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Proletari din toate țările, unîți-vă!
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Votînd candidații Frontului 
Unității Socialiste, votați 
pentru satisfacerea tot mai 
deplină a cerințelor materiale 
și culturale ale oamenilor 
muncii, pentru o viață tot 

mai bună și îmbelșugată!
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MAREA ADUNARE ELECTORALĂ DIN CAPITALĂ—
0 IMPRESIONANTĂ MANIFESTARE A ÎNCREDERII NEZDRUNCINATE 

A ÎNTREGULUI POPOR ÎN PARTIDUL COMUNIST ROMÂN
Campania electorală, care a 

dominat timp de două luni în
treaga viață politică a țării, a 
culminat vineri cu o mare 
adunare electorală în cadrul că
reia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui de Stat, candidat dl Frontu
lui Unității Socialiste in circum
scripția electorală nr. 1 — 23 
August, pentru alegerile de de- 
putați in Marea Adunare Națio
nală, a rostit o amplă cuvîntare.

Stimulînd pe scara între
gii națiuni spiritul civic de 
înaltă responsabilitate față de 
prezentul și viitorul patriei so
cialiste, campania electorală s-a 
desfășurat in atmosfera eferves
centă a interesului politic una. 
nim, al entuziasmului general, 
cu care întregul popor se pregă
tește să sărbătorească împlinirea 
unui sfert de veac de la elibe
rarea patriei.

Larga participare a maselor la 
dezbaterea multilaterală a pro
blemelor politicii noastre interne 
și externe, afirmarea plenară a 
inițiativei cetățenești în toate do
meniile vieții prilejuite de întru
nirile cetățenești ilustrează de
mocratismul profund în clima
tul căruia poporul român își exer
cită liber politica sa suverană, 
croindu-și soarta potrivit năzu
ințelor sale supreme.

In după-amiaza acestei zile, 
zeci și zeci de mii de cetățeni se 
îndreptau spre Piața Palatului 
Republicii din inima Capitalei, 
pentru a lua parte la impresio
nanta întrunire electorală. Trep
tat, întreaga piață devine neîn- 
căpătoare: pe Calea Victoriei, 
pînă spre Palatul Telefoanelor și 
spre străzile care converg spre a- 
cest loc, numărul cetățenilor 
crește necontenit. Mulțimea poar
tă pancarte pe care sînt înscrise 
cuvinte pline de căldură și în
credere în Partidul Comunist, 
căruia îi datorăm toate cuceririle 
în opera fără egal înfăptuită de 
popor.

Un freamăt de entuziasm cu
prinde întreaga piață, izbuc
nesc urale. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu ceilalți 
conducători de partid și de stat, 
se îndreaptă dinspre sediul Co
mitetului Central al Partidului, 
printr-un culoar viu, format de 
cetățeni, spre Palatul Republicii. 
Mulțimea ovaționează puternic 
pentru Partidul Comunist Ro
mân și conducerea sa, exprimînd 
dragostea fierbinte a oamenilor 
muncii față de partid, față de 
patria socialistă. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ceilalți con
ducători răspund cu căldură ma
nifestărilor de înaltă prețuire și

NICOLAE DASCALESCU

MIRCEA IONESCU

(Continuare în pag. a IlI-a)

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,

Cetățeni ai Republicii Socialiste 
România,Doresc, în primul rînd, să exprim cele mai vii mulțumiri cetățenilor din circumscripția I București, care mi-au a- cordat încrederea lor, propunîndu-mâ candidat în alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională. (Aplauze, u- rale). Totodată, folosesc acest prilej pentru a adresa calde mulțumiri oamenilor muncii din ■ întreaga țară pentru încrederea manifestată față de toți candidații Frontului Unității Socialiste. In aceste manifestări noi vedem o expresie a încrederii întregului popor în Partidul Comunist Român, în politica sa marxist- leninistă, politică pe deplin corespunzătoare intereselor vitale ale națiunii noastre socialiste. (Aplauze îndelung re

petate).în cursul depunerii candidaturilor pentru Marea Adunare Națională șl pentru consiliile populare, în cadrul campaniei electorale, au avut loc nenumărate întîlniri, adunări și mitinguri la care au participat milioane de cetățeni. Caracteristica principală a acestor manifestări este dezbaterea deschisă și multilaterală a problemelor dezvoltării patriei noastre, a căilor pentru ridicarea continuă a nivelului de trai material și cultural al întregului popor. (Aplauze 
puternice). Se poate spune că întreaga campanie electorală s-a transformat în- tr-o uriașă manifestare a unității poporului nostru în jurul partidului și guvernului, a voinței nestrămutate a tuturor celor ce muncesc de a înfăptui neabătut politica internă și externă a partidului și guvernului. (Aplauze pu
ternice).Criticile aduse muncii unor consilii populare și altor instituții de stat și obștești, propunerile făcute cu acest prilej, sînt tot atîtea dovezi ale preocupării maselor largi populare de a asigura înfăptuirea fermă a politicii partidului. Marea Adunare Națională, consiliile populare ce vor fi alese, toate organele de partid și de stat au datoria de a studia cu toată atenția problemele ridicate în dezbaterile publice din cadrul campaniei electorale și de a lua măsurile ce se impun pentru soluționarea lor corespunzătoare.Acum, la încheierea campaniei electorale, putem constata cu satisfacție că ea a prilejuit o largă confruntare de păreri asupra tuturor problemelor eco- nomico-sociale actuale ale țării, asupra activității desfășurate pentru traducerea în viață a programului de dezvoltare multilaterală a patriei.Campania electorală s-a desfășurat sub semnul profundului democratism al noii noastre orînduirî, creat pe fundamentul cuceririlor revoluționare ale oamenilor muncii, al măsurilor adoptate de partid și de stat pentru asigurarea condițiilor necesare participării plenare a maselor populare la conducerea țării. (Aplauze). Democratismul nostru socialist își găsește în aceste zile o puternică expresie în faptul că oamenii muncii dezbat principalele aspecte ale politicii noastre interne și externe care

privesc prezentul și viitorul patriei, se consfătuiesc cu candidații Frontului Unității Socialiste, cei cărora la 2 martie urmează să le dea mandatul de reprezentanți în organele puterii — Marea Adunare Națională și consiliile populare — asupra problemelor gospodăririi țării, a orașelor și comunelor, își exprimă liber opinia, voința și aspirațiile. Climatul de intensă activitate socială și politică existent în întreaga țară demonstitază că poporul nostru este cu adevărat liber și stăpîn în patria sa, suveran în exercitarea puterii, că el își hotărăște singur soarta, corespunzător intereselor sale su
preme. (Aplauze îndelung repetate).Aceasta insuflă fiecărui cetățean, indiferent de categoria socială, profesiune sau naționalitate, convingerea că se poate afirma neîngrădit pe tărîmul vieții sociale, că își poate manifesta nestingherit energia, capacitatea și talentul în slujba patriei, a progresului României pe drumul socialismului și comunismului. (Aplauze puternice, urale).

Stimați tovarăși,Anul acesta se împlinesc 25 de ani de la eliberarea patriei noastre de sub jugul fascist; această împrejurare conferă alegerilor de la 2 martie 1969 o însemnătate și o semnificație deosebită. Aceste 

alegeri prilejuiesc un bogat bilanț de realizări, de succese remarcabile obținute de poporul român, sub conducerea partidului comunist, pe drumul făuririi socialismului, al înfloririi patriei, al bunăstării și fericirii.Cei mai în vîrstă își reamintesc în ce situație se găsea țara noastră acum 25 de ani. Subordonarea față de Germania nazistă, participarea, alături de forțele hitleriste la războiul împotriva Uniunii Sovietice, jefuirea bogățiilor țării de către armatele germane aduseseră România la marginea catastrofei naționale. In acele condiții, dovedindu-se la înălțimea răspunderii sale revoluționare, naționale, Partidul Comunist Român a acționat cu fermitate, în unitate cu forțele muncitorești, democratice, naționale, pentru răsturnarea dictaturii fasciste, ieșirea din războiul antisovietic și alăturarea țării noastre la coaliția anti- hitleristă în lupta pentru eliberarea deplină a patriei și zdrobirea definitivă a Germaniei fasciste. (Aplauze puternice).Desfășurarea evenimentelor este cunoscută și nu doresc acum să mă o- presc asupra lor. Vreau însă să subliniez că fără înfăptuirea actului istoric de la 23 August 1944 România s-ar fi găsit într-o situație greu de imaginat. Consider că îndeplinesc o îndatorire sfîntă exprimînd, și cu acest prilej, recunoștința întregului nostru popor față de cei care au luptat pentru eliberarea țării și care nu se mai află astăzi printre noi. (Aplauze puternice).Doresc, de asemenea, să subliniez și acum că poporul nostru dă o înaltă prețuire contribuției hotărîtoare aduse de Uniunea Sovietică, de Armata Roșie, la înfrîngerea fascismului și la eliberarea totală a României (Aplauze puternice). Lupta purtată în comun de ostașii români și sovietici a pus bazele prieteniei de tip nou între popoarele noastre.Consider, de asemenea, de datoria mea să amintesc și de contribuția ostașilor celorlalte țări aliate la zdrobirea fascismului. Vreau să subliniez totodată importanța luptei eroice duse de toate popoarele cotropite, în frunte cu partidele comuniste, împotriva hitlerismului. Lupta forțelor patriotice împotriva ocupanților fasciști a avut un rol deosebit în cucerirea victoriei, demonstrînd încă o dată că nici o forță din lume nu poate îngenunchia popoarele hotărîte să-și apere, cu prețul celor mal mari jertfe, libertatea și independența. (Aplauze 
îndelung repetate).Am făcut această evocare pentru a pune mai clar în lumină profundele schimbări săvîrșite în cei 25 de ani care au trecut de la eliberarea țării. Atît înfăptuirea actului istoric de la 23 August, cît și toate marile transformări de pînă acum în structura societății noastre, în modul de viață al poporului, se datoresc Partidului Comunist Român 

care s-a dovedit la înălțimea măreței sale misiuni istorice, la înălțimea răspunderii față de națiunea noastră, față de cauza socialismului și comunismului. (Aplauze puternice, urale și ovații).

Dragi tovarăși,în cei patru ani care au trecut de la alegerile precedente, întreaga energie creatoare a poporului nostru a fost îndreptată spre îndeplinirea programului adoptat de Congresul al IX-lea al partidului. Rezultatele obținute în primii trei ani ai cincinalului, și prevederile pe 1969 sînt superioare planului; ele dovedesc realismul Directivelor Congresului, dîndu-ne convingerea că cincinalul va fi nu numai realizat, ci și depășit. Ritmul anual de creștere a producției industriale a fost în acești trei ani de peste 12 la sută ; în chimie ritmul a fost de 21 la sută, în construcțiile de mașini de 16 la sută, în energia electrică de 20 la sută, în industria ușoară de 12 la sută. Un accent deosebit s-a pus pe producția de mașini-unelte, pe electronică și electrotehnică, ramuri pentru care s-au întocmit programe speciale conținînd prevederi de dezvoltare cu mult superioare celor cuprinse în planul cincinal.în ultimii ani au fost adoptate o serie de măsuri în direcția organizării mai bune a muncii, folosirii mai raționale a capacităților de producție, reducerii cheltuielilor materiale de producție, creșterii eficacității economice. Rezultatele pozitive obținute în aceste direcții într-un mare număr de întreprinderi evidențiază rezervele deosebite existente în industria noastră.în domeniul agriculturii, cu toate condițiile climaterice nefavorabile din 1968, în ultimii trei ani producția a crescut cu circa 12 la sută, asigurîn- du-se în condiții bune aprovizionarea populației cu produse agroalimentare. Merită subliniate rezultatele pozitive obținute de întreprinderile agricole de stat ca urmare a măsurilor de îmbunătățire a organizării activității lor. Recenta plenară a conducerii uniunilor cooperatiste a reliefat, de asemenea, progresele obținute în consolidarea economică a unui număr tot mai mare de cooperative agricole de producție. Agricultura noastră socialistă — cooperatistă și de stat — și-a dovedit din plin trăinicia, superioritatea.în acești ani, statul a alocat peste 160 de miliarde lei pentru investiții, cea mai mare parte a mijloacelor materiale și financiare fiind îndreptată spre dezvoltarea bazei tehnico-materiale a industriei și agriculturii. în ultimii trei ani au intrat în producție circa 700 mari capacități industriale, însemnate sume au fost alocate pentru dezvoltarea învățămîritului și cercetării științifice. în același timp, statul a acordat o atenție sporită construcțiilor de locuințe, spitale, creșe și alte edificii social- culturale.
(Continuare în pag. a ll-a.)
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CUVI'NTAREA TOVARĂȘULUI NICO.AE CEAUȘESCU
(Urmart din pag. I)în perioada la care mă refer, venitul național a crescut cu circa 8 Ia sută anual, ceea ce a permis atît alocarea 

unor sume sporite pentru acumulări — circa 30 la sută din venitul național — cit și creșterea continuă a nivelului de trai al celor ce muncesc. După cum se știe, încă în 1967, cu un an mai devre
me decât se prevăzuse, au fost mărite salariile mai mici; de aceste sporuri au beneficiat peste 1 000 000 de salariați. Pensiile au fost majorate cu circa 30 la sută, iar anul acesta se măresc salariile oamenilor muncii din toate ramurile de activitate. Este adevărat, în același timp, unele prețuri au fost corectate în sensul măririi lor ; aceste măsuri au fost determinate de faptul că activitatea sectoarelor respective era deficitară. Paralel, însă, prețurile la o serie de produse au fost reduse. Bilanțul ansamblu- lului măsurilor luate în domeniul nivelului de trai este pozitiv ; veniturile reale ale salariaților au crescut cu peste 14 la sută în 1963 față de 1965 ; în a- ceeași perioadă veniturile reale ale țărănimii au crescut cu circa 13 la sută, în felul acesta, sînt condiții ca prin măsurile de majorare a salariilor, în 1970 să se realizeze prevederile Congresului al IX-lea cu privire la creșterea nivelului de trai al celor ce muncesc. (Aplauze 

puternice). Ținînd seama că salariații cu venituri mai mici și cu copii fac mai greu față cerințelor traiului, Comitetul Executiv a hotărît ca, începînd de la 1 martie a.c., să se sporească alocația pentru copii cu 30 de lei de fiecare copil, pentru salariații care au salarii pînă la 1 300 lei. (Aplauze). în acest fel, această categorie a populației va beneficia anual de venituri suplimentare de circa 700 milioane de lei. (Aplauze pu
ternice).

Dezvoltarea impetuoasă a economiei naționale a asigurat crearea a numeroase noi locuri de muncă, numărul salariaților crescînd cu aproape o jumătate de milion. Aceasta a făcut ca și fondul de salarii să sporească pe ansamblu cu peste 14 miliarde lei. Ca urmare, fondul de mărfuri desfăcute prin comerțul de stat și cooperatist a sporit cu 28,8 la sută în 1968 față de 1965.Aceste date sintetice vorbesc elocvent despre consecvența cu care partidul și guvernul înfăptuiesc programul de ridicare a nivelului de trai material și spiritual al poporului — țelul suprem al politicii noastre, al întregii noastre activități (Aplauze îndelungate). Desigur, vorbind despre creșterea nivelului de trai, nu uităm nici un moment că mai sînt numeroase familii de oameni ai muncii care au încă venituri mici și care fac cu greu față necesităților vieții. Trebuie să spunem că mai avem încă mult de făcut pentru a asigura un nivel de viață corespunzător pentru toți cetățenii patriei noastre. Tocmai de aceea este necesar să ne concentrăm toate eforturile în direcția dezvoltării tot mai rapide a economiei naționale și, pe a- ceastă bază, să creăm condițiile necesare sporirii veniturilor celor ce muncesc, creșterii nivelului de trai material și cultural al întregului popor. Vom face totul pentru a realiza cît mai curînd acest obiectiv. (Aplauze puternice, urale 
și ovații îndelungate).Evidențiind toate marile noastre realizări nu omitem că în activitatea desfășurată în această perioadă au fost și lipsuri. în unele ramuri și sectoare, în unele întreprinderi și instituții, în munca unor organe de partid și de stat persistă neajunsuri care se reflectă în viața economică, în rezultatele obținute în producție. Nu peste tot mijloacele materiale și financiare sînt folosite rațional și economic. Mai avem capacități de producție neutilizate încă integral. După unele calcule sumare, prin mai buna organizare a producției și a muncii, prin folosirea integrală a actualelor capacități și prin alte măsuri tehnico- organizatorice s-ar putea obține, fără cheltuieli suplimentare, un spor de producție de 15—20 la sută. Desfășurarea ritmică a procesului de producție este influențată, de asemenea, negativ și de lipsurile ce se mai manifestă în aprovizionarea tehnico-materială a întreprinderilor.Insist în mod deosebit asupra acestor deficiențe, pentru că lichidarea lor trebuie să stea în centrul atenției organelor de partid și de stat, a tuturor colectivelor de oameni ai muncii din întreprinderi.Rezerve mari avem și în domeniul Investițiilor ; cu toate reducerile de cost obținute în ultimii doi-trei ani, construim încă scump ; pe alocuri se mai menține tendința spre grandomanie.. Este simptomatic în acest sens faptul că și presa și televiziunea ne prezintă mai mult aspectul arhitectonic al construcțiilor, nu latura lor funcțională, nu eficiența economică a investițiilor care depinde în primul rînd de dotarea cu mașini și utilaje, de buna utilizare a tehnicii noi. Nici ritmul executării unor investiții nu este încă mulțumitor. Chestiunea realizării la timo și în cele mai bune condiții a investițiilor trebuie să devină o preocupare majoră, constantă, pentru toate departamentele, pentru toate întreprinderile, pentru toate organele de partid și de stat.Am făcut unele remarci critice în legătură cu anumite aspecte ale activității noastre economice cu convingerea că oamenii muncii — stăoînii tuturor bogățiilor țării — înțeleg fantul că stă în puterea noastră să lichidăm în cel mai scurt timo lipsurile, să asigurăm progresul rapid al desăvîrșirii construcției socialismului în România. (Aplauze 
puternice).Marile realizări în dezvoltarea economico-socială a țării noastre au cerut eforturi mari din partea întregului nostru popor. Fiecare cetățean are însă satisfacția de a putea spune că aceste eforturi n-au fost zadarnice : România a devenit într-o perioadă istorică scurtă o țară cu o industrie puternică, în plină dezvoltare, și cu o agricultură în plin proces de modernizare, cu o știință și cultură avansată.în realizarea acestor remarcabile progrese, eforturile mari ale poporului român s-au împletit cu efectele pozitive ale dezvoltării colaborării și cooperării economice și tehnico-științifice cu toate țările sistemului mondial socialist. Nod apreciem rolul important al colaborării economice eu țările membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc șl 

cu celelalte țări socialist» șl sîntem hotăriți să acționăm și în continuare pentru dezvoltarea acestor relații. 
(Aplauze). în această colaborare vedem calea sigură a progresului fiecărei țări socialiste și, totodată, a creșterii forței economice a întregului sistem socialist mondial — care nu se poate baza decît pe înflorirea economico-socială a fiecărui stat socialist. (Aplauze).în același timp, pentru țara noastră au avut și au importanță și relațiile de colaborare șl cooperare economică și tehnico-știir.țifică atît cu țările capitaliste mai avansate, cît și cu țările în curs de dezvoltare. Noi pornim de la realitatea incontestabilă că în condițiile uriașului progres tehnico-știln- țific contemporan, progresul rapid al fiecărei țări este legat de participarea activă la diviziunea internațională a muncii. Orice izolare nu poate duce decît la stagnare, la rămînere în urmă, cu repercusiuni adînci asupra întregii dezvoltări eecnomico-sociale a țării respective. Tocmai de aceea, țara noastră va dezvolta și în viitor relații de colaborare și cooperare multilaterale cu toate țările, indiferent de orîndui- rea lor socială, pe baza avantajului reciproc și a neamestecului în treburile interne. (Aplauze îndelungate).

