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a unității indestructibile a întregului popor

în jurul Partidului Comunist Român

SE PREGĂEEȘEE DE ALEGERI

în întreaga țară, într-o atmosferă de puter
nică efervescență politică, de participare largă 
și efectivă a cetățenilor, continuă să aibă Ioc 
însuflețite adunări cetățenești, în cadrul că
rora oamenii muncii dezbat în mod creator.

împreună cu candidații Frontului Unității 
Socialiste, problemele majore ale mersului 
României socialiste pentru realizarea unor noi 
și importante victorii.

în acest climat politic, care 
precede alegerile de la 2 martie, 
au avut loc joi mari adunări 
electorale, la care au luat parte 
conducători de partid și de stat, 
candidați ai Frontului U îității 
Socialiste în alegerile de depu- 
tați pentru Marea Adunare Na
țională : Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al
C.C.  al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri, în circum
scripția electorală nr. 1 „Univer
sității" Cluj. Gheorghe Apostol, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliu
lui Central al Uniunii Generale 
k Sindicatelor, în circumscrip
ția electorală nr. 1 Galați-Est, 
Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, în circumscripția 
electorală nr. 1 Iași-Nord-Vest, 
Maxim Berghianu. membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, în circum
scripția electorală nr. 1 „Tracto- 
rul"-Biașov, Petre I.upu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Co
mitetului de stat pentru proble
me de organizare și salarizare, în 
circumscripția electorală nr. 1 
Suceava, Gheorghe Radulescu, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, în cir
cumscripția electorală nr. 1 A- 
lexandria, I.eonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., în cir

Vedere panoramică a Combinatului chimic din Tg. Mureș

NOUTĂȚI PE „PLATFORMA INDUSTRIALĂ" DIN TG. MUREȘ

„Platforma indus- 
trială“ a orașului Tg. 
Mureș — ridicată in 
anii socialismului — 
tși lărgește aria de 
cuprindere, ■ îmbogă- 
(indu-sc cu noi edi
ficii moderne ale in
dustriei.

Marilor unități ri
dicate în ultimii ani 
(puternica unitate a 
industriei chimice 
care e Întreprinde
rea „Az<Jmureș“, Pu

cumscripția electorală nr. 1 Ba- 
cău-Sud, Vasile Vîlcu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele 
U.N.C.A.P., în circumscripția e- 
lectorală nr. 6 Murfalla'r, Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Marii Adunări Națio
nale, în circumscripția electorală 
nr. 1 ..Electroputete' Craiova, 
Emil Drăginescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului ele Miniștri, în cir
cumscripția electorală nr. 3 Bi- 
caz, Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comitetului pentru 
problemele administrației locale, 
în circumscripția electorală nr. 1 
Sf. Gheorghe, Dumitru Popa, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim-sccretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei, 
în circumscripția electorală nr. 
26 „Grivița Roșie". Mihai Dalca, 
secretar al C.C. al P.C.R.. în 
circumscripția ’ electorală nr. I 
Reșița.

Reflectînd caracterul profund 
democratic al înțregii campanii 
electorale, întîlnirile alegătorilor 
cu conducătorii de partid și de 
stat, candidați ai Frontului Uni
tății Socialiste, s-au transformat 
în fructuoase adunări de lucru, 
în contribuții directe la înflori
rea multilaterală a patriei noas
tre. Abordînd probleme privind 
dezvoltarea multilaterală și în 
ritm rapid a tilturor ramurilor e

blica de zahăr de la 
Luduș, centrala elec
trică de termoficare, 
Fabrica de mobilă, 
întreprinderile indus
triei producătoare de 
utilaj pentru indus
tria ușoară), li se va 
adăuga, în zona Fa
bricii de .zahăr, o 
platformă industrială 
alimentară, compusă 
dintr-o serie de uni
tăți.

Debutul îl face

complexul de morărit 
și panificație, înzes
trat cu aparatură mo
dernă și instalații au
tomate, care vor doza 
și amesteca apa, făi
na, drojdia, pentru 
prepararea aluatului. 
Trebuie consemnat, 
de asemenea, faptul 
— reprezentând o 
noutate în domeniul 
industriei de morărit 
și panificație din țara 
noastră — că utila

conomice și așezărilor țării, nu
meroși muncitori, ingineri, tehni
cieni, oameni de știință și cul
tură au formulat, în cuvîntul lor, 
propuneri vizînd rezolvarea unor 
probleme legate de extinderea 
tehnicii înaintate și a cuceririlor 
științei, de creșterea nemijlocită 
a producției și a productivității, 
de îmbunătățirea calității produ
selor, de ridicarea eficienței eco
nomice a unităților în care ■ își 
desfășoară activitatea. Un mare 
număr de țărani cooperatori și 
specialiști de la sate au relevat 
posibilități încă nefolosite pentru 
intensificarea producției agricole 
vegetale și animale. în centrul a- 
cestor propuneri și-au găsit loc 
preocupările îndreptate în direc
ția lărgirii suprafețelor cultiva
ble, extinderii irigării, a folo
sirii judicioase a îngrășămintelor 
chimice, organizării cît mai ra
ționale a muncii în vederea creș
terii potențialului economic al 
fiecărei unități agricole și ridi
cării, pe această bază, a nivelu
lui de trai al celor ce muncesc. 
De as'cmenea. problemele dez
voltării și perfecționării în- 
vățămîntului și culturii, ale 
îmbunătățirii ocrotirii sănătă
ții, ca și cerințele complexe pc 
care viața orașelor și satelor 
noastre le ridică astăzi, au găsit 
judicioase soluții practice, rod al 
frăinîntărilor creatoare și al res
ponsabilității politice și sociale 
de care sînt animați cetățenii pa
triei noastre.

în cadrul adunărilor electorale, 
prilej de amplă dezbatere popu
lară asupra problemelor politice

jele moderne ale 
complexului vor fi 
realizate prin mijloa
ce proprii, locale. Ca
pacitatea de prelu
crare a unității este 
de 240 tone de grîu 
în 24 de ore. Pe ben
zile rulante ale com
plexului de morărit 
și panificație vor ieși 
astfel, zilnic, 60 de 
tone de pîine.

C. POGACEANU 

interne și externe marxist-Ieni- 
niste a partidului și statului, ce
tățenii și-au. exprimat deplina a- 
deziune față de programul cu 
care Frontul Unității Socialiste 
se prezintă în alegerile de Ia 2 
martia, hotărîți să dea votul lor 
candidaților propuși.

în încheierea dezbaterilor au 
luat cuvîntul conducătorii de 
partid^' și de stat, candidați ai 
Frontului Unității Socialiste, pre- 
zenți la adunări. Subliniind puter
nicul sentiment de încredere care 
însuflețește națiunea noastră so
cialistă — sentiment izvorît din 
bilanțul _rodnic al realizărilor de 
pâia acum — vorbitorii s-au 
referit pe Târg la principalele as
pecte ale 'politicii partidului nos
tru, de construire a socialismului.

Candidații au evidențiat ener
gia și avînlul cu care întregul 
popor înfăptuiește programul lu
minos elaborat de cel dc-al IX- 
lea Congres și de-Conferința Na
țională a partidului și au înfă
țișat importantele rezultate obți
nute în creșterea forțelor de pro
ducție, în ridicarea eficienței e- 
conomice, în dezvoltarea iniția
tivei creatoare, în intensificarea 
activității social-politice pentru 
perfecționarea conducerii și or
ganizai ii economiei, pentru adîn- 
cirea democrației și întărirea o- 
rînduirii socialiste. Ocupîndu-se 
de sarcinile mobilizatoare ale 
planului pe anul 1969, an hotă- 
rîtor al cincinalului, candidații 

,, au arătat că îndeplinirea lor în 
mod exemplar va crea premise 
pentru dinamizarea întregii noas
tre economii, dezvoltarea multi
laterală a societății noastre și/ ri
dicarea continuă a nivelului de 
trai.

Vorbind despre inițiativele și 
propunerile sutelor de mii de ce
tățeni, care îmbrățișează toate 
domeniile de activitate, conducă
torii de partid și de stat și-au 
exprimat convingerea că ele vor

Publicăm în paginile 2—3 rezumatul cuvîntărilor 
rostite de tovarășii: ION GHEORGHE MAURER, 
GHEORGHE APOSTOL și EMIL BODNARAȘ.

ÎN CASE 
NOI

Numeroși locuitori ai orașului 
Ploiești s-au mutat zilele acestea 
în case noi. în acest oraș, con
strucția de locuințe se desfășoa
ră într-un ritm intens. Potrivit 
unor date statistice, numai în 
actuala legislație s-au construit 
tot atîtea locuințe cîte s-au ridi
cat în decursul primilor 20 de 
ani după 1944. în sudul și nordul 
municipiului au apărut cartiere 
noi, însumînd mai bine de 10 000 
de apartamente, care dau o în
fățișare de prospețime bătrînuluî 
oraș al „aurului negru". în afara 
locuințelor au fost construite, în 
ultimii patru anî, numeroase școli, 
un cinematograf cu 1000 de 
locuri, complexe comerciale și 
meșteșugărești. în partea de vest 
a orașului continuă clădirea celui 
mai mare cartier al localității, 
care va avea în final 20 000 a- 
partamente, precum și a unor noi 
edificii social-culturale, printre 
care o casă de cultură a sindi
catelor, un complex sportiv, po
liclinică și o stație de salvare.

(Agerpres) 

fi înfăptuite prin strînsa colabo
rare dinfre viitorii deputați, or
ganele liijalc de stat și masa 
largă ^cetățenilor.

în calpul cuvântărilor, un loc 
important l-au ocupat probleme
le politicii externe marxist-leni- 
niste a partidului și statului nos
tru. în centrul politicii noastre 
exteme — au arătat vorbitorii — 
se situează dezvoltarea prieteniei 
și alianței cu toate țările socialis
te, extinderea colaborării cu țările 
membre ale C.A.E.R., ale Trata
tului de la Varșovia, pe baza 
principiilor marxism-leninismului 
și internaționalismului socialist, 
neamestecului în treburile inter-, 
ne, egalității în drepturi și aju
torului reciproc. Partidul nostru 
militează ferm pentru întărirea 
unității țărilor sistemului socia
list mondial, normalizarea rela
țiilor dintre partidele comuniste 
și muncitorești, întărirea unității 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.. Vorbind des
pre preocuparea statornică a țării 
noastre de a dezvolta relațiile dc 
colaborare economică, politică, 
culturală și științifică cu toate 
popoarele lumii, indiferent de o- 
rînduirca lor socială, pe baza 
normelor unanim recunoscute ale 
dreptului internațional, candida- 
ții au subliniat că aceasta este o 
necesitate obiectivă a evoluției 
lumii contemporane, o cerință a 
intensificării schimbului de va
lori materiale și spirituale, a a- 
propierii și înțelegerii între po
poare, a îmbunătățirii climatului 
internațional în scopul apărării 
și consolidării păcii.

în ’ încheiere, candidații i-au 
asigurat pe alegători că vor con
tribui prin întreaga lor activi
tate, la îndeplinirea mărețului 
program cu care Frontul Unită
ții Socialiste se prezintă în fața 
poporului în alegerile de la 2 
martie.

(Agerpres)

COLABORAREA ÎNTRE FACULTĂȚI — 
UN DEZIDERAT 

AL CERCETĂRILOR 
STUDENȚEȘTI

Practica activității cercurilor 
științifice studențești confirmă 
însemnătatea sa deosebită, iar 
realitatea impune, cu numeroase 
argumente, inițiative care să asi
gure cadrul optimal unei cola
borări cotidiene efective, de 
lucru — inclusiv, dacă nu mai 
ales — prin cercetări în colec
tiv, realizate cu participarea stu
denților din facultățile aceluiași 
institut, din facultățile și insti
tutele acelorași centre univer
sitare sau chiar din centre uni
versitare diferite. Acest gen de 
colaborare cunoaște deja începu
turi de concretizare în partici
pări la unele cercetări de sociolo
gie concretă — la București, Bra
șov. Bacău, Cluj, în echipe 
conduse de cadrele didactice. 
Este însă mai ales un deziderat. 
Utilitatea colaborării derivă astăzi, 
mai mult ca oricînd, din cerin
țele lărgirii tematicii activității 
cercurilor științifice, creșterii va
lorice a cercetărilor studențești — 
nu numai ca exercițiu metodolo
gic, dar și spre valorificarea în 
producție a creației studențești. 
Această colaborare este pregnant 
necesară și pentru activitatea 
viitoare a actualului student, care, 
devenind specialist, va trebui să

Azi, 28 februarie, 
în jurul orei 16, 
posturile noastre de 
radio și televiziune 
vor transmite în di
rect din Sala Pala
tului Republicii So
cialiste România 

desfășurarea adu
nării electorale 
pentru circumscrip
ția de Mare Aduna
re Națională nr. 1 
„23 August", Bucu
rești.

n cadrul acțiunilor 
întreprinse de că
tre Comitetul ju
dețean U.T.C. cu 
prilejul campaniei 
electorale, peste 900

tineri din municipiul Arad.
care votează în acest an
pentru prima oară, s-au în- 
tîlnit în sala Palatului Cul
tural cu tovarășul Teodor 
Haș. membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Arad al 
P.C.R., președintele Consi
liului popular județean pro
vizoriu Arad.

Luînd cuvîntul în cadrul 
adunării, Stana Teodor de la 
Uzina de vagoane, Vlaicov 
Angelica de la U.T.A., Ște
fan Nicolae, muncitor în 
construcții, Colceru Angela, 
elevă la Liceul nr. 3 din 
Arad, Pall Maria de la „Tri
coul Roșu" și Dautner Di- 
trig. elev la Liceul nr. 4, 
și-au exprimat adeziunea lor 
deplină față de politica par
tidului și a statului nostru 
și s-au angajat, în numele 
tuturor tinerilor arădeni, să

Acțiuni ale

organiza
țiilor U. T. C.

dovedească prin fapte aceas
tă însuflețită adeziune.

Referindu-se la realizările 
obținute de oamenii munții, 
sub conducerea partidului, 
în toate domeniile de activi
tate, tovarășul Teodor Haș. 
în încheierea adunării, a dat 
o înaltă apreciere contribu
ției pe care tineretul jude
țului o aduce la realizarea 
sarcinilor economice și a 
chemat pe toți tinerii să nu 
precupețească nici un efort 
pentru traducerea în viață a 
programului Frontului Uni
tății Socialiste.

In continuare, a fost pre
zentat un frumos program 
artistic, la care și-au adus 
contribuția actori ai Teatru
lui de Stat din Arad, Filar
monica și formații cultural- 
artistice de amatori.

★

A mai rămas o singură zi 
pînă la încheierea concursu
lui „Județul Timiș în plină 
dezvoltare", concurs organi
zat de Comitetul județean 
U.T.C. în cinstea alegerilor 
din 2 martie. Bilanțul este, 
încă de pe acum, deosebit de 
bogat. Urmare firească a 
ecoului stîrnit de această ac
țiune în rîndul tineretului 
din județ, circa 42 000 ti
neri au urcat scenele a 46 
de cămine culturale, a zeci 
de cluburi, și s-au prezentat 
în fața sălilor pline, dînd 
răspunsuri răsplătite în final 
cu aplauze și cu premii.

I. DANCEA

aibă deprinderea de a conlucra 
în activitatea profesională, în 
procesul de producție și în cer
cetare, unde va avea contact cu 
specialiștii de diferite profiluri.

în legătură cu tematica lucră
rilor prezentate în subsecția 
„Arhitectură" a celui de-al V-lea 
Seminar național, organizatorii au 
relevat caracterul general, dese
ori abstract, al unor referate. 
Unii studenți au fost tentați să-și 
consume contribuția într-un act 
de documentare care s-a substi
tuit actului de creație științi
fică. Asemenea neîmpliniri pu
teau fi evitate și prin cercetări

:la cea
:mai înaltă
^TENSIUNE

în apropierea Devei, la Min- A tia, se află în construcție un 
puternic izvor de energie al 
viitorilor ani. De aici, de la 
termocentrala acum în stăpî- 
nirea constructorilor, vor pleca 
pe magistralele suspendate mi- A liarde de kilowați oră. Deocam
dată însă, pe suprafața rezer
vată puternicului centru ener- 0 getic, activitatea de edificare 
nu cunoaște răgaz. Se lucrează A intens la definitivarea unui 

™ important capitol în cartea de 
existență a termocentralei. A Anul 1969 este anul de vîrf în 

w montarea utilajelor, la sfîrșitul 
trimestrului al treilea urmînd 
să fie dat în funcțiune primul 
din cele 'patru grupuri de cite 
200 MW.

