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Pentru PATRIE, 

PARTID, SOCIAL»

Primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

a delegației P. C. din Belgia

de M1HU VULCANF.SCU

_ Azi, țara votează. Momentul istoric al acestui martie 1969, 
simbolizat prin urna în care se depun milioane de voturi, des
chide o nouă priveliște a victoriilor noastre de mîine, pe teme
lia luminoasă și fermă a victoriilor noastre de azi.

Gestul prin care introducem buletinul în urnă este un gest 
sărbătoresc. Fiindcă ziua de azi este o zi de sărbătoare — o 
sărbătoare a democrației noastre socialiste, reliefînd. esența 
orînduirii pe care o desăvîrșim cu brațele și cu mintea, orîn- 
duire în care puterea aparține poporului, muncitorilor, țărani
lor, intelectualilor, făurari și beneficiari ai victoriilor care 
consacră, în ochii noștri și ai lumii, România contemporană, 
România socialistă.

Cu un sentiment de înaltă însuflețire, de vibrantă mîndrie 
patriotică, am ascultat cuvintele tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Comitetului Central al partidu
lui nostru, președintele Consiliului de Stat, înfățișînd tabloul 
succeselor noastre, trasînd liniile directoare ale înaintării spre 
viitor. „Climatul de intensă activitate socială și politică 
existent în întreaga țară, demonstrează că poporul nostru 
este cu adevărat liber și stăpîn în patria sa, suveran în exer
citarea puterii, că el își hotărăște singur soarta, corespunzător 
intereselor sale supreme — a subliniat tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Aceasta insuflă fiecărui cetățean, indiferent de 
categoria socială, profesiune sau naționalitate, convingerea că 
se poate afirma neîngrădit pe tărîmul vieții sociale, că îți 
poate manifesta nestingherit energia, capacitatea și talentul 
in slujba patriei, a progresului României pe drumul socialis
mului și comunismului". Prin glasul conducătorului partidu
lui și statului nostru și prin marea adunare populară care a 
încununat într-o atmosferă de puternic elan creator, efer
vescenta campanie electorală a acestui început de an și în
ceput de nouă legislatură, patria, partidul și socialismul și-au 
luminat încă o dată, decisiv și major, sensurile lor fundamen
tale, ca atribute esențiale ale ființei poporului.

Patrie, partid, socialism. Trei cuvinte care sintetizează, cu 
pregnanța dintotdeauna a cuvintelor de căpătîi, realitatea de

astăzi și viitorul luminos al României, împlinirile și năzuințele 
care ne animă. Alăturarea lor, mai firească și mai elocventă 
ca oricînd, se constituie într-un substrat de noțiuni al conștiin
ței veșnic treze și vii a poporului nostru, în suportul de însem
ne care ne călăuzesc gesturile și conferă un sens nou, înalt, 
muncii noastre cotidiene care, pe parcursul ultimului sfert de 
veac, dîndu-și adevărata sa măsură, a înscris în istoria mile
nară a țării pagini de o tulburătoare materialitate a creației.

Ceea ce înțelegem, astăzi, prin patrie, reprezintă cu mult mai 
mult decît am înțeles pînă acum rostindu-i numele. Dimensiu
nile ei materiale și spirituale, restructurate ca urmare a stator
nicirii definitive a socialismului la orașe și sate, se împlinesc 
într-un veritabil blazon de noblețe, a cărui heraldică ne re
amintește atît străvechile temeiuri ale demnității poporului nos
tru, cît și noile izvoare care au revitalizat talentul și capaci
tatea lui de creație. înțelegem astăzi prin patrie acel teritoriu 
dintotdeauna fabulos și acel spațiu de ancestrală civilizație 
între hotarele căruia un întreg popor, liber, independent și su
veran, dovedește zi de zi că posibilitățile lui de a păși spre 
zonele înalte ale progresului multilateral sînt nelimitate, că 
opera construcției economice și social-culturale, menită să ne 
apropie de statele cele mai avansate ale planetei, se desfășoa
ră cu o intensitate în care citești pasiunea, dăruirea și abnega
ția tuturor membrilor societății noastre.

Partidul, conducătorul nostru iubit, care ne învață să trans
formăm aspirația în faptă și visul în realitate, dînd, el, cel 
dintîi, exemplul consecvent și desovîrșit al unității depline din
tre cuvînt și faptă, se impune conștiințelor noastre ca un nu
cleu al unității indestructibile a poporului, ca o forță politică 
în jurul căreia gravitează strîns înmănuncheate, toate clasele

„Scînteîa tineretului**
(Continuare în pag. a IV-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului Comunist Ro
mân, împreună cu tovarășii Chivu- Stoica și Paul 
Niculescu-Mizil, membri ai Comitetului Executiv, 
ai Prezidiului Permanent, secretari ai C.C. al 
P.C.R., a primit sîmbătă delegația P. C. din Belgia 
formată din tovarășii Jean Blume și Albert de Co- 
ninck, membri ai Biroului Politic și ai Secreta
riatului C.C. al P.C.B., Raymond de Smet, mem
bru al C.C. al P.C.B.

A participat tovarășa Ghizela Vass, șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej s-au discutat probleme privind 
dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre cele 
două partide, aspecte ale situației internaționale 
actuale și ale mișcării comuniste și muncitorești.

