunere prezentată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și de strînsa legătură dintre 
proiectele de legi înscrise la 
punctele 2, 3 și 4 de pe or
dinea de zi, Biroul Marii A- 
dunări Naționale propune ca 
în continuare să aibă loc o 
singură discuție generală, oare 
să privească proiectele de legi 
menționate, după care vor ur
ma discuții pe articole și co
tul asupra fiecărui proiect de 
lege în parte.

Marea Adunare Națională 
V aprobat propunerea făcută.

Ședința de dimineață a luat 
apoi sfîrșit.

După-amiază, la reluarea 
lucrărilor, deputatul Traian 
Ionașcu, președintele Comi
siei juridice, a prezentat ra

portul comun al acestei oo- 
misii și al celei administrati
ve privind Proiectul de lege 
pentru modificarea unor arti
cole din Constituția Republi
cii Socialiste România. Pre
ședintele Comisiei administra
tive, deputatul Emil Bobu, a 
expus apoi raportul comun al 
comisiilor administrativă și 
juridică asupra Proiectului 
de lege privind organizarea 
administrativă a teritoriului 
Republicii Socialiste Româ
nia și asupra Proiectului de 
lege privind asigurarea con
ducerii locale de stat în uni
tățile administrativ-teritoria- 
le pînă la alegerea consiliilor 
populare.

La discuția generală au 
luat cuvîntul deputății: Con
stantin Sandu, Aurel Moga, 
Lina Ciobanu, Mihai Ubomy, 
Gheorghe Paloș, Constantin 
Daicoviciu, Petre Nicolae, 
Nicolae Bădescu, Nicolae Tă- 
bîrcă, Kovacs Gydrgy, Gheor
ghe Tătaru, Filip Geltz, Vic
tor Mesaros, Traian Gîrba, 
Avram Bunaciu, Maria Zida- 
ru, Tudor Drăganu.

Lucrările sesiunii continuă.
*

La amiază au avut loc șe
dințe de lucru ale unor co
misii permanente ale Marii 
Adunări Naționale.

(Agerpres) «

ALE CEFERIȘTILOR
Lumea ceferistă, cartierul el 

bucureștean: uniformele dese 
ale feroviarilor și șuieratul pă
trunzător al locomotivelor Diesel; 
întinsa Cale a Griviței întinerită, 
asfaltată și străjuită de noile 
blocuri; Podul Grant — arcul 
de triumf al tuturor călătoriilor 
și călătorilor; în sfîrșit, jocurile 
copiilor. în simplele și miracu
loasele lor jocuri, doar mingea a- 
junsă sfîrlează într-o lume de 
asfalt mai amintește vechiul cal- 
darîm.

O zi. Această zi de februarie 
cu un soare oelebrfnd amintiri 
adunate într-una — 35 de ani 
de la eroicele lupte ale ceferiști
lor. Da, Calea Griviței, artera 
imensă, proaspătă, ea însăși ates
tând îrmoitoarea schimbare a lu
mii industriale românești. Din 
coastele acestei artere se ridică 
uzina, bătrâna și eroica uzină 
Grivița Roșie.

prânzul mic. Apoi irumpe rostirea 
ei peste uzină, peste Calea Gri
viței, și Calea Griviței se des
chide ca o albie tăiată într-o 
stâncă colorată și lumea ascultă 
sunetul ei...

Uzina intră într-o tăcere cal
mă. Și freamătul ei reîncepe. O 
respirație viguroasă se prelungeș
te în vibrațiile adînci, venind 
dinspre hala nouă de utilaj chi
mic, interferându-se cu traiecto
riile altor sectoare — turnătorie, 
cazangerie etc., sau venind 
departe, din vechile ateliere 
reparații de vagoane.

Cîndva uzina fusese lovită 
moarte. Trăise ceasuri grele, 
ridicase apoi din propriile ei rui
ne, renăscuse din însăși sîngele 
ei, adunînd în pieptul grivițenilor

ElevH clasei • II-a de la școala nr. 194 din Capitală participă la o emoționantă lecție de istorie asupra evenimentelor din 16 
februarie 1933. Profesor; unul din participanții la luptele de acum 35 de ani.

RECEPJIE LA AMBASADA

Uzinele „Tradiția'.. CÎNTECUL NOU

R. P. D COREENE
Ambasadorul R.P.D. Coreene 

la București, Kim The Hi, a o- 
ferit joi seara o recepție și o gală 
de filme, în saloanele ambasadei, 
eu prilejul realegerii tovarășului 
Kim Ir Sen, secretar general al 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea, în funcția 
de președinte al Cabinetului de 
Miniștri și prezentării Programu
lui Politic al guvernului R.P.D. 
Coreene.

Au participat tovarășii Gheor
ghe Rădulescu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Mihsi Dalea, secretar

al C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe, repre
zentanți ai conducerii unor mi
nistere, instituții centrale și or
ganizații obștești, generali și ofi
țeri superiori, ziariști.

Au fost prezenți șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai cor
pului diplomatic.

Tovarășii Gheorghe Rădulescu 
și Kim The Hi au rostit toas
turi.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

Poarta mare a Griviței. Două 
ordine — mîndria uzinei — lîngă 
numele ei. Bat la această poartă. 
Și caut amintirea bătăliilor de 
clasă de demult. Și toți îmi spun: 
<e aici, printre noi, n-am uitat 
nimic».

Undeva pe o linie îndepărta
tă se afla vagonul din care con
ducătorii grevei desfășurau ma
rea bătălie muncitorească. Băr
batul de lîngă mine deapănă a- 
mintirile. Are 53 de ani. Monta- 
torul Gheorghe Ojoc este parti
cipant la greva din 1933. E scund, 
își netezește cu grijă părul albit; 
vorbește rar, destul de încet, și-1 
aud cu greu în sala cazanelor 
de mare presiune de la uzina e- 
lectrieă. Zgomotul presează prea 
dureros timpanele.

Pe platformă — sirena. Metal 
galben cu dîre de cocleală. Sfî- 
șiase timp de trei zile liniștea și 
huzurul guvernanților. Uriașe

AL GRIVIȚEI
mina aceea în care aveau să sape 
urmașii acoțînd la lumină ziua 
de azi.

Cei dinainte au făcut să ex
plodeze ura.

Cei de azi fac si cînte unel
tele.

Poate de aceea numele aces
tei uzine ar fi mai potrivit așe
zat sub acela de purtător de sori: 
„Tradiția".