Aproape trei sferturi dintre 
constructorii de aici sînt tineri. 
Ca să constați acest lucru este 9 suficient să pătrunzi în spațiul 
de lucru al viitoarei centrale
electrice. Dar ca să poți cu- 

® noaste coeficientul de regăsire
a priceperii brațelor lor în du
rabilitatea construcției, în va
loarea ei, este necesar să mergi 
mai departe. Să Ie studiezi
gesturile, să masori cu unita
tea cea mai nimerită prezența 
lor în activitatea cotidiană.

— Tinerii noștri, ne spunea 
tovarășul Aurel Răileanu, șef- 
adjunct de șantier, sînt formați 
și căliți pe marile șantiere ale 
termocentralelor de la Luduș, 
Borzești, Craiova. Cunosc deja 
greutățile, dar și frumusețea 
muncii de constructor.

Este dificil să decupezi din 
filmul orelor consumate pe 
șar.tier de acești oameni, obiș- 
ntiiți să-și raporteze activitatea 
la sisteme de referință cu 
totul impresionante. Ne-am 
oprit asupra cîtorva întîmplări 
care sugerează, prin semnifi
cația lor, legătura între con
structor, între idealul său, și 
sarcinile de fiecare zi ale șan
tierului.

Iată un asemenea fapt. Ero
ul său — tinărul Constantin 
Ciucă de la clădirea principala.

Prim plan al noii secții de motoare electrice asincrone de la 
Uzina de motoare electrice Pitești, recent intrată în funcțiune

în colectiv, cu participarea unor 
studenți ai facultăților de con
strucții, științe economice, de la 
Politehnică, Arte plastice. Abor- 
dînd astfel de teme ca „Proble
mele circulației în orașe", „Sis
tematizarea centrelor orașelor", 
„Complexe comerciale în noile 
unități urbanistice", „Parcarea și 
gararea autovehiculelor", „Indus
trie aeronautică", „Casa de cul
tură a tineretului" etc., lucrările 
ar fi putut face și obiectul unor 
substanțiale concluzii practice, 
care la nevoie să fie înmînate 
factorilor interesați din produc
ție, sau din proiectare. Tinerii ; r

TINERI! DE PE 
ȘANTIERELE DE 
CONSTRUC
ȚII ALE TER- 
M O C E N T R A- 
L E I DIN DEVA 
NU-ȘI PRECU
PEȚESC EFOR
TURILE PEN
TRU REALIZA
REA ÎNAINTE DE 

I TERMEN A MA
RELUI OBIEC
TIV ENERGETIC

Pe șantier, sub impulsul unor 
motive exterioare constructo
rilor, o serie de termene.de li
vrare la utilaje a trebuit să 
fie decalate ; ceea ce a făcut 
ca, ulterior, să soseaăcâ', con
densat în timp, mai rrflilt'echi- 
pament deeît se plahiff<?/f§ioiini- 
țial. Ce era de făcut ? Smțănea 
utilajelor reclama con&ruiș/pa 
urgentă a căilor ferate. •T’7'4- 
zute a fi executate, alUelbun- 
tr-o altă etapă. Graficele jge 
construcție erau ferme înpre
cizarea duratei lucrărilor? 'Pfâ 
luni. Se putea aștepta- 
vreme ? Timpul era deoBrt>it 
de prețios. Staționarea rvaurti- 
nelor însemna un foarte j^Jeios 
inconvenient. în aceste.-ch
eliții echipa condusă dfbo'ftftP- 
stantin Ciucă a trecut la j£ea- 
bă. Nimeni nu s-a gînpithiri 
la orele de program, nici în?a 
oboseală, nici la C&hw’We 
schimbătoare ale vremii ¥ffn- 
dul tuturor era să terf/une %ît

AL. BALGRAD^W1
<9 fi

(Continuare în pag, a IlI-a)

avea astfel sentimentul unui 
grad sporit de responsabilitate. 

Dar, în activitatea de cerc, 
contactele fructuoase sînt posi
bile cu multe specialități, dat 
fiind caracterul larg, complex 
al pregătirii profesionale a viito
rului arhitect — de la căile de 
asigurare a ocupării raționale a 
terenului construit, pînă la iz
voarele specificului local în arhi
tectură sau stăpînirea celor mai 
eficiente procedee de construc
ție și la domenii extrem de va
riate : urbanism, proiectare a 
obiectivelor industriale și agro
zootehnice, a locuințelor și dotări
lor social-culturale. Se știe că, în 
pregătirea pentru proiectare, vii

torul arhitect este solicitat succe
siv, gradat, de la studiul de an
samblu, la rezolvarea funcțională 
și estetică a edificiilor compo
nente, soluționarea tehnică și, în 
cele din urmă, detalierea obiecti
vului prin studiul arhitecturii de 
interior și chiar al mobilierului; 
filieră ce caracterizează și în pro
ducție, în institutele de proiecta
re, elaborarea diferitelor proiecte.

ION TRON IC
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ÎNTRUNIRILE [LECTOI’iALt - PUI EROICA MANIFESTARE A IINIlAlll INDESTRIICTIR1LE
AINEREG1IEIII POPOR IA JURUL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Miniștri, 
candidatul Frontului Unității 
Socialiste în circumscripția elec
torală nr. 1 — Universității Cluj 
pentru alegerile de deputați în 
Marea Adunare Națională, a 
participat la adunarea electorală 
care a avut loc joi după-amiază 
în sala sporturilor din localitate. 
La adunare au luat parte mii de 
alegători români, maghiari și de 
alte naționalități, reprezentînd 
toate categoriile sociale care 
trăiesc și muncesc înfrățiți în a- 
cest străvechi centru al științei 
și culturii noastre. Erau pre- 
zenți reprezentanți al colective
lor marilor întreprinderi indus
triale, ai instituțiilor de cerceta
re, de învățămînt, medicale, de 
artă și ai organizațiilor obștești, 
studenți, pensionari, gospodine.

Adudarea a fost deschisă de 
tovarășul Aurel Duca, prim-se- 
cretar al Comitetului județean 
al P-C.R., președintele Consiliu
lui Județean al Frontului Unită
ții .Socialiste. Despre dezvoltarea 
impetuoasă pe care știința ro- 
mâhe’ască a cunoscut-o în ulti
mii ani, ca urmare a sprijinului 
multilateral acordat de partid și 
de8: stat, și despre prestigiul 
binen eritat pe care și l-au cîști- 
gat/polectivele 
Clujr.Jn lume 
doCtefat 1 Victor 
corespondent
șeful secției din Cluj a Institutu
lui' W0 fizică atomică, Ildico Ta- 
ma$^ 1 locțiitor al secretarului
CopH«iului municipal Cluj al 
U.TXJîJ'a exprimat hotărîrea ti- 
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de cercetători din 
a vorbit prof. dr. 
Mercea, membru 

al Academiei,

Cuvintarea tovarășului

Ion Gheorghe Maurer
Vă smitumesc cu recunoștință, 

a spus vorbitorul, pentru desem
narea mea a treia oară drept 
candfcjat în alegerile pentru Ma
rea, Adunare Națională, dar cu 
mult mai multă emoție vă mul
țumește — trebuie să vă măr
turisesc — pentru ceea ce s-a 
spus aici la adresa partidului. 
Cei mai multi dintre noi sîntem 
conștient! de faptul că partidul 
reprezintă principalul în viața 
noastră, a tuturor, indiferent 
care ne stnt preocupările, gîndu- 
rile. Ceea ce s-a spus aici la 
adresa partidului, vibrația in
ternă de adevăr pe care am 
simțit-o în cuvintele rostite, cre
ează o satisfacție Imensă unui 
om care a dăruit idealurilor pe 
care le slujește partidul și cea 
mai mare parte a vieții lui șl 
cea mai bună parte a acestei 
vieți. Faptul că acordăm parti
dului acest loc în preocupările, 
în mintea și în sufletele noastre 
este una din marile noastre vic
torii.

Referlndu-se în continuare la 
marile realizări obținute de po
porul nostru sub conducerea 
partidului, vorbitorul a spus : 
Nouă, tuturor — iar partidul are 
meritul de a fi arătat acest lu
cru din capul locului — ne-a 
revenit sarcina de a scoate Ro
mânia din starea de subdezvol
tare economică în care se găsea 
pe vremea Cînd era condusă de 
burghezie. Sarcina nu era deloc 
ușoară. Dar altfel nu era posibil 
de a asigura construcția socia
lismului, de a înainta către cul
mile lui. Am făcut aceasta, de
sigur, beneficiind de colabora
rea cu toate statele cu care îm
părtășeam aceleași idealuri în 
ce privește lumea și viata, or
ganizarea societății. Am făcut â- 
cest lucru beneficiind șl de re
lațiile pe care le-am putut lega 
cu celelalte țări ale lumii, căci 
în lumea de astăzi, și mai ales 
în lumea de mîine, colaborarea 
între state este o necesitate vi
tală pentru oricare stat, fie el 
mic. fie oricît de mare.

Dar aceste realizări sînt ale 
noastre, ale tuturor, le-am do- 
bîndit noi înșine cu muncă, cu 
greutăți, gustînd cîteodată din 
amărăciunea greșelii sau insuc
cesului, dar le-am dobîndit. 
Cînd ne-am apucat să facem 
tractorul s-au găsit unji care să 
spună că ar fi greu, întrucît re
clamă tehnică multă, o indus
trie dezvoltată, că ar fl mal con
venabil să-l luăm din altă parte. 
DaT noi ne-am apucat să-l fa
cem si l-am făcut. Iar astăzi, 
nu numai că îl folosim cu 
succes, dar îl șl exportăm. 
Ne-am apucat la un moment dat 
să facem autocamionul. Am au
zit aceleași obiecții. Dar • l-am 
făcut.'' E bun pentru noi, e bun 
și pentru alții, pentru că se ex
portă. Acum, mal recent, ne-am

LA CLUJ
nerei geeierații de a-și dărui tot 
ce are mai bun Și mai nobil 
pentru ridicarea României so
cialiste pe noi culmi ale civili
zației și progresului. Alexandru 
Timaru, maistru la Uzina „Me
talul Roșu", a subliniat impor
tanța industrializării socialiste a 
tării, factor hotărîtor pentru 
progresul întregii economii. în 
acest context el a reliefat con
tribuția crescîndă pe care o a- 
duce întreprinderea unde lu
crează la înzestrarea industriei 
ușoare cu utilaje din ce în ce 

• mai perfecționate. Relevînd în
crederea și optimismul, mai pu
ternice ca oricînd, cu care 
corpul profesoral, studenții, toți 
slujitorii Universității clujene se 
prezintă în actualele alegeri, 
conf, univ, dr. Aurel Negucioiu, 
prorector al Universității, a sub
liniat hotărîrea cadrelor didacti
ce de a-și spori eforturile con
sacrate formării de specialiști 
cu adinei cunoștințe, devotați 
trup și suflet poporului. Scriito
rul Vasile Rebreanu a făcut un 
succint tablou al vieții noastre 
literare — parte integrantă din 
procesul adine și impetuos de 
dezvoltare a orînduirii socialiste
— și a relevat rolul important 
al scriitorului de azi ca partici
pant activ la nobila operă de 
desăvîrșire a construcției socia
liste în patria noastră. în 
cuvîntul \ său, redactorul șef- 
adjunct al revistei „Utunk". 
Szilagyi Istvan, a subliniat preo
cuparea oamenilor de cultură și 
artă de a reflecta, în operele 
lor, realitățile sociale de astăzi, 
arătînd că scriitorii de limbă 
maghiară din țara noastră, ală
turi de cel români, germani și

gîndit să facem autoturismul 
românesc. Aș putea spune că 
este unul din ultimii copil ai 
visurilor noastre. Adevărat, deo
camdată producem puțin. Dar 
cei care au circulat cu atoturis- 
mul românesc, sînt mulțumiți, 
iar cei care ne-au ajutat să-1 
facem sînt surprinși de ceea ce 
am reușit să facem.

Dacă ne-am adus aminte da 
aceste lucruri, nu este pentru 
a sublinia scepticismul cu care 
au fost într-un mbment sau al
tul întîmpinate dorințele noastre 
de a realiza ceea ce trebuia să 
realizăm și constituie esența re
zolvării problemei subdezvol
tării noastre — industrializarea 
socialistă —. ci pentru a arăta 
că avem dreptul să țintim mai 
departe și stă în puterea noastră 
să realizăm obiectivele pe care 
ni le-am propus. Desigur, este 
încă mult de făcut pentru a 
ajunge din urmă statele dezvol
tate din punct de vedere econo
mic dar avem ambiția de a 
le ajunge și sîntem convinși că 
vom servi această ambiție, cu 
aceeași tenacitate cu care am 
servit realizarea tractorului, ca
mionului, autoturismului, că în 
curînd produsele noastre vor 
putea să stea de vorbă de la egal 
la egal cu produsele similare ale 
țărilor cu industrie dezvoltată.

Vorbitorul a subliniat în con
tinuare că dezvoltarea construc
ției socialiste cît mai repede, cit- 
mai temeinic, cît mai complex 
șl cît mal conform cu felul în 
care au conceput această con
strucție clasijii marxism-leninis- 
mului este o sarcină în 
același timp națională și inter
națională. Punem atit de mult 
accentul pe reușita cît mai com
pletă, cît mai rapidă a acestei 
opere pentru că reprezintă ar
gumentul decisiv al justeței idei
lor noastre asupra felului cum 
trebuie construit socialismul, a- 
supra importanței realităților 
naționale în această construcție, 
asupra rolului ce-1 îndeplinește 
în zilele noastre națiunea ca im
portant factor de progres. Desi
gur, națiunea are un caracter 
istoric în sensul că a apărut pe 
o anumită treaptă a dezvoltării 
sociale și va veni probabil o 
vreme cînd această formațiune 
a societății omenești va dispare, 
în general, tot ceea ce se petre
ce în societatea omenească are 
caracterul de proces istoric, și 
națiunea n-ar putea să facă ex
cepție de la această regulă ge
nerală. Dar nu despre acest lu
cru este vorba, ci de valoarea 
de instrument al progresului, pe 
care națiunea o are astăzi șl o 
va avea încă o bucată de vre
me în istoria societății umane.

Insistăm asupra reușitei noas
tre în construcția socialismului 
pentru că este cea mai puterni

de alte naționalități, se bucură, 
în egală Vnăsură. de minunatele 
condiții create de partid și de 
stat pentru afirmarea lor. La 
rindul său, prorectorul Institu
tului de arte plastice „Ion An- 
dreescu". Andrassi Zoltan s-a 
referit la grija și sprijinul pe 
care partidul și guvernul țării 
le acordă progresului, culturii și 
artei, la contribuția pe care ar
tiștii plastici clujeni o aduc pen
tru afirmarea acestei arte, pen
tru formarea și desăvîrșirea 
gustului artistic al publicului 
larg, în spiritul umanismului so
cialist. Luînd cuvîntul, acad. 
Constantin Daicoviciu, consilier 
în Ministerul Invățămîntului, a 
relevat efervescența politică în 
care s-a desfășurat campania 
electorală, adeziunea și sprijinul 
deplin de care se bucură pro
gramul Frontului Unității Socia
liste din partea alegătorilor, în
crederea lor deplină în ’candida- 
ții cărora le vor da votul la 2 
martie. *

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

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

*
în cursul dimineții, tovarășul 

Ion Gheorghe Maurer. însoțit de 
tovarășii Aurel Duca și Remus 
Bucșa, prim-seeretar al Comite
tului municipal Cluj al P.C.R., 
primarul orașului, a vizitat 
treprinderile ..Clujeana" 
„Iris".

tn-

că armă a apărării libertății șl 
independenței noastre. Nu vrem 
prin aceasta să spunem că ar 
trebui să ajungem acolo incit 
să nu depindem de nimeni. A- 
cest lucru este imposibil în lu
mea de astăzi, și cu atît mal pu
țin în lumea de mîine. Toți de
pindem de toți, fiecare depin
de de ceilalți. în aceste rapor
turi de dependență, care mai de 
grabă sînt raporturi de colabo
rare, sîntem de la sine înțeles 
legați înainte de toate de prie
tenii noștri, de cei cu cară gîn- 
dim la fel. Lumea este însă an
grenată astăzi într-o evoluție 
srtît de furtunoasă — ca rezul
tat al dezvoltării explozive b 
științei și în consecință a extin
derii puterii omului asupra na
turii — îneît este imposibil ca 
în cadrul omenirii întregi, indi
ferent de sistemele social-politi- 
ce ale statelor, să nu fie nece
sar să se stabilească relații de 
colaborare din ce în ce mai 
strânse.