BUCURIA DE A SPUNE „DA!“

MIHAI BENIUC
• — - -

CÎNTEC 
DE ȚARĂ
Ajunge, țară ! Ți-ai adus aminte 
Destul de iernile de mai-nainte. 
Pe moarte-i februar ți vine marte, 
Deșteaptă-te din somnul tău de moarte.

Adu-ți aminte iar de primăvară, 
Dezbracă straiul de omăt, — povară 
Pe trupul tău dospind în miez de sucuri, 
E timpul de lumină să te bucuri

FLORIN MUGUR

Cunoaștem cu toții fi am avut nenumărate 
prilejuri să cunoaștem satisfacția de a spune 
„dai' în fața atîtor și atîtor oameni, în atitea 
și atitea împrejurări ale vieții noastre care ne-au 
solicitat aprobarea, adeziunea, uneori cu un zim- 
bet binevoitor, alteori cu un entuziasm sincer, 
entuziasm angajîndu-ne întregi, cu tot ce Sîntem, 
cu tot ce am putea fi. Spunem „da!" și în mo
mente ale bucuriei cotidiene, în fața ofițerului 
stării civile sau — emoționați — aflind că s-a 
născut un copil, spunem „da /", descoperind în 
tramvai sau în troleibuz că politețea nu este apa- 
najul nici unei vîrste și că unui om suferind îi 
oferă loc fi elevul și femeia bătrînă; spunem 
„da /", aflind despre examene trecute cu suc
ces, despre zboruri in cosmos; spunem „da!“, 
atunci dnd oferim o floare... Dar există și alte 
prilejuri, în care simpla afirmație capătă rezo
nanțe și înțelesuri nebănuite, cînd obișnuita apro
bare nu se mai referă la un eveniment oarecare, 
ci la un anumit mod de a trăi, la un anumit fel 
de a construi viitorul, la un anumit chip de a 
fi oameni. Spunem „da!“, cu prilejul sărbătoresc 
al alegerilor pentru Marea Adunare Națională 
și pentru consiliile populare, nu numai candida- 
ților Frontului Unității Socialiste, ci tuturor reali
zărilor de seamă din ultimii ani, politicii Parti
dului Comunist Român, păstrător al celor mai 
înaintate tradiții ale poporului nostru, continua
torul acestor tradiții în climatul limpede și con
structiv dl zilelor pe care le trăim.

Se prezintă în fața urnelor — pentru a spune 
„da un „da 1" limpede și hotărit — tineri din 
toate colțurile țării. Ni-i închipuim îndreptîndu-se 
către centrele de vot pe tinerii gălățeni, munci
tori la Combinatul siderurgic; pe vremea cînd 
abia începuse construcția, intr-una din halele pe 
jumătate terminate, într-un colț — straniu vesti
giu intre mașinile uriașe — am văzut că, sub 
acoperișul imens, continuă să crească iarba, un 
smoc de iarbă, cîteva buruieni verzi în văzduhul 
frămîntat de mișcările giganticelor mașini — 
era un fel de amintire, pe care muncitorii deci- 
seseră s-o păstreze un ceas sau două. Merg 
la vot tinerii lucrători din cooperativele agricole 
de producție argeșene, de pe dealurile pe care 
au răsărit — plantați în anii noștri — sute de mii 
sau milioane de pomi fructiferi, lumtnînd locuri în-

(Continuare în pag. a IV-a)

Pentru mine și colectivul din 
care fac parte, la Uzinele de trac
toare din Brașov — succesele noii 
legislaturi încep chiar din primul 
ei an : între altele, în 1970 o mare 
parte din lucrările de calcul al de
taliilor procesului de muncă, cum 
ar fi programarea, lansarea și ur
mărirea producției, aprovizionarea 
și gestionarea stocurilor, ca si o 
serie de lucrări științifice și tehni
ce, optimizări de operațiuni teh
nologice vor cădea în sarcina cal
culatorului electronic. „Anul unu“ 
al acestei noi legislaturi va echiva
la, deci, cu încă un pas important 
al uzinei spre tehnica cea mai îna
intată, un pas săvîrșit firesc, în 
directă legătură cu succesele noas
tre 
crează 
nerești, 
complex 
cest an,
foarte important, în același timp : 
depun eforturi pentru pregătirea 
în specialitatea de analist. Anul 
1970 va însemna, deci, un plus de 
cunoștințe pentru mine, o și mai 
mare răspundere alături de toți cei 
din jur. Vom fi, astfel, profesio
nal și moral, mai capabili să în
făptuim proiectele partidului în 
domeniul nostru de activitate, iar 
faptul mă bucură pentru că echi
valează cu o sporire a însăși afir
mării mele umane.

anterioare și la care se lu- 
deja cu ample forte ingi- 
tehnice. In acest aparat 
eu voi avea, chiar din a- 
un rol poate modest, dar

z>
<<I

EUGENIA TĂNASE 
inginer <

*

<'
l

Intrăm, odată cu alegerile de astăzi, într-o perioadă pe care 
— în termeni consacrați — o numim a noii legislaturi : 1969—1973. 
Patru ani în care fiilor celor mai destoinici ai poporului nostru le 
vor fi încredințate îndatoririle cele mai mari — acelea de a chibzili 
și gospodări cu toată înțelepciunea, cu toată priceperea treburile 
țării, de a conduce — pe linia trasată de partid — opera de continuă 
înflorire a patriei.