Stimați tovarăși,Tot ce a înfăptuit poporul român în acest sfert de veac demonstrează justețea politicii marxist-leniniste a partidului nostru, care a aplicat în mod creator legile generale ale construcției socialiste la condițiile concrete ale României. Pe drumul făuririi depline a socialismului în patria noastră sînt necesare încă eforturi mari în toate domeniile de activitate. Pentru a asigura realizarea programului elaborat de Congresul al IX-lea și a hotărârilor Conferinței Naționale a partidului avem în continuare de înfăptuit planurile pe anii 1969—1970. Avem toate condițiile pentru atingerea mărețelor obiective pe care partidul le-a pus în fața poporului nostru. Sîntem convinși că, prin munca avîntată a clasei muncitoare, a țărănimii, a intelectualității, a tuturor celor ce muncesc fără deosebire de naționalitate, vom traduce în viață actualul plan cincinal de dezvoltare multilaterală a patriei noastre. Frontul Unității Socialiste își ia angajamentul să facă totul pentru a asigura mersul tot mai ferm al României pe calea progresului și civilizației socialiste. (Aplauze puternice, îndelung 
repetate, ovații și urale).Paralel cu intensa activitate pentru realizarea cincinalului actual, pe baza hotărîrii Comitetului Executiv al Comitetului Central al partidului, în prezent se elaborează planul cincinal pentru perioada 1971—1975 și liniile directoare ale programului de dezvoltare a României pînă în 1980. Țin să subliniez importanța’ deosebită a viitoarelor două planuri cincinale ale țării noastre, rolul lor hotărîtor pentru făurirea multilaterală și deplină a socialismului în România, pentru crearea condițiunilor necesare trecerii treptate spre comunism 
(Aplauze puternice). Obiectivul lor fundamental va fi realizarea unei industrii moderne, puternice și a unei agriculturi înaintate care să asigure din belșug produse agro-alimentare — crearea, pe această bază, a condițiilor pentru satisfacerea cît mai deplină a cerințelor materiale și spirituale ale tuturor membrilor societății. Totodată, prin făurirea deplină a socialismului, orînduirea cea mai dreaptă și mai umană din cîte a cunoscut omenirea pînă acum, înțelegem asigurarea, la scara întregii societăți, a egalității și echității sociale, dezvoltarea democrației socialiste în toate sectoarele de activitate, crearea condițiilor pentru participarea, la toate nivelurile, a maselor largi populare la e- laborarea și aplicarea hotărîrilor privind desfășurarea întregii vieți economice și politice.Următorul plan cincinal, ca și liniile directoare de dezvoltare pînă în 1980, vor pune în centrul eforturilor noastre economice continuarea în ritm susținut a industrializării țării. Ne propunem ca în această perioadă să lichidăm în mare măsură rămînerea în urmă față de țările cu o industrie avansată și să ne a- propiem de nivelul lor de dezvoltare, a- tît din punct de vedere al producției pe locuitor, al productivității muncii, cît și al venitului național, și deci al nivelului de trai material și spiritual. 
(Aplauze). înfăptuirea acestui obiectiv este hotărîtoare pentru construcția deplină a socialismului în țara noastră. Pentru realizarea sa vom concentra e- forturile în următoarele direcții principale : valorificarea superioară a materiilor prime interne ; dezvoltarea cu prioritate a bazei energetice și a producției de energie electrică ; dezvoltarea producției siderurgice prin realizarea în 1975 a circa 10 milioane tone oțel și creșterea ponderii oțelurilor aliate și de calitate superioară ; diversificarea și ridicarea calității tehnice a producției industriei construcțiilor de mașini, a- cordîndu-se o mai mare atenție producției de mașini-unelte de tehnicitate superioară ; asigurarea unui ritm mai înalt de dezvoltare a industriei electrotehnice și electronice ; accelerarea dezvoltării în continuare a industriei chimice, pentru care dispunem de materiile prime necesare și, în mod deosebit, a producției de mase plastice șl de fibre sintetice ; sporirea și diversificarea materialelor de construcții necesare dezvoltării rapide a tuturor sectoarelor economice și social-cul- turale, precum și satisfacerii nevoilor cetățenilor ; dezvoltarea într-un ritm susținut a industriei ușoare și alimentare pentru a asigura a gamă tot mai bogată de bunuri de larg consum.Paralel cu eforturile pentru creșterea capacității și a nivelului industriei noastre, ramura conducătoare a economiei naționale, o atenție deosebită se va acorda agriculturii, astfel îneît a- ceasta să asigure realizarea unei producții de cereale, plante tehnice și legume la nivelul producției țărilor cu o agricultură avansată. în acest scop vom spori producția de îngrășăminte, ierbi- cide și insectofungicide și vom asigura mecanizarea complexă a lucrărilor a- gricole ; vom intensifica lucrările de a- meliorare a solului și de irigații în așa fel ca pînă în 1980 să amenajăm pentru irigații circa 3 milioane și jumă
tate hectare ; o atenție deosebită se va 
acorda zootehniei, atît în ce privește 
creșterea numărului de animale și pă

sări, cît și îmbunătățirii raselor șl ridicării productivității lor.în conformitate cu Directivele Comitetului Executiv al Comitetului Central, în următorul cincinal se va intensifica ritmul construcției de locuințe și se va dezvolta baza materială a învățămîntului, științei șl ocrotirii sănătății poporului. Ținînd seama de creșterea rolului științei în dezvoltarea economico-socială, vom intensifica activitatea de cercetare, punînd pe primul plan rezolvarea problemelor de care depinde progresul rapid, multilateral al patriei. Va trebui continuată acțiunea de perfecționare și modernizare a învățămîntului, pentru a asigura pregătirea cadrelor necesare de ingineri, tehnicieni și muncitori calificați, pentru toate sectoarele de activitate. Se va acorda, de asemenea, atenția cuvenită dezvoltării activității cultural-artistice, creării condițiilor pentru ridicarea continuă a nivelului de cultură a întregului popor.Pentru a înțelege amploarea dezvoltării României în următorul cincinal, mă voi referi la cîteva date sintetice : după studiile preliminare cu privire la programul de dezvoltare a economiei naționale în următorul cincinal rezultă că în perioada 1971— 1975 se va obține un volum al producției materiale mai mare decît cel realizat în întreaga perioadă a primelor trei cincinale 1951—1965.Se prevede ca industria — ramură conducătoare în economie — să asigure în cincinalul următor o producție de 1,5 ori mai mare decît producția industrială obținută în cei 15 ani (1951—1965).Creșteri însemnate sînt prevăzute la produsele industriale de bază. Astfel, producția de oțel, de energie electrică, autocamioane, mobilă, va fi de circa două ori mai mare decît cea realizată în întreaga perioadă a anilor 1951—1965. Producția de cărbune, gaz metan, tractoare, ciment, încălțăminte, carne și ulei va depăși, în viitorul plan cincinal, producția primelor trei cincinale luate la un loc.Pe această bază, se prevede sporirea în ritm susținut a produsului social și venitului național, al căror volum va depăși în următorul cincinal pe cel obținut în toți cei 15 ani (1951—1965).Ca urmare a creșterii potențialului e- conomic al țării, volumul investițiilor destinat dezvoltării ramurilor productive și activităților social-culturale va fi de 1,5 ori mai mare față de cel realizat în anii 1951—1965.Dezvoltarea producției materiale, sporirea rapidă a venitului național vor permite o creștere corespunzătoare a nivelului de trai al populației. Fondul de salarii și volumul desfacerii de mărfuri destinate populației prin comerțul socialist vor fi în cincinalul 1971—1975 mai mari decît fondul de salarii și volumul de mărfuri desfăcut populației în întreaga perioadă de 15 ani (1951—1965).Din fondurile de stat și pe bază de credite va fi construit un număr de apartamente de 2 ori mai mare decît în primele trei cincinale.După cum vedeți, tovarăși, în fața noastră se deschid perspective mărețe. Realizarea acestor obiective va duce la creșterea generală a bunăstării poporului, la ridicarea nivelului de civilizație a patriei noastre. 
(Aplauze puternice) Pentru înfăptuirea acestor minunate perspective, Frontul Unității Socialiste vă cheamă să vă uniți eforturile. Prin votul de la 2 martie, oamenii muncii își vor manifesta voința fermă de a realiza aceste aspirații, de a înfăptui acest program de progres și prosperitate, de a asigura înflorirea continuă a națiunii noastre socialiste. (Aplauze îndelungate, ovații 
și urale).

Dragi tovarăși,Pentru a întregi tabloul activității interne desfășurate de partid și guvern, mă voi referi, pe scurt, la măsurile luate în direcția perfecționării planificării și conducerii economiei, a întregii vieți sociale.După cum este cunoscut, pe baza hotărîrilor Congresului al IX-lea și ale Conferinței Naționale a partidului, Comitetul Central și guvernul au desfășurat o intensă activitate în scopul îmbunătățirii continue a organizării societății noastre. Intreprinzînd aceste măsuri, partidul nostru a pornit de la faptul că schimbările petrecute în structura socială a României, dezvoltarea rapidă a forțelor de producție impun, ca o necesitate obiectivă, perfecționarea formelor de organizare, planificare și conducere a întregii activități eco- nomico-soclale. Viața ne demonstrează la fiecare pas că ceea ce a corespuns anumitor condiții, unui anumit stadiu de dezvoltare, nu mai corespunde etapei actuale, că pentru a merge înainte trebuie înlocuit tot ce este perimat și adoptate forme organizatorice și metode de muncă noi, corespunzătoare condițiilor concrete de azi.Unul din sensurile majore ale măsurilor adoptate în ultimii ani este perfecționarea întregii suprastructuri a societății noastre, crearea cadrului adge- vat pentru participarea mai activă șl mai directă a maselor largi populare la dezbaterea problemelor fundamentale ale politicii interne și externe, la elaborarea hotărîrilor șl măsurilor privind progresul continuu al României pe calea socialismului. (Aplauze). Noi considerăm că în esență problema dezvoltării continue a democrației socialiste este problema participării poporului la conducerea întregii activități a statului. Drepturile și libertățile socialiste ale maselor au fost. consfințite în noua Constituție a țării, adoptată după Congresul al IX-lea, care garantează practic, prin toate prevederile ei, exercitarea conducerii statului de către poporul însuși. Un loc central în cadrul măsurilor luate în această direcție îl ocupă noua organizare teritorial-administrativă a țării, acordarea unei largi autonomii șl sporirea atribuțiunilor consiliilor populare de toate categoriile. De asemenea, pe linia adîncirii democrației noastre socialiste au fost promulgate noi legi, printre care Codul penal, s-au luat măsuri de îmbunătățire a organizării statale, de perfecționare a activității Marii Adunări Naționale, a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri. Aceste măsuri au drept scop întărirea legalității socialiste, crearea cadrului legal 
adecvat pentru desfășurarea în cele mal 
bune condlțiuni a vieții sociale, pentru 
înlăturarea abuzurilor și ilegalităților 

de orice fel, pentru garantarea In fapt 
a libertăților șl drepturilor cetățenești. 
(Aplauze puternice).

O importanță mare ara, de asemenea, crearea în această perioadă a Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, chemată să asigure participarea organizată a țărănimii cooperatiste la conducerea agriculturii și a întregii vieți sociale. Pe linia dezvoltării vieții obștești se înscrie șl creșterea rolului sindicatelor în societatea noastră, reglementarea participării reprezentanților sindicatelor la activitatea tuturor organelor economice și de stat. A sporit, de asemenea, rolul în viața noastră socială a organizațiilor de tineret și femei, a asociațiilor oamenilor de știință, a uniunilor de creație literar artistice și a altor organizații obștești.Hotărîrile Congresului și ale Conferinței Naționale a partidului cu privire la introducerea principiului conducerii colective în toate sectoarele de activitate, în viața organelor de partid și de stat, a organizațiilor obștești, a colectivelor de oameni ai muncii exercită o puternică influență în direcția democratizării întregii noastre societăți. In acest sens, crearea comitetelor de direcție în întreprinderi și instituționali- zarea adunărilor generale ale salariaților, deși în primul an de activitate, se dovedesc deosebit de eficace în atragerea specialiștilor, a maselor largi de salariați la conducerea întreprinderilor.In cursul acestui an și în 1970 vor fi duse pînă Ia capăt indicațiile Conferinței Naționale privind perfecționarea planificării și conducerii economiei, organizării activității sociale. Desigur, a- ceastă preocupare nu va înceta și nici nu trebuie să înceteze nici după 1970 ; dimpotrivă, problema perfecționării organizării sociale va sta permanent în atenția conducerii partidului și statului nostru, necesitînd noi măsuri organizatorice și politice corespunzătoare cerințelor vieții, dezvoltării societății noastre socialiste.Adoptarea complexului de măsuri la care m-am referit duce nu la diminuarea, ci la creșterea rolului factorului conștient în dezvoltarea socială, a funcției planului central, a rolului statului în planificarea șl conducerea societății socialiste.In același timp, aceste măsuri urmăresc îmbinarea armonioasă a conducerii centrale cu autonomia largă a organelor locale și a unităților economi- co-sociale, asigurînd aplicarea consecventă a principiului centralismului democratic aflat la baza întregii organizări și activități a statului nostru.Dezvoltarea continuă a forțelor de producție, toate transformările care au avut Ioc în societatea noastră au dus la întărirea colaborării multilaterale dintre clasa muncitoare și țărănimea cooperatistă, au ridicat, la un nivel superior,alianța revoluționară dintre aceste două mari clase ce alcătuiesc majoritatea societății noastre. (Aplau
ze îndelungate). In același timp, s-a dezvoltat alianța muncitorilor și țăranilor cu intelectualitatea, cu toți cei ce muncesc, fără deosebire de naționalitate. Putem spune că în acești ani unitatea întregului popor în jurul Partidului Comunist Român și a guvernului s-a cimentat neîncetat, devenind o uriașă forță motrice a societății noastre socialiste. (Aplauze îndelun
gate, urale și ovații).Un rezultat strălucit al politicii naționale marxist-leniniste a partidului nostru este realizarea deplinei egalități în drepturi pentru toți cetățenii patriei, fără deosebire de naționalitate. Aceasta se oglindește, în primul rînd, în industrializarea tuturor regiunilor țării, în asigurarea învățămîntului în limba proprie, în crearea condițiilor necesare pentru participarea activă a cetățenilor de alte naționalități la întreaga activitate socială. Aplicarea acestei politici a dus la întărirea continuă a prieteniei frățești dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare în lupta și munca comună pentru făurirea socialismului pe pă- mîntul României. (Aplauze îndelung 
repetate). Crearea consiliilor naționalităților conlocuitoare constituie o nouă manifestare a grijii partidului pentru asigurarea participării tot mai active a oamenilor muncii de altă naționalitate la întreaga activitate socială din patria noastră.Expresia cea mai grăitoare a unității întregului nostru popor o constituie Frontul Unității Socialiste recent creat — organism social-politic ce unește, sub conducerea Partidului Comunist Român, toate organizațiile obștești și toate forțele sociale din țara noastră, asigurînd un cadru organizatoric corespunzător pentru participarea activă la viața politică a celor mai largi mase de oameni ai muncii.Rezultatul firesc al dezvoltării ascendente a țării pe calea socialismului este creșterea încrederii întregului popor în Partidul Comunist Român, recunoașterea sa unanimă drept forța politică conducătoare a societății noastre socialiste. (Aplauze îndelungate). Aceasta se datorește faptului că toți oamenii muncii s-au convins din pro- Pfie experiență că politica marxist-le- ninistă a Partidului Comunist Român corespunde pe deplin intereselor vitale ale națiunii noastre socialiste.Prezentînd succint marile transformări petrecute în țara noastră, succesele obținute în înfăptuirea programului elaborat de Congresul al IX-lea, perspectivele de viitor, putem afirma cu toată tăria că socialismul se gă- se-te în România în miini sigure — în mîinile Partidului Comunist, ale clasei muncitoare, ale întregului popor. 
(Aplauze puternice, urale și ovații). Iată de ce putem să afirmăm că nu există nici o forță internă în stare să pună în pericol, în vreun fel, cauza socialismului în România. (Aplauze 
puternice). Dacă cineva ar încerca să atenteze la cuceririle revoluționare ale națiunii noastre ar primi riposta fermă și hotărîtă a întregului nostru popor. 
(Aplauze puternice, urale îndelungate, 
ovații).Se poate pune întrebarea dacă există un eventual pericol din partea forțelor reacționare din afară. Noi apreciem că în momentul de față nu există un asemenea pericol; țin însă să declar că oricine ar încerca să se atingă de cuceririle noastre socialiste va întîmpina rezistența unul popor de 20 milioane, strîns unit, hotărît să lupte cu toată energia și abnegația, cu toate mijloacele de care dispune, pentru apărarea vieții aale noi, a dreptu

lui său sfînt la libertate ți indepen
dență. (Aplauze îndelung repetate, ura
le ți ovații puternice). Știm că într-o asemenea luptă nu am fi singuri, că am avea ajutorul țărilor socialiste, al mișcării comuniste și muncitorești, al tuturor forțelor antiimperialiste și progresiste din lume. într-o asemenea luptă, victoria va fi, fără îndoială, de 
partea noastră. (Aplauze Îndelungate). Totodată, partidul nostru consideră că are obligația să facă totul pentru întărirea continuă a capacității de apărare a patriei. Am acordat și vom acorda și în continuare atenția cuvenită înzestrării forțelor noastre armate, ridicării capacității lor de luptă ; armata noastră populară este gata în orice moment să-și îndeplinească obligațiile față de patrie, față de aliații noștri, față de cauza păcii și socialismului. 
(Aplauze puternice).Iată de ce, prezentîndu-ne în fața maselor cu prilejul alegerilor și solici- tînd votul pentru candidații Frontului Unității Socialiste asigurăm în mod solemn întregul nostru popor că nu vom precupeți nici un efort pentru îndeplinirea răspunderii ce ni s-a încredințat, că vom face totul pentru dezvoltarea continuă a orânduirii noastre socialiste, pentru realizarea idealului de prosperitate și libertate al națiunii noastre. (Aplauze îndelungate, urale și 
ovații).