Vorbitorul a arătat în conti
nuare că progresul științei șl 
tehnicii nu îndreaptă în mod 
automat omenirea către aseme-* 
nea relații. Realitatea arată că 
există și pericolul unor soluții 
lipsite de cumințenie în proble
mele vieții internaționale, ale 
relațiilor între țări. în zilele 
noastre sînt însă condiții ca în
tre țări și popoare să se încetă
țenească din ce în ce mai mult 
relații care să asigure fiecărei 
națiuni libertatea — relații în
temeiate pe drept și morală, pe 
respectul principiilor indepen
denței și suveranității naționale, 
ale avantajului reciproc. Aceste 
principii sînt unanim recunoscu
te de dreptul internațional. Ele 
au fost considerate de clasicii 
marxism-Ieninismului ca Indis
pensabile pentru o conviețuire 
pașnică între popoare, singure 
capabile să asigure progresul că
tre care omenirea tinde și la 
care are dreptul să spere. Spu
nea cineva că oamenii nu pot fi 
liberi dacă poporul din care fac 
parte nu este liber. Libertatea 
națională este cadrul necesar șl 
indispensabil al dezvoltării li
bertății individului.

Vorbitorul a relevat în conti
nuare înalta responsabilitate cu 
care cetățenii țării noastre pri
vesc sarcinile ce le revin în 
construcția socialistă, responsa
bilitate ce s-a manifestat cu pu
tere și în cadrul actualei cam
panii electorale, constituind o 
caracteristică a el. Aceasta este 
cu atît mai important cu cît 
construirea socialismului nu se 
poate realiza de către o mină de 
oameni. O operă atît de uriașă 
poate fi înfăptuită numai prln- 
tr-un efort de o foarte largă an
vergură, antronînd în cazul so
cietății noastre absolut toată su
flarea românească.

Referlndu-se la sarcinile pe 

care Ie implică edificarea noii 
orîndulri, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer a subliniat că so
cialismul presupune desigur des
ființarea exploatării omului de 
către om, dezvoltarea furtunoa
să a industriei, agriculturii, a 
economiei în general, dar el pre
supune, în același timp, și crea
rea unei suprastructuri csye să 
asigure condițiile pentru depli
na realizare a omului în socie
tate, pentru afirmarea persona
lității umane în deplinătatea el. 
Socialismul înseamnă dezvol
tarea democrației, dezvoltarea 
culturii, ridicarea maselor la un 
asemenea nivel de viață mate
rială și spirituală, îneît fiecare 
om să fie nu numai beneficia
rul tuturor realizărilor, dar și 
coautorul acestor realizări, par
ticipant activ la elaborarea tu
turor soluțiilor. Nu ne putem 
închipui construcția' socialismu
lui ca dată o dată pentru tot
deauna șl încheiată cu ațgliza- 
rea unui anumit ciclu _ste mă
suri. Dezvoltarea societăți,, so
cialiste pune în mod nenesor în 
fața oamenilor problem^ iiuî, re
clamă soluții noi. Cu cît fftieastă 
dezvoltare este mal răpi' ăfl— și 
ritmul dezvoltării are ț>'tendin
ță puternică de accelera^ dato
rită progreselor științei,gj teh
nicii — cu atît succesiunea pro
blemelor este mai rapide, iar 
multiplicitatea lor mai mare, cu 
atît se impune mai 
tatea unui efort colecuît flntru 
a le rezolva. De aci.g^J^fac- 
ția deosebită pe care ne-o pro
duce puternica activizare a ini
țiativei și responșabmuții ma
selor, atît de evi^egițjsl în 
cursul campaniei electorale.. în 
cadrul întîlnirilor cț {țjtididații 
în alegeri, oamenii nu Mau sfiit 
să spună atunci cînd Ii .ȘxȘ P®~ 
rut că un lucru nu e bun. Aces
ta este un fenomen deosebit de 
pozitiv, care arată cît de traini
ce sînt legăturile între partid și 
mase. Este un indiciu categoric 
al adîncirii procesului de demo
cratizare ce se desfășoară în 
țara noastră, proces în care s-au 
înscris o serie întreagă de mă
suri luate de partid și de stat în 
ultimul timp. în cadrul campa
niei electorale, al întîlnirilor 
candidaților cu alegătorii s-au 
recoltat un foarte mare număr 
de propuneri, de sugestii din 
partea cetățenilor. Ele au fost a- 
nalizate, multe, foarte multe din 
ele au prins viață chiar înainte 
de alegeri, organele locale le-au 
dat de pe acum, în numeroase 
cazuri, soluții satisfăcătoare.

Va trebui — a subliniat vor
bitorul — ca și de aci înainte 
să se mențină un contact cît 
mai strîns între organele de 
partid, de stat și cetățeni, să se 
asigure în forme potrivite un 
dialog permanent cu masele, să 
se stea de vorbă cu cît mai mulți 
oameni din întreprinderi, insti
tuții, din cooperativele agricole, 
pentru a cunoaște părerile lor, 
pentru a vedea cum gîndesc, 
cum văd posibilă soluționarea 
unei probleme. Tuturor măsuri
lor care au fost luate pe linia 
adîncirii democratismului — in- 
stituționalizarea conducerii co
lective, constituirea adunărilor 
generale ale salarlaților etc. — 
va trebui să le dăm un conți
nut din ce în ce mai bogat, să 
le aplicăm din ce în ce mal 
stăruitor, cu tot mai multă e- 
nergle șl pricepere, ca factori 
decisivi ai îmbunătățirii activi
tății în toate domeniile.

In încheiere, vorbitorul a 
subliniat că și în viitor politi
ca partidului se va înscrie pe 
linia acelorași coordonate esen
țiale de pînă acum — industria
lizarea socialistă, valorificarea 
maximă a potențialului națio
nal, întărirea relațiilor de pri
etenie și colaborare cu țările 
socialiste, de care ne leagă 
aceleași țeluri, dezvoltarea legă
turilor cu toate țările, indife
rent de orînduirea lor socială. 
Vom căuta să perfecționăm 
continuu societatea noastră, 
convinși că ne îndeplinim în 
același timp — așa cum arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
o datorie națională și interna
țională, vom căuta în această 
lume frămîntată să ne aducem 
contribuția noastră pentru a 
face să dispară asperitățile, care 
nu lipsesc. Sperăm că proble
mele omenirii contemporane își 
vor găsi în cele din urmă solu
ții capabile să promoveze pro
gresul. în sensul acestor hotă- 
rîri și speranțe socotim că, eve
nimentul de la 2 martie are 
într-adevăr o semnificație deo
sebită ; el va exprima încre
derea poporului nostru în poli
tica internă și externă a parti
dului, în realismul ei, în per
spectivele pe care i le deschide 
și, pînă la sfîrșitul sfîrșitulul, 
încrederea poporului nostru în 
el însuși. Sînt convins că-mi va 
fi dat să văd mai multă bună
stare, un nivel superior de via
ță materială și spirituală pentru 
poporul din care fac parte și 
căruia i-am închinat întreaga 
mea existență.

LA GALATI LA IAȘI
Șantierul naval din Galați a 

fost joi după-amiază gazda unei 
mari adunări electorale, la caro 
a participat tovarășul Gheor
ghe Apostol, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, candidat 
al Frontului Unității Socialis
te în alegerile pentru Marea 
Adunare Națională în circum
scripția electorală nt. 1 Ga- 
lați-Est. în moderna hală de 
construcții a șantierului se 
aflau mii de cetățeni, oameni 
al muncii din întreprinderille, 
șantierele si instituțiile munici
piului. intelectuali și gospodine.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Constantin Dăscăies- 
cu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului 
județean Galați al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului județean 
al Frontului Unității Socialiste. 
Au luat cuvîntul numeroși ale
gători, care au scos în evidență 
importantele realizări obținute 
de oamenii muncii din muni
cipiul Galați pe tărîm economic 
și social-cultural. Inginerul 
Cornel Cazan, directorul gene
ral al întreprinderii de cons
trucții și montaje siderurgice, 
a relevat însemnătatea deose
bită pe care o are industriali
zarea țări: în măreața operă 
de edificare socialistă a Româ
niei. Combinatul siderurgic de 
la Galați, ca și alte obiective 
noi apărute în ultimii ani pe 
harta Industrială a municipiu
lui, extinderea portului, străve- 
che fereastră a patriei spre mă
rile și oceanele lumii, și dez
voltarea construcției de nave 
— a spus Gheorghe Irimescu, 
maistru la Șantierul naval Ga

Cuvintarea tovarășului

Gheorghe Apostol

Cuvintarea tovarășului

Emil Bodnaraș
La începutul cuvîntăriî sale, 

tovarășul Gheorghe Apostol a 
relevat căldura și fermitatea cu 
care cetățenii circumscripției nr. 
1 Galați — Est și-au exprimat 
în cursul campaniei electorale, 
încrederea unanimă în partid, în 
conducerea sa. în politica ce-i 
călăuzește toate acțiunile în
chinate fericirii patriei și po
porului. Campania electorală, a 
spus el, s-a caracterizat și la 
Galați, ca și pretutindeni, prin- 
tr-o activizare politică și cetățe
nească a alegătorilor, printr-un 
efort conjugat pentru îndepli
nirea sarcinilor ce le revin la 
fiecare loc de muncă. în conti
nuare, vorbitorul a înfățișat un 
amplu tablou al mărețelor reali
zări dobîndite in anii construc
ției socialiste pe plan național și 
în municipiul Galați în dezvolta
rea puternică, în ritmuri înalte, 
a industriei socialiste, a agri
culturii și a altor ramuri ale 
economiei naționale, a științei, 
invățămîntului și culturii, pre
cum și în ridicarea treptată și 
continuă a nivelului de trai al 
poporului.

Referindu-se la înfăptuirile 
din localitate, a relevat printre 
altele importanța deosebită a 
faptului că alimentarea cu apă 
potabilă — o veche șl mare do
leanță a gălățenilor — a fost 
rezolvată și că instalația ce a- 
duce apa limpede de izvor de 
la 60 km va intra zilele acestea 
în funcțiune. Vorbitorul a tre
cut apoi în revistă principalele 
probleme șl sarcini de per
spectivă, menționînd necesita
tea de a face eforturi pentru 
folosirea mai rațională a capa
cităților de producție, a forței 
de muncă, a altor rezerve in
terne din întreprinderile gălă- 
țene, pentru eliminarea neajun
surilor și îmbunătățirea activi
tății în toate sectoarele de mun
că, îndeosebi în cele direct le
gate de deservirea populației.

Tovarășul Gheorghe Apostol 
s-a referit pe larg la cele mai 
importante probleme ridicate de 
cetățeni în cadrul întîlnirilor cu 
candidații de deputați, subli
niind că unele din propunerile 
și cerințele exprimate cu acest 
prilej sînt în curs de rezolvare, 
celelalte urmînd să fie exami
nate cu toată atenția pentru a 
fi eoluționate, pe măsura posi
bilităților, fie pe plan local, fie 
cu sprijinul organelor centrale, 

în această ordine de idei, el 
a anunțat că, analizînd recent 
condițiile de locuit ale familii
lor în cartierul Badalan, condu
cerea de partid și de stat a 
ajuns la concluzia că este nece
sar să se aloce orașului fonduri 
suplimentare pentru a începe 
construirea de locuințe noi în 
■cest cartier, în așa fel îneît 
200 de familii să primească încă 
în anul acesta apartamente co
respunzătoare.

în continuare, vorbitorul s-a 
ocupat de însemnătatea trans
punerii în practică a măsurilor 
luate de partid șl guvern pen
tru adîncirea democrației so
cialiste. El a subliniat rolul 
deputațllor și al organelor ale
se ale puterii de stat în atrage
rea cît mai largă a maselor la 
conducerea și gospodărirea tre

lați — sînt numai cîteva din 
roadele politicii consecvente 
aplicate ie partid, de dezvolta
re multilaterală a tuturor ju
dețelor tării. Referindu-se la 
progresul cultural pe caro l-a 
înregistrat Galați ul în anii so
cialismului, Dumitru Pîslaru, 
directorul Teatrului de Stat, 
a arătat că activitatea în acest 
domeniu se sincronizează în 
prezent cu marile înfăptuiri 
ale socialismului dobîndite în 
întreaga dezvoltare economi
că. Galațiul a fest investit, cu 
atributele unui centru urban 
modern alcătuit din armoniile 
noilor edificii industriale ri 
culturale, făurite de mina și in
teligența oamenilor. Vasile 
Georgescu, membru de partid 
din ilegalitate, și Maria Alexe, 
profesoară la Școala generală 
nr. 28, au vorbit despre profun
dul atașament al locuitorilor 
GalațlulUi față de politica par
tidului nostru. Concretizată în 
tot ce s-a creat și se creează 
pentru binele clasei muncitoa
re. a întregului popor român. 
Cei care au luat cuvîntul au 
exprimat hotărîrea colective
lor în mijlocul cărora muncesc 
și trăiesc de a nu precupeți 
nici un efoft pentru traducerea 
în viață a prevederilor Con
gresului al IX-lea șl Conferin
ței Naționale a partidului, an- 
gajîndu-se să scurteze terme
nele de dare în funcțiune a 
unor obiective de bază înscrise 
în actualul cincinal și ridica
rea continuă a calității produ
selor industriei gălățene, asi- 
gurîndu-Je un binemeritat pres
tigiu în țară și peste hotare.

în aplauzele puternice ale. 
celor prezenți n luat apoi cu- 
vintul tovarășul Gheorghe 
Apostol.

burilor obștești, locul tot mai 
important pe care-1 ocupă în sis
temul democratismului socialist 
organizațiile profesionale si ob
ștești.

Abordînd o serie de probleme 
actuale ale politicii noastre esf- 
terne. tovarășul Gheorghe Apos
tol a subliniat că întreaga ac
tivitate a partidului și Sta
tului si în perioada actualei 
legislaturi a învederat eforturile 
constructive ale României socia
liste pentru dezvoltarea colabo
rării internaționale, promova
rea prieteniei între popoare, re
zolvarea pe calea tratativelor a 
litigiilor internaționale în folo
sul păcii și progresului social.

La baza tuturor acțiunilor 
țării noastre pe planul relațiilor 
internaționale, a spus el. ău 
stat și stau înaltele principii 
ale respectării suveranității și 
independenței, ale neamestecu
lui în treburile interne, egalită
ții în drepturi și avantajului re- 

.ciproc, principii care găsesc o 
tot mal largă adezi ine și spri
jin în rîndul popoarelor lumii. 
Tocmai principialitatea politicii 
noastre externe, aplicarea ei cu 
toată consecvența și fermitatea 
au adus României socialiste mulți 
prieteni peste hotare și l-au ri
dicat imens prestigiul în lume. 
Ca și pînă acum, vom pune în 
centrul politicii noastre exter
ne dezvoltarea prieteniei și a- 
lianței cu toate țările socialiste. 
Partidul șl guvernul acordă o 
mare importanță lărgirii și în
tăririi colaborării bilaterale în 
toate domeniile cu aceste țări, 
precum și în cadrul C.A.E.R., în 
avantajul fiecărei țări, cît și al 
întregului sistem socialist mon
dial. Țara noastră consideră că 
forța și trăinicia relațiilor din
tre țările socialiste frățești iz
vorăsc din cunoscutele principii 
care trebuie să stea la baza a- 
cestor relații. Prin aplicarea 
lor consecventă de către fiecare 
țară în parte, prin renunțarea 
la practici nejuste și teze gre
șite cum este cea despre „su
veranitatea limitată", vor putea 
fi cu siguranță înlăturate deo
sebirile de păreri ce există în 
prezent într-o serie de proble
me, va putea fi realizată și în
tărită unitatea și coeziunea ță
rilor sistemului mondial socia
list.