Poporul întreg, și odată cu el tinăra generație, se află angajat 
cu toate forțele in munca nobilă ce se desfășoară in uzine, in fabrici, 
pe ogoare, in școli. Știind aceasta, ne-am gindit la emoționantele 
traiecte pe care le vor întruchipa destinele individuale ale fiecărui: 
dintre noi, în cei patru ani viitori. Cum se vor împleti ele cu drumul 
general, cu perspectiva ce stă în fața țării întregi ?

1970 1971 .... 1972 1973 ...
Din primăvară în primăvară, patru primăveri...

NOI, IN NOUA 
LEGISLATURĂ

Sînt, după cum — probabil — mă 
arată și fotografia, elev. Anul 1971, 
anul al doilea al noii legislaturi, 
va întruchipa pentru mine unul 
dintre anii cei mai importanți ai 
vieții : terminarea, cu bine, a liceu
lui și reușita la examenul de ad-

DAN CAtALINESCU 
elev

(Continuare în pag. a IV-a)

anul 1972, primul dintre ceiIn . _
doi copii ai mei. merge la școală. 
Mă gîndesc la acest fapt fiindcă bl 
simbolizează pentru mine foarte 
multe lucruri, tinerețea mea. a fa
miliei mele legîndu-se de altă ti
nerețe, pe care o ridicăm noi în-

(Continuare în pag. a IV-a)

ALEXĂNDRU ȚIGANILA 
tehnician de fermă

v.

Și dezmorțețte-ți oasele la soare, 
Alintă-te-n bogata lui dogoare, 
Trimite sevă proaspătă-n copaci,
Tn loazele de vie pe araci.

Dă florilor tăria să se mire 
De cită forfotă ți ghes e-n fire, 
Cînd apele din munte dau năvală 
Și cresc în țesuri grîne ca-n răscoală.

Oțele de tractoare harnic trase 
Să-mplînte-n clisa țarinilor grase, 
Recheamă-n crînguri păsări cîntărețe 
Și toată vrerea ta de tinerețe.

spune-ne : „E primăvara ta I" 
să răspundem doar atîta : „Da".

Sînt 
ca alți 
mâniei 
despre 
punde cu seninătate, cei mai ade- & 
sea cu un surîs care arată maxima Sș 
siguranță a unei tinereți ce-și știe <? 
împlinirile asigurate. Iată, dar. răs- $> 
punsul meu, rostit cu această cer- << 
titudine firească : în 1973 voi fi >> 
medic. In 1973 voi schimba halatul r 
de studentă, pe care îl port azi, 
cu acela al unei circumscripții » 
medicale, pe care încă nu mi-o pot << 
imagina decît în principiu, necu- >> 
noscînd-o acum. Ce-mi doresc, și << 
ce-mi propun pînă în 1973, anul ab- 
solvirii ? Să am tenacitatea unei <■( 
munci foarte ordonate ! ’ ’ ’ ’ *
mă folosesc de toate ] 
ce ni se oferă, pentru a ,
specialist pe măsura obligațiilor 
profesionale ce-mi vor fi încredin
țate. Vreau, totodată, să nu ajung 
un simplu „vraci", pierdut între 
siringile și stetoscoapele șale : do
resc să devin un om cu mintea 
luminată de ideile cele mai nobile 
ale epocii în bare trăim, tinerețea 
mea să stea cu demnitate alături 
de tinerii cei mai buni, crescuți și 
educați în spiritul de entuziastă 
dăruire patriei, partidului, socia
lismului.

una dintre studentele care, 
zeci de mii de tineri ai Ro- 
socialiste, la orice întrebare 
viitorul nostru, putem răs-

ION CRINGULEANU

și lucide, să <■> 
posibilitățile « 
a deveni un

ANIKO jAklovsky 
studentă, Tg. Mureș

EL, UN LUCEAFĂR
El, un luceafăr, este pentru alți luceferi, 
Un astru în rotire este.
Un spațiu rănilor adînci ți bucuriei, 
Un țărm luminii care poartă păsări; 
El, suflet pentru lume este 
Și suflet timpului etern ce-i totuți tînăr 
Tn ploile ce cad la nesfîrțire 
pe fața pietrei ți pe lanuri 
Spre inima planetei, arsă, așteptării. 
El, tînăr ce iubețte, este 
Cu pieptul în bătăi solare 
Cu ochii duți în ape ți-n tăcerea 
semințelor ce pot să încolțească 
la ceasul calm de astru ți căldură ; 
El, pace ți putere este 
Acestor mîini ce țtiu să facă lucruri, 
Să mîngîie curat, să caute luminii 
Sens trainic gîndului, în pîine pus, cînd 

crețte.
El, soarta noastră-n adevăruri este ; 
Erorile nu bat în uța lui 
Cum niciodată pumnii lui curați ți tineri 
Nu vor lovi în pacea nimănui.
El, un luceafăr pentru alți luceferi esle_
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„Realizările de pînă acum în toate domeniile de activitate constituie cea mai grăitoare dovadă că între vorbele și faptele comuniștilor ;! 
■1 există o deplină unitate, că pentru Partidul Comunist Român nu există nimic mai presus decît servirea fără preget a intereselor poporului român, a 4 
•I: cauzei socialismului. Masele largi populare au deplina convingere că înfăptuind neabătut politica marxist-leninistă a partidului nostru asigură <; 
| mersul tot mai ferm al României pe calea socialismului, conftibuie la triumful păcii și colaborării între popoare". 1