...și uzine le GRIRO

O nouă autogară

• _____ ____ ___
• apollinaire-an, iar Calea Griviței 

devenise atunci ca o mare, plină 
ca și ea, cu voci care înfiorau. 
Demontată apoi și înregistrată 
drept corp delict, sirena zăcuse 
pe la vechile Curți marțiale. în 
toate actele timpului se vorbește 
de ea ca despre o ființă. Și tot 
ca o ființă este socotită și azi. Re
dată mai apoi uzinei, muncitorii 
au montat-o așa cum fusese odi
nioară. Iată, lanțurile supapei 
sînt lungi, coboară pînă la grăta
rele de fier. Mîinele au lemn nou, 
de fag. Se odihnesc acum, unul 

la_ mai sus, altul mai jos, pînă

S-au investit la Grivița Roșie 
numai în anul trecut peste 30 mi
lioane lei pentru dezvoltarea sec
toarelor ei industriale. Punerea 
în valoare a rezervelor ceruse o 
studiere atentă, o analiză criti
că, o cunoaștere profundă a pro
priei sale activități. S-au găsit 
astfel numeroase soluții noi. 
S-au descoperit căi nebătute spre 
un produs mai bun și mai ieftin. 
Organizarea superioară a pro
ducției și a muncii — acesta este 
procesul despre care vorbim — 
a pus în valoare 370 de noi mă
suri menite să supună timpul, 
întinerind uzina. S-au organizat 
astfel fluxurile tehnologice din 
secția mecanică și utilaj chimic, 
s-au reamenajat liniile de fabri-

cațle Ia cazangerie. An fost asi
milate noi sortimente pentru fa
bricație, dublîndu-se producția 
de utilaj chimic. Iar vagonul- 
cistemă de 90 mc a devenit u- 
nul din cele mai mari produse 
ale industriei noastre de utilaj 
chimic care poartă marca 
GRIRO. Aparate și instalații 
complexe de înaltă tehnicitate — 
utilaje și linii tehnologice pentru 
fabricarea amoniacului, cu o 
producție anuală de 150 000 
tone, linii tehnologice de acid 
sulfuric și de producere a sodei 
caustice prin metoda catodului 
de mercur cu o producție de 
50 000 tone pe an, linii de uree 
cu recirculație totală de 700 000 
tone pe an — sînt doar cîteva 
din produsele care au intrat sau 
vor intra în producție în cursul 
acestui an. Numai producția de 
vagoane-cistemă sporește însem
nătatea uzinei prin aceea că va 
produce în acest an cu peste 70 
la sută mai mult decît anul tre
cut. Reparația vagoanelor pe pa
tru osii pentru călători sporește 
și ea cu aproape 20 la sută. Și 
dacă vom adăuga că din volumul

tata.! al producției de utilaj chi
mic (reprezintă 40 la sută din 
capacitatea de producție a uzi
nei) mai bine de jumătate este 
destinată exportului, vom înțele
ge mult mai bine semnificația 
unei mărci de fabrică adunată sub 
cele cinci litere GRIRO — rom
bul la care prima literă își pre
lungește brațiil cu o jumătate de 
roată dințată peste celelalte pa
tru. Această marcă de fabricație 
este astăzi cunoscută în multe 
țări. Și evident, între modestele 
inițiale înserate pidosnic pe niște 
cazane bătrfne de patru decenii 
— acele „c.r. III” (construcție 
românească) și GRIRO de azi 
există o fundamentală deosebire, 
în dimensiuni și timp.

„Noi, grivițenii"
Lucrînd la recipientul de înal

tă tensiune l-am cunoscut pe 
Ionel Puică, recepționerul exigent 
din sectorul utilaj V. Tot astfel, 
la secția VI cisterne — pe mun
citorii Ion Panait și Gheorghe 
Grigorescu. Utecistul Mircea 
Marcu, bobinator la sectorul ma-

șini electrice cumulează însușiri 
remarcabile: seriozitate, perse
verență și o înaltă pregătire pro
fesională. Tot astfel, Gheorghe 
Marinescu, la atelierul IV proiec
tări, directorul comercial ing. 
Vasile Mladin, sau mecanicul 
șef. Ing. Alexandru Preda. Toți 
aceștia sînt cîțiva din oamenii 
uzinei. O mică parte din poten
țialul ei uman. Lor li se adaugă 
peste 200 de ingineri, numeroși 
șefi de echipă, maiștri, muncito
rii cu înaltă calificare, inovatorii. 
Toți adună în grădina aducerii 
aminte ceva ce se pronunță cu 
mîndrie nu numai la forjă, nu 
numai la turnătorie sau în imen
sa hală de utilaj chimic, ci și pe 
dalele de piatră care duc la mar
mura comemorativă din incinta 
uzinei.

Au curajul să se uite în urmă, 
au această mîndrie.

Ard în buchete viitoarele lor 
înfăptuiri.

Uzina își va spori numărul u- 
tilajelor, își va desăvîrși organiza
rea științifică a producției, 
schimbînd în bine unele tehno
logii, totul în funcție de ritmul 
cerut de cincinal, de ridicarea 
eficienței economice.

Iată deci puntea dintre uzine
le Tradiția și Uzinele GRIRO. 
Turnurile argintii ale combinate
lor chimice (citește : chimizarea 
agriculturii), aici au fost gîndite, 
sub această punte au fost proiec
tate și construite.

Aduceți deci în inimă aceste 
două cuvinte : „noi, grivițenii"...

ROMULUS ZAHARIA

Acel sunet
de sirenă...
(Amintirile unui

participant 
la grevă)

la Constanta
De curînd, la Con

stanța, a fost pusă la 
dispoziția celor care 
călătoresc folosind 
mijloacele întreprin
derii regionale de 
transporturi auto — 
Dobrogea o autogară 
modernă. Capabilă să 
deservească 25 de li- 
u urbane și interur-

bane, ea asigură con
diții confortabile pen
tru momentele di
naintea călătoriei unui 
număr de 2 500 
pasageri intr-o 
Respectind linia 
hitecturală tipică
toralului, in cuprin
sul căreia domină ele-

de 
zi. 
ar
ii-

drepte 
libere, 

distribuite, 
nouă

ganța liniilor 
și a spațiilor 
judicios 
autogara nouă de 
călători din Constan
ța e dotată cu o sală 
de așteptare spațioa
să, cu încăperi spe
ciale destinate mamei 
și copilului, persona
lului de bord etc.

PLOAIE DE
RECORDURI

mondiale și olimpice
Deși vremea s-a încălzit 

brusc la Grenoble și împre
jurimi, amenințînd pîrtiile de 
schi și bob, numeroși specta
tori prezenți în tribunele din 
jurul pistelor de gheață artifi
cială din Parcul Mistral au a- 
sistat la o adevărată ploaie 
de recorduri mondiale și o- 
limpice în cursa de patinaj 
viteză 5 000 m masculin. în 
această cursă, cea mai rapidă 
din istoria probei — recor
dul mondial a fost doborît de 
trei ori, iar cel olimpic de 
opt ori. în final, medalia o- 
limpică a revenit norvegianu
lui Fred Anton Maier, crono
metrat cu timpul de 7’22” 
4/10, nou record mondial și 
olimpic (vechiul record mon
dial îi aparținea cu 7’26” 2/ 
10, iar cel olimpic era de 
7'35” 9/10 și aparținea finlan
dezului Kimmo Koskinen). 
Noul campion olimpic este 
unul din veteranii acestei pro
be, avînd vîrsta de 29 de ani 
și 14 ani decînd participă la 
concursuri. în viața particu
lară, Fred Anton Maier este 
funcționar public în orașul 
său natal Toensburg. Celelal
te două medalii au fost cîș- 
tigate de valorosul „Duo” o- 
landez : Cornelius Verkerk — 
7’23” 2/10 și Petrus Nottet — 
7’25” 5/10.