In Condițiile actuale ale evo
luției vieții internaționale. Fron
tul Unității Socialiste își va 
aduce contribuția la dezvol
tarea în continuare a re
lațiilor României cu toate sta
tele, indiferent de orînduirea 
social-politică, pe baza princi
piilor care ghidează întreaga 
politică externă a țării.

Vorbitorul a relevat apoi ne
cesitatea înmănuncheril efortu
rilor tuturor forțelor progresis
te, ale tuturor statelor mari 
sau mici, ale tuturor oamenilor 
cinstiți din lume pentru elimi
narea focarelor de neliniște și 
conflicte, pentru anihilarea ac
țiunilor agresive și a politicii de 
pe poziții de forță promovate 
de cercurile imperialiste. El a 
reamintit că România își aduce 
o contribuție activă în această 
direcție. In viziunea țării noas
tre, tratativele de la Paris în 
problema vietnameză se vor 
dovedi utile dacă ele vor avea 
ca rezultat încetarea acțiunilor 
de război împotriva poporului

(Continuare in pag. a lll-a)

Adunarea electorală care a 
avut loc joi fntr-una din ma
rile hale ale Uzinelor mecani
ce „Nicolina" din Iași în cadrul 
căreia, tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Execu
tiv, .ai Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, candidat 
al Frontului Unității Socialiste 
în circumscripția electorală 
numărul 1 Iași Nord-Vest, în 
alegerile de deputați pentru 
Marea Adunare Națională, s-a 
întilnlt cu alegătorii a prileju
it o vibrantă reafirmare a ata
șamentului profund al ieșeni
lor față de politica Internă și 
externă a partidului. „Unitatea 
trainică dintre partid, guvern 
și popor, izvor principal al 
forței și justeței politicii parti
dului nostru" a fost lozinca 
sub care -s-a desfășurat marea 
adunare electorală a locuitori
lor acestui străvechi centru de 
cultură românească și oraș al 
marilor bătălii revoluționare.

Deschlzînd adunarea, tovară
șul Miu Dobrescu, prim-secre
tar al . Comitetului județean 
Iași al P.C.R. și președintele 
Consiliului județean al Fron
tului Unității Socialiste, a ară
tat că cele paste 6 8t)0 de pro
puneri. pentru majoritatea co- 
vîrșitoare a cărora au fost gă
site soluții de rezolvare, mar
chează un aspect al interesului 
larg cetățenesc manifestat de 
alegătorii județului în timpul 
campaniei electorale.

Cei ce au luat apoi cuvîntul 
și-au exprimat mîndria pen
tru realizările înfăptuite, hotă- 
rirea de a contribui cu toate 
forțele lor la traducerea în via
ță a programului Frontului 
Unității Socialiste. A fost subli
niată atmosfera de lucru ce a 
caracterizat întreaga desfășu- 

. rare a campaniei electorale, 
arătindu-se că propunerile ce 
au fost făcute în cadrul dialo
gului larg între candidați și 
alegători degajă substanță și

In yuvmtui său, tovarășul 
Smil11 Bodnaraș a scos în evi
dentă că actuala campanie 
electorală a constituit un fericit 
prilej de trecere în revistă a 
marilor realizări înfăptuite 
de întregul nostru popor care, 
prin entuziasm și un înalt sui
rii de răspundere patriotică, s-a 
străduit să traducă m viața de 
zi cu zi importantele Directive 
ale Congresului al IX-lea și 
Conferinței Naționale a parti
dului. menite să ridice Româ
nia pe noi trepte de civilizație 
și cultură.

România contemporană — a 
subliniat tovarășul Emil Bod- 
nâraș — prezintă acum, în cel 
de-al 25-lea an de la eliberare 
și după 20 de ani de economie 
planificată — tabloul unei țări 
aflate în plină înnoire, unde 
industria înscrie ritmuri de 
dezvoltare fără precedent în 
trecutul său, unde agricultura, 
prin producții sporite, își afir
mă superioritatea structurii 
sale socialiste, unde știința, în- 
vățămîntul. cultura, au devenit 
si devin tot mal mult influ- 
enți factori ai dezvoltării so
ciale. Fidelitatea nestrămutată 
a Partidului Comunist Român 
față de interesele vitale ale 
poporului și față de adevăru
rile fundamentale aLe marxism- 
lenlnismulul aplicate creator 
la condițiile și particularitățile 
tării noastre, constituie tăria 
de granit a orînduirii noastre 
socialiste, iar adeziunea depli
nă a maselor largi populare la 
politica internă și externă a 
partidului constituie seva din 
care partidul își trage puterea, 
inepuizabila sa forță creatoare.

Făcînd o amplă prezentare a 
obiectivelor principale ale pro
gramului cu care Frontul Uni
tății Socialiste se prezintă în 
alegerile de la 2 Martie, vor
bitorul s-a referit pe larg la 
procesul complex de perfecțio
nare a economiei naționale și 
de rentabilizare a tuturor ra
murilor el. de îmbunătățire 
continuă a sistemului de învă- 
țămînt în măsură să asigure 
patriei cadrele necesare de 
specialiști, tineri cu un bogat 
bagaj de cunoștințe profesiona
le șl cu un larg orizont inte
lectual de dezvoltare continuă 
a cercetării științifice, în pns cu 
exigentele tehnicii moderne. 
In atenția partidului și guver
nului va sta preocuparea per
manentă centri ridicarea con
tinuă a nivelului de trai al ma
selor în vederea satisfacerii ce
rințelor firești, mereu eres- 
cinde, de ordin material și spi
ritual ale populației. Vorbitorul 
s-a referit apoi pe larg la în
tregul program de acțiuni me
nit să dezvolte democrația so
cialistă, ca formă superioară de 
disciplină socială. Expresie a 
acestui program este însăși 
crearea Frontului Unității 
Socialiste, formă superioară a 
întăririi unității mot.i-p'litica 
a poporului nostru șj care ere- 
ează un cadru deosebit de priel
nic pentru . participarea activă 
a tuturor osimeni’or muncii din 
tara noastră, indiferent de na
ționalitate, la soluționarea pro
blemelor complexe ale socie
tății noastre contemporane. 
Vorbitorul a arătat că întâlni
rile avute cu numeroși alegă
tori din circumscripția sa elec
torală și din alte circumscripții 
ieșene au dat prilejul unor vii 
și ample discuții asupra politi
cii interne și ex,terne a parti
dului, ca și asupra rezultatelor 
obținute în diferite domenii de 
activitate. Ele au scos în ‘ evi- 

exigență. înca<Mndu-se pe 
fondul vastei Întreceri în emi
tea țelel de a 2â-a aniversari 
a eliberării patriei Si ă celui de 
al X-Jea Congres al partidului.

Partidul Comunist Român, 
exponent șl conducător de nă
dejde al poporului nostru, a 
subliniat Adriana Arnăutu, 
controloare de calitate la Fabri
ca „Țesătura", a înțeles totdea
una să-și potrivească fapta cu 
vorbele, să facă demonstrația 
practică a unității activității 
șale eu principiile proclamate.

In cuvîntul său, ing, Vasile 
Lupușor( directorul Uzinelor 
„Nicolina", a arătat că producția 
întreprinderilor județului Iași 
reprezintă astăzi 2,3 1 sută 
din producția industrială a 
țării, iar acest procent va spori 
anul acesta, cînd la Iași vor 
Intra în funcțiune' încă 4 nqi 
obiective ' industriale, printre 
care și marea Uzină dâ fibre 
sintetice. Pro*, univ. dr. Ale
xandru I.azăr a transmis anga
jamentul cadrelor didactice 
ieșene de a nu-și precupeți cu
noștințele și eforturile pentru 
a dărui țării o generație de 

inert temeinic pregătiți pro
fesional și profund atașați ca
uzei socialismului, capabili să 
continue șl să ridice pe trepte 
tot mai îo.alte înfăptuirile de 
azi. Imaginea lașului de f ri, 
de azi și de mîine, a lașului re 
se înaltă temerar, demn de 
epora socialistă, a fost evo
cată în cuvîntul său, de ing dr. 
Constantin MIhllescu. directorul
D.S.A.P.C.  Iași. A vorbit apoi 
loan Manciuc, prim-secretar 
al Comitetului municipal Inși 
al P.C.R., primarul municipiu
lui, care s-a referit pe larg la 
activitatea dersfășurată pe tă
rîm economic, coclal edi-Iitai în 
vechea Cetate de scaun a Mol
dovei.

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

dentă înșirui spirit de răspun
dere civică a alegătorilor, re
zultat a! creșterii impresionante 
a nivelului politic al maselor, 
al hotăririi oamenilor muncii 
de a participa tot mai activ la 
rezolvarea prbblemelor de in
teres major ale națiunii noas
tre socialiste. Subliniind impor
tantele succese obținute t»e 
tărîm profesional și obșta-c in 
întreprinderile șl instituțiile to 
care _lucrează sau realizările 
pe tărîm gospodăresc din ora
șele sau comunele în care lo
cuiesc. numeroși participant! 
la qceste întîlniri au adus unele 
critici îndreptățite, au făcut 
multe propuneri judicioase, de 
natură să îmbunătățească pro
cesul producției, să asigure o 
tot mai competentă conducere 
a întreprinderilor și instituții
lor. o rezolvare mai grabnică 
a cerințelor de larg intetes ce
tățenesc. Toate aceste proble
me. a subliniat tovarășul Emil 
Bodnaraș, _ urmează a fi atent 
analizate de conducerea de par
tid și de stat, de conducerea 
ministerelor și de alti factori 
de răspundere, în vederea unor 
juste soluționări.

In continuare, Vorbitorul 
subliniat că bogata 
creatoare a ___
pentru edificarea socialistă

în P^.htica externă a
■ “*•'* Guurqonate

de desfășurare sînt cuprinse în 
documentele Congresului al 
IX-lea al partidului. Ca șj în
treaga politică care o desfășu
răm pe plan intern pentru con
struirea și desăvîrșirea socia- 
Fmiin'V tovarășulEmil Bodnaraș, politica noastră 
•x.crn* o fundamentare 
profund științifică, de o mare
rigurozitate marxlst-loninistă. 
Ea este rodul cunoașterii șl stu
dierii temeinice de către partid, 
în cadrul unei intense munci co
lective. a realităților vii ale 
tăriu a legilor care guvernează 
dezvoltarea istorică a socie- 
lâții, a proceselor actuale ale 
vieții internaționale, a mutații
lor ee intervin continuu în ra
portul de forțe pe arena mon- 
dîală.

a
activitate 

poporului nostru 
i ------ —-— ^^,altOLa șj
înflorirea patriei își găsește re-

■ ... .— - (
Congresului al

Republica Socialistă România, 
a spus vorbitorul, pune în cen
trul politicii sale externe prie
tenia și colaborarea cu toate ce
lelalte 13 state ale sistemului 
mondial socialist. Extinderea șl 
perfecționarea continuă a ra
porturilor politice, economice, 
tehnlco-știlnțțflce, culturale cu 
aceste țări formează obiectul 
preocupărilor constante ale par
tidului și statului nostru. Pentru 
întărirea unității sistemului 
mondial socialist șj a coeziunii 
mișcării comuniste șj muncito
rești Internațională are o deo
sebită Importanță aplicarea 
cu consecvența fț respecta
rea stricta a principiilor 
marxist-lenlniste ale indepen
denței și Suveranității. neames
tecului în treburile interne, în
trajutorării tovărășești. Evolu
ția evenimentelor Internaționale 
demonstrează cu prisosință că 
numai astfel este posibilă dez
voltarea Unei colaborări rodnice

(Continuare în pag. a Ill-a)
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vietnamez, retragerea trupelor 
S.U.A., respectarea dreptului a- 
eeistui popor eroic și greu În
cercat de a-și rezolva singur 
problemele, fără nici un amestec 
din afară. Țara noastră sprijină, 
de asemenea, orice acțiune con
structivă menită să ducă la în
cetarea stării de tensiune în 
Orientul Apropiat, la retrage
rea trupelor israeliene de pe te
ritoriile ocupate în cursul con
flictului armat din 1067, la gă
sirea unor soluții pașnice, care 
să țină seama de drepturile la 
existența și dezvoltarea tuturor 
națiunilor din această parte a 
lumii.

Arătînd că România acordă . 
u. loc de frunte în politica 
6a externă realizării securității 
europene, vorbitorul a relevat 
că, după părerea guvernului 
țării noastre, calea cea mai 
bună pentru crearea unor con
diții favorabile rezolvării aces
tei probleme este instaurarea și

consolidarea unor relații de 
bună conviețuire și de largă co
laborare între toate statele con
tinentului nostru. Este, totodată, 
cert, că la crearea unei atmos
fere de destindere, care să 
excludă pericolul unor noi 
conflicte șl conflagrații, un 
rol însemnat ar avea pleca
rea din Europa a forțelor 
militare neeuropene. retrage
rea tuturor trupelor de pe 
teritoriile altor state, în grani
țele lor naționale, lichidarea ba
zelor militare străine, renunța
rea la manevre militare pe te
ritoriile altor state și la grani
țele lor, desființarea blocului 
Atlanticului de Nord și conco
mitent a Tratatului de la Var
șovia.

Ca membră activă a Organi
zației Națiunilor Unite, România 
a depus și va depune toate stră
duințele în vederea respectării 
de către toate statele mari și 
mici a principiilor înscrise în 
Carta O.N.U., a normelor drep
tului internațional în relațiile 
internaționale, fiind convinsă

că aceasta corespunde interese
lor majore ale statelor, ale pă
cii și securității popoarelor.

Frontul Unității Socialiste, în
tregul nostru popor, făuritor al 
societății noastre socialiste, a 
spus vorbitorul, reafirmă con
vingerea că forțele păeii, demo
crației și socialismului sînt su
ficient de puternice pentru ca 
printr-o luptă unită să asigure 
în lume o pace cu adevărat 
trainică, în stare să permită 
popoarelor înfăptuirea năzuințe
lor lor de progres social.

Tovarășul Gheorghe Apostol 
a adresat tuturor cetățenilor 
municipiului Galați o vibrantă 
chemare de a cinsti prin mun
că, prin noi realizări a 25-a ani
versare a eliberării patriei. Con
gresul al X-lea al P.C.R., ce 
va avea loc anul acesta, și tot
odată, îndemnul de a vota la 
2 martie pe candidați! Frontului 
Unității Socialiste, programul 
său de înflorire multilaterală a 
patriei, închinat bunăstării ma
teriale și spirituale a celor ce 
muncesc, viitorului luminos al 
României socialiste.

Să facem totul, a spus el în 
încheiere, pentru a duce mai de
parte opera de desăvîrșire a con
strucției socialiste în patria 
noastră, de a munci în așa 
fel îneît generațiile care vor 
urma să poată afirma despre 
noi: și-au făcut pe deplin
datoria patriotică, datoria față 
de popor, față de interesele ge
nerale ale păcii și socialismu
lui în lume.

AGENDA
La Muzeul de artă româneas

că modernă și contemporană din 
Galați a fost deschisă expoziția 
pictorului francez de origine ro- 
rnâpă Dimilrie Vârbănescu, unul 
dintre elevii școlii de pictură de 
la Grenoble. Opera artistului este 
reprezentată de un număr de 
1.04 lucrări, în mare parte inspi
rate din folclorul românesc și mi
tologia antichității. Printre aces
tea se numără „Sărbătoarea pri
măverii", „Prințul", „Leda" •— 
transpuneri într-un limbaj mo
dem â unor pagini de istorie.

Au început înscrierile în ta- 
berele-curs. de vară organizate 
de Societatea de științe biologi
ce, în scopul ridicării măiestriei 
didactice și pedagogice a profe
sorilor și îmbogățirii cunoștințe
lor cu noutăți din biologia con
temporană. In tabăra de la Cluj 
vor fi audiate comunicări știin
țifice pe diferite teme de spe
cialitate, însoțite de aplicații cu 
caracter botanic și zoologic în 
împrejurimile orașului, în rezer
vațiile naturale.de la Cheile Tur- 
zii și din Munții Apuseni. In cea 
de la Agigea, cursanții vor ur
mări cunoașterea florei și faunei 
Mării Negre, vegetației stepice 
și de silvostepă din Dobrogea, • 
hidrobiologei marine, iar în cea 
de Ia Sinaia se vor studia, în 
special, etajele de vegetație: 
pădurea subalpină și alpină.