ț NICOLAE CEAUSESCU :
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MANIFESTUL
I

ată-ne, așadar, în ziua alegerilor. Primul mare 
eveniment al anului, cu care debutează primă
vara lui 1969, se încarcă de simbolurile prefaceri
lor prin care, de douăzeci și cinci de ani, tara 
urcă treaptă cu treaptă spre destinele aocialiste 

spre care o conduce Partidul Comunist Român. Popor harnic, 
cu știință in muncă și dreaptă chibzuială în planuri, poporul 
român a învățat din cartea de istorie ale cărei file scrise sint 
laolaltă munții, cimpiile, apele și monumentele patriei — să 
stea cu demnitate ridicat in fața tuturor dimineților, să în- 
timpine cu bucurie ziua de trudă, să trăiască din adine de 
inimă satisfacția înfăptuirilor obținute prin priceperea miini- 
lor și înțelepciunii sale. Azi, mai mult ca oricind, avem de ce să 
fim mulțumiți. în sfertul de veac de libertate pe care-1 vom 
sărbători ca pe despărțirea de o altă istorie, ce nc-a fost potrivnică, 
am populat pămintul lăsat de strămoși cu multe dintre roadele 
visurilor de veacuri. Omul să fie om, și să se bucure de 
dreptate, să fie cinstit pe măsură. Aurul real și simbolic al 
pămintului, să ne aparțină nouă, celor ce trudim pentru scoate
rea lui, fie că stăm lingă cuptoarele Incandescente, ne afun
dăm în subterane miniere, semănăm pe ogoare. Casele noastre, 
ale tuturor, să aibă in egală măsură.dreptul la lumina soarelui 
și a culturii.

Vislirl devenite certitudini cotidiene.
Despre toate aceste noi măsuri ale prezentului, realizate prin- 

tr-o amplă acumulare în urma unor victorii obținute pe vaste 
fronturi de ofensivă a socialismului, am scris de-a lungul în
tregii campanii electorale. Fiecare adunare cetățenească, fiecare 
intilnire a celor chemați să-și dea votul, cu candidatii lor, au 
fost totodată prilejuri de a evidenția și consemna gradul de 
civilizație la care a ajuns România socialistă, dar în egală 
măsură Înalta treaptă a conștiinței generale a locuitorilor aces
tui pămînt, unitatea moral-politică a unui popor ce și-a găsit, 
într-adevăr, drumul drept, neabătut, de făurire a propriei 
istorii. Cu deosebire, ca tineri, am fost atenti la ceea ce genera-

maturității
Tineri
ai patriei noastre!

„Frontul Unității Socialiste vă cheamă, dragi tineri, să vă 
dăruiți împreună cu întregul popor, energia și elanul măreței 
cauze a propășirii patriei. Puneți întregul entuziasm al tinereții 
voastre în slujba progresului economic și spiritual al țării! Nu 
precupețiți nici un efort pentru însușirea învățăturii marxist- 
leniniste, a științei și culturii înaintate, a tehnicii moderne 1 PRE- 
GATIȚI-VA temeinic pentru a fi demni continua
tori ÎN opera de construire a socialismului 
ȘI COMUNISMULUI ÎN ROMANIA !“
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Industrie — tinerețe, 
o emoționantă paralelă

a împlinirilor
O cifră din Manifestul 

care reprezintă azi pentru 
întregul popor un program : 
numai în viitorii doi ani 
vor fi construite în România 
circa 1 000 de secții și uzine 
noi. O cifră care interesează, 
în modul cel mai direct, 
generația tînără, avînd a- 
supra dezvoltării ei impli
cații dintre cele mai pro
funde. Cine anume va lucra 
în această mie de secții și 
uzine noi, dacă nu tinere
tul ? Să facem un mic cal
cul : în primii trei ani ai 
cincinalului au intrat în 
funcțiune circa 700 de secții 
și uzine noi, timp în care 
numărul salariaților a cres
cut cu peste 480.000 (ma
joritatea tineri, am putea 
adăuga). Asta înseamnă că 
cele o mie de secții și uzine 
noi, cu 300 mai multe decît 
în perioada 1966—1968, vor 
permite altor cîteva sute de 
mii dintre noi să aspire cu 
toată certitudinea, nu în- 
tr-un viitor foarte depărtat, 
ci anul acesta și în anul 
care urmează, la împlinirea 
în profesii de înaltă spe
cializară.

Principiul enunțat de 
partidul nostru, potrivit că
ruia industrializarea socia
listă este și va rămîne fac
torul hotărîtor al progresu
lui societății socialiste, a! 
ridicării nivelului de trai al 
populației, al asigurării in
dependenței și suveranității 
naționale, se răsfrînge, ast
fel, în chipul cel mai fruc
tuos asupra destinelor ge
nerației noastre. Zeci de mii 
de tineri participă în pre
zent la ridicarea celor o mie 
de obiective industriale, 
majoritatea fiind în fază de 
construcție ; alte sute de mii 
se pregătesc în același timp 
să pună în funcțiune utila
jele cu care vor fi dotate, 
lată doar cîteva cifre : în 
1969—1970 vor pleca în in 
dustrie 7 000 noi ingineri, 
2 000 economiști, aproa
pe 80000 dn muncitori 
calificați în școlile profesio
nale, circa 21.000 de tehnici
eni, circa 10.000 maiștri. 
Toate acestea se însoțesc, 
calitativ, cu eforturile . pe 
care conducerea statului și 
partidului nostru le face 
pentru a asigura industriei 
românești mijloace tehnice 
la nivelul cel mai înalt exis
tent în lume. Procesul de 
sănătoasă infuzie pe care-l 

efectuează astfel procesul 
de industrializare se reper
cutează direct asupra tine
retului, ai cărui pași spre 
cel mai înalt nivel de pre
gătire profesională și de 
gîndire științifică îi sur
prind pe specialiștii străini 
venifi să ne cunoască.