La Chamrousse pe o pîrtie 
de 1 610 m cu 68 porți, tînăra 
studentă canadiană Nancy 
Greene a spulberat iluziile 
francezilor, care sperau să 
reediteze eventual cele două

medalii de aur și în probele 
feminine de schi alpin. Ulti
ma dintre probele feminine — 
slalomul uriaș — a fost do
minată net de schioara cana
diană, care a terminat cursa 
cu un avans de aproape trei 
secunde față de următoarele 
două clasate, Nancy Greene 
a realizat timpul de 1’51” 97/ 
100 și a fost urmată de Annie 
Famose (Franța) i’*a" 
61/100, Femande 
(Elveția) — 1’54“ 
Principala favorită 
sportiva franceză Marielle 
Goitschel, s-a clasat pe locul 
șapte cu timpul de 1 56” 09/ 
100.

In urma victoriei de la 
Grenoble, Nancy Greene în 
vîrstă de numai 24 de ani a 
cîștigat și titlul mondial la 
combinata alpină.

După terminarea cursei, 
Nancy Greene a declarat: 
„Sînt fericită de această pri
mă medalie olimpică. îmi 
pare rău pentru Marielle 
Goitschel. Ea a fost dezavan
tajată de faptul că a luat 
startul mai tîrziu cînd ceața 
care se lăsase i-a stânjenit 
vizibilitatea".

S-au încheiat și întreceri
le concursurilor de săniuțe 
desfășurate la Villars de Lans. 
La masculin titlul olimpic a 
revenit austriacului Manfred 
Schmid, iar medaliile de ar
gint și bronz au fost atribui
te celor doi reprezentanți ai 
R. D. Germana, Thomas

— 1’54” 
Bochatay 

74/100. 
a probei, 

Marielle
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(orele

(orele 11; 
Pentru copil

(orele 14,45;
18,30 desene

(orele
20.45). 
13,30;

KOhler și respectiv Klaus 
Bonsack. Surprinzătoare, vic
toria sportivei italience Erica 
Lechner în concursul femi
nin. Ea a fost urmată în cla
sament de concurentele vest- 
germane Christa Schmuck și 
Angelika Duenhaupt.

Disputată pentru prima 
oară în cadrul Olimpiadelor 
de iarnă, proba de biatlon — 
ștafeta 4X7,5 km a prilejuit 
o luptă extenuantă pe pîrtiile 
moi și învăluite în ceață de 
la Autrans. Cel mai bun timp 
a fost realizat de schiorii e- 
chipei U.R.S.S. (Tihonov, 
Gundarțev, Puzanov, Mama- 
tov) care a străbătut traseul 
în 2h 13’02” 4/10. Medalia 
de argint a revenit formației 
norvegiene, iar cea de bronz 
celei suedeze.

Echipa României (Carabela, 
Bărbășescu, Vilmoș, Țeposu) 
s-a clasat pe locul 7 cu tim
pul de 2h 25’39” 8/10.

în turneul olimpic de ho
chei pe 
echipa

TEA T R E
;heață (grupa „A"), 
.U.A. a început cu 

scorul de 6—4 (3—1, 1—1,
2— 2) formația R. D. Germa
ne, iar Canada a dispus cu
3— 0 (2—0, 0—0, 1—0) de se
lecționata Suediei.

Cu trei zile înainte de 
cheierea olimpiadei, în clasa
mentul neoficial conduce e- 
chipa U.R.S.S. cu 71 puncte, 
urmată de Norvegia 63 punc
te, Franța 51 puncte.

Astăzi, în zori, începe con
cursul de bob — 4 persoane.

(Agerpres)
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în-

Opera Română — DON 
JUAN ora 19,30 ; Opereta — 
SINGE VIENEZ ora 19,30; 
Teatrul Național Sala Come
dia Z
ALTĂDATĂ ora 19,30 ; 
Studio TOPAZE ora 
Teatrul de Comedie — 
TUL ora 20 ; Teatrul 
Sturdza Bulandra sala 
Măgureanu — MORTEA LUI 
DANTON ora 20 ; Sala Studio 
SFINTUL MITICA BLAJINU 
ora 20 ; Teatrul Mic — PUR 
ȘI SIMPLU O CRIZA ora 20 ;

HIDELBERGUL DE
Sala 

19,30 ; 
SFIN- 
Lucia 

Schitu

Teatrul C. I. Nottara Sala 
Magheru — HENRIC IV ora 
19.30; Sala Studio — CÎND 
LUNA E ALBASTRA ora 20 ; 
Teatrul Giulești în Sala Tea
trului Evreiesc de stat — 
MARTORII SE SUPRIMA ora 
19,30 ; Teatrul Barbu Dela- 
vrancea — HOȚII ora 19,30 ; 
Teatrul Ton Creangă — TOA
TE PÎNZELE SUS ora 18 ; 
Teatrul Țăndărică sala din ca
lea Victoriei — ILEANA SIN-
ZIANA ora 17 ; Sala din str. 
Academiei — VRĂJITORUL
DIN OZ ora 17,

CAPCANA
rulează la Patria (orele 9; 
11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15).
Festival (orele 8.30 : 11 ; 13.30 ; 
16 ; 18.30 ; 21).

ÎMPUȘCATURI PE PORTATIV 
rulează la Republica (orele 
9,30; 11,45; 14; 16,45; 19; 21,15), 
București (orele 9: 11; 13; 15; 
17; 19; 21).

VALETUL DE PICA
rulează la Luceafărul (orele 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,30; 20,45).

MOARTEA DUPĂ CORTINA 
rulează la Capitol (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

ÎNNORARE TRECĂTOARE 
rulează la Victoria (orele 
9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30).

LORDUL DIN ALEXANDER- 
PLATZ

rulează la Lumina (orele 9— 
15,45; în continuare 18,15; 
20,45).

DRAGOSTEA UNEI BLONDE 
rulează la Union 
16,30; 20,30 ; ora 
animate).

TOM JONES 
rulează la Doina 
15,30; 18; 20,30. 
orele 9—10—11).

DE TREI ORI BUCUREȘTI 
rulează la Feroviar (orele •;

11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Flo- 
reasca (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

ÎNCERCUIREA
rulează la Excelsior (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Aurora (orele 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30).

ROBII
rulează la Grivița (orele 9,30; 
11,30; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30).

ClND TU NU EȘTI
rulează la Volga (orele 10; 12; 
14; 16,15; 18,30; 20,45).

CEI 7 SAMURAI
rulează la Central (orele 9,30; 
13: 16,30; 20).

MARELE RESTAURANT 
rulează la Dacia (orele 8—15 
în continuare 17; 19; 21).

SALUT KENYA — FLORA 
AUSTRALIANĂ — ANATOLIA 
OSPITALIERĂ — ÎNCERCĂRI 
— FETIȚA SAU BĂIAT — 
FEREASTRA

rulează la Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

UN NABAB MAGHIAR 
rulează la Buzești (orele 15,30; 
18; 20,30), Giulești (orele
15,30; 18; 20,30).