Profesorii de biologie care voi 
merge în tabăra de la Pîngărați 
— Bicaz vor analiza flora și fau
na Cheilor Bicazului prin ex
cursii documentare cu vasul de 
cercetări și batiscaful stațiunii, 
sau cu ajutorul scafandrului au
tonom.

• 5 minute cu:

| MANA BANUȘ
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între statele socialiste, care toc
mai prin neabaterea de la aceste 
Principii trebuie să ofere lumii 
exemplul concret al unor rela
ții interstatale juste, bazate pe 
respect și deplină încredere. 
Partidul și guvernul nostru mi
litează și vor milita neabătut 
pentru normalizarea relațiilor 
dintre partidele comuniste și 
muncitorești, pentru întărirea u- 
nității țărilor socialiste. Expe
riența istorică dovedește în 
mod convingător că de pe urma 
divergențelor existente între 
partidele comuniste și muncito
rești, într-o serie de probleme 
ale dezvoltării contemporane, nu 
profită decît cercurile reacțio
nare, imperialiste, care caută să 
submineze prestigiul și forța de 
atracție ale socialismului.

Vorbitorul a subliniat apoi că 
datorită acțiunilor agresive ale 
cercurilor imperialiste care în
cearcă prin mijloacele cele mai 
brutale să-și mențină dominația 
asupra altor popoare, în lume 
persistă o atmosferă de încor
dare, de tensiune, de natură să 
îngrijoreze omenirea pentru vii
torul său. Un factor generator 
al psihozei războiului și de aici

al unor mari pericole pentru pa
cea omenirii sînt măsurile 
care întețesc cursa înarmărilor 
de maniera celor adoptate cu 
prilejul recentelor reuniuni ale 
N.A.T.O., ca și diferite acte cu 
caracter militar cum sînt orga
nizarea de manevre cu partici
parea mai multor state la fron
tierele altor state. Avînd în ve
dere că asemenea acte readuc 
în actualitate practicile nefaste 
ale „războiului rece', incrimi
nate de omenire și nu servesc 
cu nimic căilor spre destindere 
și consolidare a securității in
ternaționale, partidul și guver
nul nostru consideră ca fiind în 
interesul tuturor popoarelor să 
se renunțe la asemenea demon
strații de forță.

Referindu-se la acțiunile în
treprinse de țara noastră pen
tru dezvoltarea continuă a în
tăririi relațiilor multilaterale, 
reciproc avantajoase cu toate 
țările lumii, indiferent de orîn- 
duirea lor socială, în spiritul 
respectării Cartei O.hf.U., vor
bitorul s-a ocupat pe larg de 
necesitatea asigurării și întări
rii securității europene.

O deosebită importanță pen
tru îndeplinirea acestui dezide
rat firesc al popoarelor bătrînu-

lui nostru continent, leagăn de 
cultură și civilizație, este re
nunțarea la politica anacronică 
de bloc prin desființarea blocu
lui agresiv N.A.T.O. și o dată cu 
acesta a Tratatului de la Var
șovia, desființarea bazelor mi
litare de pe teritoriile altor 
state și retragerea trupelor 
străine în Ijmitele frontierelor 
naționale, recunoașterea ca un 
fapt istoric a existenței ce
lor două state germane. Pro
gresul spre consolidarea secu
rității europene, a subliniat 
tovarășul Emil Bodnaraș, este 
un proces complex care nu 
se poate realiza nici spon
tan șl nici prin declarații de 
intenții. Ca și în toate proble
mele mari ale' istoriei, el im
pune acțiuni unite, realism po
litic, răbdare și perseverență. 
Partidul și guvernul român con
sideră că forțele care militează 
pentru pace și destindere în Eu
ropa stnt mult mai puternice 
decît cele potrivnice și privește 
cu optimism si încreddTe viito
rul continentului nostru.

Tn încheiere, vorbitorul și-a 
exprimat ferma convingere că 
votul de la 2 Martie dat can- 
didaților Frontului Unității So
cialiste constituie o puternică 
expresie a unității de gîndire și 
de acțiune a tuturor locuitori
lor meleagurilor românești, in
diferent de profesie, sex, națio
nalitate, ferm hoțărîți ca sub 
conducerea partidului să desă- 
vîrșească opera de construcție 
socialistă a tării noastre, să a- 
pere cuceririle orînduirii noas
tre de stat, să trăiască libert în
tr-o Românie socialistă, inde
pendentă și suverană.

— La ce lucrați ?
— Scriu o carte de versuri. 

Nu-i cunosc titlul. Nu știu I.. nici C" -configurație ''a avea.
■ Ge ?*iu ăi -ce -pet-să comu
nice' numai o speranță : că 
o voi termina pînă la sfîrși- 

Itul anului.
— Atit ?

— Pentru mine, e mult. I Restul, cîteva informații, pe 
care vi le furnizez, cu plă
cere. In „Biblioteca pentru 
toți“ va apărea o „Antologie 

Ia poeziei austriace". alcătuită 
în colaborare cu poetul Pe
tre Stoica. Apoi — o carte 

Ide poezii pentru copii, „No
rul visătorul". Si — se pare 
— primul sau chiar primele 
doua volume din seria „Ope- 

Ire", tipărită de Editura pen
tru literatură.

— Sintcți autoarea unni I volum — de mare răsunet,
cîndva intitulat „Bucurie". 
Ce bucurii v-a adus anul 
care s-a scurs ?

| — Un început de echili
bru, un armistițiu cu mine

• însămi. Cred că am depășit 
ceea ce e Contorsionat, chi- 

Inuit în propria mea biogra
fie. E o distanțare care mă 
va duce poate la adevăr. O 
distanțare sufletească și spi- I rituală față de propria mea
biografie literară. Dar — 
cum vă spuneam la început 
— e vorba mai mult de o I presimțire, de o speranță...

— Bucurii venite din 
partea celorlalți ?

— Cîteva foarte bune cărți 
de poezie. „Lans Ptolomaei" 
de Nichita Stănescu, „Fîntîna 
somnambulă" de Adrian Pă- 
unescu, „Norii" de Cons
tanța Buzea și remarcabi
lele cărți ale unor poeți, pe 
nedrept ignorați în critică : 
„Teama de păsări" de Iosif 
Naghiu și „Piatra" de Cons
tantin Abăluță.

ASALT" ÎN CAREUL

CAMPIONATELE 
MONDIALE 

DE BIATLON

DUMITRU SOIU
medalie de bronz

deCampionatele mondiale 
biatlon au început ieri la 
Zakopane cu proba individu
ală de tineret, în care schiorul 
român Dumitru Soiu s-a com
portat bine reușind să cuce
rească medalia de bronz. În
trecerea s-a disputat pe dis
tanța de 15 kilometri cu 3 
trageri la țintă și a dat ur
mătorul clasament : 1. A-
lexander Ușacov (U.R.S.S.) 
lh 08’l”3/10 (6 minute pena
lizare) ; 2. Andrei Rapacz
(Polonia) lh 10’5’’l/10 (4) ; 3. 
Dumitru Soiu (România) 1 h 
10’ 5” 6/10 (3) ; 4. V. Solka- 
cev (U.R.S.S.) lh 10’ 14’’ 1/10 
(3): 5. G. Bartnik (R.D.G.) 
1 MO’ 44” 3/10 (3) etc.

• '-Fe - prrtiile din Poiana 
Rrașdb s-au deschis ieri cam
pionatele republicane de schi 
alpin pe anul 1969. Au fost 
deșjgnnați campionii la sla- 
lomf(. special : Dan Cristea 
(CȘ Sinaia) și Mihaela Sandu 
(DTnamo Brașov) au cîștigat 
prob'Me respective, confirmînd 
de ăltfeV și pronosticurile.

bot. ut

Intllnirî cu sportivii dv. preferați

HANDBALIȘTILOR

acest fel orga- 
de ziarul nos- 

secția propa- 
aC.N.E.F.S.—

Inițial, întîlnirea 
dintre lotul național 
de handbal și tinerii 
din orașul Sibiu — 
cea de-a doua reuniu
ne de 
nizată 
tru și 
gandă
fusese programată în- 
tr-o sală a școlii ge
nerale nr. 1. Solicită
rile extrem de nume
roase, adresate de 
către organizațiile 
U.T.C. din școli, în
treprinderi și institu
ții, de către sportivii 
orașului, au determi
nat organizatorii să ia 
o măsură de ultimă 
oră : transferarea în
tâlnirii într-una din 
cele mai mari săli ale 
orașului, cea a clubului 
„7 Noiembrie". Dar 
și aceasta s-a dovedit 
neîncăpătoare pentru 
cei peste 700 tineri 
care au ținut să se 
„întrețină", într-un 
amplu dialog cu dis
tinșii soli ai sportului 
nostru. O explicație a 
avalanșei de tineri

spre această întilnire 
există. Sibiul este un 
centru handbalistic cu 
tradifie. După cum a 
rezultat și în timpul 
„convorbirilor intime" 
între localnici se află 
multi sufletiști pentru 
acest sport.

După prezentarea 
„la obiect" făcută de 
antrenorul federal, 
Nicolae Nedef, tutu
ror componenților lo
tului — cei care au 
„anchetat" handbalul 
șl pe reprezentanții 
săi, au fost tinerii. în
trebările puse de aceș
tia, concentrînd acele 
dorințe neîmpărtășite 
pînă acum, s-au refe
rit. dacă ar fi să le 
sintetizăm, la istericul 
handba’ului nostru, la 
succesele repurtate de 
națională și echipele 
de club fruntașe, la cri
teriile de selecție, an
trenamente, mergînd 
pînă la viața intimă a 
unor sportivi Intr-un 
cuvînt, a fost un dia
log de confesii, auten
tic, despre sport, des-

pre drumul spre ma
rea performantă. Intre 
cei care au „atacat" 
problemele cu între
bări pline de subtili
tate, adesea vădind o 
bună cunoaștere a 
sportului, s-au nu
mărat tinerii: Dorel 
Stanciu, Mircea 
Dur dun, Vasile 
Țănculescu, Ion 
Mohan, Francisc Sila- 
ghi, Ion Munteanu, 
inginerul Relei de la 
întreprinderea J No
iembrie", Dumitru 
Tatu, președintele co
misiei judefene de 
handbal. profesorul 
Florian Rraicu și Wil
helm Mtiller, directo
rul teatrului 
Sibiu. „Replicile' 
rigoare — 
ample — 
semnate în 
rînduri de 
federal. Nicolae Ne- 
def, și jucătorii Gruia, 
Ofelea, Penu și Gafu.

Amănunte, într-un 
număr viitor al ziaru
lui nostru.

v. cAbulea

de stat 
de 

răspunsuri 
au fost 

mai multe 
antrenorul

ÎIfliTI 2

MUNCA PATRIOTICAce
Decernarea_ Steagului de fruntaș 

alocul I — <i Diploma de onoa re 
U.T.C. — București.

Aseară, Casa de cultură a 
sectorului 6 a fost arhiplină. 
Tineri și tinere din toate în
treprinderile și institutele de 
învățămînt din sector au fost 
martorii decernării Steagului 
de sector fruntaș — deținător 
al locului întîi — în acțiunile 
patriotice pe anul 1968 și a 
Diplomei de onoare a Comi
tetului municipal U.T.C. Dis
tincțiile au fost înmînate de 
tov. Dumitru Gherghișan, 
prim-secretar al organizației 
U.T.C. a municipiului Bucu
rești.

Peste 850 000 de lei din ac
țiunile finanțate, circa 3 mi
lioane lei din acțiuni ne
finanțate, aproape 900 tone 
de fler vechi predate oțelă- 
riilor patriei și peste' 1 mi
lion de ore de muncă patrioti
că — iată bilanțul obținut de 
organizația U.T.C. a sectoru
lui 6 în întrecerea organizată 

' la nivelul municipiului. A- 
nul trecut, tineretul sectoru
lui a prestat ore de muncă 
patriotică pe o scamă de 
șantiere : Baza sportivă din 
Sergent Nuțu Vasile, Parcul 
de cultură Ghencea sau Au
tostrada București-Piteștl 
(sectorul a avut aici brigada 
1 Ciorogîrla) etc. Anul aces
ta, șantierele tineretului care 
se vor < 
bei de 1 
lentina 
același 
exaipen 
muncii.

Primul secretar al organi
zației U.T.C. a sectorului 6, 
Ion Suțoiu, s-a angajat — în 
numele tinerilor uteciști — 
ca steagul de fruntaș să mai 
rămînă încă un an în incin
ta organizației.

Au mai fost acordate di
plome de onoare ale Comi

In C.C.E.
la boschet icminln

POLITEHNICA
i HlIT BEV1NȘA
Politehnica București a 

ratat și revanșa în fața cam
pioanei Cehoslovaciei, Sparta 
Praga : 61—63 (18—25). Bas
chetul nostru a ieșit, așadar, 
încă o dată 
dintr-o competiție 
nă. E adevărat, 
nica a „urcat" 
grupa semifinală 
fața unor echipe 
loare a capotat

neonorabil, 
europea- 
Politeh- 

pînă în 
dar 
de 

nepermis 
de ușor. Aseară, campioane
le noastre s-au comportat 
sub orice așteptări : elemen
tare greșeli în apărare (pi
voți! adverși s-au plimbat în 
voie sub panou), ratări în 
serie sub panou și de la dis
tanță („campioană" Ecateri- 
na Vogel) și chiar lovituri 
libere nerealizate într-un 
procentaj mare. Poate că 
spectatorii n-au fost afectați 
atît de înfrîngere, cît de ma
niera în care s-a produs a- 
ceasta. Arbitrajul a fost și el 
în nota echipei române — a- 
dică slab. Arbitrul turc Er
dem Hikmet a dezavantajat 
formația noastră, iar cel ma
ghiar, Ferencz Velkey, a 
compensat-o.

S. SPIREA

în 
va-

C.M. DE HOCHEI, GRUPA B

la Ljubljana

în acțiunile patriotice — 
Comitetului municipal

tetului municipal U.T.C. or
ganizațiilor Vulcan, Liceul 
nr. 36, „Tehnometallca",

Școala profesională ..Electro
magnetica", și diplome ale 
organizației U.T.C. a sectoru
lui 6 unul număr de 15 ute- 
clști evidențiați în acțiunile 
patriotice.

In încheierea festivității, 
orchestra „Sincron" șl acto
rii Alexandru Lulescu și Nae 
Lăzărescu au prezentat un 
program artistic.

ȘTEFAN GANESCU

[cjneniti

Incepind de astăzi, ~pr' 
gheața patinoarului acppent 
Tjvoli din Ljubljana, opt .for
mații liocheistice europe™ 
între care și România, ftBi 
startul în cadrul întreceriâdț': 
grupei B a campionațu^pj. 
mondial de hochei. în con
formitate cu regulamwrtul- 
competițiel lotul român latin 
prinde un număr de . 18 
jucători (din care nu lip
sesc experimentatul portă 
Dumitraș, linia de iâ'fe- 
canți frații Szabo-Calanaain, 
„veteranul" Varga, ca și 
tinerii Florescu, Făgăraș, 
Biro, Ștefanov). AntrertSfaî 
cehoslovac Viteslav NnvocbH 
care, împreună eu I. Tițogf^i, 
St. Ionescu a pregătit «chipa 
țării noastre (să reținetn rH 
șase formații din grupA'^W 
antrenori cehoslovaci IfespeKȚ 
într-o comportare meritorie, 
vizînd, realist, unul din locu
rile 8—5. Abia de pe aceste 
poziții vor putea fi atacate, 
în sezonul viitor, cînd vom fi 
gazde ale C.M. — grupa B și 
C. pozițiile mai avansate ale 
ierarhiei hocheistice interna
ționale. Programul echipei 
României cuprinde, în ordi
ne, următoarele meciuri : 28 
februarie, cu Poloniai 1 mar
tie, cu R.F.G. ; 3 martie, cu 
R.D.G. ; 4 martie, cu Norve
gia ; 6 martie, cu Iugoslavia.; 
8 martie, cu Italia ; yi.iabire, 
cu Austria. Primele trWîrttf. 
nlri se anunță a 'fi și 
mai dificile dat fiind faptpl 
că echipele adverse sînt .toa
te participante la întrecerile 
grupei A a ccnoetiției.