Stimați tovarățl,în cei patru ani care au trecut de la alegerile precedente, Comitetul Central al partidului și guvernul țării noastre au desfășurat o activitate intensă și pe plan internațional, în direcția dezvoltării colaborării și prieteniei cu toate popoarele lumii. La baza politicii noastre stă convingerea că între sarcinile naționale și cele internaționale există o unitate dialectică. Preocupîndu-ne de progresul economio și social al țării, nu uităm nici un moment de datoria de a ne aduce contribuția activă la triumful cauzei socialismului și păcii în lume. (Aplauze 
puternice).Ca țară socialistă, România pune în centrul politicii sale externe prietenia și colaborarea cu toate țările socialiste, întărirea coeziunii sistemului mondial socialist, care numai unit poate exercita o influență tot mai mare în viața internațională contemporană. Considerăm că deosebirile de păreri și divergențele existente în prezent în legătură ou unele probleme ale construcției socialiste și ale vieții internaționale au un caracter vremelnic, datoria fiecărui partid de guvernămînt fiind aceea de a acționa pentru depășirea lor, pentru normalizarea relațiilor și întărirea unității dintre toate țările socialiste. (Aplauze puternice).In acest scop, este însă necesar să veghem la stricta respectare, în relațiile dintre țările noastre, a principiilor marxist-leniniste — egalitatea în drepturi, respectul suveranității, neamestecul în treburile interne, întrajutorarea tovărășească, internaționalismul socialist. Numai unitatea între egali, în toate domeniile de activitate, poate rezista oricăror furtuni, numai o asemenea u- nitate între țările socialiste poate face să crească influența și prestigiul socialismului în lume. (Aplauze puternice). După cum orice încălcare a unora din aceste principii nu poate decît să dăuneze unității țărilor socialiste, influenței socialismului pe plan mondial.Este un adevăr de necontestat că nici o țară socialistă nu se poate izola, nu poate acționa de una singură, fără a aduce prejudicii propriei sale dezvoltări. Dar tot atît de incontestabil este și adevărul că orice limitare a independenței unei țări socialiste, orice a- mestec din afară în treburile ei interne, nu numai că nu constituie un ajutor, dar aduce daune serioase, atît construcției socialismului în țara respectivă, cît și socialismului în general. (Aplauze). Iată de ce partidul și guvernul țării noastre au militat și militează neabătut pentru dezvoltarea colaborării și cooperării dintre țările socialiste, pe baza sus-amintitelor principii ale marxism- leninismului și internaționalismului proletar.Doresc să asigur pe prietenii noștri din țările socialiste că poporul român este ferm hotărît să facă totul pentru triumful socialismului, că nu există forță în lume în stare să-1 abată de pe acest drum. Ne vom îndeplini, întotdeauna îndatoririle internaționaliste față de popoarele tuturor țărilor socialiste, precum și obligațiile decurgînd din alianțele noastre de stat. (Aplauze).Nutrim cele mai calde sentimente de prietenie față de popoarele Uniunii Sovietice — marea noastră vecină — față de comuniștii sovietici ; vom face totul pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării între cele două țări și partide. 

(Aplauze). Sîntem, de asemenea, animați de dorința sinceră de a face ca relațiile cu popoarele și partidele statelor socialiste vecine — Bulgaria, Iugoslavia, Ungaria — să devină tot mai trainice și puternice. (Vii aplauze). Avem aceleași sentimente și față de popoarele Cehoslovaciei, Poloniei, Republicii Democrate Germane și Albaniei — țări socialiste cu care dorim să dezvoltăm cele mai bune relații de colaborare și prietenie. (Vii aplauze). Ne leagă o caldă prietenie față de poporul Chinei — marea țară socialistă din Asia — față de comuniștii chinezi și dorim să dezvoltăm tot mai mult prietenia și colaborarea dintre partidele și țările noastre. (Vii a- 
plauze). Aceleași sentimente purtăm popoarelor Republicii Democrate Vietnam, Republicii Populare Democrate Coreene și Republicii Populare Mongole — țări socialiste din Asia de care sîntem legați prin bune relații de prietenie și colaborare, pe care dorim să le dezvoltăm și în viitor. (Vii aplauze). Pentru Cuba, prima țară socialistă de pe continentul american nutrim, de asemenea, o sinceră simpatie tovărășească și dorim ca relațiile dintre partidele și popoarele noastre să se dezvolte continuu. (Vii aplauze). Adresăm tuturor popoarelor din țările socialiste cele mai vii urări de succes în munca pe care o desfășoară pentru făurirea societății noi, pentru împlinirea idealurilor de progres ale maselor, pentru cauza socialismului și comunismului. (Vii aplauze). Succesele fiecărei țări în edificarea noii orânduiri sociale întăresc forța în
tregului sistem socialist mondial, spo- $ 
resc prestigiul socialismului In lume.

Partidul Comunist Român șl guvernul 

țării noastre, Frontul Unității Socialiste se angajează în fața întregului popor să militeze șl în viitor, neabătut, pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste, pentru întărirea coeziunii sistemului socialist mondial. (Aplauze puternice, prelungite).
Stimați tovarăși,România duce o politică externă activă de dezvoltare a relațiilor de colaborare cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Avem astăzi relații diplomatice cu 90 de țări și colaborăm pe plan economic cu peste 100 de state de pe toate continentele. Constatăm cu satisfacție că ne bucurăm de stima și prietenia multor popoare, cărora, la rândul nostru, le purtăm aceleași sentimente. Dorim ca și în viitor să dezvoltăm cele mai bune relații cu toate popoarele lumii, pe baza principiilor ce se afirmă tot mai puternic în viața internațională : respectul independenței și suveranității naționale, egalitatea în drepturi, neamestecul în treburile interne, respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, calea dezvoltării sale social- politice. (Aplauze).Poporul român urmărește cu multă simpatie eforturile pe care le depun țările de curînd eliberate de sub jugul imperialismului pentru dezvoltarea lor economico-socială independentă ; dorim să întreținem, în continuare, cu aceste popoare, o largă cooperare în toate domeniile de activitate. Ne exprimăm solidaritatea cu popoarele care se mai află încă în robia colonială și luptă pentru scuturarea jugului asupririi străine, pentru eliberarea națională și socială. (Aplauze).In lumea de azi se afirmă tot mai puternic, ca factor hotărîtor al întregii dezvoltări sociale, clasa muncitoare internațională în frunte cu partidele comuniste și muncitorești. Pentru ca a- ceastă forță uriașă să-și exercite to’ mai activ rolul in viața națională șt internațională, se impune realizarea u- nității de acțiune a tuturor celor ce muncesc, a mișcării comuniste și muncitorești — unitate ce se poate înfăptui numai pe baza principiilor marxist-leniniste ale internaționalismului proletar, care să asigure deplina egalitate a partidelor, dreptul fiecăruia de a-și stabili singur linia sa, atît în problemele interne, cît și în cele internaționale. (Aplauze puternice). Partidul nostru va dezvolta și în continuare, pe baza acestor principii, relații de strînsă colaborare și solidaritate internațională cu toate partidele comuniste și muncitorești, va acționa pentru depășirea divergențelor actuale, pentru întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste.Ca țară europeană, România este vital interesată în realizarea unor relații de colaborare și prietenie între toate statele continentului nostru, în excluderea sub orice formă a folosirii forței în raporturile interstatale. Considerăm că trebuie continuat cursul destinderii, intensificând lupta contra forțelor reacționare, revanșarde ce se opun cauzei securității europene. Pentru realizarea acestui deziderat este necesar să se pornească de la realități, să se recunoască frontierele existente, să se recunoască existența celor două state germane și să se stabilească relații diplomatice cu ele. Guvernul român va continua să militeze pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare multilaterală cu toate statele europene, pentru întărirea respectului și încrederii reciproce între popoare, fiind convins că există posibilitatea de a se înfăptui securitatea și pacea pe continentul nostru și în lumea întreagă. (Aplauze puternice).România apreciază că trebuie intensificate eforturile pentru realizarea înțelegerii intre toate statele din Balcani, pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și colaborării. Popoarele țărilor balcanice nu trebuie să uite că întotdeauna neînțelegerile dintre ele au servit numai intereselor marilor puteri imperialiste. înfăptuirea unei colaborări pașnice între țările balcanice nu dăunează nimănui, ea servește, atît popoarelor din această zonă, cît și cauzei păcii europene și internaționale. (Vii a- 

plauze).In același timp, fiind convinși că toate popoarele sînt dornice de pace, vom acționa în continuare pentru dezvoltarea colaborării cu țările de pe celelalte continente, în scopul asigurării păcii și a unor relații care să permită progresul nestingherit al fiecărei națiuni.Sîntem îngrijorați că în diferite părți ale lumii continuă să se mențină focare de război, surse de pericol pentru pacea mondială, că încă în locul rațiunii acționează fbrța, deși este știut că niciodată forța n-a dus la rezolvarea litigiilor dintre state. Exprimînd deplina solidaritate cu lupta poporului vietnamez, ne exprimăm speranța că tratativele de la Paris vor duce la încetarea războiului și retragerea trupelor străine din Vietnam, astfel ca poporul vietnamez să-și poată rezolva singur problemele, fără nici un amestec din afară. (Aplauze). De asemenea, considerăm că este necesar să se ajungă, pe baza rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, la o soluționare cît mai • grabnică a conflictului din Orientul Mijlociu și la restabilirea deplină a păcii în această zonă a lumii.Sîntem conștienți că în lume acționează forțele imperialiste și reacționare care pot pune în primejdie pacea și dezlănțui un nou război mondial. De aceea, astăzi, mai mult ca ori- cînd, este necesară intensificarea luptei popoarelor împotriva imperialismului, pentru pace. Este necesar să se depună noi eforturi pe calea înfăptuirii dezarmării, întreprinzîndu-se măsuri concrete, cum ar fi : retragerea trupelor străine de pe teritoriile altor state în granițele naționale ; desființarea bazelor militare amplasate pe teritoriul altor țări ; realizarea unor zone de- nuclearizate ; desființarea N.A.T.O. și, concomitent, a pactului militar de la Varșovia. Trebuie să se înțeleagă că fără măsuri concrete, care să creeze un climat de încredere, nu se poate progresa pe calea dezarmării, a înlăturării pericolului unui nou război mondial. Interesele omenirii cer să se renunțe definitiv și în fapte la politica războiului rece, Ia zăngănitul de arme, la demonstrațiile de forță, de felul manevre-
(Continuara In pag. a IlI-a)
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cuvîntarea mișunii Marea adunare electorală din Capitală
NICOIAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a Il-a)lor militare pe teritoriul sau la granițele altor state, la amenințări — care nu fac decît să adîncească neîncrederea și încordarea internațională. (Aplauze 

puternice). România consideră că guvernele statelor europene ar aduce un mare serviciu cauzei securității și păcii pe continent și în lume dacă ar lua ho- tărîrea să se renunțe la organizarea de manevre militare și alte demonstrații de forță la granițele sau pe teritoriul altor state. (Aplauze puternice, înde
lung repetate). Astăzi, popoarele nu se mai mulțumesc numai cu declarații despre bune intenții, cu declarații generale despre pace, ci așteaptă acțiuni și fapte concrete care să ducă la destindere, la dezvoltarea colaborării și păcii între popoare. Pe această cale noi considerăm că trebuie să acționeze toate popoarele, mari sau mici, răspunderea pentru cauza păcii purtînd-o, deopotrivă, toate statele lumii.(Aplauze pu
ternice).In lumea de azi, împotriva politicii cercurilor imperialiste, pentru apărarea păcii, se ridică forțe uriașe : țările socialiste, partidele comuniste și muncitorești, mișcarea de eliberare națională, mișcarea antiimperialistă, toate popoarele dornice de pace. Dacă aceste forțe vor acționa unite, fără îndoială că ele vor putea asigura pacea în lume. România nu va precupeți nici un efort pentru a-și aduce contribuția activă la victoria lor în lupta pentru pacea și fericirea popoarelor. (Aplauze puternice).Frontul Unității Socialiste cheamă întregul popor ca, prin votul de la 2 Martie, să-și manifeste voința de prietenie cu toate popoarele, voința de a IrAa neîncetat pentru asigurarea păcii în lume. (Aplauze puternice). Vă chemăm, dragi tovarăși, ca prin votul vostru să aprobați politica externă promovată pînă acum, exprimîndu-vă totodată voința fermă de a susține și pe viitor această politică pe corespunde pe deplin intereselor poporului nostru, cauzei socialismului și păcii. (Aplauze pu
ternice, îndelung repetate).

Stimați tovarăși,Am înfățișat sintetic activitatea partidului și guvernului pentru înfăptuirea programului elaborat de Congresul al IX-lea și a hotărîrilor Conferinței Naționale pentru făurirea deplină a socialismului în patria noastră. De asemenea, m-am referit Ia liniile directoare ale politicii de dezvoltare econo- mico-socială și ale politicii externe, pe baza căreia partidul nostru se angajează să conducă țara în anii următori.Realizările de pînă acum în toate domeniile de activitate constituie cea mai grăitoare dovadă că între vorbele și faptele comuniștilor există o deplină unitate, că pentru Partidul Comunist Român nu există nimic mai presus decît servirea fără preget a inte

reselor poporului român, a cauzei socialismului. (Aplauze puternice, urale și 
ovații îndelungate). Masele largi populare au deplina convingere că înfăptuind neabătut politica marxist-leni- nistă a partidului nostru asigură mersul tot mai ferm al României pe calea socialismului, contribuie la triumful păcii și colaborării între popoare. 
(Aplauze îndelungate).Cetățeni ai României socialiste, votul de la 2 martie trebuie , să fie o confirmare a unității întregului popor în jurul Partidului Comunist Român, o exprimare masivă a adeziunii maselor Ia politica sa internă și externă și, în același timp, o demonstrație a voinței unanime a tuturor celor ce muncesc de a-și pune întreaga capacitate de muncă în slujba dezvoltării continue a patriei noastre socialiste. (Aplauze pu
ternice, urale)Votînd la 2 martie candidații Frontului Unității Socialiste — candidații poporului însuși — veți vota, tovarăși, pentru realizarea propriilor voastre I- dealuri și aspirații, pentru stabilirea jaloanelor unei noi perioade de muncă rodnică și avînt creator, de mari înfăptuiri în ridicarea materială și spirituală a patriei, în creșterea bunăstării poporului român. (Aplauze îndelungate)Frontul Unității Socialiste cheamă întregul popor — muncitori, țărani, intelectuali, bărbați, femei, tineri și vîrst- nici, români, maghiari, germani și alte naționalități — să dea girul încrederii sale tuturor candidaților în alegerile de la 2 martie. Acest vot va afirma hotărîrea întregii noastre națiuni de a merge neabătut înainte, sub conducerea Partidului Comunist Român, în marele Front al Unității Socialiste, spre desăvîrșirea grandiosului edificiu al socialismului în patria noastră, spre îndeplinirea înaltelor idealuri de libertate, dreptate socială și bunăstare pentru care au luptat generații de-a rîndul, spre deschiderea drumului ce duce către viitorul de aur al omenirii — societatea comunistă. (Aplauze puternice).Sub conducerea Partidului Comunist Român, uniți în Frontul Unității Socialiste, înainte spre noi victorii în făurirea deplină a socialismului ! (Aplauze 
puternice, urale și ovații)Să înflorească necontenit, liberă și independentă, scumpa noastră patrie — Republica Socialistă România. (Aplauze 
puternice, urale și ovații).Să se dezvolte continuu prietenia și unitatea țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste și democrate ! 
(Aplauze îndelungate).Să se întărească colaborarea și prietenia între toate popoarele lumii, să triumfe pacea pe pămînt .' (Aplauze pu
ternice și urale îndelung repetate' ; în
treaga asistență ovaționează minute în 
șir pentru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul său Central, pentru 
patria noastră iubită — Republica So
cialistă România).

O vibrantă și entuziastă manifestare pentru partid, pentru conducătorii săi

^(Urmare din pag. 1) 

entuziasm unanim cu care sînt 
întîmpinați. într-o revărsare 
generală de entuziasm se scan
dează numele secretarului gene
ral al C.C. al partidului nos
tru : Ceaușescu! Ceaușescu I 
Ceaușescu I Această vibrantă
manifestare populară reafirmă
idealurile comune care sudea
ză într-o unitate indestructi
bilă întregul nostru popor în 
jurul partidului și guvernului, dă 
forță de expresie adeziunii ferme 
a întregii noastre națiuni la poli
tica internă și externă marxist- 
leninistă a partidului, izvorul viu 
al energiilor creatoare spre îm
plinirea marilor năzuințe ale so
cialismului și comunismului.

Aceeași însuflețire domnește și 
în Sala Palatului. Răsună puter
nic chemarea „Trăiască victoria 
în alegeri a Frontului Unității 
Socialiste". Pe fundalul scenei, 
pavoazat cu drapelele partidului 
și statului, domină stema țării și 
urarea: „Trăiască Frontul Uni
tății Socialiste".

In sală sînt prezenți metalur- 
giști. constructori de mașini, tex- 
iilișii, muncitori, ingineri și teh
nicieni din marile întreprinderi 
industriale de pe teritoriul cir
cumscripției electorale 23 August 
și de la alte mari uzine bucu- 
reștene, oameni de știință, artă și 
cultură, cadre didactice, stu- 
lenți, militari ai forțelor noas
tre armate, reprezentanți ai cul
telor.

La adunare iau parte membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de stat și ai Guvernului, ai Con
siliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, conducători 
ai organizațiilor de masă, econo
mice și obștești, reprezentanți ai 
consiliilor naționalităților con
locuitoare, ziariști români și stră
ini-

Cu vii și îndelungi aplauze și 

urale sînt întîmpinafi, la so
sirea în sală, tovarășii: Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
naraș, Chivu 
culcscu-Mizil, 
Ilie Verdeț, 
gan, Janos 
Lupu, Manea 
ghe Rădulescu, 
Gheorghe Stoica,
cu, Ștefan Voitec, Petre Bla- 
jovici, Dumitru Coliu, Emil Dră- 
gănescu, Mihai Gere, Dumitru 
Popa, Dumitru Popescu, Vasile 
Patilineț.