O SUTĂ UNU DALMAȚIENI 
rulează la Bucegi (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

CINE CĂLĂREȘTE
UN TIGRU

rulează la Unirea (orele 
18,15; 20,30, duminica ora

O FATĂ FERICITA 
rulează la Lira (orele 
18; 20,30).

ESCROC FĂRĂ VOIE 
rulează la Drumul sării (ore
le 15; 17,30; 20), Arta (orele 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18,15;

SINDBAD MARINARUL 
rulează la Ferentari 
15.30; 18: 20,30).

RĂZBOI ȘI PACE 
seriile I—II

rulează la Cotrocenl 
14,30—19).

PASĂREA PHONIX 
rulează la Pacea (orele 
18; 20,30).

SUBTERANUL
rulează la Crîngași (orele 
15,30; 17,45; 20).

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE 
rulează la Melodia 
8.45: 11; 13,30: 16: 18.30; 
Modern (orele 9; 11,15; 
16; 18,30; 21,45).

LOANA
rulează la Viitorul 
15,30; 18; 20,30).

CĂUTAU IDOLUL
rulează Ia Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Miorița (orele 9; 11,15; 13,39; 
18; 18,15; 20,30), Tomia (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

PROFESORUL DISTRAT 
rulează la Moșilor (orele 
15,30; 18; 20,30).

ZECE NEGRI MITITEI
rulează la Popular (orele 
15,30; 18; 20,30).

REÎNTOARCEREA
LUISURCOUF

rulează la Munca (orele 14ț 
16; 18,15; 20,30).

O SUTĂ UNU DALMAȚIENI 
rulează la Cosmos (orele 
14,30; 16,30; 18,30; 20,30).

RĂZBUNĂTORII
rulează la Flacăra (orele 13,45: 
16; 18,15; 20,30).

CONTELE BOBBY. SPAIMA 
VESTULUI SĂLBATIC

rulează la Vltan (orele 15,30; 
18; 20,30).

CORIGENTA DOMNULUI 
PROFESOR

rulează la Progresul (orele 
15,30; 18; 20,15).

18; 
U).

15,30;

20,30).
(orele

(orele

15,30;

10,00 Jocurile Olimpice de 
iarnă • Patinaj viteză 1500 m 
bărbați • Fond 3X5 km — fe
mei ; 12,45—14,30 — Slalom spe
cial bărbați (manșa I); 17,30 — 
Curs de limba rusă (lecția a 3-a). 
18,00 — La ordinea zilei : Orga
nizarea științifică a producției și 
a muncii : Radiografia zilei de 
lucru. 18,20 — Buletinul circula
ției rutiere ; 18,30 — Pentru co
pii : ABC ; 18,55 — Pentru tine
retul școlar: Acasă la... Ion Ja
lea ; 19,30 — Telejurnalul de
seară ; 20,15 — Studioul muzi
cal : Cultura muzicală de-a lun
gul timpului. Dezvoltarea muzi
cii instrumentale. Prezintă Gheor
ghe Firea; 21,00 — Reportaj 
’68 — Feroviarii ; 21,20 — Jocu
rile Olimpice de iarnă. Reporta
jul filmat al competițiilor zilei; 
21,35 — Film de aventuri : „Pa
rola" — Producție a studiourilor 
sovietice ; 22,50 — Jocurile olim
pice de iarnă — Patinaj artistic: 
figuri libere — bărbați; 24,00
Telejurnalul de noapte.

„Era o dimineață geroasă, 
mohorîtă și mă gindeam — 
In timp ce mi îndreptam 
spre fabrică — la noua zi de 
muncă epuizantă care mă 
aștepta în atelierul de va- 
goane-marfă. Atelier — un 
fel de-a zice, pentru că ne 
acopeream cu cerul și ne în
călzeam cu ploaia și vîn- 
tui, cu zăpada. Toata iarna 
ninsese cu foamete și sără
cie. Vlăguiți de muncă și 
lipsuri, rareori duceam 
sfîrșit de lnnă bani 
un pumn de mălai, 
cazuri cînd doar 
statul de plată".

Gînduri... Gînduri 
un om se însoțea zilnic 
muncă și care povestite as
tăzi, după 35 de ani de la 
evenimente, emoționează ca 
și atunci. Mihai Tălăngescu, 
unul din participant!! la gre
vă își recheamă, peste timp, 
amintirile !

„Și cum îți spuneam, cu 
astfel de gînduri treceam 
poarta Griviței în diminea
ța de 15 ‘ '
re, însă, 
rupt".

A fost 
cu alți muncitori, că delega
ții care în ajun duseseră tra
tative cu direcția privind re
vendicările ceferiștilor fuse
seră arestați peste noapte 
de Siguranță. Vestea a stră
bătut ca un fir roșu atelie
rele. Sub conducerea comu
niștilor a fost organizată 
imediat o acțiune de protest.

„Apelul a lost lansat prin 
bătăi repetate de ciocane în 
tampoanele vagoanelor. Mo
bilizarea a început simultan 
în toate secțiile. Din ateliere, 
din hale, muncitorii ieșeau 
în grupuri compacte. Ne-am 
îndreptat către administra
ție. Am trimis reprezentanți 
să ceară eliberarea delegări
lor arestați. Răspunsul..."

Răspunsul a fost, de fapt, 
un refuz. Comitetul de gre
vă, al cărui membru era șl 
Mihai Tălăngescu, a hotărît 
declanșarea acțiunii greviste, 
ocuparea fabricii. Comuniștii 
au organizat puncte de auto
apărare și pichete de grevă. 
Mihai Tălăngescu a fost nu
mit responsabilul unui ast
fel de pichet, care avea sar
cina să păzească de eventua
le deteriorări uzina electri
că și magaziile de materia
le, să întărească paza la 
porți pentru a nu permite 
pătrunderea în incinta ate
lierelor a agenților provoca
tori ai Siguranței.

„în timp oe verificam pos
turile de la poarta 1 și 2 dan 
peste Virgil Ionescu, directo
rul atelierelor. Voia să ple- 
oe. Ml-a cerut chiar să-i fee 
rost de o mașină. Cu ajuto
rai cftorva muncitori l-am 
împiedicat să părăsească fa
brica. 8-a uitat surprins la 
noi, etnd a început sirena..."

La chemarea sirenei, 
curtea fabricii a devenit ne
încăpătoare pentru cei peste 
7 000 de muncitori. De pe 
clădirea căldărăriei și cazan- 
geriei, ucenicii, mobilizați de 
celula U.T.C., au început să 
scandeze „Vrem pîine !“, 
„Jos teroarea 1"

în tot cursul zilei de 15 și 
în noaptea de 15 spre 16 fe
bruarie, Grivița a devenit o 
citadelă de luptă. Se țineau 
cuvîntări mobilizatoare, se 
organizau coruri vorbite, se 
ținea o permanentă legătură 
cu miile de oameni al mun
cii care au stat tot timpul 
în jurul atelierelor. Dîrze- 
nia greviștilor n-a putut fi 
înfrîntă. In zorii zilei de 16 
februarie armata a intrat în 
acțiune. După refuzul solda- 
țllor din regimentul 21 in
fanterie de a trage în gre
viști, au fost aduși grănice
rii. Mitralierele au intrat în 
acțiune.