K. VIOREL-

LA
CEA MAI
Înaltă

TENSIUNE
(Urmare din pag. I)

mai repede lucrarea. Și au ter
minat-o. In două săptămîni — 
adevărat record în materie — 
calea ferată a fost gata. Va
goanele încărehte cu utilaje 
aveau cale liberă pînă în‘in
cinta șantierului I

Gherasim Hălăștăuan este 
maistru la o formație de dul
gheri Tn zona lor de activi
tate, se întîmplă adesea ca 
mica macara a lotului să fie 
solicitată din toate părțile, 
lucrările fiind la fel de impor
tante Dar în stadiu] în care se 
aflau cu lucru) la sala cazane- 
lor nu putea fi admisă nici o 
amînare. Nerealizarea acestor 
operații lâ vreme periclita o 
serie de alte lucrări. Din nou 
semne de întrebare, răspunsuri 
întoarse pe toate părțile. în 
cele din urmă, ca să nu stân
jenească munca celorlalți, tî- 
nărul maistru (are 24 de ani) 
a hotărît să efectueze cu for
mația lui această lucrare, 
noaptea. Era singura perioadă 
cînd macaraua, nefiind folo

sită de alții, le stătea la dis
poziție. Lucrînd noaptea, pe 
gerul din ianuarie, echipa de 
dulgheri a izbutit să încheie cu 
bine, la timpul oportun, lucra
rea ce li se încredințase.

Fapte de genul celor descrise 
mai sus nu sînt singulare Nu 
cu această pretenție ie reținem. 
Poate nici pentru valoarea lor 
materială. Dincolo de toate, 
subliniem semnificația deose
bită a ceea ce numim, obișnuit, 
pasiune pentru meserie, 
vocație. Din această categorie 
face parte și episodul pe care 
îl reproducem mai jos.

Intr-una din zile trebuia ri
dicat un uriaș rezervor pentru 
degazare în greutate de 26 
tone. Operația era foarte di
ficilă. Cei de față erau pe 
punctul de a propune ideea 
fragmentării. Tăiat în două, 
rezervorul n-ar mai fi ridicat 
atîtea probleme. Se putea chiar 
trece la treabă. Dar cu o ase
menea soluție ar fi apărut nu
meroase greutăți. Tăiat fiind, 
la reasamblare trebuia făcută o 
sudură specială, cu implicații 
și consecințe imprevizibile. Ar 
fi fost necesare probe noi, pre- 
supunînd irosirea unei mari 
cantități de timp. In plus, fa
brica producătoare ar fi găsit 
pretextul de a ridica garanția 
utilajului. I se încredințase 
sarcina să conducă lucrările de 
ridicare a rezervorului ingine
rului Petre Udrea, După un 
timp de gîndire. de frămîntare, 
el a intervenit : il vom ridica

întreg. Oamenii au rămas sur
prinși, neîncrezători. Cum ? 
s-au întrebat. Macaraua nu 
poate ridica decît 18 tone, iar 
rezervorul are 26. Tînărul in
giner le-a demonstrat prin cal
cule că se poate. Cifrele, mai 
mult decît orice, au convins. 
Le-a arătat cum trebuie efec
tuată operația, apoi a început 
executarea ei. Tîrziu, aproape 
de miezul nopții, rezervorul 
era ridicat.

Iată, încredințate hîrtiei, 
cîteva fapte din alfabetul cu 
care constructorii scriu istoria 
plămădirii în piatră a unuia 
din marile obiective economice 
ale țării — termocentrala din 
Deva.

Colaborarea 
între facultăți 

(Urmare din pag. I)

între premisele organizatorice 
ale unei asemenea colaborări am 
putea enumera intenții de par
ticipare, alături de colegi de la 
Institutul de construcții, la cer
cetări privihd acustica unor săli 
de teatru din Brașov și Cluj, 
existența unor cercuri („con
strucții", .scenografie", „arte 
plastice" etc) cu preocupări co
mune C"lor din altfe facultăți, in-

teresul reciproc suscitat în legă
tură cu susținerea de comuni
cări în cadrul secțiilor Semina
rului național (studenții con
structori — la „Arhitectură", iar 
studenții arhitecți — la „Con
strucții").

Asemenea posibilități de lu
cru prin colaborare se în- 
tîlnesc în toate domeniile de spe
cialitate. Utilitatea unei activi
tăți de creație prin cercetări în 
comun este frecvent afirmată de 
studenții-economiști (interesați în 
primul rînd de colaborări cu co
legii din facultățile tehnice), ca 
și de studenți ai facultăților 
umaniste referitor la cercetări 
multi-disciplinare. Numeroase 
posibilități se evidențiază în le
gătură cu domeniile de frontieră 
ale științelor (energetică nucle
ară, chimie fizică, bionică), cu 
disciplinele cu caracter sintetic 
(automatica, cibernetica și in
formatica). In prezent, întîlnirea 
și schimbul de informație, cu
noașterea reciprocă a preocupă
rilor științifice de cercetare stu
dențești, a rezultatelor activității 
în cercuri se realizează parțial $i 
accidental, Ia mari intervale de 
timp, prin conferințele și semi- 
nariile la nivel național. Partici
parea în comun la astfel de 
reuniuni științifice — dedicate 
unei probleme, unei teme >— or
ganizate cu frecvență mai mare, 
inclusiv ca simpozioane, mese ro
tunde, apoi invitarea reciprocă, 
nu numai ca simpli auditori, ci 
și pentru comunicări de referate

ROLLS ROYCE-UL GALBEN 
rulează la Patria orele : 
12,45 ; 15,15 ; 18 ; 20.30.

BUNA ZIUA, CONTESA 
lează la Republica orele : 
11,15; 13.45; 16,15, Gală ora 20,30, 
Festival orele : 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, Grivita orele : 9,30; 
12; 15,30; 18; 20.30, Modern orele : 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.

PIANELE MECANICE rulează 
la Luceafărul orele : 9; 11,15; 
13130; 16; 18,30; 20,45. Victoria o- 
rele : 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.

UN OM PENTRU ETERNITA
TE rulează la Central orele : 
9,15- 11,45; 14,15. CUȚITUL DIN 
APĂ orele 16,45; 19; 21, Gloria 
orele : 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30.

FELDMAREȘALA rulează la 
Lumina orele : 9—15,45 în con
tinuare ; 18,30; 20,45, Miorița
orele : 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 
21, Buzești orele : 15,30, 18, UR- 

"» LETUL LUPILOR orele : 20,30.
DOMINIKA ȘI PRIETENII EI 

i rulează la Doina orele : 9; 10,30;
12; 13,30: in NEÎNȚELESUL o- 
relo 18.15; 20.30

HIROȘIMA, DRAGOSTEA

IMEA rulează la Union orele : 
20.30. STRIGATUL orele 15,30; 
18.

------o—, — RIO BRAVO rulează la Fero- 
lizatc prin abordarea șeparatâ, pe I viar orele 8,45—14 in continuare ; 
compartimente, conform pi-fi- 17.45; 20,45, Excelsior orele : 10; 
lului specializării, fie că aceeași 13; 16: 191 Melodia or ele : 9 30; 
temă ar fi urmărită din unghiuri I ,2n0> Zlamur?. ore’,e :
specifice, diferite în raport de 1 *' ;
specialitate, COLABORAREA112---’--’--20-------
PRESUPUNE PROGRAMAREA , 
ÎN COMUN, PRIN CONSUL- I 
TARE ÎNTRE CERCURILE | 
DIN DIFERITE INSTITUTE ȘI 
FACULTĂȚI, A ACTIVITĂȚII ■ 
DE CERCETARE ȘTIINTIFI- I 
CĂ, ALEGEREA TEMELOR, | 
CONSTITUIREA COLECTIVE
LOR, STABILIREA ETAPELOR I 
CERCETĂRII. I

UN ȚEL DE ATINS AR FI ,

deschide pe zona sal- 
lacuri de pe rîul Co- 
va constitui, pentru 
tineret, un veritabil 

i al însuflețirii și

la sesiunile științifice anuale din 
fiecare institut, la ședințele de 
cerc, ar aduce importante ser
vicii. Ar fi și un prolog la con
stituirea unor colective complexe 
de cercetare. Fie că ar fi vorba 
de cercetări de anvergură, rea-

All.NJ /ALL X1 1 .1

ÎNSĂȘI ELABORAREA UNOR I 
PLANURI TEMATICE UNITA- » 
RE — LA NIVELUL INSTITU- . 
TELOR, CENTRELOR UNI- I ’ ’ ,
VERSITARE ȘI LA NIVELUL 1 
ȚĂRII, STABILIND ÎN TIMP . 
PERSPECTIVELE CERCETĂ- | 

RILOR STUDENȚEȘTI, 
RECȚIILE !
CARE POT FI ORIENTATE IN 
FIECARE
PE ANSAMBLUL FACULTĂ
ȚILOR DE ACELAȘI PROFIL, 
COLABORĂRI ÎNTRE FA
CULTĂȚI ȘI CU PRODUCȚIA, 
CALENDARUL REUNIUNI
LOR STUDENȚEȘTI, EDITA
REA DE BULETINE ȘTIINȚI
FICE.

. . , DI-
SPECIFICE IN | 
1 ORIENTATE IN «

FACULTATE ȘI ,i 
'LL'L FACULTĂ- j

i

10 ;

ru-
9;

MARELE ȘARPE rulează la 
Aurora orele : 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15 : 20,30, VOLGA orele : 9.15 ; 
11,30; 13,45; .6; 18,15; 20.30

PLANETA MAIMUȚELOR ru
lează la înfrățirea orele : 15.15; 
17,45; 20.

BECKET rulează la Dacia o- 
rele ; 8,30—20 în continuare.

EXPRESUL COLONELULUI 
VON RYAN rulează la Bucegi 
orele.: 9,30; 12; 15,45; 18,15; 20.45, 
Tomis orele : 8,30; 11 ; 13,30 : 16 ; 
18,30; 21.

C ADERE A IMPERIULUI RO
MAN rulează la Unirea orele :

rulează la Floreasca orele : 9; 
11,15; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

PANTOFUL CENUȘARESEI 
rulează la Viitorul orele 20,30, 
SAMURAIUL orele : 15,30; 18.

UN DELICT APROAPE PER
FECT rulează la Moșilor orele : 
15,30; 18, SOARE ȘI UMBRA 
orele : 20,30. Rahova
15,30; 18, TUNELUL
20,J0.

HOMBRE rulează la 
orele : 15,30 ;
20.30.

CE NOAPTE, BĂIEȚI rulează 
la Munca orele : 16; 18, MICA 
ROMANȚA DE VARĂ orele : 
20.

WINNETOU (seria a IlI-a) ru
lează la Flacăra orele : 18; 20,30, 
HOȚUL DE PIERSICI — or<*le ;
15.30.

PENSIUNE PENTRU HOLTEI 
rulează la Arta orele : 9,15—16.15 
în continuare ; 18,15; 20.15.

COLUMNA (ambele serii) ru
lează la Vitan orele : 15,30; 19.

AVENTURILE LUI TOM SA
WYER, MOARTEA LUI JOE 
INDIANUL rulează la Progresul 
orele : 15,30; 19.

OPERAȚIUNEA SAN GENA- 
RO rulează la Ferentari orele : 
15.30; 18; 20,15.

PRINȚESA rulează la Pacea 
orele 15,45; 18; 20,15.

CANALIILE rulează la Crfn- 
gași orele : 15.30; 18; 20,15.

SUFLETE TARI rulează la 
Cosmos orele : 15.30—19.

BII.ANȚ ÎN PLIN MARS, UN 
PROGRAM DE PROPĂȘIRE E- 
CONOMICĂ — AGRICULTURA 
SOCIALISTA ÎN PI,IN AVÎNT, 
ORIZONT ȘTIINȚIFIC nr. 
1 1969, ATLETISM - META
MORFOZE rulează la Timpuri 
Noi orele 9—12 în continuare.

ROLf» ROYCE-UÎ, GALBEN— 
24, 25. 26 februarie. Sala Pala
tului.

BRUTARUL DIN VALORGUE 
— un film cu Femandel, rulea
ză la Cinematecă : orele 10; 
12,30; 14,30; 16,30.

orele : 
orele :

Popular
18, BELA ovele :

PRIMA VARA PE ODER ru
lează la Lira orele: 15,30: 18; 
20,30.

PROFESIONIȘTII rulează la 
Drumul Sării orele: 15; 17,30; 
20.

ACEST PAMINT ESTE AL 
MEU rulează la Giulești orele :. 
15,30; 18: 20,30.

ZIUA IN CARE VIN PEȘTII 
rulează la Cotroceni orele : 15,30; 
18. RASCOALA orele : 20,30.

ASTA SEARA MA DISTREZ

• Opera Română : TOSCA 
ora 19,30 ; • Teatrul de Opere
tă : VOIEVODUL ȚIGANILOR 
ora 19,30 ; • Teatrul Național 
(sala Comedia) : TOPAZE ora 
19,30, (sala Studio) : PĂRINȚII 
TERIBILI ora 19,30 ; • Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Bd. 
Schitu Măgureanu) : VICTIME
LE DATORIEI ora 15,00, NEPO
TUL LUI RAMEAU ora 20,30, 
(sala Studio) : TANDREȚE ȘI 
ABJECȚIE ora 20 ; • Teatrul de 
Comedie : OPINIA PUBLICA 
ora 20,00 ; • Teatrul Mic : OFI
ȚERUL RECRUTOR ora 20,00 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Bd. 
Magheru) : VIJELIE ÎN CREN
GILE DE SASSAFRAS ora 19,30; 
(sala Studio) : FEDRA ora 20,00 ;

I
u- 

ora 
19,30 ; • Teatrul „Barbu Dela- 
vrancea" : DOAMNA DE LA 
MAXIM ora 20,00 ; • Teatrul 
„Ion Creangă" : REGELE CERB 
ora 18,30 ; Teatrul „Țăndări
că" (sala din Calea Vic
toriei) : PAPUCIADA ora 17,00, 
(sala din str. Academiei) : A 
FUGIT UN TREN ora 17,00 ; • 
Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : CAFEAUA 
CU LAPTE “ ------
19,30, (sala
nr. 174) : VARIETĂȚI PE POR
TATIV ora 19,30 : • Circul de 
stat : CIRCUL ARE CUVÎNTUL. 
ora 19,30.

• Teatrul Giulești : VISUL 
NEI NOPȚI DE IARNA

DE ADIO — ora 
din Calea Victoriei

I
V

i 
I

I

• 16,00 — Transmisiune din 
sala Palatului Republicii Socia
liste România a desfășurării a- 
dunării electorale pentru cir
cumscripția de Marea Adunare 
Națională nr. 1 „23 August" 
București • 18,00 — Cîntec în 
Făurar, emisiune pentru tineret
• 19,00 — Telejurnalul de seară
• 19,30 — 2 Martie 1969. Din
carnetul publicistului • 19.40 — 
Otopeni.— poarta cerului • 20,00 
— Cîntece și jocuri populare | 
românești • 20,15 — Film artis- I 
tic „Răzbunarea haiducilor". • 
producție a Studioului „Bucu
rești" • 21,45 — Teleglob — I
emisiune de călătorii geografice |
• 22,05 — Mult e dulce și fru- '
moașă — emisiune de limba ro
mână cu conf. dr. Sorin Stati | 
< 22,30 — Telejurnalul de noap- I 
te • 22,45 — Campionatul mon- I 
dial de patinaj artistic proba 
perechi (înregistrare) • 23,40 — i 
închiderea emisiunii. |

LA CLUBURILE
TINERETULUI|
Universal Club (sectorul III) : 

Cursul „Istoria culturii șl civili- • 
zației românești" : „Umanismul | 
în Moldova, Ardeal și Țara Ro- ' 
mânească" — vorbește lector 
univ. Comeliu Albu. Urmează I 
un spectacol al formațiilor clu- I 
bului — ora 18,30 ; Modern Club • 
(sectorul VIII) : ZIUA ELEVI- . 
LOR : „Să discutăm despre vii- | 
toarea profesie" — ora 18 ; Teh- i 
nic Club (sectorul V) : „Mari in
terpret, mari personaje — Geor- " 
ge Vraca", „Edificii noi pe străzi 
bătrine" (proiecții șl întrebări 
fulger) ; „Bucureștiul în muzica | 
ușoară" — ora 19,30 ; Clubul Ele- i 
vilor (sectorul IV) : „Ce profesie • 
ne dorim ?" — dezbatere pentru 
elevii claselor a XÎI-a — ora 18. |

I
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Conferința de ia Paris 

asupra Vietnamului
PARIS 27. — Corespondentul Ager pres, Georges Dascal, 

transmite : Joi a avut lo£ a șasea ședință plenară a Confe
rinței cvadripartite de la Paris asupra Vietnamului.