în numele Consiliului Munici

Stoica, Paul Ni- 
Virgil Trofin, 

Constantin Dră- 
Fazekas, Petre 
Mănescu, Gheor- 

Leonte Răutu, 
Vasile Vîl-

pal al Frontului Unității Socia
liste, adunarea a. fost deschisă de 
tovarășul DUMITRU POPA, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului Munici
pal București al P.C.R., primarul 
general al Capitalei.

Salutînd prezența la adunare a 
conducătorilor de partid și de 
stat, tovarășul Dumitru Popa a
spus :

Vă rog să-mi permiteți să salut 
prezența în mijlocul nostru a 
conducătorilor partidului și sta
tului, în frunte cu tovarășul 
Nicolae. Ceaușescu, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
președintele Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste.

Este o deosebită cinste pentru 
locuitorii Capitalei noastre de a 
avea candidat pentru alegerile de 
deptitați în Marea Adunare Na
țională pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, propus în circum
scripția electorală nr. 1 „23 Au
gust".

Participarea secretarului gene
ral al partidului la această adu
nare electorală, la care iau parte, 
împreună cu cetățeni din circum
scripția „23 August", reprezen
tanți ai tuturor oamenilor muncii 

din Capitală, conferă acestei în- 
tîlniri o amplă semnificație, ea 
mareînd un moment deosebit în 
desfășurarea manifestărilor orga
nizate în întîmpinarea alegerilor 
de la 2 martie.

Pentru noi, locuitorii munici
piului București, ca pentru în
tregul popor, campania electo
rală înseamnă un minunat prilej 
de a exprima încă o dată adeziu
nea noastră deplină la politica 
internă și externă a Partidului 
Comunist Român, sentimentul de 
profundă încredere în viitor, ho
tărîrea nestrămutată de a munci 
fără preget pentru ■ a obține noi 
și tot mai mari izbînzi în opera 
de dezvoltare a patriei, de de- 
săvirșire a construcției socialis
mului pe pământul României.

Alegătorii bucureșteni, con
știenți că ța 2 martie sînt. chemați 
să-și exercite unul din dreptu
rile fundamentale înscrise în 
Constituția țării, precum și de 
înalta îndatorire civică ce de
curge din faptul că în România 
socialistă puterea aparține po
porului, singurul în măsură să 
decidă asupra destinelor țării, se 
vor prezenta în fața urnelor ho- 
tărîți să-și dea votul candidaților 
Frontului Unității Socialiste, a- 
devărați reprezentanți ai intere
selor lor, ai voinței și aspirațiilor 
întregii națiuni.

în numele Consiliului munici
pal al Frontului Unității Socia
liste, declar deschisă adunarea 
electorală a oamenilor muncii din 
Capitală.

La adunare au luat cuvintul 
NICOLAE POPA, secretarul Co
mitetului de partid al Fabricii 
de mașini-unelte și agregate. 
MARIAN AVRAM, muncitor la 
uzinele „23 August", academicia
nul NICOLAE TEODORESCU, 
RUXANDRA RĂȘCANU, stu
dentă la Facultatea de filozofie a 
Universității București, și TRA
IAN IIULUBESCU, pensionar,

Cuvintul 
tovarășului 

Nicolae PopaColectivul fabricii noastre, alături de toți oamenii muncii, întîmpină marea consultare populară de la 2 martie cu convingerea nestrămutată că politica marxist-leninistă a partidului nostru, programul realist și mobilizator adoptat de Congresul al IX-lea și de Conferința Națională a Partidului Comunist Român corespunde năzuințelor întregului popor, asigură propășirea României socialiste.Este o mare cinste și un prilej de bucurie și mîndrie pentru fiecare dintre noi faptul că în circumscripția noastră candidează iubitul conducător al partidului și statului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Muncitorii patriei noastre, întregul popor cunosc și prețuiesc rolul de seamă pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu îl are — în înaltele funcții de conducere în partid și stat — în elaborarea politicii interne și externe, a programului de continuă dezvoltare economică și social-culturală a României, de ridicare a nivelului de trai al populației, a măsurilor de dezvoltare necontenită a democrației noastre socialiste și de perfecționare a vieții și activității sociale.Sîntem cu toții conștienți că marile succese obținute în dezvoltarea economiei și culturii, în ridicarea nivelului de trai se datoresc faptului că avem un partid puternic, conducător încercat, care nu cunoaște alte țeluri decît slujirea devotată a intereselor poporului, ale socialismului și păcii. Ele sînt rodul muncii însuflețite a întregului popor pentru înfăptuirea Doliticii partidului, întemeiată pe aplicarea creatoare a învățăturii marxist-le- niniste la condițiile țării noastre, pe studierea permanentă a realității, a cerințelor obiective ale dezvoltării și perfecționării societății socialiste.întregul popor, strîns unit în jurul partidului, este angajat cu toate forțele în realizarea programului de desăvârșire a construcției socialiste, în centrul căruia partidul nostru situează în mod statornic politica de industrializare a țării — factorul hotărîtor al progresului societății socialiste.Colectivul fabricii noastre, sub conducerea organizației de

membru al Partidului Comunist 
Român din ilegalitate.

Primit cu deosebită căldură de 
către asistență, care se ridică și-l 
întîmpină cu puternice aclamații 
și urale, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat, președintele Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al C.C. al P.C.R. a fost subli
niată în repetate rînduri de cei 
prezenți în sală cu puternice a- 
plauze și ovații al căror ecou se 
transmite și este reluat de zecile 
de mii de cetățeni care ascultă 
cu profund interes cuvintele 
rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu prin megafoanele din 
marea piață. întregind firul inte
resului unanim față de ideile pro
gramatice, profund mobilizatoare 
expuse de secretarul general al 
C.C. al partidului, milioane de 
oameni de pe întreg cuprinsul 
țării urmăresc în același timp pe 
micile ecrane și în transmisiunile 
directe ale posturilor de radio a- 
ceastă grandioasă manifestare po
litică din Capitala țării, care mar
chează încheierea campaniei e- 
lectorale.

Adunarea ia sfîrșit într-o at
mosferă de puternică însuflețire. 
Asistența ovaționează puternic 
pentru Partidul Comunist Ro
mân, pentru Comitetul Central, 
scandează numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a cărui con
tribuție personală în elabo
rarea politicii interne și externe a 
țării noastre și în întreaga activi
tate îndreptată în direcția înfăp
tuirii acesteia este cunoscută și 
unanim prețuită de popor.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 

partid, care reunește un sfert din numărul total al salaria- ților, se găsește angajat cu toate forțele sale în muncă pentru realizarea exemplară a sarcinilor care îi revin din planul de stat, a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă care a cuprins întreaga țară în întîmpinarea celei de-a 25-a aniversări a eliberării României și a Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român. în numele salariaților fabricii noastre, asigurăm conducerea de partid și de stat, pe dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu ne vom precupeți eforturile pentru înfăptuirea mărețelor sarcini trasate de partid în vederea realizării unor mașini- unelte și agregate de înaltă tehnicitate, destinate dotării economiei naționale, sporirii participării țării noastre la circuitul economic internațional.Muncitorii, inginerii și tehnicienii Fabricii de mașini-u- nelte și agregate București m-au împuternicit să exprim, de la această înaltă tribună, adeziunea lor unanimă și sprijinul deplin față de politica internă a partidului, de continuă dezvoltare a orînduirii socialiste, față de politica externă principială și constructivă promovată cu consecvență de conducerea partidului și statului, politică pusă în slujba întăririi unității și alianței cu toate țările socialiste, a solidarității internaționaliste cu partidele comuniste și muncitorești, cu toate forțele democratice, antiimperialiste, a dezvoltării colaborării internaționale și a asigurării păcii 
în lume.

La 2 martie vom vota cu toată încrederea candidații Frontului Unității Socialiste, avînd convingerea fermă că votăm pentru viitorul luminos al poporului, pentru înflorirea scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.
Cuvintul 

tovarășului 
Marian Avram Tara întreagă a dezbătut în ultimele două luni, într-un uriaș forum popular, bilanțul realizărilor din ultimii patru ani și programul înfloririi României cu care Frontul Unității Socialiste se prezintă la 2 martie în alegerile de depu- tați în Sfatul țării — Marea Adunare Națională — și în consiliile populare. La numeroasele acțiuni care au avut loc în perioada campaniei e- lectorale în municipiul nostru, în circumscripția din care fac parte, au participat mase largi de cetățeni, care și-au exprimat adeziunea deplină la politica partidului, hotărîrea de a-și aduce contribuția la înfăptuirea programului Frontului Unității Socialiste. Criti- cile adresate diferitelor instituții și organizații de stat, precum și numeroasele propuneri făcute cu acest prilej, reflectă spiritul de înaltă responsabilitate cetățenească, grija oamenilor muncii pentru bunul mers al treburilor obștești, pentru continua perfecționare a activității sociale.Pentru noi toți este o mîndrie că Bucureștiul, prin grija permanentă a conducerii partidului, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, prin munca entuziastă a cetățenilor săi, a devenit principalul centru industrial al țării — în care se realizează aproape 18 la sută din producția globală a României, un oraș în care se desfășoară o amplă activitate creatoare pe tărîmul culturii, 

Ceaușescu, bogat bilanț de 
realizări și însuflețitor pro
gram pentru activitatea viitoare, 
a avut un puternic ecou în ini
mile tuturor celor prezenți. în 
luminile reflectoarelor în Pia
ța Republicii, apar spontan nu
meroase pancarte pe care sînt 
înscrise urări pentru victoria în 
alegeri a Frontului Unității So
cialiste, pentru înflorirea scum
pei noastre patrii, Republica 
Socialistă România, pentru întă
rirea colaborării frățești cu toate 
țările socialiste. Pe alte pancarte 
sînt înscrise urări de slavă în
chinate Partidului Comunist Ro
mân — forța conducătoare a so
cietății noastre, Comitetului său 
Central în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în multe 
puncte ale pieții se derulează e- 
șarfe roșii, galbene și albastre pe 
care este înscris numele secreta
rului general al C.C. al partidu
lui, în timp ce mulțimea scan, 
dează neîntrerupt: Ceaușescu I 
Ceaușescu ! Ceaușescu !

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți conducători de partid și 
de stat ies în balconul central al 
Palatului Consiliului de Stat. Sînt 
clipe emoționante. Secretarul ge
neral al Comitetului Central al 
partidului răspunde cordial sen
timentelor prietenești, aclamații
lor și uratelor mulțimii, puterni
ce expresii ale atașamentului și 
încrederii poporului nostru în 
politica Partidului Comunist 
Român.

7.ecile de mii de cetățeni, pur- 
tînd în inimi sentimentele de op
timism și încredere în viitor, sti
mulate de această vibrantă ma
nifestație populară, se revarsă pe 
străzile Capitalei, împărtășindu-și 
unii altora satisfacția de a fi fost 
din nou, ca de atîtea ori în ulti
mii ani, martori ai unui eveni
ment important în viața politică 
a patriei noastre.

artei, literaturii, științei șl în* vățămîntului.Măsurile înfăptuite de partid în ultimii ani pentru ridicarea continuă a nivelului de trai al poporului, îmbunătățirea salariilor unor largi categorii de oameni ai muncii, majorarea pensiilor, dezvoltarea puternică a construcției de locuințe, măsurile privind dezvoltarea și perfecționarea învățămîntului și a ocrotirii sănătății, noile edificii științifice și culturale, toate acestea sînt mărturii grăitoare ale grijii partidului pentru bunăstarea și prosperitatea oamenilor muncii.în toate aceste minunate înfăptuiri simțim zi de zi grija neobosită a partidului nostru, a Comitetului său Central, a dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu. Pentru noi este o mare cinste că ați primit să candidați în circumscripția nr. 1 „23 August" și vă asigurăm, stimate tovarășe secretar general, că sîntem hotărîți să slujim cu toată ființa noastră cauza pentru care munciți neobosit în fruntea partidului și statului, cauza bunăstării și fericirii poporului român, a triumfului socialismului și comunismului.Noi, muncitorii, tehnicienii, toți oamenii muncii sîntem pe deplin convinși de faptul că dezvoltarea continuă a industriei, a întregii economii, creșterea potențialului economic al patriei reprezintă singura cale pentru îmbunătățirea vieții poporului și, totodată, pentru asigurarea independenței și suveranității naționale, pentru participarea tot mai activă a României la cooperarea și colaborarea internațională, pentru afirmarea și mai puternică a țării noastre pe a- rena mondială. Apreciem în mod deosebit și ne bucură preocuparea constantă a partidului și statului pentru sporirea forței economice a patriei, întărirea capacității ei de apărare și ne angajăm și cu acest prilej în fața conducerii de partid și de stat că nu vom precupeți nimic pentru a apăra ca lumina ochilor cuceririle socialismului, suveranitatea și independența țării, pămîntul sfînt al României socialiste. Sprijinim fără preget politica externă a partidului și statului nostru, izvo- rîtă din năzuințele și interesele poporului român, îndreptată spre dezvoltarea relațiilor de prietenie cu țările socialiste, cu toate forțele care luptă împotriva imperialismului, pentru apărarea păcii și securității în Europa și în întreaga lume.Intîmpinăm ziua de 2 martie, cînd vom da votul nostru candidaților Frontului Unității Socialiste, cu sentimentul marilor împliniri realizate sub conducerea comuniștilor, cu hotărîrea de a face totul pentru înfăptuirea politicii partidului, pentru ca roadele a- cesteia să fie tot mai bogate, pentru ca țara noastră să devină tot mai înfloritoare.Trăiască victoria în alegeri a Frontului Unității Socialiste !
Cuvintul acad. 

Nicolae 
TeodorescuDesăvîrșirea construcției socialiste — operă vastă, complexă care angajează într-un larg efort constructiv întregul popor român — se desfășoară în patria noastră într-un ritm impetuos, sub semnul u- nor ample înnoiri în toate domeniile vieții sociale. Perioada premergătoare apropiatelor a- legeri a potențat și mai mult energiile creatoare ale poporului, a creat o ambianță de intensă afirmare a inițiativei maselor de cetățeni, a generat un puternic avînt în realizarea mărețului program social-economic stabilit de partid în consens cu întreaga națiune. Campania electorală, la care slujitorii școlii, oamenii de știință și cultură au participat cu însuflețire împreună cu ceilalți cetățeni, a avut toate atributele unei u- riașe consfătuiri de lucru în care s-au cîntărit fapte și înfăptuiri și s-au făcut propuneri pentru fapte și realizări mereu mai bogate.Platforma cu care se prezintă în alegeri candidații Frontului Unității Socialiste, întruchipare a politicii interne și externe a Partidului Comunist Român, împletește, ca toate documentele vieții noastre politice, rigoarea afirmațiilor, aprecierea lucidă a realizărilor, cu amploarea programelor, cu îndrăzneala viziunilor, constituind pentru toate categoriile de oameni ai muncii, pentru toți cetățenii, un îndemn însuflețitor la muncă și creație.Făcînd din industrializare motorul dezvoltării economice și sociale a țării, politica dusă cu clarviziune științifică de Partidul Comunist Român îmbrățișează toate laturile operei constructive, asigură progresul multilateral al țării. Pornind de la rolul de prim ordin care revine științei în făurirea unei societăți avansate și prospere, partidul și statul au înscris în preocupările de frunte dezvoltarea a- cesteia și, ca un oorolar, fiindcă nu există știință fără în- vățămînt, dezvoltarea și modernizarea învățămîntului. In 

ultimii ani, urmînd liniile directoare ale Congresului al IX-lea al partidului, s-a dezvoltat activitatea de cercetare științifică, s-au făcut progrese în legarea mai strînsă 
a acesteia de nevoile producției, în scopul sporirii contribuției științei la soluționarea problemelor fundamentale ale dezvoltării economiei și culturii românești. A fost adoptată noua Lege a învățămîn- 
tului, a avut loc Conferința Națională a cadrelor didactice, 
a fost statuat un ansamblu de 
măsuri care deschid școlii de 
toate gradele perspective pe 
măsura locului și rolului ei în formarea de cadre la nivelul exigențelor revoluției tehnico- științifice, al construcției socialiste.Ca om de știință șl profesor, cu convingerea că exprim gîn- durile tuturor celor ce muncesc pe acest tărîm, asigur pe conducătorii țării că ne vom dedica voința, inteligența și puterea de muncă, toate eforturile, înfăptuirii sarcinilor construcției socialiste, propășirii patriei.Sînt tot atît de bucuros pe cît de onorat să pot împărtăși sentimentele noastre de prețuire unanimă a hotărîrii, realismului politic și devotamentului fără rezerve cu care conducerea de partid și de stat, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, călăuzesc destinele poporului român, îmbinînd armonios politica internă, de desăvîrșire a construcției socialiste, cu politica externă, de întărire a unității șl colaborării cu toate celelalte țări socialiste, de promovare a cooperării internaționale, de pace și securitate în lume.Votul nostru pentru candidații Frontului Unității Socialiste are valoarea unui da unanim al milioanelor de cetățeni conștienți, al aprobării totale și ale nestrămutatei hotărîri a națiunii de a înfăptui politica partidului și statului, închinată progresului neîntrerupt al României socialiste, făuririi unei vieți fericite și tot mai îmbelșugate pentru întregul popor.