„Ne strecuram greu prin
tre gloanțe ca să ne culegem 
tovarășii căzuti, să Ie d{ăm 
primul ajutor. Parcă-1 văd 
și azi pe nichelatorul Ion 
Codreanu urcat în vîrful 
unei grămăzi de nisip, în fa
ta administrației, cu două 
tăclii în mină și scandînd : 
„Doi lei, doi lei am primit 
Ia salariu ! Nu trageți !“

Dar s-a tras. Ceea ce a ur
mat, se știe... Prigoană, ares
tări, concedieri. Și faimosul 
proces de la București, 
transferat apoi la Craiova, 
încheiat cu ani multi de 
temniță grea. Cartea de isto
rie a neamului păstrează vii 
paginile acestor lupte. Cele 
relatate aici nu se vor decît 
cîteva succinte amintiri ale 
unui participant la eveni
mente.

I. ANDREIȚĂ

la 
pentru 

Erau și 
semnam
cu care 

la

februarte. La intra- 
mi le-am între-

anunțat, împreună



Reluarea bombar Vizita tovarășului Incidentele

dementelor asupra Emil Bodnaraș in Cuba
bazei de la

I

® Mei lupte în apropierea Saigonului 
® Drapelul forțelor patriotice flutură 

în continuare la Hue

Unitățile Frontului Național de Eliberare au reluat 
bmribardamentele asu-pra bazei americane de la 
Khe Sanh, situată tn regiunea septentrională a Viet
namului de sud.

Explozia obuzelor a provo
cat vffiSime în rîndul infante
riștilor marini americani. 
După cum se știe, cei aproxi
mativ 6 000 de militari ameri
cani de la Khe Sanh sînt în- 
cercuiți de forțe ale patrioți- 
lor încă de la sfîrșitul lunii ia
nuarie.

In imediata apropiere a Sai- 
gonului, între trupe america- 
no-saigoneze și forțe ale pa- 
trioților au fost angajate 
miercuri noi lupte. Unul din 
aceste angajamente a avut loc 
în apropierea aeroportului de 
la Tan Son Nhut.

Unul din trimișii speciali în 
Vietnamul de sud ai agenției 
FRANCE PRESSE, Claude Lo- 
rieux, transmite că luptele 
dintre trupele americane și u- 
nitățile Frontului Național de 
Eliberare continuă în oralul 
Hue. Miercuri seara, după 14 
zile de luptă, scrie corespon
dentul francez, drapelul Fron
tului Național de Eliberare 
flutura deasupra fostei capi
tale a împăraților Armam.

„Americanii care au debar
cat luni la nord-est de „Cita
delă" sînt surprinși de puterea 
de foc a adversarului, precum 
și de excelentele poziții și for
tificații din jurul palatului și 
pagodelor imperiale", aprecia
ză A.F.P. De obicei, puținul 
teren pe care unitățile de in
fanteriști marini americani 
îl cuceresc în timpul zilei este 
abandonat în timpul nopții.

*
Situația din Vietnam a con

stituit una din principalele 
teme evocate de ministrul a- 
facerilor externe al Franței,

Ccruve de Murville, în declara
ția sa făcută în fața Comisiei 
pentru problemele externe a 
Adunării Naționale franceze. 
Couve de Murville a subliniat 
că ;,soluționarea problemei 
vietnameze nu poate fi decît 
de natură politică, întrucît 
războiul nu poate rezolva ni
mic. Acest lucru este din ce în 
ce mai evident". El s-a pronun
țat pentru încetarea bombar
damentelor aviației americane 
asupra teritoriului R. D. Viet
nam și a scos în evidență că 
o reglementare a problemei 
vietnameze nu este posibilă 
fără participarea Frontului 
Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud.

*
de stat al S.U.A., 
a dat publicității 
în problema răz- 
Vietnam, arătînd 
de la San Anto- 
de președintele

Secretarul 
Dean Rusk, 
o declarație 
boiului din 
că „formula 
nio, lansată 
Johnson în , septembrie anul 
trecut, rămîne în continuare 
baza poziției' S.U.A.*.

Declarația secretarului de 
stat al S.U.A. intervine în mo
mentul reluării atacurilor ae
riene americane asupra Hano
iului și la puțin timp după a- 
nunțarea hotărîrii S.U.A. de a 
trimite de urgență alți 10 500 
de militari în Vietnamul de 
sud, la cererea generalului 
Westmoreland.

în acest sens, agenția 
FRANCE PRESSE menționea
ză că „declarația lui Rusk 
pare să constituie o încercare 
de justificare" a acestor 
țiuni.

HAVANA 15 — Coresponden
tul Agerpres, V. Stamate, tran
smite : Tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., care face o vizită de 
prietenie In Cuba, a oferit la 
14 februarie, la Havana, un di
neu în cinstea conducătorilor de 
partid șl de stat ai Cubei. Au 
luat parte Fidel Castro, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, prim-ministru al guver
nului revoluționar al Republicii 
Cuba, Osvaldo Dorticos Torrado, 
președintele Republicii Cuba, 
Raul Castro, Ramiro Valdes 
Menendez, Sergio del Vale Ji
menez, Armando Hart Davalos, 
membri ai Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Cuba, precum 
și Raul Roa, ministru de externe, 
Osmany Cienfuegos, președinte
le Comisiei de politică externă a 
C.C. al P.C. din Cuba, coman
dantul Manuel Diaz, membri ai 
C.C. al P.C. din Cuba.

Miercuri, tovarășul Emil 
Bodnaraș, împreună cu tovarășul 
Dumitru Lazăr, adjunct al șefu
lui secției relații externe a 
C.C. al P.CJd; au vizitai 
uzina metalurgică „Cubana 
de Acero" din Havana, specia
lizată In utilaj agricol. In pre
zent, aici se montează prima 
tranșă de 1 000 de vagoane bas
culante pentru transportul tres
tiei de zahăr, livrate de Româ
nia.

• SECRETARUL GENERAL 
AL O.N.U., U Thant, a părăsit 
joi la prlnz Parisul pentru a se 
reîntoarce la New York. El a 
avut în capitala Franței impor
tante convorbiri cu președintele 
de Gaulle, ministrul de externe, 
Couve de Murville, și reprezen
tantul general al R. D. Vietnam, 
Mai Van Bo. Joi dimineață, se
cretarul general l-a primit pe 
ambasadorul Indiei la Paris.

• LA PRETORIA se pune la 
cale o nouă înscenare juridică 
împotriva unui alt grup de par
ticipant! la mișcarea de elibera
re a Africii de Sud-Vest. Potri
vit declarației comandantului 
politiei din R.S.A., autoritățile 
de la Pretoria pregătesc un nou 
proces intentat unui grup de 12 
patriofi din Africa de Sud-Vest 
acuzați de a fi desfășurat o ac

mingo 
oficial 
arestat 
toane,

In aceeași zi, a fost vizitat 
Centrul național de cercetări 
științifice de pe lingă Universi
tatea din Havana.

In timpul vizitelor, oaspeții 
români au fost însoțiți de coman
dantul Manuel Diaz, membru al 
C.C. al P.C. din Cuba, și Joel 
Domenech, ministrul industriei 
de bază.