Creșterea în numai doi 
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GEORG SCHERG

Cartea de sticlă ii<
Deschisă. Transparentă, lată cartea.
Ii poți citi imaginile, scrisul, 
deodată, cu-o privire, -n mii de file.

Focarul ei cromatic, ne-ntrerupt 
adună toate drumurile, mii 
de vieți de mii de ori se-ncrucișează

de-aceeași rază-odată luminate. 
Și-aici, și-acolo,-s în acelaș timp. 
Călătoria începe din fereastră.

Dar cine-ți tălmăcește semnele 
ce-ntr-un cuvînt unic se suprapun 
în care ți se spulberă-ndoiala ?

Și ele-și au în inimi rădăcina, 
și numai bucuria ochiului 
și-a sufletului tău întrece însăși 
lumina lor, — cînd lacrima se schimbă 
în rouă — și-n cristal — și înflorește 
în spirit, în eterne constelații.

In românește de V. PORUMBACU
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ani cu 1 000 de obiective in
dustriale noi, atragerea, în- 
tr-o perioadă tot atît de 
scurtă, a unui mare număr 
de tineri spre profesiile cele 
mai noi ale secolului — iată 
o proximă realitate cu care 
nu s-ar fi putut lăuda toate 
regimurile anterioare socia
lismului, luate la un loc.

De aici, derivate, ne apar 
și marile noastre îndatoriri, 
în discuțiile pe care le-am 
avut cu numeroși tineri 
de-a lungul campaniei elec
torale, în adunările la care 
foarte mulți dintre ei au 
luat cuvîntul, ne-a fost în
tărită convingerea unei e- 
moționante înțelegeri a a- 
cestei responsabilități, a 
hotărîrii de a răspunde cu 
tot elanul tineresc, patrio
tic, năzuinței generale de 
înflorire a României, de în

făptuire a obiectivelor puse 
în fața poporului de către 
partid. Strădania în însuși
rea profesiei se însoțește cu 
răspunderea cetăfeanului- 
gospodar, a celui care știe 
prețul fiecărui lucru cu 
exactitatea cu care cunoaște 
datoria de a prețui obiec
tele din propria-i casă. O- 
pus mentalității vechi, spi
ritul profesional al tînăru- 
lui nostru se constituie din 
conștiința respectării cu 
strictețe a disciplinei mun
cii pe toate planurile ei, a 
aplicării cu precizie a tutu
ror rigorilor tehnicii mo
derne, la care se adaogă 
mîndra mbifie de a face 
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ca produsul muncii tale să 
onoreze numele tău și al 
întreprinderii în care ești 
angajat. Lucrăm la uzinele 
de lumină ce se înalță la 
Porțile de Fier și la noile 
hidrocentrale de pe Olt, la 
Galați, unde se va turna tot 
mai mult oțel, la Pitești și 
Rm. Vîlcea, în noile combi
nate chimice care cresc o- 
dată cu noi. Peste tot acea
stă creștere conține în ea 
priceperea noastră, viitorul 
nostru.

Uzina — oamenii ; uzina 
— tinerii ; iată o emoțio
nantă paralelă pe care so
cialismul a impus-o vieții 
noastre, ca o consecventă 
lege a creșterii, a împliniri
lor.

Sînt sintetizate aici cîteva direcții esențiale ale progra
mului cu core-și vor începe activitatea noile organe pe care 
sîntem chemați astăzi să le alegem. Va fi acordată cea mai

mare atenție continuării, în ritm susținut, a industrializării, 
a dezvoltării forțelor de producție. 0 consecință imed'ntă a 
acestui proces, va fi dezvoltarea intensivă și . Iti-

Satul românesc, beneficiar 
al civilizației moderne

Exigențele care operează 
în miezul industriei mo
derne sînt, în egală măsură, 
rigorile în devenire ale a- 
griculturii noastre socialiste 
deferminînd, în procesul 
său cel mai profund, reali
zarea generației tinere a 
satelor noastre. „In anii 
1969—1970 și în perioada 
următorului cincinal, se 
scrie în Manifest — agricul
tura va fi dotată cu noi 
mașini, utilaje și agregate 
moderne pentru mecaniza
rea complexă a lucrărilor, 
va primi importante canti
tăți de îngrășăminte și in- 
sectofungicide. în 1969 se 
vor folosi de 2,5 ori mai 
multe îngrășăminte în ra
port cu anii 1961—1968. Vor 
continua să crească supra
fețele irigate, se vor între
prinde noi măsuri pentru 
combaterea eroziunii solu
lui, desecarea și îndiguirea 
terenurilor supuse inundă
rii. Tn 1970 suprafața a- 
menajată pentru irigații va 
ajunge la un milion de hec
tare." Calendarul hesiodic 
al muncilor agricole pe 
care-l condiționau capriciile 
anotimpurilor, cedează din 
ce în ce mai mult pasul u- 
nei agriculturi impulsionate 
de investiții și amenajări 
capabile să pună munca 
cîmpului sub zodia Ionicii 
industriale ; cele un milion 
de hectare ce vor fi irigate 
pînă la capătul anului 1970 
sînt un astfel de exemplu 
elocvent.