Cuvîntarea lui 0. Cernik

Primul vorbitor, șeful delega
ției americane Henry Cabot 
Lodge, abătîndu-se de la obiecti
vele principale ale conferinței, a 
insistat din nou să se examineze 
cu prioritate problema restabilirii 
zonei demilitarizate. El a reafir
mat, prin aceasta, poziția ameri-» 
cană, după care lucrările confe
rinței ar trebui să se limiteze la 
aspectele militare ale conflictului 
din Vietnam. Henry Cabot Lodge 
a refuzat, totodată, să accepte 
principiul retragerii trupelor ame
ricane și ale aliaților S.U.A. din 
Vietnamul de sud ca o primă 
condiție a rezolvării pașnice a 
problemei vietnameze. în schimb, 
a formulat un „protest" în legă
tură cu ofensiva generală a forțe
lor armate populare de eliberare 
din Vietnamul de sud.

A luat apoi cuvîntul șeful de
legației Frontului Național de E- 
liberara'Mbn Vietnamul de sud, 
TramfcwAKicm, care a dat citire 
unui paragraf al documentului 
Corțnșiși pentru relații externe a 
C.C. al F.N.E., remis delegațiilor 
participante. în document se sub
liniară că S.U.A. „nu au nici un 
drept să ceară populației sud- 
vie-biamezc să înceteze lupta, în 
tirfflpee trupe expediționare ame
ricane'și trupele lor aliate, avînd 
un^Ștecțiv de peste un milion de 
oameni, comit zi de zi crime pre- 
tutipgleni în Vietnamul de sud".

S«ful delegației R. D. Vietnam, 
Xuaas.Thuy, a declarat că înceta- 
reambtuiibardamentelor ".U.A. a-
supf#'teritoriul R. D. Vietnam 
er'^fi'beondiționată". Xuan Thuy 
ac  ̂at politica actualei Ad- 
minLjțfații americane de continu- 
are£ ji r(tntensificare a războiului 
de ;og»Ssiune în scopul obținerii 

ăasqa ;
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„Rolul educației
ii mov 

iîii dezvoltarea 
-srnein. e
^economica

socială"
Adoptarea unei rezoluții 

propusa de mai multe țări 
.printre care și România 
-Ifk"' cadrul dezbaterilor celei 

dd-tt %Xa sesiuni a Comisiei 
CȚS‘.t'.' pentru dezvoltare so- 
cidttî~ă fost aprobat un proiect 
de rezoluție intitulat „Rolul 
educației în dezvoltarea eco
nomică și sociala" prezentat 
Comisiei de mai multe țări, 
printre care și România.

Rezoluția face recomandări 
cu privire la răspîndirea și 
universalitatea educației, pre
cum și la punerea în aplicare 
a declarației U.N.E.S.C.O. pri
vind eliminarea discriminării 
în domeniul educației.

La propunerea delegației 
române, în rezoluție a fost in
trodus un paragraf care cere 
Secretarului general ca, în co
laborare cu U.N.E.S.C.O., să 
studieze problema adaptării 
conținutului, structurii și pro
gramelor de educație la nevoi
le economice și sociale, ținînd 
seama de planurile de dezvol
tare ale țărilor și de exigențele 
progresului tehnic și științific.

Avem în față o revistă 
care ne parvine dintr-un 
punct îndepărtat al glo
bului. Ea se numește „SE- 
CHABA" și este organul 
oficial al Congresului Na
țional African — organi
zație care militează îm
potriva apartheidului, 
pentru acordarea de 
drepturi egale populației 
negre din Africa de sud.

Revista „SECHABA" este o 
tribnnă ele unde sînt condamna
te apartheidul și ncocolonialis- 
mul. „supremația albilor", baza
tă pe încălcarea drepturilor le
gitime ale populației alrica.no. 
Un exemplu edllicator în acest 
sens îl constituie articolul 
„Confruntări în regiunea de sud 
a Africii", apărut în numărul 
pe luna februarie. Acest articol 
apreciază că structurile politice 
create dc „supremația albă" in 
regiunea sudică a continentului 
nu sînt identice, dar le unește, 
în ultimă instanță, scopul lor 
de a transforma discriminarea 
rasială într-un „mit constituțio
nal", pentru a-i ascunde adevă
rata* identitate. Conducătorii din 
Republica Sud-Africană pretind 
că unnl dintre „meritele" siste
mului lor de guvernămînt este 
„sinceritatea" care-1 caracteri
zează, și aceasta pentru că. cu 
cinism, în această țară, rasismul 
și „supremația albilor" sint pro
slăvite deschis și ridicate la ran
gul de legislație și politică de 
stat. O structură complicată de 
legi acoperă toate asnectele vie
ții dm Republica Sud-Africană. 
Constituția din 1961 proclamind 
cu fermitate „dreptul exclusiv" 
al albilor de a domina viața po
litică, socială și economică a 
țării. Nu există nici un reprezen
tant african în parlament. în 
consiliile provinciale sau muni
cipale. „Politicii, religiei, econo
miei. culturii, educației, nici 
uneia nu i se permite să uite că- 

unei poziții de forță la conferință.
Viitoarea ședință plenară va a- 

vea loc la 6 martie.

HANOI 27 (Agerpres). — Un 
purtător dte cuvînt al Ministe
rului Afacerilor Externe al
R. D. Vietnam a dat publicității 
o declarație in care se arată 
că la conferința cvadriparti- 
tă de la Paris cu privire la 
Vietnam. Statele Unite se stră
duiesc să evite discutarea pro
blemei fundamentale și anume 
încetarea agresiunii americane, 
retragerea totală și necondi
ționată a tuturor trupelor ame
ricane și ale aliaților lor din 
Vietnamul de sud. Intre timp.
S. U.A. continuă să intensifice 
războiul din Vietnamul de sud. 
comițînd noi crime împotriva 
populației.

Guvernul R D. Vietnam, se 
subliniază in declarație, acordă 
un sprijin deplin poziției Fron
tului Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud, potrivit că
reia poporul sud-vielnamez are 
dreptul să lupte împotriva 
agresorilor americani în ori
ce parte a teritoriului viet
namez și el va continua să lup
te pînă ce nu va mai rfimine 
nici lin agresor american pe 
teritoriul vietnamez.

F> e•
AMBASADORUL ROMÂN

ÎN LAOS A PREZENTAT 
\

SCRISORILE DE ACREDITARE

• AMBASADORUL Republi
cii Socialiste România în Laos, 
Constantin Băbeanu, a prezen
tat scrisorile de acreditare rege
lui Sri Savang Vatthana, la 
Luang Prabang.

Cu această ocazie, între re
gele Laosvlui și ambasadorul 
român a avut loc o convorbire 
cordială.

La ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare au fost pre- 
zenți prințul moștenitor, înalți 
demnitari ai curții regale, dele-, 
gatul primului ministru al afa
cerilor externe și alți reprezen
tanți ai M.A.E. Ambasadorul 
român a fost însoțit de membri 
ai ambasadei.

• „DUPĂ încheierea războiu
lui din Vietnam guvernul Tai- 
landei va cere Statelor Unite re
tragerea tuturor forțelor milita
re-americane aflate în prezent 
pe teritoriul tailandez", a decla
rat ministrul afacerilor externe 
al Tailandei, Thant Khoman, în 
ultima zi a vizitei în Japonia. El 
a precizat că prezența în mo
mentul de față a trupelor ameri
cane în Tailanda este legată în 
întregime de războiul vietnamez. 
Totuși Khoman a precizat că, in 
cazul intensificării mișcărilor de 
guerilă, guvernul său va cere a- 
jutor militar din S.U.A.

o CUNOSCUTUL FILOZOF 
german Karl Jaspers a încetat 
din viață în orașul elvețian Ba
sel, în vîrstă de 87 de ani.

rui grup rasial îi aparține. Mo
nopolul albilor asupra puterii 
este total" — se scrie în articol. 
Tn aceste condiții, Congresul Na
țional African (Â.N.C.) se afir
mă ca important purtător de cu
vînt al africanilor din țară. For
mat, inițial, ca să unească dife
rite grupuri etnice într-o singu
ră națiune sud-africană, A.NC. 
duce o luptă neabătută împotri
va „celui mai vicios sistem de 
opresiune și exploatare rasială". 
Din 1912 pînă in 1960, A.N.C. a 
acționat legal, dar, din 1953, au
toritățile i-au îngrădit treptat 
activitatea. Mai întii au fost in
terzise întâlnirile unui număr 
mai mare de zece persoane în 
Zeerust și Sekhukhuniland. pen
tru ca apoi, în 1960, organizația 
să fie interzisă. In 1961, A.N.C. 
s-a hotărît să se pregătească 
pentru lupta armată împotriva 
„apartheidului". Forțe armate 
cunoscute sub denumirea „Um- 

„SECHABA" — 0 TRIBUNA DE LUPTĂ
khanto WeSizwe" („Sulița na
țiunii") reprezintă speranța afri
canilor, ai căror lideri, Nelson 
Mandela, Walter Slsulu, Govan 
Mbeki, zac în închisoarea de pe 
insula Robben.

Rcferindu-se la starea de lu
cruri din Africa de sud-veat, co
mentatorul revistei „SECHABA" 
(al cărui nume ne rămîne necu
noscut, din cauza persecuțiilor 
la care este supusă presa anti- 
rasistă în Africa de sud), rela
tează : „O jumătate de milion de 
africani dim Africa de sud-vest 
(Namibia) sînt supuși aceluiași 
regim discriminatoriu de către 
autoritățile rasiste sud-africane,

Vedere din Zagreb

siciuir
• JANOS KADAR s-a intîlnit 

cu lucrătorii de la Uzina con
structoare de mașini și vagoane 
din Gy6r. Intr-un discurs rostit, 
primul secretar al C.C. al 
P.M.S.U. a amintit importantele 
hotărîri ale Congresului al IX- 
lea al P.M.S.U. EI a declarat că 
partidul va putea raporta înde
plinirea hotărîrilor Congresului.

• JOI AU AVUT loc la Berlin 
funeraliile lui Johannes Dieck- 
mann, fost președinte al Camerei 
Populare și vicepre dinte al 
Consiliului de Stat al Republicii 
Democrate Germane.

TENSIUNE LA BRAZZAVILLE
• TENSIUNEA POLITICA ce 

a cuprins capitala țării, culmi
nată cu arestarea fostului minis
tru de interne și a unor ofițeri 
ai armatei și poliției, a intrat 
într-o nouă fază. In rindul ca
drelor și militanților Mișcării 
naționale a revoluției — partid 
care se află la putere, s-a inten
sificat lnpta pentru influență — 
a declarat Marien Ngonabi pre
ședintele Republicii Congo Braz
zaville. Un apel a fost adresat 
popornlui congolez, chemîndu-1 
să ajute forțele de ordine în ac
țiunea lor împotriva „inamici
lor revoluției". Se preconi-ează, 
de asemenea, noi acțiuni de 
epurare a armatei naționale și a 
poliției.

• IN CADRUL CICLULUI 
„Arta în lume", la centrul cul
tural Belgrad a avut loc 
miercuri seara o festivitate con
sacrată României. Despre evo
luția artei in țara noastră de-a 
lungul secolelor și despre ve
chile relații de prietenie și cola
borare dintre popoarele Româ
niei și Iugoslaviei au vorbit 
prof. unlv. Voislav Djurici, 
Vera Ristici, custodele Muzeului 
Național, pictorița Leposava 
Pavlovici și pictorul Virgil Al- 
mășan.

care sfidează hotărîrea O.N.U. 
de a crea condiții favorabile 
autodeterminării acestei țări". 
Lupta pentru independență este 
condusă de Organizația Poporu
lui din Africa de sud-vest 
(S.W.A.P.O.). Pentru atingerea 
dezideratului dc a aduce in 
fruntea țării un guvern demo
cratic, ales prin vot universal, 
S.W.A.P.O. a creat o armată de 
guerillă.

Un element important in 
lupta comună pentru libertatea 
populației africane din Africa, 
de sud ș! a celei din Rhodesia, 
îl reprezintă alianța dintre 
A.N.C. si Uniunea Poporului A- 
frican Zimbabwe (Z.A.P.U.). In 
timp ce dialogul între Salisbury 
și Londra continuă fără nici un 
rezultat concret, în Rhodesia se 
perpetuează situația inadmisibi
lă, în care o minoritate de 
200 000 de albi dispune de soarta 
a cinci milioane de africani. Ad

ministrația, legea, armata, poli
ția sint toate controlate de albi, 
africanii neavînd, practic, drep
turi politice și fiind supuși mă
surilor opresive.

Aceeași revistă, la rubrica 
„Faptele în negru și alb", ne 
furnizează date privitoare Ia si
tuația din coloniile portugheze. 
In Mozambic și Angola, ■ ni se 
relatează, africanii care satisfac 
anumite „teste" pot fi „asimi
lați" și devin cetățeni „civili
zați". Africanii „asimilați", care 
reprezintă numai 1 la sută din 
cele 12 000 000 de africani din 
Mozambic și Angola, sînt tratați, 
totuși, ca niște ființe inferioare.

Turneîff' 
președintelui 

Nixon
Continuîndu-și turneul vest- 

curopean, președintele S.U.A., 
Richard Nixon, a vizitat joi timp 
de aproape patru ore Berlinul 
occidental.

După succinte convorbiri cu 
membri ai Senatului acestui oraș, 
președintele a rostit o cuvîntare 
la uzinele Siemens în care a re
afirmat politica S.U.A. față de 
Berlinul occidental. In cursul vi
zitei în Berlinul occidental, pre
ședintele S.U.A. a fost însoțit în 
mod demonstrativ de cancelarul
R. F. a Germaniei, Kurt Georg 
Kicsinger, și de ministrul de ex
terne vest-german, Willy Brandt

Președintele Richard Nixon a 
sosit foi după-amiază In Roma. In- 
timpinat de președintele Italiei, 
Giuseppe Saragat, și de alte per
sonalități italiene, președintele
S. U.A. s-a îndreptat de la aero
port direct spre Palatul Quiri- 
nale, unde a început convorbirile 
cu interlocutorii săi italieni. Pe 
parcurs, coloana oficială de ma
șini a fost întîmpinată de demon
strații de protest împotriva 
N.A.T.O. și a bazelor militare a- 
mericane din Italia, împotriva 
războiului din Vietnam.

Un masiv serviciu de ordine a 
fost dislocat pe traseul parcurs 
de președintele Nixon. Intre po
liție și demonstranți au avut loc 
ciocniri violente. Au fost operate 
numeroase arestări.

Majoritatea popu
lației trăiește sub 
amenințarea re
stricțiilor impuse 
de așa-nnmitul ,,E- 
statuto dos Indige- 
nas", care este si
milar „Actelor Ad
ministrației băști
nașilor" din Rhode
sia și Africa de 
Sud. Răspunsul 
mișcărilor de elibe
rare din aceste 
două colonii a fost 
intensificarea luptei 
lor. Frontul de eli
berare din Mozam
bic (F.R.E.L.I.M.O.), 
întemeiat în 1962, sc 
conduce în acțiunile 
sale după un pro

gram bine stabilit, al cărui țel, 
este izgonirea colonialiștilor por
tughezi și eliberarea țării. Arma
ta de guerillă care a deschis pri
mul foc la 25 septembrie 1964 nu
mără in prezent 8 000 de oameni, 
printre care un număr impre
sionant de tineri. Pe teritoriile 
eliberate, F.R.E.L.I.M.O. a in
staurat organe democratice de 
autoguvernare, a inițiat un pro
gram de educație intensă și a 
aplicat, bucurindu-se de ajuto
rul entuziast al țăranilor, anumi
te măsuri in agricultură pentru 
ridicarea producției. Reprezen
tanții poporului dintr-o altă co

La Praga a avut loc o 
ședință a activului preșe
dinților organizațiilor de 
bază ale partidului din în
treprinderile industriale, 
de transporturi, comer
ciale, de comunicații și 
comunale din regiunile 
cehe.