POLONIA : Palatul Wiianow din Varșovia

tivitate Îndreptată împotriva 
securității R.8.A. Asupra celor 
12 planeasă pericolul condam
nării la moarte.

că toate părțile interesate au 
căzut de acord să nu dea publi
cității amănunte în legătură cu 
contactele stabilite cu Gunnar 
Jarring, la cererea acestuia.

Urho Kekkonen

reales președinte
al Finlandei

• PARTIDUL MAROCAN Is- 
tiqlal de opoziție, a cerut țări
lor mediteraneene să insiste în 
vederea retragerii flotei a Vl-a 
americane și a navelor de răz
boi britanice din Marea Medi- 
terar.ă.

de la Santo Domingo
Santo Do- 
s-a anunțat 
că poliția a 
120 de per- 
printre care 

studenți, lideri sindi
cali și persoane cu
noscute pentru vede
rile lor progresiste. 
Arestările au fost s- 
fectuate sub pretn-

• •••••••••

tul prevenirii unor 
noi „dezordini" de 
genul celor care s-au 
produs miercuri la 
Universitatea din San
to Domingo.

Pe de altă parte, 
se anunță că tn pro
blema majorării sub
vențiilor acordate U- 
niversității din Santo
• •••••••

Domingo, conflictul 
dintre studenți și gu
vern rămîne deschis.

Intre timp, la Uni
versitatea din Santo 
Domingo, unde inci
dentele de miercuri 
s-au soldat cu moar
tea unui student, si
tuația continuă să se 
mențină încordată.

• •••••• • •

Indezirabilii
La Bangkok ziariștii se dovedesc vizitatori indezirabili. Breas

la aceasta produce prea multe bătăi de cap persoanelor 
funcții oficiale care oricum, și fără contribuția presei,

cu 
___ ________ _____ _ _____ , iuția presei, aveau 
sumedenie de necazuri. Repetatelor admonestări pe care funcțio
narii guvernamentali In frunte cu primul ministru le-au adresat 
trimișilor speciali ai ziarelor din diferite țări, prezenți In Tai
landa, le-a urmat un avertisment solemn redactat in termeni 
ce amintesc dispozițiile unui director de pușcărie. Ziariștilor li 
s-a cerut pe un ton energic ** '* '* * **
pondențele înainte de a le < 
na tot ceea ce ar pntea deranj

Petifia celor 
2500

Decanul Facultății de 
drept a Universității din 

Yale, Louis Pollak, a anun
țat miercuri în cursul unei 
conferințe de presă că 
peste 500 de profesori și 
aproximativ 4 000 de stu
denți au semnat o declara
ție în care se opun politicii 
Administrației S.U.A, în 
Vietnam și cer dezescalada- 
rea războiului.

• ••••••••••••

• CEI 300 DE ELECTORI, 
desemnați recent prin vot uni
versal, s-au întrunit ieri în clă
direa Parlamentului din Hel
sinki, pentru a-1 alege pe noul 
președinte al Republicii Finlan
deze. Cu 201 voturi, Urho Kek
konen a fost desemnat pentru 
a treia oară în această înaltă 
funcție pe o perioadă de 6 ani.

• RĂSPUNZlND unor între
bări ale opoziției în Kneset 
(parlamentul Izraelului), mini
strul de externe, Abba Eban. a 
confirmat că Tzraelul a prezen
tat Organizației Națiunilor Uni
te o ordine de zi pentru des
chiderea unor convorbiri de 
pace cu țările arabe. Agenția 
ASSOCIATED PRESS infor
mează că Abba Eban a afirmat

Kiesinger la Paris
• LA PALATUL ELYSEE an 

început Joi la amiază primele 
întrevederi dintre generalul de 
Gaulle și cancelarul R. F. a 
Germaniei, Kurt Georg Kiesin
ger.

La aeroportul din Bonn, can
celarul vest-german declarase 
corespondenților de presă că 
nu pleacă în capitala Franței 
„nici cu speranțe exagerate, dar 
nici reduse, ci cu o concepție 
realistă a situației. Vom face 
totul ee depinde de noi pentru 
a explica clar poziția și intere
sele noastre partenerilor fran
cezi'.

Amănunte privind

spionajul lui „Pueblo“

Sr Jsg

Sub tirul artileriei forțelor pa triotice, militari americani tr ansportă răniți la aeroportul 
bazei Khe Sanh, încercuită.

La Phenian a avut loc o conferință de presă In cadrul căreia 
căpitanul și ofițerii de pe nava spion americană „Pueblo", captura
tă în apele teritoriale ale R.P.D. Coreene, au răspuns la întrebări
le puse de corespondenții ziarelor centrale și locale ai agenției 
ACTC și radiodifuziunii R.P.D. Coreene.

Căpitanul navei a reamintit etapele principale ale pregătirii na
vei „Pueblo" pentru acțiunea de spionaj pe care urma s-o efec
tueze in apele teritoriale ale R.P.D. Coreene, precum și misiunile 
concrete de spionaj In această zână. In legătură cu aceasta, căpi
tanul navei a arătat că scopul principal a fost de a stabili, In pa
tru porturi principale, operațiunile navale ale Armatei populare 
coreene, „de a determina și confirma activitatea electromagnetică 
a forței navale a armatei populare coreene, de a cunoaște reacția 
R.P.D. Coreene la o activitate fățișă de spionai și. In sfîrșit, de a 
descoperi ceva nou care să aibă o valoare militară pentru flota 

navală americană".

ic să-și recitească cu atenție cores- 
expedia redacțiilor, pentru a elimi- 
anja autoritățile de la Bangkok.

Agenția REUTER a făcut cunoscut că Tailanda a hotărit să 
interzică activitatea tuturor ziariștilor străini care prin artico
lele lor „prejudiciază interesele țării". Firește, este o chestiune 
de interpretare. Unde încep și unde se sfirșesc „interesele ță
rii" ? Cenzorii de la Bangkok pot foarte lesne confunda „inte
resele țării" cu interesele actualei formații ministeriale (ceea 
cc, de altfel, se întîmplă In practică). Orice articol care nu este 
pe placul unui domn ministru poate deveni dintr-o dată cap de 
acuzare pentru activități ostile.- Tailandei. Or, asemenea arti
cole s-au cam înmulțit nu numai prin ziarele ce apar în Eu
ropa occidentală, ci chiar și în S.UA. Nu-i mult de cînd mi
nistrul de externe se exprima Ia adresa unor gazete americane 
într-un limbaj lipsit de eleganță. Pomenea domnul ministru 
cu dispreț despre „presa murdară", „presa care defăimează" 
etc. Furia domniei sale fusese provocată de dezvăluiri neplă
cute pentru autoritățile de la Bangkok. Ajunseseră în paginile 
mai multor ziare americane știri despre o tranzacție în cadrul 
cărora S.U.A. s-au obligat să furnizeze 100 000 000 dolari iar 
Tailanda... 12 000 soldați care să lupte în Vietnamul de sud. 
„Aliatul devotat" apărea în postura dezonorantă de furnizor de 
mercenari. „Devotamentul" se plătea imediat, pe Ioc, fără ter
giversări contabile. Soldatul și ...dolarii. Obișnuitelor fraze 
despre „sinceritatea" Tailandei le-au luat locul aprecieri pe 
care Bangkokul le-a socotit jignitoare.