înzestrarea cu noi trac
toare și mașini agricole 
complexe și perfecționate, 
— iată o altă realitate con
vingătoare mai ales prin 
perspectivele imediate. Ast
fel, la cultura grîului, cu 
excepția balotatului meca
nic, care va atinge 70—80 
la sută din suprafață, toate 
celelalte lucrări vor fi me
canizate integral. La cultura 
porumbului, mai puțin re
coltarea, lucrările de bază 
vor fi efectuate în între
gime mecanizat. La cultura 
cartofului, mecanizarea va 
fi, de asemenea, completă. 
Pe măsura dotării cu uti
laje va crește continuu pro

porția mecanizării în legu
micultura, viticultură, po
micultură, în ramura creș
terii animalelor etc. O dată 
cu asimilarea utilajelor se 
vor schimba tehnologiile. 
Complexele mari din I.A.S. 
pentru creșterea păsărilor 
și animalelor ca și serele în 
care toate operațiile sînt 
mecanizate, și în parte auto
matizate, definesc tendin
țele pronunțate de transfor
mare a agriculturii într-o 
varietate a muncii indus
triale. Cooperarea armoni
oasă dintre industrie și a- 
griculturâ își află bogate 
corespondențe practice nu 
numai în cele aproape 
100 000 tractoare ce lu
crează teritoriile agrare, 
în cantitățile mereu spo
rite de îngrășăminte pe 
care foștii agricultori, azi 
experimentați chimiști ai 
unei industrii ultramoderne, 
le livrează satului, în sutele 
de mii de hectare redate 
prin îndiguiri circuitului de 
produse agricole, ci și prin 
forța cu care noile edificii 
ale industriei au canalizat 
energiile latente ale apei pe 
magistralele sistemului na
țional de electrificare. De 
pildă, prin regularizarea 
cursului Bistriței în cadrul 
acestui sistem energetic — 
s-a creat posibilitatea iri
gării în sudul Moldovei și 
într-o porțiune a Bărăganu
lui a aproximativ 300 000 
hectare, iar alte 12000 hec
tare vor fi smulse de sub 
amenințarea inundațiilor 
periodice. Crearea gigantu
lui hidroenergetic de la 
Porțile de Fier — operă ce 
va intra parțial în funcțiune 
încă din actualul cincinal 
— va fi‘ o mană dirijată 
după aceeași logică a in
dustriei către agricultură, 
masa compactă de apă în- 
chingată de barajul sistemu
lui în amontele său va sti
mula roadele altor zeci de 
mii de hectare. Și să amin
tim apoi sistemul de irigații 
din sudul Dobrogei, apele 
strînse în spatele barajului 
de la Rovinari...

Redimensîonarea produc
ției agrare, creșterea rolu
lui industriei ca pivot ol

întregii noastre economii, a 
creat satului noi linii și cu
lori de civilizație modernă. 
Existența unei suprafețe i- 
rigate din ce în ce mai 
mari — ca să rămînem la 
exemplul ales — condițio
nează schimbări esențiale în 
ceea ce privește dezvolta
rea bazei tehnico-materiale, 
proporția dintre diferite ra
muri ale producției agrare, 
profilarea și specializarea 
unităților agricole, și, im
plicit, creșterea productivi
tății muncii pe cap de lo
cuitor a populației active 
ocupate în agricultură. Fap
tul, produce modificări a- 
dînci în structurile satului 
românesc contemporan. Un 
domeniu elocvent al aces
tui proces este și relieful 
pe care l-a căpătat nomen
clatorul de meserii al satu
lui, aflat astăzi în con
tinuă îmbogățire. Ca și în 
cazul dinamicii profesiilor 
urbane, și aici, la sat, pri
virile se îndreaptă spre ti
neret, primul chemat să 
formeze detașamentele de 
specialiști agricoli și tehni
cieni ai satului nou. Spar
gerea cercului pe care-l 
forma caracterul închis al 
economiei agrare a condus 

la apariția unor sectoare — 
mecanizare, zootehnie, legu
micultura, cultura cîmpului, 
sistem de Irigații etc. — în 
care slujitorilor lor li se 
cere obiectiv o continuă 
specializare, un efort conș
tient — și din ce în ce mai 
încordat — de perfecțio
nare. Rolul și rostul școlii 
în realitatea satului nu mai 
este doar un gest de umani
tate, de iluminism cu co
respondențe practice apro
ximate, ci o necesitate a- 
cută, stringentă, a exerci
tării profesiilor economiei 
agrare, termen esențial în 
miezul vieții satului con
temporan. Stimulat, prin 
generoasa constrîngere pe 
care o exercită exigentele 
noii economii agrare, sluji
torului ei — mai ales tînă- 
rul satului românesc — a- 
cumulează conștient, prin 
instrucție calificat dirijată, 
pentru a dărui apoi socie
tății prin profesia pe care 
și-o pregătește, prinosul 
muncii sale, lată de ce ni 
se pare absolut firesc să a- 
flăm că numai în anii 1969 
și 1970 peste l 600 de tineri 
ingineri agronomi vor 
pleca să lucreze pe ogoare, 
în întreaga rețea de școli 
cu specific agrar pregătin- 

du-»e în prezent aproape 
12 000 sfuaenți, peste 2 900 
maiștri agricoli, peste 37 000 
mecanizatori. Anul acesta, 
spune statistica, se vor în
toarce în sate în total 2 082 
ingineri, medici veterinari 
și economiști, 1 600 cadre 
tehnice cu studii medii și 
15 945 mecanizatori. Cifre 
care „traduc" pe înțelesul 
nostru, al tuturor, acele 
prevederi ale Manifestului 
Frontului Unității Socia
liste, potrivit cărora statul, 
partidul acordă tinerei ge
nerații încrederi maxime, 
făcînd pentru pregătirea ei 
investiții ce reprezintă u- 
riașe valori financiare.