în cuvîntul său la ședință, 
Oldrich Cernik, președintele Gu
vernului federal al R.S. Cehos
lovace, arătînd că situația în țară 
continuă să rămînă serioasă, a 
spus : Noi am subliniat în mod 
consecvent anul trecut că în Ce
hoslovacia clasa muncitoare a 
repurtat o victorie trainică, și 
că forța politică conducătoare a 
întregului popor este Partidul 
Comunist din Cehoslovacia. In 
țara noastră nu are șanse de 
succes crearea unor curente di
verse și direcții politice de opo
ziție. Numai activitatea intensă 
si sistematică a partidului comu
nist. a tuturor comuniștilor poate 
să asigure dezvoltarea socialistă 
în continuare a R.S. Cehos
lovace.

Noi știm, a declarat el în con
tinuare, că ne apropiem de o 
etapă grea, mai ales în dome
niul economiei. Noi vom avea 
nevoie de întregul sprijin al po
porului nostru. Sîntem sincer in
teresați să continuăm dezvoltarea 
colaborării multilaterale și rela
țiilor trainice cu Uniunea Sovie
tică și celelalte țări socialiste.

AMÎNARE LA CAPE KENNEDY
• ADMINISTRAȚIA NAȚIO

NALA pentru cercetarea spațiu
lui cosmic (N.A.S.A.) a hotărit 
să amine cn trei zile lansarea 
navei cosmice „ApoIIo-9“ datori
tă stării nesatisfăcătoare a să
nătății celor trei cosmonaut!. 
Nava, care trebuia să decoleze 
vineri va fi lansată luni la ora 
16,00 G.M.T.

• LA CARACI au avut loc noi 
ciocniri între oponenții și parti
zanii președintelui Ayub Khan. 
Intervenția poliției, care a utili
zat gaze lacrimogene pentru a 
împrăștia pe demonstranți, a 
accentuat gradul de violentă al 
incidentelor. Ciocniri similare 
s-au produs și la Hyderabad, o- 
raș situat de asemenea în Paki
stanul occidental. Guvernul local
a anunțat miercuri seară ellbe- l! 
rarea tuturor deținuților politici.

Convorbiri intre reprezentanți 
ai guvernului R.D.G. și senatului 

din Berlinul occidental
BERLIN 27 (Agerpres). — 

După^ cum anunță agenția 
A.D.N., în după-amiaza zilei 
de 26 februarie a avut loc in 
capitala R.D.G. o convorbire 
între însărcinatul guvernului 
R.D.G., secretarul de stat dr. 
Michael Kohl, și însărcinatul 
Senatului vest-berlinez, direc
torul senatorial Horst Gra- 
bert.

Din însărcinarea guvernului 
R.D.G. secretarul de stat Kohl 
a adresat reprezentantului Se
natului vest-berlinez între
barea dacă Senatul a luat ho- 
tărîrea privind anularea Adu
nării Federale vest-germane 

SEtHnsn
official organ 

african national congress 
of south africa

lonie portugheză. Angola, au 
fondat în 1957 Mișcarea Popu
lară de Eliberare a Angolei 
(M.P.L.A.), pe baza unui număr 
de organizații deja existente in 
țară. Succese deosebite a obținut 
lupta dc eliberare șl în Guineea 
— Bissau. Aici, ne informează 
revista „SECHABA", Parti
dul Independenței Africane 
(P.A.I.G.C.), condus de Amilcar 
Cabrai, a eliberat peste două 
treimi din suprafața țării de sub 
dominația portugheză.

O concluzie evidentă care se 
degajă din materialele publicate 
de revistă este că mișcările de 
eliberare din această parte a 
lumii reprezintă vocea autentică 
a popoarelor africane și sînt 
singura expresie adevărată a 
voinței lor, iar lupta lor, în po
fida dificultăților, se apropie tot 
mai mult de clipa biruinței.

DOINA TOPOR 

Noi considerăm necesar aceasta 
pentru ca de ambele părți să fie 
învinse piedicile provocate de 
evenimentele din august trecut. 
Evoluția de pînă acum stă măr
turie că există premise în această 
direcție.

Referindu-se la unele probleme 
ale construcției economice, pre
ședintele guvernului federal a 
relevat că se află în curs de 
elaborare un statut de funcțio
nare a întreprinderilor socialiste 
cehoslovace și o nouă lege cu 
privire la sistemul de planificare 
a economiei. Societatea socialistă 
din Cehoslovacia, a spus el, nu 
va trcc.e niciodată la un sistem 
în care să existe numai relații de 
piață, fără planificare, și nici pla
nificare fără a fi folosite și re
lațiile de piață.

Tn încheierea cuvîntării. sale, 
premierul cehoslovac a relevat 
importanța pc care o are contri
buția activului de partid în con
cretizarea eforturilor partidului 
îndreptate spre rezolvarea dife
ritelor probleme economice de 
actualitate ale dezvoltării so
cialiste a Cehoslovaciei.

Scrisoarea 
lui U Thant

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, și-a reafirmat poziția 
în legătură cu conflictul din O- 
rientul Mijlociu, într-o scrisoare 
adresată ministrului de externe 
israelian, Abba Eban. El a amin
tit că rezoluția Consiliului de 
Securitate al O.N.U. din 22 no
iembrie 1967, oferă singura bază 
practică pentru realizarea unei 
păci juste și durabile și că pro
grese în această direcție pot fi 
realizate cu sprijinul lui Gunnar 
Jarring și prin cooperarea din
tre marile puteri. U Thant apre
ciază că un prim pas indispen
sabil ar fi afirmarea de către păr
țile în conflict că ele sînt gata 
să aplice rezoluția Consiliului de 
Securitate.

„Singura manieră de a pune 
capăt actelor de terorism este 
aceea de a progresa pe calea u- 
nei reglementări pașnice a pro
blemelor care stau la baza con
flictului din Orientul Apropiat", 
a declarat U Thant.

pe , teritoriul Berlinului occi
dental.

însărcinatul vest-berlinez 
nu a dat un răspuns anga- 
jant.

După părerea guvernului 
R.D.G. — a spus dr. Kohl — 
este necesar să se depună e- 
forturi sincere pentru rezol
varea problemelor imperioase 
ale securității europene și să 
se renunțe la tot ceea ce mă
rește încordarea din inima 
Europei. Noi așteptăm ca și 
Senatul Berlinului occiden
tal să îmbrățișeze acest punct 
de vedere.

Premierul R.D.G., Willi 
Stoph, a arătat în scrisoarea 
adresată la 25 februarie pri
marului vest-berlinez, Klaus 
Schutz, că renunțarea la ți
nerea Adunării federale vest-
germane și la alegerea pre
ședintelui vest-german în 
Berlinul occidental ar contri
bui la diminuarea încordări
lor.

Dacă Adunarea federală 
vest-germană și alegerea pre
ședintelui vest-german nu vor 
avea loc in Berlinul occiden
tal, a arătat în continuare dr. 
Kohl, guvernul R.D.G. este 
dispus să le acorde cetățeni
lor vest-berlinezi posibilita
tea de a-și vizita rudele a- 
flate în capitala R.D.G., cu 
prilejul sărbătorilor de Paști 
din 1969.

Reprezentantul guvernului 
R.D.G. s-a declarat dispus să 
se întîlnească cu reprezentan
tul Senatului vest-berlinez, 
dacă acesta îi va comunica 
hotărîrea Senatului de a nu 
ține Adunarea federală vest- 
germană și alegerea președin
telui federal în Berlinul occi
dental.

Procesul de la

i Los Angeles

• DUPĂ NOUĂ ZILE de au
dieri, în care au depus 56 de 
martori, acuzarea și-a încheiat 
acțiunea intentată lui Sirhan B. 
Sirhan, asasinul senatorului Ro
bert Kennedy. Ultimul martor al 
acuzării, polițistul William Jor
dan, a contestat afirmațiile apă
rării că Sirhan s-ar fi aflat în 
„transă psihică" în momentul co
miterii crimei. El a arătat că la 
primul interogatoriu Sirhan a în
cercat să fie abil și a refuzat 
să-și dezvăluie identitatea și să 
dea orice fel de informații despre 
sine.

clin țările 
socialiste

RElNTÎLNIRE 
LA LEIPZIG

La sfîrșitul acestei săp-
mini,. Leipzigul va cu-
noasle tradiționala ani-
mafie prilejuită de inau-
gurarca unei noi ediții a
tîrgulu i. Despre acest ove-
nimeni l-am rugat să vor-
bească „Scînteii tineretu
lui'' pe HEINZ MEHNERT,
director la Tîrgul de la 
Lei1'—'1.

— Ce nptă specifică aduce 
Leipzigul 'în peisajul mereu 
mai amplu al tîrgurilor in
ternaționale.

— Trebuie amintite mai 
multe elemente caracteristi
ce, și aș începe cu subli
nierea rolului pe care îl are 
tîrgul în stimularea comerțu
lui Est-Vest. Acest rol tre
buie pus în strînsă legătură 
cu marele număr de expo
zanți. Țările socialiste (fără 
R. D. Germană) expun la e- 
diția din acest an pe o su
prafață de 38 000 mp, iar ță
rile capitaliste utilizează 
pentru prezentarea produse
lor lor 70 000 mp. Suprafața 
rezervată doar expozanților 
străini este, deci, mai mare

România la tîrgul de la Leipzig
decit suprafața totală a altor 
tirguri, ceea ce indică posi
bilitățile create pentru o 
largă cunoaștere a disponi
bilităților eventualilor parte
neri comerciali. Dar nu este 
vorba numai de suprafață. 
Importanța tîrgului reiese și 
din numărul expozanților, al 
țărilor reprezentate, din di
versitatea întîinirilor prileju
ite, ca și din volumul tran
zacțiilor încheiate. Mai exis
tă un aspect ce merită a fi 
semnalat : tirgul oferă ocazia 
unor schimburi de experien
ță și a unor interesante con
ferințe tehnice. în multe ca
zuri, lucrurile nu se limitea
ză la expunerea unui produs 
sau a unei mașini, ci sc re
levă și sistemele de lucru, 
procedeele tehnologice.

Interlocutorul nostru a sub
liniat, în continuare, faptul 
că organizatorii tîrgului de 
ia Leipzig sînt prcooupați de 
transformarea în perspectivă 
a acestei manifestări, acor- 
dînd prioritate acelor ramuri 
de producție care favorizează 
în cel mai înalt grad pro
gresul tehnic : mașini-unelte, 
electronica, tehnica automa
tizării. chimia etc.

— Ce ne puteți spune. în 
plus, despre actuala ediție a 
tîrgului ?

— Vor participa peste 10 000 
expozanți, din 65 de țări, și 
așteptăm, potrivit calculelor 
preliminare, 600 000 vizitatori, 
din 80 de țări. Caracteristică 
pentru acest tîrg este lărgirea 
suprafețelor de expunere 
pentru sectoarele industriale 
care influențează în însem
nată măsură ritmul revoluției

Consfătuirea conducătorilor Comitetelor 
și Ministerelor pentru Știință și Tehnică 

din țările membre ale C.A.E.R.
în zilele de 26 șl 27 februarie 

1969 la Moscova a avut loc cea 
de-a doua Consfătuire a condu
cătorilor Comitetelor și Minis
terelor pentru Știință și Tehnică 
din țările membre C.A.E.R. în 
comunicatul publicat se arată :

La Consfătuire au fost puse 
de acord măsuri practice pri
vind admcirea colaborării țări
lor membre ale C.A.E.R, în do
meniul informării științifice și

• LA GENEVA au loc lucră
rile celei de-a 43-a sesiuni a 
Consiliului Executiv al Organi
zației Mondiale a Sănătății, care 
dezbate problemele privind pro
gramul și bugetul Organizației 
pe anul 1970, eradicarea unor 
boli cu extindere în masă, pre
venirea accidentelor de circula
ție, etc.

Reprezentantul țării noastre în 
Consiliu, prof. dr. loan Moraru, 
adjunct al ministrului sănătății, 
în intervențiile sale a expus ex
periența României în aceste do
menii si a făcut sugestii care 
s-au bucurat de atenția membri
lor Consiliului Executiv. 

tehnico-științifice. Astfel, 
ș-au acordat mașinilor-unelte 
3 000 mp în plus, ceea ce va 
permite o mai cuprinzătoare 
prezentare a acestui sector 
esențial. Multe din produsele 
și mașinile prezentate sc re
levă prin noi procedee, prin 
soluții inedite aduse unor 
probleme tehnice pînă acum 
nerezolvatc.

Din datele puse la îndemî- 
nă de interlocutorul nostru, 
reiese că 4 500 de întreprin
deri din R. D. Germană vor 
înfățișa partenerilor econo
mici externi o ofertă multi
plă. Uniunea Sovietică va 
expune pe o suprafață de 
13 000 mp. Dintre expozanții 
apuseni se distinge Republi
ca Federală a Germaniei, 
care va prezenta produse pe 
25 000 mp. Sint reprezentat! 
expozanți din 26 de state ca- « 
pitaliste și îndeosebi din 
Franța, Marea Britanie, Ita
lia, Austria, Suedia, Olanda, 
Belgia, Elveția și S.U.A. 25 
de țări în curs de dezvoltare 
completează tabloul partici
pării externe.

— Care sînt efectele de or

din comercial ale tîrgului 
pentru R. D. Germană ?

— Produsele pe care R. D. 
Germană le înfățișează la 
tîrg reflectă importantele 
succese pe care Ie-a repurtat 
economia noastră. Amintesc 
în acest sens, creșterea veni 
(ului național in 1968 cu 5,3 
la sută față de anul preci 
dent. în acest context trebuie 
plasată și sporirea exportului 
cu 9 la sută. în 1968, Ia cele 
două ediții ale tirgului de la 
Leipzig, R. D. Germană a în
cheiat importante tranzacții 
comerciale : în valoare de 6 
miliarde mărci în primăvară 
și de aproape 3 miliarde 
mărci in toamnă.

Heinz Mchuert ne-a vorbit, 
mai departe, despre gama va
riată de produse pe care 
R.D.G. le oferă, insistind a- 
supra unor recente realizări 
tehnice, ca și despre relațiile 
pe care țara sa le are pe plan 
economic atît cu țările socia
liste, cit și cu cele capitaliste.

în încheiere, citeva amă
nunte despre participarea 
României la tîrg. Țara noas
tră va expune pe o suprafață 
de 1 900 mp. Vizitatorii vor 
putea face cunoștință cu cî- 
teva creații ale inginerilor, 
tehnicienilor șl muncitorilor 
din România : strunguri-ca- 
rusel, betoniere, micromotoa- 
re, freze universale, instalații 
pentru preîntîmpinarea erup
țiilor, instalații de foraj, 
tractoare etc. Vor fi expuse, 
de asemenea, și produse ale 
altor ramuri industriale.

E. O.

tehnice și au fost examinate 
probleme iegate de colaborarea 
țărilor' interesate în efectuarea 
unor cercetări din domeniul 
științei conducerii și automati
zării.

Participant!! la Consfătuire au 
avut._ de asemenea, un schimb 
de păreri si au căzut de acord 
asupra unor probleme de orga
nizare a colaborării în domenii 
științifice care au însemnătate 
deosebită pentru economia na
țională, pe calea folosirii celor 
mai eficiente forme de diviziune 
a muncii.

în timpul Consfătuirii a avut 
loc semnarea de către reprezen
tanții guvernelor Republicii 
Populare Bulgaria, Republicii 
Socialiste Cehoslovace, Republi
cii Democrate Germane, Repu
blicii Populare Mongole, Repu
blicii Populare Polone, Republi
cii Socialiste România, Republi
cii Populare Ungare și Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste 
a convenției privind înființarea 
centrului international de in
formare științifică și tehnică.

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