Cuvintul 
tovarășei 
Ruxandra 
RășcanuAlături de întregul nostru popor, tineretul României socialiste, trăiește, în aceste zile, atmosfera de înaltă efervescență politică, prilejuită de alegerile de deputați în Marea Adunare Națională și consiliile populare — eveniment de seamă în viața țării noastre. Sînt fericită că pot exprima aici gîndu- rile generației mele, sentimentele tineretului universitar de profund atașament față de Partidul Comunist Român, sub stindardul căruia pășim împreună — umăr la umăr toți fiii patriei, uniți prin aspirațiile comune de progres șl bunăstare, prin hotărîrea neclintită de a dura o țară puternică, stăpînă pe soarta sa, sub soarele socialismului și comunismului.Noua tinerețe a străvechiului pămînt românesc mărturisește cît de puternic este un popor liber, cît de vaste sînt posibilitățile de afirmare a personalității umane, pe fundalul generos al operei — prin excelență umană — de edificare socialistă. Este o adevărată mîndrie pentru tinerii cetățeni că pot contribui la această nouă geneză a patriei, scriind, laolaltă cu întregul popor, istoria fierbinte și tumultoasă a României socialiste.Orînduirea noastră asigură tinerilor depline posibilități de împlinire. Vastul program de înflorire a școlii românești, stabilit de partid, jalonează însuși viitorul națiunii, cheză- șuind o neîntreruptă înflorire a culturii, științei, tehnicii — în concordantă cu dezvoltarea actuală și de perspectivă a României. Ca studentă, alături de zecile de mii de colegi ai mei, înțeleg marile cerințe pe care partidul și statul le pun în fața învățămîntului superior și voi depune toate eforturile pentru a deveni o specialistă temeinic pregătită, un cetățean animat de înaltă responsabilitate față de poporul și patria noastră, militant pentru tot ce este înaintat, spre a-mi aduce contribuția la ridicarea patriei pe coordonate și mai înalte de civilizație și progres.Tineretul trăiește profund ancorat în prezentul țării. De la înlățimea prezentului, el deslușește, puternic luminate de obiectivele mărețe stabilite de partid, contururile viitorului. Generația din care fac parte este chemată să împlinească acest viitor. Vă asigurăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom răspunde cu abnegație acestei nobile misiuni. In întreaga noastră activitate, ne inspirăm și ne vom inspira din exemplul de dîrzenie, eroism și devotament al comuniștilor, al dumneavoastră personal, tovarășe secretar general. Dati-mi voie să exprim simțămintele tuturor, spunînd că este o mare cinste pentru noi toți — vîrstnici și tineri — faptul că tovarășul Nicolae Ceaușescu candidează în această circumscripție electorală din Capitala tării.Votul nostru de la 2 martie 

va fi expresia dragostei pentru partid, a încrederii neclintite în politica sa internă șl externă. Votul nostru va o- glindi mîndria patriotică pentru realizările României socialiste, pentru minunatele ei perspective. Va fi un vot dat tinereții veșnice și cutezătoare a patriei, a tuturor fiilor ei, o expresie a nestrămutatei hotărîri a tinerei generații de a contribui efectiv la marea o- 
peră de propășire economică și înflorire spirituală a economiei socialiste.

Cuvintul 
tovarășului 

Traian 
HulubescuIn aceste zile de intensă activitate politică, gîndurile noastre, ale cetățenilor de pe întreg cuprinsul țării se îndreaptă spre cel căruia îi datorăm marile victorii, toate înfăptuirile în opera de construire a socialismului pe pămîntul României, către Partidul Comunist Român.Noi, cei din vechile generații care am trecut prin negurile orînduirii burghezo-moșierești, cu suflete aprinse de speranță în ziua de mîine, care am luptat pentru izbînda nobilelor i- dealuri ale partidului, pentru eliberarea socială și națională a celor ce muncesc, sîntem mîndri de ziua de azi, de perspectivele tot mai luminoase de împlinire și progres pe care socialismul le-a deschis în fața poporului român.Ce-și poate dori mai mult un comunist, un patriot, decît să-și vadă patria prosperînd, decît să vadă întruchipîndu-se în viață ideile pentru care a militat ca ostaș al partidului !Partidul a fost și este călăuza încercată, plină de înțelepciune, de hotărîre și curaj pe drumul continuu ascendent, dar nu întotdeauna lin, al construirii și desăvîrșirii socialismului, drum pe care poporul nostru și l-a ales o dată pentru totdeauna.Politica marxist-leninistă, promovată cu consecvență de către partid, de industrializare socialistă a țării, de creare a unei economii moderne, dinamice, de înaltă productivitate și eficiență, reprezintă factorul hotărîtor al marilor noastre succese, al făuririi vieții noastre noi. In înfăptuirea neabătută în continuare a acestei politici, poporul nostru vede chezășia ridicării necontenite a României pe trepte tot mai înalte de progres și civilizație și, totodată, chezășia sporirii contribuției sale la creșterea forței, prestigiului și influenței sistemului mondial socialist. Aceasta reflectă înalta responsabilitate cu care partidul nostru comunist îmbină in politica sa interesele naționale cu cele ale cauzei generale a socialismului și păcii.Aceeași înaltă responsabilitate caracterizează politica externă a partidului și statului nostru, activitatea neobosită a conducerii partidului pentru întărirea legăturilor cu partidele frățești, pentru unitatea sistemului socialist și a mișcării comuniste mondiale, pe principiile mar- xism-leninismului, ale internaționalismului socialist. în e- poca noastră de mari prefaceri revoluționare, cînd mișcarea comunistă a devenit o uriașă forță în viața societății contemporane, cînd partidele comuniste își desfășoară activitatea în condiții de o mare diversitate, unitatea mișcării comuniste se întemeiază în mod necesar, pe deplina egalitate a partidelor, pe respectarea dreptului fiecăruia de a-și elabora de sine-stătător linia politică, aplicînd în mod creator adevărurile generale ale marxism-leninismului la condițiile concrete în care activează.Afirmîndu-ne dragostea nemărginită pentru partid, totala încrederea in politica sa clarvăzătoare, marxist-leninistă, ne exprimăm, totodată, sentimentele de profund respect, de caldă recunoștință față de conducerea sa încercată, care slujește cu abnegație cauza sfîntă a întregului popor, cauza socialismului.„Este o mare fericire, tovarăși, că avem un asemenea partid, o asemenea conducere. Sîntem mîndri că în fruntea partidului și statului se află iubitul nostru tovarăș Nicolae Ceaușescu, exemplu de dăruire partinică, de înflăcărat patriotism a cărui activitate neobosită în funcțiile de înaltă răspundere pe care le deține este închinată dezvoltării mereu ascendente a României socialiste, bunăstării omului — suprema valoare a societății noastre — țelurilor nobile ale socialismului și păcii.Vă încredințăm, scumpe tovarășe Ceaușescu, că vom voia cu toată inima candidații Frontului Unității Socialiste, — convingerea că realizarea programului prezentat poporului la aceste alegeri va da noi străluciri patriei noastre socialiste, va face mai bogată viața materială și spirituală a poporului.Trăiască victoria în alegeri a Frontului Unității Socialiste!Trăiască Partidul Comunist Român — inspiratorul și organizatorul tuturor victoriilor noastre 1
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Comunist Român de 
și multilaterală a

înfăptuirii politicii 
dezvoltare 

agriculturii

„Frontul Unității Socialiste iși va concentra 
eforturile în direcția 
Partidului 
intensivă
noastre socialiste, de sporire continuă a 
producției vegetale și animale. Aceasta este 
o condiție dintre cele mai importante pentru 
mersul înainte al întregii economii, pentru 
buna aprovizionare a populației de la orașe 
și a industriei, pentru ridicarea social-eco- 
nomică a satelor și creșterea nivelului de trai 
al țărănimii4*.

>

1 •
• ’

in istoria sa țăranul român 
— aprecia secretarul general 
al C.C. al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceauțescu — a ară
tat nu o dală, că este capa
bil să înfăptuiască adevărate 
minuni. Acest lucru s-a do

vedit cu prisosință ți în perioada socia
lismului". Astăzi, la aproape două dece
nii de la istorica Rezoluție a Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Ro
mân care a marcat trecerea agriculturii 
noastre pe făgașul construcției socialiste, 
și în pragul unui eveniment pe care în
treaga țară îl întâmpină sărbătorește, se 
pot aduce nenumărate dovezi că, Intr-a
devăr, cooperativizarea, înfăptuită sub 

1 conducerea Partidului Comunist Român, 
a deschis drum larg modernizării ți creș- 

I terii producției agricole, a determinat 
| profunde schimbări înnoitoare tn viața 
țărănimii, a exercitat o înrîurire pozitivă 
asupra întregii economii.

Vatra cu uliți strîmbe, cu căsuțe pi
pernicite se redimensionează continuu 
încorporînd o dată cu „uzinele" de pîine, 
de carne, de ouă ți lapte, coeficienți de 
civilizație modernă, de confort. Intr-un 
cerc do relații socialiste, prefacerile se 
determină firesc una pe alta. Oamenii 
au ridicat ferme, au construit sere, ateli
ere mecanice, au făcut irigații, fabrici de 
furaje combinate, complexe industriale, 
au adus mașini, dar, pentru exploatarea 
lor au simțit nevoia unei instrucții co
respunzătoare. Și atunci, an de an, s-au 
ridicat în sat alte și alte țcoli, mai mari, 
mai luminoase, mai modern utilate.

Tn peisajul contemporan al satului au 
apărut și s-au multiplicat casele noi, ere' 
șele, grădinițele, dispensarele, casele 
nașteri.

Veniturile din ce în ce mai mari 
care le realizează țărănimea au dus
dezvoltarea și diversificarea comerțului 
sătesc, a unităților de deservire. Alături 
de tradiționalele băcănii, iată librăriile, 
magazinele de mobilă, magazinele uni
versale cu o multitudine de raioane ; ală
turi de cojocarii — ateliere de coafură, 
de reparații radio ți televizoare, bru
tării.

Ipostazele noi ale vieții ți muncii în 
sat fac din omul de aici deopotrivă pro
ducător ți consumator de valori cultu
rale.

Țărănimea noastră, clasă conțtientă 
mai mult ca oricînd de misiunea, de ro
lul său în societatea socialistă, îți expri
mă încrederea și adeziunea entuziastă 
față de politica Partidului Comunist Ro
mân. însuflețit de idealurile comuniste, 
de un fierbinte patriotism, tineretul de la 
sate, urmînd neabătut politica partidu
lui comunist, muncește cu pasiune, se 
pregătește cu temeinicie pentru a se do
vedi vrednic de sarcina încredințată de 
continuator al acestei vaste opere. Votul 
pe care îl vor da la 2 martie sutele de mii 
de tineri ai satelor, alături de întreaga 
țărănime, candidaților Frontului Unității 
Socialiste, va reprezenta legămîntul lor 
de a participa tot mai activ la opera fun
damentală de transformare socialistă a 
satului, de înflorire a scumpei noastre 
patrii.

■ • a » • • a • a • a • a • a • a • - • • • » • •

REALITATEA SOCIALA A
SATULUI CONTEMPORAN

Producția ngrloeH capătă 
tot mai mult un caracter In
dustrial ca urmare a impor
tantelor Investiții alocate de 
stat pentru lărgirea șl mo
dernizarea bazei tehnloo-ma- 
terlale. Numai In primii trei 
ani al actualului cinolnal 
statul a Investit in agricultu
ră aproape 20 de miliarde 
lei la oare se adaugă Încă 
alte peste a miliard, lei In
vestiții din fondurile proprii 
ale cooperativelor agrloole. 
Aceste investiții și eforturi 
pentru modernizarea produc
ției agrloole stau la baaa pro
tocolul oomples șl amplu do 
transformare a Însăși stata
lul romănese.
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Magazinul modern a devenit o prezent* 
Indispensabil* in satul socialist românesc. In
stituția de comerț a satului și-a rcdimenslo- 
nat nu numai cl&dlrile dar însăși nomencla
torul de mărfuri. Locul cățelelor șl coaselor 
l-au luat sutele de mii de aparate de radio, 
televizoare, frigidere, mașini de spălat rufe, 
aspiratoare, garnituri de mobilă, o gamă lar
gă de mărfuri industriale ce vorbește de con
fort, de civilizație. Firesc. Pentru produsele 
vindute statului In 1968, țărănimea a primit 
16 miliarde 600 milioane Iei. Veniturile bă
nești ale țărănimii an anul trecut cu 31 
la sută mai mari decit In 1965. Sporirea pu
terii economice a cooperativelor agricole, a 
cuantumului vlnzărilor produselor agricole, 
va duce la creșterea în continuare a venitu
rilor reale ale țărănimii care în 1970, vor fi 
ou clroa 20 la sută mal mari.
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Căminul cultural, ferment al vieții oultu raie este o prezentă activă In fiecare sat ro
mânesc. Anuarul statistic preciza că încă în 1967 funcționau In satele noastre 11 642 
cămine culturale și case de citit.

Diversîficîndu-și activitatea în raport cu cerințele categoriilor de oameni care trăiesc 
și muncesc acum în sat, căminele culturale, cu bibliotecile lor insumînd milioane dc 
volume, săli de cinematograf, cercuri plastice, muzicale etc., contribuie la o largă des
chidere a orizontului lor de cunoaștere. Un asemenea cămin cultural este și cel din Sf. 
Ghcorghe. în Bărăgan. Atributului de arhitectură modernă a căminului i se adaugă o 
sală cu 590 de locuri, cinematograful cu ecran lat, biblioteca cu oîteva mii de volume 
șl altele.

DIMMICA

ELECTRIFICĂRII

LOCALITĂȚILOR

RURALE

• 1964 4600
sate

• 1968

In mediul rural funcțio
nează acum 8 000 de dispen
sare de circumscripție sani
tară și 1 800 de case de naș
tere încadrate cu personal de 
specialitate corespunzător. 
Recentele directive ale C.C. 
ai P.C.R. cu privire la îmbu
nătățirea asistenței medicale 
a populației prevăd dezvolta
rea In cadrai cooperativelor 
agricole a unei rețele de cre- 
șe și grădinițe sezoniere, a- 
sigurindu-se în perioada 
muncilor agricole o 1 r o a 
150 000 de locuri In asemenea 
unități șl crearea șl dezvol
tarea în perspectivă, la nive
lul fiecărei comune, de dis
pensare medicale, puternice 
oentre medicale care să con
centreze și să asigure asis
tența medicală generală șl 
stomatologică.

n-

electrificate
- 9200
electrificate

1966-1968

160000
In școlile de toate gradele șl profllelo, • 

generație de tineri se pregătește pentru mun
ca in agricultură, pentru munca In sat. Bn 
60 de licee agricole : 22 842 de elevi. In 11* 
șooli profesionale ; 37 000 de mecanizatori, In 
instituții de invățămlnt superior : peste 12 *M 
de studenți In specialitățile agricole șl cir
ca 2 900 de maiștri. De Ia buget, pentru în
vățământ statul a cheltuit In anul trecut 2 80T 
milioane lei față do 642 milioane lei tn 1*54.
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Casa nouă a tiranului român răspunde tot 
mai mult unor cerințe impuse de condiția pro
prietarului său, confort pentru un om care 
muncește șl învață, care folosește aparatura e- 
lectrică ca ajutor în gospodărie și culturalizare, 
oare folosește apa ourentă și instalații aferente.

Casa țăranului român se adaptează cerințelor 
planului în perspectivă de sistematizare a satului, 
de urbanizare a așezărilor rurale. Expresie a 
acestei necesități satele patriei s-au împodobit 
in perioada 1960—1967 cu aproape 700 000 case noi.

----- . . .

i CETĂȚENI ȘI CETĂȚENE!
VOTÎND CANDIDAȚII FRONTULUI
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i UNITĂȚII SOCIALISTE, VOTAȚI PENTRU 
| PROPĂȘIREA AGRICULTURII NOASTRE 

SOCIALISTE, PENTRU ÎNFLORIREA
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In întîmpinarea ale
gerilor de la 2 martie
Marele colocviu 

cetățenesc 

s-a încheiat
Vineri seara, in întreaga țară, s-a 

încheiat marele colocviu cetățenesc pri
lejuit de pregătirile pentru alegerile de 
la 2 martie. In cadrul celor peste 
183 600 de întilniri cu candidați! Fron
tului Unității Socialiste, care au avui 
loo Ia orașe $1 sate, mai mult de 10 
milioane de cetățeni au dezbătut pro
bleme importante privind mersul nea
bătut al României pe calea desăvirșl- 
ril construcției socialiste. La aceste a- 
dunărl au luat cuvintul peste 620 000 
de oameni ai muncii care, exprimin- 

du-și adeziunea deplină ia politica par-

„POLICALIFICAREA" IN
I Inițiativa a pornit de Ia 

Uzina de fibre sintetice din 
I Piatra Neamț. Iată ce ne co

munică despre ea tov. Du
mitru Olariu, șeful comisiei 

I tineret muncitoresc de la
Comitetul județean Neamț 
al U.T.C. :

„Cerințele locului de mun
că. Izvorâte din specificul 

Is&u, au fost cele care au 
sugerat ldeea. Un operator 
chimist, de pildă n-ar mai 
trebui să apeleze pentru ori- 

Ice mică defecțiune la lăcă
tuș sau la electrician, dacă 
ar avea el însuși cunoștințe
le de bază ale acestor pro- 

Ifesii. sau măcar ale uneia 
din ele. Avantajele nu mai 
trebuie demonstrate. în a- 
fară de faptul că se câștigă 
un timp prețios pentru pro- 

Iducție. sporește și operati
vitatea intervenției și se

face simțită, de asemenea 
o mai mare răspundere a 
fiecărui tlnăr față de munca 
sa.

Aceasta a fost și rațiunea 
de la oare au pornit orga
nizațiile U.T.C. din între
prinderi, cind, împreună cu 
comitetele sindicatelor, au 
declanșat acțiunea de însu
șire a celei de a doua me
serii și în unele locuri, 
chiar șl a celei de a treia, 
în prezent, această inițiati
vă dă rezultate dintre cele 
mal bune atît la Uzina de 
fibre sintetice, cît șl la Fa
brica de ciment din Blcaz 
și la Uzina de țevi din Ro
man, unde. de asemenea, 
sînt tineri strungari care au 
învățat și profesia de frezor, 
Iar alții și pe cea de rectifi
cator.

învățarea ceflel de a doua

ACȚIUNE
meserii se face prin cursuri 
teoretice, după un program 
amînunțit, întocmit de co
mitetul sindicatului, cursuri 
care sînt completate, perio
dic, de probe practice date 
în fața unor oameni de 
specialitate. Organizațiile 
U.T.C. contribuie la reuși
ta acțiunii prin antrenarea 
tinerilor la aceste cursuri, 
explicarea rostului și avan
tajelor practice ale celei de 
a doua profesii, atragerea 
la cursuri. în primul rind, a 
celor tineri din locurile de 
muncă în care se simte cel 
mal mult nevoia unei astfel 
de pregătiri suplimentare. 
Numai în unitățile din indus
tria chimică a județului nos
tru au absolvit cunsurlle de 
policalificare peste 350 de ti
neri".

tidulni șl statului nostru, au făcut pro
puneri pentru noi înfăptuiri și a-an 
angajat să muncească cu șl mai mult 
spor pentru înflorirea patriei. Prin e- 
forturi comune mai mult de 42 400 din
tre acestea au șl fost rezolvate pe plan 
local. Numărul mare de propuneri — 
peste 235 000, demonstrează încă odată 
participarea maselor la rezolvarea tre
burilor obștești.

In prezent, la secțiile de votare se 
fac ultimele pregătiri, în vederea ale
gerilor de la 2 martie, cînd cetățenii 
patriei noastre se vor prezenta în fața 
urnelor să voteze viitorul fericit al 
României socialiste.

I
I

în editura politică a apărut volumul 
JUDEȚELE ROMÂNIEI SOCIALISTE" 

552 p. — 35 lei
în volum sînt prezentata enciclopedic 

cele 39 de județe ți municipiul. București, 
cu un material introductiv privind pro
blemele de ansamblu ale împărțirii ad- 
ministrativ-teritoriale a țârii și harta ad
ministrativă a României.