Dorind să muncim și în 
același timp să învățăm în 
continuare, știind că ne aș
teaptă răspunderi pe mă
sura acestor investiții mo
rale și materiale, cunoscînd 
obiectivele economice la 
care sîntem chemați a lua 
parte, ca cetățeni, ca tineri 
educați de organizația noas
tră revoluționară, ne con
turăm cu claritate rolul 
nostru, al fiecăruia în în
făptuirea uriașelor planuri 
trasate' de partid pentru 
sporirea bunăstării, a în
floririi țării.
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țla tînără aduce ca valoare — energia, talentele, spiritul nova
tor, puritatea și noblețea aspirației, și mai ales munca practică, 
concretă — în peisajul românesc contemporan.

Constituindu-se intr-un program al viitorului, Manifestul 
Frontului Unității Socialiste, ne îndeamnă acum, in ziua 
alegerilor, la completarea imaginii cu încă o fereastră pe care o 
deschidem spre un viitor care începe, la modul propriu — 
mîine. înaintările in timp ale țării, ale poporului, sînt, în mod 
cert, și înaintările generației noastre. In tabloul României ani
lor care urmează așa cum il schițează prevederile cu care se 
pornește la drum in noua legislatură, cei peste 3.000.000 de 
tineri, cit numără virsta de floare a patriei. — alcătuiesc unul 
din principalele elemente dinamice, dacă ne gindim că media 
de virstă, in aproape toate domeniile de activitate, stă de 
partea tinereții, ca să nu mai vorbim despre viitoarele gene
rații de specialiști, recrutate dintre cei aflați azi in băncile 
școlilor, in amfiteatrele universităților.

Fereastra pe care o deschidem spre mîine, circumscrie, așa
dar, in cadrul ei, Înainte de tonte o mare responsabilitate, 
urmare a unei foarte mari increderi ce ni se acordă. Spirală de 
oțel lingă tulpina fragedă a generației, această încredere-che- 
mare este, în egală măsură, putință de creștere, de afirmare, de 
împlinire, pentru noi toți. Unde cresc uzinele, creștem în pri
mul rind noi. Ogoarele pe care se multiplică mașinile, în
seamnă, în primul rînd, multiplicarea cunoștințelor noastre. 
Acolo unde se înalță o școală, unde se deschide o bibliotecă — 
acolo sintem noi, specialiștii de mîine.

Constructori și beneficiari ai unei lumi in continuă de- 
săvîrșire, noi, cei ce alcătuim azi generația tînără, ne prezen
tăm în fața urnelor conștienți de marile noastre angajări, cu 
deplinul sentiment al locului și rolului nostru in mijlocul 
poporului căruia ii datorăm totul, partidului care, prin politica 
sa înțeleaptă, ne-a deschis perspective dintre cele mai lumi
noase.

noastre 1000000
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9

& 'feb.
cMbuo

•• •
1OO OOOmp

10Q 4
A

120125

1965 1970

ifliraM
CIRCA

120

1965 1970
laterală a agriculturii noastre socialiste, sporirea con

tinuă a producției vegetale și animale. Creșterea venitului 
național va crea disponibilități sporite dezvoltării bazei mate-

Școala- un uriaș laborator 
care lansează anual peste 
100000 de tineri cu 
calificare profesională

Valorile pe care le-a stabi
lit experiența zidirii noii ci
vilizații socialiste, fac obli
gatorii dublarea talentului 
tradițional ol poporului ro
mân cu cuceririle tehnicii 
celei mai moderne. Păstrînd 
aceeași înaltâ temperatură 
a elanului constructiv, cotele 
viitoare ale progresului nos
tru solicită, mereu mai insis
tent, stăpînirea unei tehnici 
profesionale desăvîrșite. 
Condiționarea acestor două 
valori fundamentale, proprii 
numai orînduirii socialiste, 
în care omul creează prin el 
și pentru el o superioară 
ambianță a existenței este 
absolut trebuincioasă unei 
opere de o incompatibilă 
vastitate ca aceea pe care o 
înălțăm. Din ce în ce mai 
exact școala devine un la
borator de pregătire superi
oară, a celor patru milioane 
trei sute de mii de tineri 
cîfi învață astăzi, de viitori

slujitori ai economiei noas
tre naționale. „Eforturile de
puse de partid și guvern — 
arăta recent tovarășul Nico- 
lae Ceaușescu la Conferința 
națională a cadrelor didac
tice — pentru dezvoltarea 
rețelei învățămîntului și 
perfecționarea instrucției 
publice au dat roade deose
bit de valoroase. Școala 
noastră de toate gradele a 
pregătit în anii socialismu
lui un puternic detașament 
de cadre de specialitate de 
toate profesiile, ingineri și 
tehnicieni, de muncitori ca
lificați care au adus o con
tribuție de preț la soluționa
rea complexelor probleme 
ale construcției socialiste, la 
înflorirea continuă a econo
miei și culturii patriei".