Dar enervarea liderilor tailandezi nu este generată doar de 
comportamentul ziariștilor americani. Corespondenții străini 
care circulă prin țară relatează prea multe lucruri socotite la 
Bangkok drept „dăunătoare". De pildă, în reportaje sînt dese
ori înfățișate cele 30 baze aeriene și 20 baze navale de care 
dispun S.U.A. în Tailanda, țară denumită pe bună dreptate 
„portavionul american". Se mai descrie situația din „zonele ne
sigure", unde acționează forțe antiguvernamentale care desfă
șoară un război de guerilă eu o eficiență mereu crescîndă. Ne
mulțumiți sînt guvernanții și atunci cînd ziariștii refuză să con
sidere Tailanda, care trăiește sub rigorile legii marțiale, drept 
o... demonstrație. O „adunare constituantă", formată în con
diții dubioase se chinuie de aproape un deceniu să întocmească o 
constituție despre care, acum, se afirmă că ar putea să intre în 
vigoare prin aprilie. Există, însă un „dacă" : tensiunea internă 
ar putea obliga la o nouă amînare — se pretinde în sferele ofi
ciale. Un general care cumulează mai multe funcții înalte 
printre care și pe cea de ministru de interne opinia pentru a- 
mînarea alegerilor generale (primele după... 12 ani) argumen- 
tînd că, astfel, s-ar putea evita tulburări sîngeroase de genul 
celor petrecute în Filipine. Poate cineva să se îndoiască de au
tenticitatea „democrației" care înflorește în Tailanda ? Orice 
îndoială exprimată în scris atrage imediata expulzare...

A devenit dificil de practicat meseria de corespondent de 
presă la Bangkok. Cenzorii care păzesc cu strictețe „interesele 
țării" reacționează cu o promptitudine dobîndită, probabil, 
prin slujbe polițienești.

V
e. o.

Lucrările Comitetului

celor 18
GENEVA 15. - Corespon

dentul Agerpres, H. Liman, 
transmite : în ședința din 15 fe
bruarie a Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare, reprezen
tantul Mexicului, Antonio Gomez 
Robledo, referindu-se la noul 
proiect de tratat de neprolifera- 
re, a spus că „delegația sa îl ac
ceptă în general". „Această a- 
probare, de altfel globală și în 
principiu, a precizat el, nu este 
cîtuși de puțin incompatibilă cu 
dorința noastră de a continua e- 
forturile pentru a îmbunătăți 
proiectul de tratat, pe care gu-

® Explozia misterioasă ® Misiunea colonelului Allen • 0 enigmă din memoriile lui Churchill dezlegată după 24 de ani

în ziua aceea de vară 
țăranul suedez Robert 
Gustafsson și fiul lui, 
Ivar, se aflau pe ogor. 
Ceasul din turla bisericii 
bătu de trei ori. Bătrînul 
Gustafsson care tocmai 
se odihnise la umbră își 
scutură pipa și se ridică, 
gata să se-apuce de trea
bă. în aceeași clipă, însă, 
pe cerul senin, albastru 
zvîcni o lumină orbitoare, 
după care se auzi un bu
buit infernal, de explo
zie.

GRĂSSDAL

„Am încremenit de spaimă cu 
ochii pironiți pe cer — povesteș
te Ivar. Drept asupra noastră se 
prăvălea un obiect strălucitor. 
Iutii am crezut că sînt rămășițele 
unui avion care a explodat în 
aer. Dar cînd ne-a ajuns suflul 
exploziei, doborîndu-ne la pămînt 
și pe tata și pe mine și calul, am 
înțeles că e altceva".

SESEssoesa

Neobișnuitul fenomen a fost 
observat nu numai de Robert și 
Ivar Gustafsson. Alți cîțiva ță
rani din împrejurimi au fost 
martorii misterioasei explozii și 
au văzut bucăți de metal căzind 
pe pămint. Curînd, la locul în- 
tîmplării a venit polițistul Giisto 
Ostergren ; el a descoperit pe o- 
gorul Iui Gustafsson un crater o- 
val adînc de doi metri și larg de 
șase metri, avînd fundul presărat 
cu așchii metalice. In apropiere 
zăcea un mecanism turtit ca o 
plăcintă din cauza șocului cioc
nirii cu pămîntul. O oră mai tîr- 
ziu, nouăzeci de agenți secreți ai 
poliției suedeze înconjurau lo
cul cu pricina, îndepărtîndu-i pe 
curioși.

întimplarea aceasta s-a petre
cut la 13 iunie 1944 în apropierea 
micului sat Grăssdal din sudul
■ransKaHmMBammanM

Suediei. Ea a devenit publică a- 
bia recent. Un văl tainic a aco
perit-o aproape două decenii și 
jumătate. In memoriile lui Wins
ton Churchill exista o frază care 
a atras atenția multor istorici si 
ziariști. Vorbind despre atacurile 
aeriene cu proiectilele — rache
tă „V-2“ îndreptate în toamna a- 
nului 1944 asupra Londrei, pri
mul ministru englez scria : „Știam 
ce ne așteaptă, deoarece primi
sem cu cîteva luni înainte, într- 
un mod ciudat, părți ale rache
tei germane ,,«V-2»“. înțelesul 
exaet al acestei notații a lui Chur
chill poate fi descifrat abia a- 
cum.

într-un reportaj publicat In 
„BILD AM SONNTAG" care a- 
pare în R.F.G., Erwin L8we dez
văluie, pe baza unei anchete în 
rîndul martorilor oculari (este

pentru prima oară cînd autorită
țile Suedeze au permis martorilor 
să vorbească) peripețiile legate 
de căderea în Suedia, dintr-o e- 
roare a specialiștilor naziști, a 
primului „V-2“.

...Iată filmul evenimentelor. 
Anderson, șeful poliției locale 
ai cărei agenți înconjuraseră ora

la
Le 

Grăssdal a fost trimis urgent un 
grup de experți tehnici interzi- 
cîndu-se accesul public pe o rază 
de zece kilometri. în dimineața 
de 14 iunie a început căutarea 
părților componente ale rachetei, 
găsindu-se camera de combustie 

.— aproape intactă și comporta
mentul de comandă. Au mai fost 
descoperite și alte resturi ale ra
chetei care nu lăsau nici o îndo-

terni, a comunicat imediat 
Stockholm cele întîmplate.

iaiă asupra genului respectiv de 
armă.

De aici încep însă peripețiile 
legate de înfruntarea dintre servi
ciile de spiona) britanic și hitle- 
rist.

Chiar la 14 iunie serviciul de 
spionaj nazist, care aflase extrem 
de repede despre locul exact al 
căderii prototipului a făcut o în
cercare de a scoate piese ale ra
chetei din sectorul interzis, In- 
cărcîndu-le într-un autocamion. 
Agenții naziști, folosind uniforme 
militare suedeze au fost însă „fi
lați". încercarea n-a reușit.