„CARIATIDE"

Aproape 5 minute cu: PETER BALOGH
într-o vizită făcută, recent, 

în atelierul sculptorului Pe
ter Balogh, am întîlnit o se
rie de lucrări noi (unele rea
lizate în lemn, altele în me
tal). Ceea ce ne-a reținut a- 
tentla au fost proiectele sale 
de sculptură monumentală.

— înclinația mea către 
arta monumentală nu este 
chiar atît de nouă (aș re
aminti, astfel, unele proiec
te prezente în expozițiile 
personale, lucrarea monu
mentală „Progresul", realiza
tă pentru orașul Galați. în 
cartierul muncitoresc Țigli- 
na etc.). Este adevărat, în 
ultima vreme acest gen de 
lucrări mi-a reținut mal în
delung interesul.

— Rodul acestor căutări 
•înt proiectele de monument 
Pe care le avem în fată ?

— Da. Acestea au ca temă 
viața, lupta eroică a ferovia
rilor. într-o primă variantă, 
am căutat să reprezint sim
bolic feroviarii de ieri șl de 
astăzi 
oameni 
vedere 
ționale, __ _ _ . __ _ .
teles mai general, dar apar- 
tinînd aceluiași bloc comun, 
masiv; într-un sens, acelo
rași aspirații). Nota omagia
lă a lucrării o dă flacăra 
imensă, prelungă, care com
pletează pe verticală compo
ziția monumentului. într-o 
altă variantă, care se desfă-

(prin două mase de 
opuse din punct de 
al schemei compozi- 
antitetlce si ca în-

șoară pe orizontală, am si
tuat un grup de oameni în 
anumite elemente de con
strucție, menite să sugereze 
specificul activității aces
tora.

— Ce dimensiuni 
lucrările șl din ce 
vor fi realizate 7

— Pentru prima 
mă gîndesc la o dimensiune 
de cel puțin 20 de metri șl 
la o îmbinare de materiale : 
piatră naturală și metal. 
Pentru cea de a doua vari
antă — evident, de dimensi
uni mai mici — am în ve
dere tot o îmbinare de ma
teriale. de astădată piatră 
artificială și metal.

vor avea 
materiale

variantă

Recent a apărut, la Arad, 
„Cariatide" — supliment al zia
rului „Flacăra roșie" din loca
litate , editat in întîmpinarea 
alegerilor, eveniment de largă 
rezonanță în viața politică a 
țării noastre. „In acest larg 
context istoric — arată în pa

ginile suplimentului, tov. Teo
dor Haș, prim-secretar al Co
mitetului Județean Arad al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean — șl primă
vara arădeană Ișl atestă pre
zențele șl perspectivele el. A- 
ceste prezențe, frumoase ca 
niște cariatide, sînt în primul 
rînd ale creației industriale", 
ca și ale agriculturii sau ale 
civilizației șl culturii.

In acest sens, o cuprinzătoa
re radiografie a peisajului con
temporan al orașului de pe 
malurile Mureșului o efectuea
ză reportajul lui George Clu- 
dan — „Capitala județului nos
tru In Ipostazele civilizației". 
Remarcabile — alături de texte 
ca articolul regizorului Dan 
Alecsandrescu despre „Teatrul 
prezentului", de paginile me
morialistice semnate de acad. 
V. Eftlmlu șl de artistul po
porului Ștefan Clubotărașu — 
creațiile unor tineri scriitori 
locali, în frunte cu grupajul 
de poezii ale elevilor, la rubri
ca „Lyceum", șl prezentarea 
(de către poetul Victor Tulbu
re) a unei tinere speranțe a 
liricii mureșene : Carolina 
Illca.

PETER BALOGH. — Proiect pentru Monumentul feroviarilor

C.R.C-

DECADA MĂR|I$OIIIUI

ȘT. GANESCU

N. B.

Un succes al medi
cinii echivalent cu 
cel al descoperirii 

antibioticelor?
Dr. Arthur P. Grollman, 

profesor de medicină la Co
legiul parizian „Albert Ein
stein". a dovedit, recent, că 
un colorant industrial obiș
nuit este capabil să bloche
ze una din etapele princi
pale ale Infecției virale. 
Această descoperire este 
de natură să deschidă no) 
posibilități în lupta împotri
va agenților virali infec
tant!.

Virusul, îndeosebi acela 
al cărui acid nucleic provi
ne din acidul ribonucleic, 
se fixează pe ribozonli celu
lei infectate, adică pe lanțul 
de producție al proteinelor. 
Din acest moment, celula, 
în loc să continue să fabrice 
propriile ei proteine, va fa
brica pe acelea ale virusu
lui, permlțînd astfel multi
plicarea acestuia. Or. după 
cum arată dr. Grollman, 
tocmai acidul aurin-tri- 
carboxllic. utilizat astăzi 
curent în industria coloran- 
ților. împiedică virusul să 
se fixeze pe ribozomil celu
lari, probabil prin modifi
carea formei ribozomllor. 
Și aceasta, mal ales, fătă a 
tulbura sinteza proteică 
normală.

In același mod pare să 
acționeze și lnterferonul, alt 
factor antiviral sintetizat 
de însuși organismul In 
cursul infecției. Pînă acum, 
cercetătorii s-au străduit 
să combată infecția virală 
prLn stimularea producției 
de interferoni de către or
ganism, încercînd astfel să 
împiedice virusul să pă
trundă în celulă șl să se 
multiplice pe ea. Astăzi, da
torită descoperirii dr. Grol
lman o substanță a cărei 
formulă chimică este cu
noscută și care este, de alt
fel, total străină de celulă, 
poate influența reacția ce
lulei la infecția virală. Sin
teza unor derivați ai aces
tei substanțe, cu o eficiență 
încă și mai mare împotriva 
infecțiilor virale, va cons
titui, afirmă specialiștii, o 
reeditare a succesului medi
cal obținut cu ocazia desco
peririi sulfamidelor sau a 
antibioticelor. .

TELEGRAMĂ
Tovarășul Ion Gheorgho Maurer, Președintele Consiliului de 

Miniștri al Republicii Socialiste România, a transmis Excelenței 
Sale Igal Allon, Prim-ministru a.i. al Statului Israel, o telegramă 
în care se spune : în numele guvernului român și al meu personal, 
adresez guvernului israelian și familiei îndoliate, sincere condo
leanțe în urma încetării din viață a domnului Levi Eshkol, primul 
ministru al statului Israel.

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRIPreședintele Consiliului Economic, Manea Mănescu, a primit vineri la amiază pe J. L. Gray, președintele Comisiei pentru energia atomică din Canada, care se află într-o vizită în țara noastră.La primire, care a decurs
Intr-o atmosferă cordială, au fost abordate probleme științifice și tehnice privind utilizarea în scopuri pașnice a energiei nucleare.A fost de față Bruce Mao Gillivray Williams, ambasadorul Canadei la București.

publicii Socialiste România, general colonel Ion Ioniță, a trimis o telegramă de felicitare generalului de armată Heinz Hoffmann, ministrul apărării naționale al Republicii Democrate Germane.

S-a deschis în întreaga țară „Decada mărțișorului". A- 
cest dar gingaș, lucrat cu migală de mina bijutierului, 
a fost oferit, anul acesta, pe tonetele de mărțișoare din 
București, în peste 300 de modele. Dar mărțișorul nu este 
— se știe — decît un pretext, un simbol. Ieri, de exemplu, 
magazinele bucureștene au livrat — ca „mărțișoare" — 
noile modele ale anului 1969 : pardesie și balonseide, pan
tofi, articole de marochinerie, parfumurile Manon sau 
Roxana, baticuri din mătase naturală, tricotaje din PNA, 
lînă, mătase artificială sau fire sintetice, articole de len
jerie pentru femei. Industria noastră de specialitate pro
mite, după cum se vede, o primăvară de bun augur.

VĂ RECOMAN

DĂM PENTRU 

DUMINICĂ...

O CARTE

• ••••••••• ••• •••••• •••«•••••••••••••• • •••••

țgjnema
ROLLS ROYCE-UL GALBEN 

rulează la Patria orele : 10 ;
12,45 ; 15,15 ; 18 ; 20,30.

BUNA ZIUA, CONTESA ru
lează la Republica orele : 9;
11,15; 13,45; 16,15, Gală ora 20,30, 
Festival orele : 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, Grlvița 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; 
13,30; 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 
APA 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 
rulează la Doina orele : 9; 10,30; 
12: 13,30: 16. NEÎNȚELESUL o- 
rele 18,15; 20,30.

HIROȘIMA, DRAGOSTEA 
MEA rulează la Union orele: 
20,30. STRIGATUL orele 15,30; 
18.

RIO BRAVO rulează la Fero
viar orele 8,45—14 in continuare ; 
17,45; 20,45, Excelsior orele : 10; 
13; 16; 19, Melodia orele : 9,30; 
13; 16,45; 20, Flamura orele : 9; 
12; 16; 19,30, București orele : 2; 
12,15; 16.30; 20.

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

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

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

EXPRESUL COLONELULUI 
VON RVAN rulează la Bucegi 
orele : 9,30; 12; 15,45; 18,15; 20.45, 
Toinis orele : 8,30 ; 11 ; 13.30 : 16 ; 
18,30; 21.

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN rulează la Unirea orele : 
15,30; 19.

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

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

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

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

PIENTIIW
ASTA SEARA MĂ DISTREZ 

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 orele:
15,30; 18, TUNELUL orele :
20,30.

HOMBRE rulează la Popular 
orele : 15,30 ; 18, BELA orele i
20.30.

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

WINNETOU (seri* a IlI-a) ru
lează la Flacăra orele : 18; 20,30, 
HOȚUL DE PIERSICI — orele :
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; 10.

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 Crîn- 
gași orele : 15,30: 18; 20,15.

SUFLETE TARI rulează la 
Cosmos orele : 15.30—19.

BILANȚ IN PLIN MARȘ, UN 
PROGRAM DE PROPĂȘIRE E- 
CONOMICĂ — AGRICULTURA 
SOCIALISTA IN PLIN AVlNT, 
ORIZONT ȘTIINȚIFIC nr. 
1/1960, ATLETISM — META
MORFOZE rulează la Timpuri 
Noi orele 9—12 în continuare.

ROLS ROYCE-UL 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.

SÎMBĂTĂ, 1 MARTIE

• Opera Română : LUCIA DE 
LAMMERMOOR, ora 19,30 : • Tea
tru! de Operetă : PRINȚESA CIR
CULUI, ora 19,30 ; • Teatrul Na
țional (sala Comedia) : IDIOTUL 
— premieră, ora 19,30, (sala Stu
dio) : TRAVESTI, ora 19,30 ; • 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Bd. Schitu Măgureanu) : D-ALE

TOMPIUIL ©V. LiBEIH
CARNAVALULUI, ora 20,00, (sala 
Studio) : PHOTO FINISH, ora 
20,00 ; • Teatrul de Comedie : 
UCIGAȘ FARA SIMBRIE, ora 
20,00 ; • Teatrul Mic : IERTAREA, 
ora 20,00, TANGO, ora 15 ; • Tea
trul „C. I. Nottara" (Bd. Maghe- 
ru) : LOVITURA, ora 19,30, (sala 
Studio) : CAFENEAUA CAME
LEONILOR, ora 20,00 ; Teatrul 
Giulești : MEȘTERUL MAN OLE, 
ora 16,00 ; > Sala Palatului : 
CURSA DE ȘOARECI, ora 19,30 ; 
Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
DOAMNA DE LA MAXIM, ora 
20,00 ; Teatrul Evreiesc de stat : 
DIBUK, ora 20,00 ; • Teatrul „I. 
Creangă" : ANDROMACA, ora 
18,30 ; • Teatrul „Țăndărică" (sala 
din Calea Victoriei) : SPECTACOL 
NOCTURN „9'/t“, (Dans șl poezie), 
ora 21,30 ; PAPUCIADA, ora 17,00, 
(sala din str. Academiei) : A FU
GIT UN TREN, ora 17,00 ; « Tea
trul satirlc-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy) : CAFEAUA CU 
LAPTE DE ADIO, ora 19,30, (sala 
din Calea Victoriei 174) : VARIE
TĂȚI PE PORTATIV, ora 19,30 • 
Circul de stat : CIRCUL ARE CU- 
VÎNTUL, ora 19,30.

PROGRAMUL I

• 16,00 — Campionatul Mondial
de hochei (grupa B) : Românla-Po- 
lonia (înregistrare) • 17,30 — Te
lex TV. • 17,35 — Medicul vă sfă
tuiește. Sănătate șl frumusețe prin 
igienă șl gimnastică • 17,50 —
Pentru copil și școlari. Emisiune 
muzical-distractlvă • 18,30 — Noi
le aventuri ale echipajului Val- 
Vîrtej ; „Poveste în jurul unei 
săbii" (I) • 19,00 — Telejurnalul 
de seară • 19,30 — Mîine, alegeri !
• 19,45 — Cîntec mîndru-n țară 
auzi. Muzică populară românească
• 20,00 — Tele-enciclopedia • 
21,00 — Film serial : „Sfîntul" • 
21,50 — Lira — Frumoasă patrie. 
Emisiune de versuri • 22,00 — 
Mărțișor în sol major. Emisiune 
muzical-coregrafică • 22,40 — 
Telejurnalul de noapte > 22,55 — 
Campionatul mondial de patinaj 
artistic : proba de figuri libere 
femei (înregistrare) • 23,40 — în
chiderea emisiunii programului I.

PROGRAMUL II

• 20,00 — Telex TV. • 20,05 —
Parada formațiilor de muzică u- 
șoară. Formația Bebe Prisada • 
20,25 — Revista revistelor de Ște
fan Augustin Doinaș • 20,40 — 
Studioul muzical. Rapsodia I de 
George Enescu • 21,10 — Desene 
animate • 21,20 — Recitalul de
sîmbătă seara. Pianista Georgeta 
Ștefănescu-Barnea și formația 
„Camerata" • 22,00 — Roman-fol- 
leton : „Forsyte Saga" (24) q 22,50 
— închiderea emisiunii programu
lui II.

CASE DE 
CULTURĂ 

STUDENTESTI 
9 9

CLUJ t
„Versuri închinate omului șl 

muncii creatoare" — recital da 
poezie al cercului de recitatori ; 
Dans (sîmbătă, ora 20).

„Muslc-clubul studențesc" — 
spectacol de estradă prezentat da 
ansamblul Casei de cultură ; Dans 
(duminică, ora 19).

CRAIOVA :
„Candidați al Frontului Unității 

Socialiste" — întîlnire cu prof. dr. 
docent Mircea Oprean, rectorul 
Universității (sîmbătă, ora 20).

Seară cultural-distractivă, cu 
concursul studenților Facultății de 
horticultura (duminică, ora 20).

GALAȚI:
„Balul Mărțișorului" — eîntă 

formația „Atletic" (sîmbătă, ora 
20).

„Lelișoară frumușică" — specta
col prezentat de ansamblul folclo
ric al centrului universitar (dumi
nică, ora 10,30).

IAȘI :

Reprize muzicale, cu formația 
„Roșu șl Negru" ; Concert de 
muzică ușoară prezentat de for
mația „Experimental" (duminică, 
ora 20).

BUCUREȘTI i
• „De la Bach Ia Tom Jones" 

— spectacol de estradă prezentat 
de Teatrul „Ion Vasilescu" (Sala 
Mare, sîmbătă, ora 20,30).
• Mărțișoare... cîntate, dansate 

șl mai ales surprize (Student-Club, 
(sîmbătă, ora 20).

9 Spectacol folcloric, cu ansam
blul studențesc „Doina" (Sala 
Mare, duminică, ora 20,30).

Muzică ușoară cu „Coral" ; 
Dans șl cîntec popular, cil soliști 
ai ansamblului „Doina", Malakov- 
skl în lirica revoluționară (Stu- 
dent-CIub, duminică, ora 20).

CLUBURILE TINERETULUI
Unlversal-Club (sectorul TU) ; 

„MĂRȚIȘOARE... MĂRȚIȘOARE", 
șeară distractivă cu Nae Lfizăres- 
cu, Nucu Petrescu și orchestra de 
ghitare electrice „Amiral" — ora 
18 ; Clubul Elevilor (sectorul IV) : 
„BALUL MĂRȚIȘORULUI", cu 
Horia Șerbănescu, Gioni Dimitriu, 
Petre Guști — ora 17 ; Tehnlc- 
Club (sectorul V) : „BALUL MĂR
ȚIȘORULUI", cu Mariana Bădoiu, 
Luminița Dobrescu și orchestra 
„Tinerețea" — ora 18.

„SFINXUL* de 
Mircea Malița — 
însemnările de că
lătorie ale unui 
spirit viu, mobil 
și multilateral, a- 
devărate eseuri 
asupra peisajului 
spiritual al locuri
lor descrise.
UN SPECTACOL

„TANDREȚE ȘI 
ABJECȚIE" de Te
odor Mazilu (la 
sala Studio a Tea
trului „Lucia 
Sturdza Bulan
dra", ora 20) —
spectacol compus 
din cîteva scurte 
piese satirice, o- 
fensivă plină de 
vervă șl sarcasm 
împotriva unor 
vicii morale. Re
prezentația stră
lucește, printre 
altele, prin Inter
pretarea exactă 
șl nuanțată a lui 
Octavian Cotescu.
UN FILM

„...APOI S-A 
NĂSCUT LEGEN
DA" (la cinemato
graful „Republi
ca") — ultima pro
ducție a Casei de 
filme „București", 
rod al colaborării 
regizorului An
drei Blaier, cu sce
naristul Constan
tin Stoiciu, pasio
nantă investiga
ție în zonele pro
funde ale conștiin
ței contemporane. 
Pe generic, actori 
de film de prim 
rang : Ilarlon Cio- 
banu, Margareta 
Pogonat, Dan Nu- 
tu. Ștefan Clubo
tărașu, Virgil O- 
gășanu, George 
Calboreanu șl al
ții.

O EXPOZIȚIE

„ARTĂ DECO
RATIVĂ : CERA
MICĂ ȘI STICLA" 
(Ia Galeriile de 
artă din Calea 
Victoriei 132) —
expoziție care în
trunește o serie de 
obiecte utilitare, 
realizate fie în sti
clă. fie în cerami
că, în unicat sau 
ca prototip pen
tru industrie. Ex
pun artiștii: 
Zoe Băicoianu, Ce
cilia Storck-Bo- 
tez. Constanța
Dogeanu, Theodo
ra Kițulescu etc.

• VINERI DUPA-AMIA- 
ZA a plecat în Republica Democrată Germană o delegație guvernamentală condusă de tovarășul Iosif Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care 
la invitația guvernului Republicii Democrate Ger- 'mane, va participa la deschiderea ediției din primăvara acestui an a Tîrgului internațional de la Leipzig.La plecare, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost condusă de Gheorghe Gaston Marin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, de membri ai guvernului și alte persoane oficiale, precum șl de Ewald Moldt, ambasadorul R.D. Germane la București.La sosire, pe aeroportul SchSnefeld, delegația a fost

întâmpinată de dr. Kurt Fichtner, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.D.G., și de alte persoane oficiale. A fost de față ambasadorul României în R.D. Germană, dr. ing. Nicolae Ghetnea.
an

e LA AMBASADA Uniunii Sovietice din București a avut loc vineri un cocteil cu prilejul turneului întreprins în Republica Socialistă România de artista poporului a U.R.S.S., Evghenia Miroșnicenko.
• CU PRILEJUL celei de-a XIII-a aniversări a Armatei Populare Naționale a Republicii Democrate Germane, ministrul forțelor armate ale Re

• VINERI LA AMIAZA, Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, și Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe, au semnat în Cartea de condoleanțe, deschisă la sediul legației Israelului la București, în legătură cu încetarea din viață a primului ministru al Israelului, Levi Es- hkol.Erau prezenți Eliezer Doron, -'ministrul Israelului la București, și membri ai legației. __________________ J
• CU PRILEJUL Celei de a 

13-a aniversări a Armatei Popu
lare Naționale a R. D. Germane, 
vineri seara, locotenent-colonel 
Boris Behring, atașatul militar, 
aero și naval al acestei țări la 
București, a oferit un cocteil în 
saloanele ambasadei.

Au participat general-locote- 
nent Ionel Vasile, adjunct al 
ministrului forțelor armate, Va
sile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, generali și 
ofițeri superiori ai forțelor noas
tre armate, oameni de știință șl 
cultură, ziariști.

Erau prezenți Ewald Moldt, 
ambasadorul R.D. Germane la 
București, șefi ai unor misiuni di- 
Slomatice, membrii al corpului 

iplomatlc, atașați militari.
(Agerpres)

Complexul de morărit fi panificație din Baciu — Cluj

. ÎNTRECERILE GRUREI B
A CAMPIONATULUI MONDIAL’ DE'WoCHEI

SORTII NU NE-AU SURlS
Corespondenta specială din Ljubljana de la 

Q DIAMANTOPOL

Meciul inaugural al grupei 
B a campionatului mondial 
de hochei pe gheață a fost 
susținut de echipele Româ
niei fi Poloniei, în fața a 
circa 4 000 de spectatori. Din 
păcate, la sfîrfitul lui, fan
fara n-a sunat în onoarea 
noastră, ci în aceea a adver
sarilor, care au cîștigat în- 
tîlnirea cu 4—2 (0—1, 2—0, 
2—1). De fapt, am fi fost 
prea optimiști dacă am fi 
sperat într-o victorie a noas
tră. Nici pronosticurile nu ne 
erau favorabile (echipa Po
loniei fiind o formație expe
rimentată, fostă participantă 
în grupa A), fi nici desfășu
rarea jocului nu ne-ar fi în
dreptățit să pretindem victo
ria.

Scorul a fost deschis de e- 
chipa României prin Pană, 
în minutul 3 fi echipa noas
tră a reușit să apere cu suc
ces acest mic avantaj pînă la 
capătul primei reprize. In re
priza a doua, atacurile polo
neze s-au întețit fi, ca urmare 
a lor, dar fi ca o consecință 
a slăbirii treptate a forțelor 
noastre, adversarii au egalat 
în minutul 24 prin Byalnicki 
fi au luat apoi conducerea în 
minutul 27 printr-un gol mar
cat la o învălmășeală de Ka-

cik. Repriza a treia a debutai 
cu un șut surpriză, tras de 
Varga din zona centrală, șui 
care l-a găsit nepregătit pe 
portarul polonez fi astfel, in 
mod neafteptat, am putut e- 
gala. Puterile nu ne-au ajuns 
pentrti a profita de efectul 
psihologic al acestei egalări 
fi, după ce am ratat două 
mari ocazii prin Biro și Szabo 
II, am primit un gol frumos 
lucrat de atacanții polonezi. 
In minutul 53 scorul a deve
nit, astfel, 3—2 pentru Polo
nia (autor Kacik) și meciul 
era ca și jucat. In ultimul 
minut am mizat tot pe o 
carte, scoțînd fi portarul pe 
gheață pentru a putea ataca 
în 6 oameni, dar nu ne-am 
ales decît cu încasarea unui 
al patrulea gol, marcat de 
fundașul polonez Goralczyk.

Puțini dintre hocheiștii noș
tri au corespuns în această 
partidă. Printre aceștia, men
ționăm, in special, pentru 
combativitatea pe care au 
manifestat-o, pe Pană, Flores- 
cu, Biro, Varga și tînărul de
butant Huțanu.

Echipa K. D. Germane a în
vins cu scorul de 11—1 (2—0. 
4—1, 5—0) Italia. Echipele 
Norvegiei și Austriei au ter
minat la egalitate 3—3 (0—2, 
2—1, 1—0).

MERIDIAN
• LA RIO DE JANEIRO s-a I disputat meciul Internațional 

de fotbal dintre selecționata 
U.R.S.S. și formația braziliană 
Vasco da Gama. Fotbaliștii so- 

Ivietlcl au obținut victoria cu 
scorul de 1—0 (0—0).

• LA NEAPOLE, în cadrul 
„sferturilor de finală" ale „Cu- 

Ipei Cupelor" la baschet mascu
lin, echipa locală Fldes Parte- 
nope a intrecut cu scorul de 
98—61 (45—28) formația Panathl- 

Inalkos Atena.

• LA HALLE (R. D. Germa
nă) s-a desfășurat returul me
dului dintre formațiile S. C. 

| Chemle Halle șl Wlsla Craco

CAMPIONATELE 
MONDIALE 

DE PATINAJ 
ARTISTIC

Tînăra patinatoare din R. D. 
Germană Gabrielle Seyfert *i-a 
confirmat valoarea atestată de 
titlul european cucerit în urmă 
ou trei săptămîni la Garmlsch 
Partenkirchen, dovedindu-se oea 
mai bună și la campionatele 
mondiale de la Colorado Spri
ngs. Șl de data aceasta, punctul 
său forte au fost exercițiile li
bere. Programul său a ștîrnlt 
aplauzele publicului spectator 
si sufragiile arbitrilor care l-au 
acordat note de 5,9 șl 5,8. In 
urma excelentei sale evoluții de 
la „libere", Gabrille Seyfert a 
remontat handicapul de 16,5 
puncte ce o despărțea de lidera 
figurilor impuse, austriaca Bea
trix Schuba. Gabrielle Seyfert 
și-a adjudecat titlul suprem cu 
un total de 2 795 puncte.

In proba masculină, după ter
minarea exercițiilor impuse 
conduce sportivul american Tim 
Wood cu 1 300 puncte.

Specialiștii prezenți la Colo
rado Springs apreciază că avan
sul luat de Tim Wood va fi ho- 
tărîtor în atribuirea titlului de 
campion mondial.

via, contlnd pentru grupele 
semifinale ale „Cupei campio
nilor europeni" la baschet fe
minin. Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 57—U 
(33—201.

In primul joc, baschetbalis
tele poloneze cîștigaseră cu 
scorul dș 62—53.

e CEA DE-A 21-A EDIȚIE a 
tradiționalei curse cicliste 
„Marele premiu Monaco" s-a 
încheiat cu victoria rutierului 
francez Cadiou. învingătorul a 
parcurs cel 170 km ai traseului 
în timpul de 4h 30’ 10”.

• LA STOCKHOLM s-a dis
putat întîlnirea internațională 
de handbal dintre selecționate
le masculine ale Suediei șl 
Iugoslaviei. La capătul unui 
meci echilibrat, handballștil 
iugoslavi au terminat învingă

tori cu scorul de 13—12 (9— 9). 
Cel mai bun Jucător de pe 
teren a fost iugoslavul Zag- 
mestar, care a marcat 5 goluri.

• ÎN ZIUA A DOUA a con
cursului internațional de atle
tism pe teren acoperit de Ia 
Moscova au fost înregistrate 
ctteva performanțe remarcabi
le. Dintre acestea se detașea
ză rezultatul de 16,86 m obți
nut de sportivul sovietic Niko
lai Dudkin In proba de trlplu- 
salt (cea mai bună performan
ță mondială de sală). Pe locul 
secund s-a clasat vest-germa- 
nul Sauer cu 16,39 m. Cu o 
performanță valoroasă s-a în
cheiat șl proba de săritură cu 
prăjina, ctștigată de Ghenadl 
Bllznețov (U.R.S.S.) cu 5,15 m. 
Concurentul român Petre As- 
tafei s-a clasat pe locul doi cu 
6,00 m. Aceeași înălțime a mal 
fost trecută șl de alțl 5 atlețl.



Patriotii sud»

vietnamezi con

în cea de-a șasea zi a o- 
fensivei lansate de F.N.E., 
forțele patriotice sud-vietna- 
meze au continuat să acțio
neze în cele patru regiuni 
tactice ale Vietnamului de 
sud, bombardînd cu obuze și 
rachete, după cum scrie co
respondentul agenției U.P.I., 
25 de obiective militare ame
ricane și saigoneze. Printre a- 
cestea, menționează agenția 
citată, se află imensul com
plex militar aero-naval de la 
Da Nang; în timpul bom
bardamentului efectuat asu
pra bazei, o rachetă a atins 
un depozit de muniții, situat 
în apropierea podului care 
leagă portul Da Nang de lo
calitatea cu același nume, 
provocînd o enormă explozie 
care a zguduit întreg orașul 
și a distrus parțial trei nave 
americane.

în afara complexului aero- 
naval de la Da Nang, a de
clarat un purtător de cuvînt 
al comandamentului ameri
can de la Saigon, citat de a- 
genția France Presse, forțele 
patriotice au mai bombardat 
și atacat în noaptea de joi 
spre vineri baza militară a- 
mericană de la An Hoa, si
tuată la aproximativ 30 de 
kilometri de Da Nang, baza 
de la Duc Pho, în provincia 
Quang Ngai, baza aeriană de 
la Pleiku, situată în Platou
rile înalte, baza de la Long 
Binh, imens complex militar 
american, amplasată la 30 de 
kilometri nord-est de Saigon, 
baza de la Tay Ninh, la a- 
proximativ 90 de kilometri de 
capitală, poziția americană de 
la Dinh Tuong, din inima 
Deltei Mekong.

în afara acestor obiective 
militare, a menționat purtă
torul de cuvînt american, for
țele patriotice sud-vietname- 
ze au lansat atacuri de mai 
mică amploare asupra majo
rității pozițiilor deținute de 
unitățile americano-saigoneze 
în cea mai mare parte a re
giunilor țării.

Demonstrația împotriva poli
ticii S. U. A. desfășurată la 
Bruxelles cu prilejul vizitei 

președintelui Nixon

Turneul vest-european al președintelui Nixon Dezbateri la O.N.U. privind

Etapa pariziană PROBLEME ACTUALE

ORIENTUL

Miști Pavicevici despre politica
->

externă a IugoslavieiBELGRAD 28. — Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite : Luînd cuvîntul în Skupștina Federală a Iugoslaviei, Mișo Pavicevici, secretar de stat ad-interim pentru afacerile externe, a vorbit despre activitatea politică externă și unele probleme actuale ale relațiilor ționale ale R.S.F.I.Vorbitorul a arătat terea neîncrederii în stagnarea colaborării ropene, intențiile de întărire a structurilor și a politicii de bloc, frecvența manevrelor militare pe teritoriul țărilor europene cu participarea celei mai moderne tehnici de război reprezintă doar unele din consecințele îngrijorătoare ale e- venimentelor din ultimul timp. El a subliniat necesitatea de a se continua, prin eforturi comune, linia colaborării inter- europene pe baza respectării stricte a suveranității și independenței tuturor statelor. A- ceasta a fost și rămine teza de bază a politicii de destindere a încordării și de colaborare între țările europene, relevat Pavicevici.

interna-că creș- Europa, intereu-

a

APROPIAT

Vorbitorul s-a referit la convorbirile conducătorilor Iugoslaviei cu conducători ai altor țări, menționînd printre acestea și vizita președintelui Tito în România și subliniind că convorbirile purtate cu acest prilej au confirmat că politica externă a ambelor țări este inspirată de aceleași principii și scopuri — pacea, independența, suveranitatea și dezvoltarea colaborării internaționale, că pozițiile privind problemele de bază ale relațiilor internaționale și europene sînt identice sau foarte apropiate șl că între popoarele și guvernele celor două țări există o deplină încredere reciprocă.Referindu-se la diferitele variante ale doctrinei privind „suveranitatea limitată" și la teoria despre „dreptul la intervenție", Pavicevici a arătat că acestea sînt contrare principiilor de bază ale Cartei Națiunilor Unite.Referitor la relațiile cu U- niunea Sovietică și celelalte țări membre al Tratatului de la Varșovia, el a spus că „o- rientarea Iugoslaviei constă în dezvoltarea și în viitor a relațiilor prietenești și a colaborării cu toate aceste țări pe baza principiilor cunoscute și acceptate în comun".

U.R.S.S. — Tn sala turbine
lor la centrala electrică din 

Kuzbas

Președintele Nixon a sosit vineri la Paris, ultima etapă a turneului său vest-european. Aceasta este, după părerea multor comentatori, principala etapă a turneului, fiind vorba de reluarea dialogului franco- american la cel mai înalt nivel, de multă vreme întrerupt. Au trecut, într-adevăr, opt ani de cînd Franța nu a mai fost vizitată de un președinte al S.U.A.La două ore după sosire, la Palatul Elysee a avut loc prima întrevedere între generalul de Gaulle și președintele Nixon. Conflictul din Orientul Mijlociu s-a aflat în fruntea problemelor abordate în cursul acestei întrevederi, au relevat surse oficiale. Au fost examinate, de asemenea, în linii generale relațiile Est-Vest, dificultățile sistemului monetar internațional, problemele vest- europene și relațiile franco- aniericane. Surse oficiale americane au afirmat că convorbirile de vineri după-amiază au fost „foarte sincere și cordiale". Aceste convorbiri vor continua sîmbătă.Concomitent cu întrevederea dintre cei doi președinți, a avut loc o convorbire între miniștrii de externe ai Franței și

S.U.A., Michel Debre și William Rogers.Cu prilejul sosirii președintelui S.U.A., la Paris au avut loc unele manifestații ostile politicii americane.
Vizita președintelui Statelor 

Unite. Richard Nixon, în capi
tala Franței se află în centrul 
atenției presei pariziene de vi
neri. în comentariul său. ziarul 
„LA NATION" scrie : „Nu se 
poate aștepta de pe urma aces
tei călătorii la Paris a șefului 
Administrației americane un 
miracol". Căci, apreciază ziarul, 
„pozițiile geografice și Intere- 
resele celor două țări nu con
cordă în multe probleme, deși 
diplomația franco-americană are 
puncte destul de apropiate în
tr-o serie de chestiuni". „LE 
PARISIEN LIBERE" relevă că. 
deși „Franța este cel mai vechi 
aliat al S.U.A., în ultimii 20 de 
ani Statele Unite nu o dată au 
combătut influenta Franței din
colo de ocean". Cit privește 
ziarul „COMBAT", acesta apre
ciază că „este greu de crezut 
că întîlnlrea dintre generalul 
de Gaullc și președintele Nixon 
va putea duce la o schimbare 
a pozițiilor franceze, mai ales 
în ce privește N.A.T.O. și pro
blemele integrării vest-euro- 
pene. Partea cea mai interesantă 
a acestor convorbiri, arată zia
rul. rămîn fără îndoială rela
țiile Est-Vest".

6. JARRING VA ÎNTREPRINDE 
O NOUĂ RUNDĂ DE CONSULTĂRI— Repre- secretaru-■ NEW YORK, zentantul special al lui general al O.N.U. în Orientul Apropiat, Gunnar Jarring, va întreprinde la începutul săptămînii viitoare un turneu în capitalele unor țări arabe și la Ierusalim, s-a anunțat la sediul O.N.U. în prezent, el se află la cartierul său general din Nicosia (Cipru).S-a aflat că noua rundă de consultări a lui Jarring cu părțile în conflict este legată de raportul pe care acesta urmează să-1 prezinte secretarului general al O.N.U., U Thant.

avea o convorbire cu Henry Ca
bot Lodge, șeful delegației ame
ricane la convorbirile de la Paris.

ALE TINERELOR FETE
Recent, s-au desfășurat la New York, lucrările Comisiei 

O.N.U. pentru condiția femeii. Printre problemele dezbătute, 
un interes special au suscitat cele referitoare la condiția de 
muncă și de viață a tinerelor fete.

Ne-am adresat tovarășei FLORICA ANDREI, judecătoare la 
Tribunalul Suprem, membră a Comitetului executiv al Consi
liului Național al Femeilor, cu rugămintea de a ne împărtăși 
cîteva impresii despre dezbaterea la care a luat parte.

— Ce probleme privind situa
ția tinerelor fete au fost abor
date în timpul celei de-a XXII-a 
sesiuni a Comisiei O.N.U. pen
tru condiția femeii ? ,

— De fapt, multe din dezba
terile desfășurate, pe marginea 
unor probleme înscrise în agen
da de lucru, s-au referit, în
tr-un fel, la tinâra generație, 
mai exact la tinerele fete. Bu
năoară, un loc însemnat l-au a- 
vut problemele privind dreptu
rile politice ale tinerelor fete. 
După cum se cunoaște, deși în 
numeroase țări femeile au ob
ținut drepturi egale cu bărba
ții în domeniul politic și civic, 
exercitarea acestor drepturi nu 
se realizează în fapt, existind 
numeroase impedimente, prin
tre care, numărul mare de fe
mei analfabete, ceea ce le men
ține departe de preocupările cu 
caracter sooial-obștesc. Aseme
nea situații aînt cunoscute în 
unele state latino-americane, 
dar nu numai pe acest conti
nent.

Alte ori, apare așa-numitnl 
factor „tradiție". In unele state 
care și-au cucerit independența 
în anii din urmă, atit legislația 
cît și o parte importantă a opi
niei publice stimulează activi
tatea politică a tinerelor fete. 
Totuși, în virtutea unor „con
cepții tradiționale", acestea, de
seori, stau deoparte și nu parti
cipă la dezbaterea și rezolva
rea problemelor de însemnăta
te națională. In legătură cu a- 
ceastă stare de lucruri a fost 
subliniată însemnătatea și uti
litatea Seminarului asupra edu
cației civice și politice a femei
lor ce a avut Ioc în Ghana în 
noiembrie 1968, S-a apreciat că 
acest seminar a avut meritul 
de a fi impulsionat o mișcare 
care să determine opinia publi
că din țările africane spre o 
antrenare mai mare a tinere
lor fete în viața politică.