Rămășițele rachetei au fost a- 
dunate și expediate Ia Stockholm 
unde au intrat spre cercetare în 
laboratoarele armatei. In dimi
neața în care lăzile cu părțile 
recuperate ale lui „V-2“ erau încă 
in drum spre Stockholm, pa

aerodromul eapitaM suede- 
xe ateriza un avion de 
transport american pilotat de u- 
nul din cei mai buni piloți ai a- 
viației britanice, colonelul Allen. 
A doua zi, avionul, avînd Ia 
bord o ladă cu cele mai impor
tante piese rămase după căde
rea rachetei, își lua zborul spre 
Anglia.

Naziștii au aflat insă totul. A- 
vionul colonelului Allen a fost 
interceptat de avioane de vînă- 
toare germane in nordul Norve
giei. A fost o luptă dificilă și co
lonelul englez s-a dovedit, o dată 
mai mult, un specialii 
tarea urmăritorilor. Aparatul a a- 
juns la baza din Scoția cu foarte 
mici avarii.

La 20 iunie, experții englezi fi 
raportau lui Churchill că Hitler 
dispune de o armă puternică pen
tru atacarea insulelor britanice. 
Și, intr-adevăr, după mai puțin 
de trei luni, la 8 septembrie 
1944, prima rachetă „V-2“ cădea 
asupra unuia din cartierele cen
trale ale Ixmdrei.

vemul meu continuă să-l studie
ze cu multă atenție, ca și amen
damentele care urmează să-i fio 
aduse în special de către țările 
nenucleare, față de care ne ex
primăm simpatia în mod deose
bit". Astfel, a spus în continua
re Robledo, delegația mexicană 
sprijină amendamentele sugerate 
de delegația Suediei la articole
le 6 și 8 ale proiectului de tra
tat. El a exprimat dorința țării 
sale de a se ajunge la suspenda
rea permanentă a tuturor experi
ențelor nucleare în toate medii
le fizice și să se înceapă tratati
ve în acest scop. în același timp, 
el a declarat că la Adunarea Ge
nerală a O.N.U. delegația mexi
cană își rezervă toată libertatea 
de a propune orice amendamen
te de natură să îmbunătățească 
și mai mult textul tratatului de 
neproliferare.

ist In deru-

Un purtător de cuvint al 
armatei izraeliene a declarat 
că joi a avut loc un violent 
duel de mortiere și artilerie 
deasupra râului Iordan intre 
forțele armate iordaniene și 
izraeliene. Purtătorul de cu
vint a afirmat că partea ior
daniană a deschis focul la 
14,40 în regiunea văii Beis- 
san, la nord de lacul Tihe- 
riada. Trupele izraeliene au 
ripostat. In sprijinul artileriei 
a intervenit și aviația izraelia- 
nă.

EM. RUCAR

Un comunicat oficial iorda
nian, relatează agenția Fran
ce Fresse, anunță că tn tim
pul schimbului de focuri 
care a avut loc joi după-amia- 
ză peste riul Iordan, patru 
avioane izraeliene au fost 
atinse de tirul artileriei asitl- 

/aeriene iordaniene.

Demisia guver
nului chilian

Președintele Republicii 
Chile, Eduardo Frei, a 
acceptat miercuri seara 
demisia colectivă a gu
vernului, după ee Ser
gio Molina, ministrul de 
finanțe a renunțat la 
portofoliul său, pentru 
a permite președintelui 
„să opteze pentru o 
nouă politică în dome
niul economiei și al sa
lariilor".

Miniștrii chilieni au decla
rat că prin această demisie 
colectivă doresc să lase pre
ședintelui Frei „libertate de 
acțiune în vederea reorgani
zării guvernului".

Potrivit observatorilor, Ser
gio Molina va fi înlocuit pro
babil de un „tehnician", Râul 
Sazz, care preconizează schim
bări în orientarea politicii fi
nanciare a țării. Se mențio
nează să Râul Sazz este mem
bru al conducerii programului 
de ajutor „Alianța pentru pro
gres", lansat de S.U.A. In rest, 
după cum apreciază observa
torii, remanierea nu va aduce 
schimbări esențiale în compo
ziția politică a cabinetului 
Chilian, cu toate că există po
sibilitatea introducerii unor 
personalități politica „indepen
dente".

ELDO, 

ESRO 
și compania

Numărul destul de mare 
al instituțiilor și programe
lor de cercetare spațială din 
Europa occidentală, motivat 
într-un început de „necesi
tatea diviziunii muncii", pare* 
că nu a adus, cel puțin deoj 
camdată, rezultatele scontsj 
te. „Nicăieri ca în acest do
meniu — acria LA LIBRE 
BELGIQUE — nu se găseso 
atîtea organisme. Iată cîte
va din ele : ELDO, ESRO, 
ESTEC, ESLAB, ESDAC, 
ESRIN, ESRANGE, ES- 
TRACK.

După cum remarca ziarul 
citat, încercările de a reuni 
sub egida „Conferinței euro
pene de telecomunicații prin 
sateliți" (CETS) toate pro
gramele în materie de cer
cetări spațiale s-au lovit de 
dificultăți- Astfel, tentativa 
unei coordonări a progra
melor ESRO, ELDO și 
CETS a ridicat serioase pro
bleme. Cele trei organisme 
nu grupează aceleași țări, 
fondurile do participare sînt 
diferite. Apoi, „cei șase“ par
teneri din Piața comună nu 
*u o grupare aparte. ESRO, 
de exemplu, se compune din 
cinci țări membre ale C.E.E. 
(Luxemburgul a retuzat să 
participe). Danemarca, Spa
nia, Anglia, Suedia, Elveția, 
Austria șl Norvegia benefi
ciază de statutul de obser
vatori. Dar, aflăm din ziarul 
LA LIBRE BELGIQUE, că 
se vorbește despre o posibi
lă retragere a Spaniei...

Coordonarea programelor 
spațiale vest-europene este 
îngreunată și de existența 
cîtorva proiecte bilaterale. 
Unul din acestea este pro
gramul •'ranco-vest-german 
„Symphonie", care-și propu
ne lansarea a doi sateliți. Se 
afirmă la Bruxelles că exis
tența unei organizări com
plicate a instituțiilor de cer
cetare extraterestră din Eu
ropa occidentală, (spre deo
sebire de Statele Unite unde 
N.A.S.A. grupează și condu
ce tot ansamblul de progra
me) îndepărtează speranțele 
unei apropieri cît de cit a 
nivelului cercetărilor spația
le din Europa apuseană de 
cel atins în Statele Unite 
chiar într-o perioadă mai 
îndepărtată. încercările an
terioare de a lansa un sate
lit comun vest-european 
(ultima tentativă s-a consu
mat în luna mai, anul 
trecut) cu ajutorul unei ra
chete purtătoare americane 
au eșuat... Prima rachetă 
sută la sută construită cu 
mijloace vest-europene, ur
mează a fi pusă la punct 
abia peste doi ani.

Fondurile pe care le plă- 
teso țările membre acestor 
ELDO, ESRO et comp, se 
cheltuiesc fără ca rezulta
tele să fie vizibile. Seninele 
de întrebare s-au înmulțit...

L T.
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