Au existat apoi dezbateri in
teresante referitoare a parti
ciparea tinerelor fete, Ia dez
voltarea economică șl socială a 
țărilor lor, la drepturile econo
mice ale tinerelor fete și Ia 
accesul lor Ia viața economică. 
Problemele legate de discrimi
narea practicată Ia adresa fe
meii sînt acute în lumea capi
talistă.

Tn legislația unor țări conti
nuă să se mențină o seamă de 
prevederi ce limitează dreptnl la 
muncă al tinerelor fete. In O-

landa, convențiile colective pre
văd încă șl acum posibilitatea 
de concediere a muncitoarelor 
sau funcționarelor tinere în caz 
de căsătorie. In alte cazuri, se 
recurge într-o măsură tot mal 
mare la artificii juridice și con
tractuale, ce permit ca munca 
tinerelor fete să fie clasată tn 
categorii inferioare.

— Am dori să ne dațl unele 
amănunte în legătură cu adop
tarea proiectului de rezoluție 
inițiat de delegația română 
privind drepturile economice 
ale femeii...

— Delegația noastră a pre
zentat un proiect de rezoluție 
referitor la orientarea profe
sională a femeilor șl în spe
cial 
rea 
tru
re. 
științei șl aplicațiile ei. Mal 
multe delegații — printre care 
ale Marocului, Iranului, Ungi 
riei, Tunisiei etc. — s-au asocl 
Inițiativei noastre in calitate 
coautori. La vot, proiectul ue 
rezoluție inițiat de delegația ro
mână * fost adoptat în unani
mitate și înaintat Consiliului 
Economic și Social al O.N.U.

Inițiativa română pornește de 
la premisa că eforturile susți
nute ale țărilor în vederea ac
celerării progresului lor econo
mic și social, în condițiile dez
voltării impetuoase a științei și 
tehnicii, impun 
plin a 
teriale 
umane 
țară, 
creatoare a tinerelor 
pot fi neglijate ; trebuie găsite 
căi și mijloace concrete pentru 
atragerea tinerelor fete spre ac
tivități care să asigure partici
parea lor pe scară tot mal largă 
șl cu randament social sporit 
în toate domeniile vieții. In a- 
cest sens, elaborarea de către 
state a unor programe de pre
gătire și orientare profesională 
a tinerelor fete, care să țină 
cont de cuceririle științei și teh
nicii, constituie o necesitate 
impusă de realitatea vieții con
temporane. De altfel, în planul 
de cinci ani privind promova
rea drepturilor femeii, propus 
spre pregătire de către Comisia 
pentru 
mă de 
rect la

a tinerelor fete și asigura- 
mijloacelor necesare pen- 
o calificare corespunzătoa- 
ținînd seama de cuceririle

folosirea din 
tuturor capacităților ma- 
și a tuturor resurselor 
de care dispune fiecare 
Energia și capacitatea 

fete nu

condiția femeii, o sea- 
prevederi se referă di- 
tinerele fete.

■ CAIRO. — Ziarul egiptean 
„Al Ahram" scrie că Mahmud 
Fawzi, consilier al președintelui 
Nasser pentru afaceri externe, va

■ TEL AVIV. în urma unui raport al comisiei de anchetă, aprobat de procurorul militar și șeful statului major israelian. un căpitan al forțelor armate va fi tradus în fața curții marțiale din Tel Aviv, sub acuzarea de a fi dat ordin soldaților aflați în subor- dinea sa de a deschide focul, trăgînd și el, de asemenea, împotriva unui ce manifestau în Rafiah France a avut ședinței tar unde se găseau închiși mai mulți locuitori suspectați de a fi participat la un atentat.

grup de femei localitatea relatează agenția Presse. Demonstrația loc în apropierea re- guvernatorului mili-

Comisia drepturilor omului 
a adoptat, prin aclamații, un 
proiect de rezoluție prezentat 
de 12 țări, în care se con
damnă politica de apartheid 
practicată de guvernul Afri
cii de Sud. Comisia lansează, 
în rezoluția votată, un apel 
către opinia publică mondia
lă, cerîndu-i să încurajeze și 
să sprijine eforturile comuni
tății internaționale, urmărind 
eliminarea practicilor odioa
se ale apartheidului.

La Moscova a avut loc deschiderea oficială a reprezentanței 
companiei japoneze „Kawakami Trading", al optulea mare grup 
comercial japonez care și-a organizat birouri permanente la 
Moscova, care reprezintă interesele a 13 firme. Societatea 
„Kawakami Trading" și-a sporit tranzacțiile cu organizațiile 
sovietice de comerț exterior de peste patru ori în ultimul de
ceniu, iar anul trecut valoarea schimbului lor de mărfuri s-a 
cifrat la 46 milioane dolari. „Kawakami Trading" este un im
portant achizitor de materii prime sovietice, în special de țiței, 
combustibil pentru motoare Diesel și săruri sodice, iar pentru 
viitor intenționează să-și sporească achizițiile de îngrășăminte 
pentru agricultură și să înceapă să importe apatite din boga
tele zăcăminte din Peninsula Kola. Nu este exclus că pentru 
transportul lor Japonia va folosi Calea Maritimă de nord. , • 

în prezent, la Moscova se află președintele acestei societăți, 
Seima Nakazawa, care duce tratative pentru a livra anul acesta 
Uniunii Sovietice o importantă cantitate de încălțăminte și 
tricotaje.

• LA Roma a avut Ioc o șe
dință comună a Comitetului 
Central și Comisiei Centrale de 
Control ale Partidului Comunist 
Italian, care a ales ca membri 
ai Biroului Politic pe Lulgi 
Longo, Enrico Berlinguer, Gior
gio Amendola, Pietro Ingrao, 
Emanuele Macaluso, Giorgio 
Napolitano, Agostino Novella, 
Giancarlo Pajetta. Aldo Torto
rella. Ca membrii ai Biroului 
Secretariatului, au fost aleși în 
unanimitate Luigi Longo, Enrico 
Berlinguer, Paolo Bufalini, Ar
mando Cossutta, Fernando di 
Giulio, Alessandro Natta, Ugo 
Pecchioli.

In aceeași ședință a fost a- 
doptat un document în legătură 
cu unele probleme ale politicii 
externe italiene. In document se 
arată că vizita lui Nixon în Eu
ropa constituie o încercare de a 
depăși criza în care se află ali
anța atlantică și de a întări pe 
plan politic, ca și pe plan eco
nomic și militar, hegemonia 
imperialismului american asu
pra aliaților europeni.

CAROL ROMAN

3 500 000 de alegători 
chilieni sînt chemați la 
urne pentru a desemna 
noul parlament și pentru 
a reînnoi două treimi din 
numărul 
Camera 
Senatul.

mandatelor 
superioară

în

na-

în

politice se pre- 
tlesemnînd circa

Opt partide 
zintă în alegeri. 
750 candidați. Partidele de stînga 
— comunist și socialist — și-au 
prezentat candidații pe aceeași 
listă comună în cadrul Frontu
lui de acțiune populară — 
F.R.A.P.

Climatul electoral din acest 
an — caracterizat de unii co
mentatori printr-o apatie — 
contrastează cu cel din martie 
.1965. cînd Partidul democrat- 
creștin. al președintelui Eduar
do Frei, a obținut majoritatea 
absolută în Camera deputaților. 
Această stare de apatie ar 
avea, după părerea comentatori
lor politici de la ziarele „EI 
Mercurio" și ..La Tercera" (prin
cipalele cotidiane independen
te din Santiago de Chile) o dub
lă semnificație. Pe de o parte, 
unii alegători așteptă viitoarele 
alegeri prezidențiale din anul 
1970 pentru a-și formula o ju
decată mai amplă asupra guver
nării democrat-creștine. Pe de 
altă parte, ’numeroși chilieni 
sînt oarecum dezamăgiți de 
modul în care au fost realizate 
proiectele electorale lansate de 
președintele Frei în timpul cam
paniei prezidențiale. Căci în 
ciuda obținerii unor rezultate 
(„chilenizarea" unei cote de 51 
la sută din acțiunile marilor 
societăți „Anaconda" și Konne-

cot Corporation" care exploatea
ză principala bogăție a țării — 
cuprul, sporirea produsului 
țional cu circa o cincime, o se
rie de progrese limitate
construcția de locuințe) unele 
promisiuni au fost înfăptuite în 
mică măsură. F 
primul rînd, de 
problemă care 
mare număr de 
prezent 600 de 
pînesc suprafețe

Este vorba, în 
reforma agrara, 

afectează un 
alegători. Și în 
latifundiari stă- 

cuprinse între

Scrutinul
din Chile

5 000 și 100 000 hectare, totali- 
zînd circa 60 la sută din pă- 
mînturile cultivabile, în timp 
ce aproape jumătate din numă
rul țăranilor nu posedă nici un 
petec de pămînt. Redistribuirea 
unei suprafețe de 1 300 000 ha, 
în ultimii patru ani, este consi
derată de organizațiile țărănești 
ca reprczentînd prea puțin com
parativ cu prevederile progra
mului difuzat în timpul alegeri
lor prezidențiale din 1965. în 
plus, în ultima vreme, au deve
nit mult mai intense criticile ce 
se referă Ia politica guvernului 
în domeniul combaterii infla
ției. Cu o lună înaintea alegeri
lor a fost anunțată a treia de*

valorizare a monedei naționale 
(escudo-ul) de la începutul aces
tui an. în cursul anului trecut, 
statisticile au consemnat o spo
rire a costului vieții cu 25 la 
sulă, comparativ cu anii prece- 
denți.

Observatorii politici cred că 
toate acestea vor provoca o re
ducere a popularilății democrat- 
creștinilor. Potrivit comen
tatorilor, care au remarcat în 
ultima perioadă o deplasare 
spre stînga a unor cercuri largi, 
precum și o limitare a influien- 
ței partidelor de dreapta, se 
așteaptă o „reorientare" a Parti
dului democrat-creștin spre or
ganizațiile de stînga. Mai mult 
chiar, nu se exclude varianta 
unei coaliții cu grupări de stîn
ga. Această posibilitate pare 
reală întrucît lideri ai partidu
lui guvernamental au recunos
cut că vor pierde, probabil, ma
joritatea absolută în Camera 
deputaților, sperînd să-și men
țină numărul mandatelor în 
Senat.

Îndată ce noul Congres va fi 
ales, deputății vor fi che
mați să se pronunțe asupra re
formei constituționale propuse 
în ianuarie de președintele Frei, 
reformă care vizează consolida
rea puterii executive. Se fac pre
supuneri potrivit cărora, în ca
zul în care democrat-creștinii 
nu vor obține majoritatea în 
parlament și nu vor putea al
cătui o coaliție, această reformă 
ar putea fi supusă unui refe
rendum. Dar. firește, toate de
pind de rezultatele confruntării 
dc la 2 martie.

• LEONIDAS Kyrkos și Ma- 
nolis Glezos, foști membri în 
conducerea Uniunii democratice 
de stînga din Grecia (E.D.A.) 
și a ziarului „Avghi", au fost 
condamnați joi de un tribunal 
din Atena la cîte 4 luni închi
soare, pe motivul că ar fi să- 
vîrșit un delict de presă în pe
rioada dinaintea preluării pu
terii de către actualul guvern 
militar. Cei doi lideri ai forțe
lor de stînga din Grecia fuse
seră arestați imediat după 
21 aprilie 1967.

PLENARA CC AL U.C.I.
• IN Belgrad au început lu

crările celei de-a 13-a ședințe 
plenare a Comitetului Central 
a! Uniunnii Comuniștilor din 
Iugoslavia. Plenara examinea
ză proiectele de rezoluții care 
urmează să fie adoptate de 
apropiatul Congres al U.C.I., 
textul proiectului de statut și 
darea de seamă cu privire la 
activitatea C.C. intre Congre
sele al VlII-Ica si al IX-lea. Ple
nara va adopta, de asemenea, 
un manifest cu prilejul ceiei 
de-a 50-a aniversări a Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

PROCESUL
DE LA NEW ORLEANS

IOAN TIMOFTE

• ÎN CADRUL procesului de 
la New Orleans a fost audiat 
vineri acuzatul Clay Shaw. El 
a declarat că nu i-a cunoscut 
niciodată nici pe Lee Harvey 
nici pe David Ferrie, si nici pe 
principalul martor prezentat de 
procurorul Jim Garrison, Perry 
Russo. Shaw a negat, de ase
menea, participarea sa la vreun 
complot împotriva lui 
Kennedy, arătînd că a 
chiar 
tuia.

Cu 
te rile 
Jim 
Clay

John 
fost 

partizanul politicii acea-

această declarație, dezba- 
în procesul intentat de 
Garrison împotriva Iul 
Shaw au luat sfirșlt

CONFLICTUL
NIGERlANO - BiAFREZ

într-un comunicat publicat 
joi la Umuahia se arată că 
trupele federale nigeriene 
au încălcat armistițiul de în
cetare a 
sărbătorii 
el Kebir, 
mat de 
Gowon. șeful 
rian. Armistițiul 
sfîrșit joi la miezul nopții.

Potrivit comunicatului, 
trupele federale au atacat 
pozițiile biafreze în sectorul 
situat la est de șoseua Ower- 
ri-Port Harcourt și au ocupat 
un sat. Comunicatul preci
zează că au loc lupte vio
lente în orașul Owerri, la 60 
km vest de Umuahia. Forțele 
federale au atacat, de aseme
nea, pozițiile biafreze clin 
regiunile Abagana-Onitsha 
și Okigwe, respectiv la 130 
km nord-vest și la 60 km 
nord de capitala biafreză. 
Comunicatul arată că în 
aceste două sectoare forțele 
biafreze își mențin pozițiile.

focului cu prilejul 
musulmane Aid 
armistițiu procla- 

generalul Yakubu 
statului nige- 

urma să ia

• ZIARUL Uruguayan „La 
Manana" scrie că exportul ță
rilor în curs de dezvoltare spre 
țările socialiste a fost în anul 
1965 de 3 miliarde dolari ceea 
ce înseamnă o creștere de peste 
5,5 ori fată de 1955. într-un ar
ticol privind relațiile comer
ciale ale țărilor latino-ameri- 
cane, economistul Jorje Sienra 
scrie că dezvoltarea acestora va 
contribui la redresarea econo
miei țărilor respective.

RECEPȚIE OFERITĂ DE
AMBASADORUL ION DATCU

• AMBASADORUL Repu
blicii Socialiste România la 
Tokio, Ion Datcu, a oferit un 
cocteil în onoarea lui Kogoro 
Uemura, președintele Federații
lor Organizațiilor economice din 
Japonia, conducătorul delega
ției economice guvernamentale 
japoneze care urmează să ne 
viziteze în curînd țara.

La cocteil, care s-a 
șurat într-o atmosferă 
nească, au participat 
Horie, președintele 
pentru promovarea 
cu țările est-europene. 
Mori, ministru adjunct al aface
rilor externe, oameni de afaceri, 
ziariști.

desfă- 
priete- 
Shigeo 

Asociației 
comerțului 

Haruki

• GUVERNUL britanic 
a primit o nonă propunere 
din partea guvernului ra
sist al Rhodesiei cu privire 
Ia „normalizarea" relațiilor 
anglo-rhodesiene, au anun
țat vineri surse oficiale bri
tanice, fără a preciza în ce 
constă această propunere. 
Aceleași surse au adăugat 
însă că propunerea rhode- 
siană „nu poate fi conside
rată ca un plan" și că „pozi
ția britanică in această pri
vință rămine neschimbată". 
Totodată, la Londra s-a ară
tat că guvernul britanic nu 
înțelege să accepte un plan 
rhodesian care să fie în 
contradicție cu propunerile 
prezentate anterior de pre
mierul Harold Wilson lui 
Ian Smith, la bordul cruci
șătorului „Fearless".

In irlanda de nord

Incertitudinile
se mențin>

• MAREȘALUL I. I. Iakubov- 
ski, comandantul suprem al 
Forțelor armate unite ale state
lor participante la Tratatul de 
la Varșovia și V. S. Semionov, 
locțiitor al ministrului afaceri
lor externe al U.R.S.S. au fost 
primiți, vineri la Berlin de 
Walter Ulbricht, președintele 
Consiliului de Stat al R.D. Ger
mane. Agenția A.D.N. anunță 
că la convorbirea, ce a avut loc 
cu acest prilej, au partic.pat 
Willi Stopli și alte persoane ofi
ciale.

Tratative economice ungaro-vest-germane
• INTRE delega

țiile guvernamentale 
economice 
Ungare și 
Germaniei 
loc recent
ve. Părțile 
minat relațiile eco
nomice bilaterale 
și au exprimat in
tenția de a le dez
volta. In acest aoop.

ale R.P. 
R.F. a 

au avut 
tratati- 

au exa-

contingentele schim
burilor 
stabilite 
vor fi 
ambele

Cu 
a fost 
tocolui 
care 1 
Ungaria 
uleiuri, 
produse 
nice fi

de mărfuri 
! anterior 

sporite de 
părți, 
acest prilej 
semnat pro- 

pe anul 1969 
prevede ca 

să exporte 
laminate, 

electroteh-
metalice de

uz casnic, textile și 
produse ale indus
triei alimentare, pri
mind în schimb din 
R.F. a Germaniei 
produse ale indus
triei chimice, mase 
plastice, ale indus
triei metalurgice, 
electrotehnice șl op
tice. strunguri, uti
laj industrial și une
le produse de larg 
consum.

în urma realegerii sale în Parlamentul Irlandei de nord și a victoriei în alegeri a Partidului unionist, al cărui lider este, primul ministru nord- irlandez, Terence O’Neill, a hotărît joi să respingă cererile formulate de adversarii săi politici de a se retrage din viața politică.In cursul dimineții de vineri, O’Neill a reapărut în fața grupului parlamentar al Partidului unionist, căruia i-a cerut sprijinul pentru păstrarea calității de lider și pentru politica de acordare treptată a unor drepturi politice și economice egale populației catolice, față de cea protestantă. Observatorii politici apreciază că a- ceastă întîlnire a actualului premier cu deputății partidului său va prilejul o confruntare dîrză între orientarea extremistă șl cea moderată, ceea ce nu va pune în pericol însă poziția lui O’Neill, care se bucură în propriul partid de o majoritate de 11 voturi.Săptămîna viitoare, premierul nord-irlandez va fi audiat de Comitetul permanent al partidului său, cu care prilej el va cere, se pare, același sprijin pentru politica și poziția sa de lider al Partidului unionist.
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