Locul și rolul intelectuali
tății în statul nostru socialist 
este relevat de însăși carac
terul orînduirii noastre so
ciale : legătura indisolubilă
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a învățămîntului de toate gradele, edificării de noi con
strucții social-culturale, creșterii, în continuare, a fondului slujba înfloririi patriei, a bunăstării și fericirii întregului popor.
riale
I

de locuințe.

a cerințelor vieții cu nevoile 
obiective ale dezvoltării e- 
conomiei și culturii, reali
zate pe baza celor mai noi 
și valoroase cuceriri ale ști
inței, tehnicii și gîndirii con
temporane în toate dome
niile de activitate.

Potențial virtual incompa
rabil, capital uman inestima
bil, calitatea și cantitatea 
oamenilor specializați este 
un indicativ — și nu dintre 
cele din urmă — de prog
noză a evoluției sopiale. Lo
cul și rolul destinat investiției 
de pregătire a inteligenței în 
societatea românească poate 
fi sugerat chiar și numai de 
o cifră : școala noastră de 
toate gradele dispune astăzi 
de aproape 200 000 de cadre 
didactice ceea ce înseamnă 
că la 25 de oameni din popu
lația activă a țării — mai 
puțin deci decît numărul 
ideal de funcționare a unei 
clase școlare — revine un 
cadru didactic, lată o ală
turare semnificativă :
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PROFESIA

Ingineri 
economiști 
medici

în ultimii 10 ani, școcjla 
românească a pregătit peste 
700 000 de muncitori și cadre 
cu studii medii de speciali

Programul pe care îl vom vota azi e un program pus în
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MIHAI NEGULESCU

Timp fecund
Un om, eu, tu, el, un om, cumpănind depărtările 
și apropierile. Cumpănind soarele 
prin care o vreme trecută se iartă 
prin care o rană trecută nu-i dată uitării.

»

* I Un om, doar un om în cumpăna fericirii 
ce pleacă și vine și ne întemeiază 
și la interferența cu Ionul ajuns în septembrie 
caută fața neschimbătoare a adevărului.

De o parte zodia, soarta. De alta voința, iluminarea 
pînă în fibra a tot ce ne este uman — 
cînd despre timpul fecund al ceasornicelor 
de simpla esențiala rotire a tîmplelor 
în jurul soarelui, 
răspundem fiecare, cu fot ce avem mai sfînt.

1944 1969

13 000 
circa 6 000

8 000

peste 100 000
peste 31 000
peste 37 000

tate, circa 160 000 de specia
liști cu o calificare superi
oară. Necesitatea unei ase
menea imperioase pregătiri 
de cadre a fost determinată 
de amplul proces de indus
trializare a țării cu întregul 
său corolar de civiliza
ție pe care l-a stator
nicit, și tot acest proces, 
prin crearea unor disponibi
lități din creșterea venitului 
național, a asigurat cadrul 
material dezvoltării învăță
mîntului de toate gradele. 
Paralel cu nașterea a noi 
focare de industrie concen
trată în numeroase centre 
ale țării a avut loc și o răs- 
pîndire corespunzătoare a 
centrelor universitare, cu tot 
cortegiul de urmări pozitive 
pe care le generează exis
tența lor în ambianța spi
rituală a zonelor respective. 
De la 4 centre universitare 
cu 26 500 de studenți în 1938 
la 16 centre — citadele com
plexe ale noii spiritualități 
românești — cu circa 150 000 
de studenți în 1968, iată un 
salt cantitativ semnificativ, 
cu ecouri și implicații și mai 
adînci încă pe planul cali
tății.

Cele aproape 1 000 de o- 
biective industriale pe care 
le propune circuitului de
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producție, ultimii doi ani ai 
actualului cincinal sînt sin
cronizate inaugurării primei 
clase a IX-a din cadrul ge-

neralizării școlii de 10 ani. 
„învățămîntul public — 
principalul izvor de cultură, 
de pregătire și educare a 
generațiilor tinere — afirmă 
Manifestul — se va dezvolta 
an de an pe baza Directive
lor Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
a prevederilor noii legi a 
învățămîntului. Se va gene
raliza învățămîntul cu du
rata de 10 ani, va fi extins, 
diferențiat și se va perfec
ționa învățămîntul liceal, de 
cultură generală și de spe
cialitate ; în pas cu progre
sul continuu al economiei și 
cu nevoile ei de cadre, se va 
lărgi rețeaua școlilor profe
sionale și tehnice. Va conti
nua procesul de modernizare 
a structurii și conținutului 
învățămîntului superior, po
trivit nivelului atins de ști
ința contemporană și cerin
țelor practice". Să luăm un 
exemplu. Reorganizarea în- 
văfămîntului economic su
perior, prin restructurarea 
Academiei de științe econo
mice, iată o pildă de deter
minare riguroasă a învăță
mîntului de către nevoile e- 
conomiei socialiste, în care

calculul economic și ciber
netica economică — cu fa
cultățile acum corespunză
toare pregătirii de specia
liști — sînt realități dintre 
cele mai moderne ale vieții 
noastre economice. Exem
plele ar putea continua cu 
apariția Facultății de auto
matică avînd ca specialități 
automatica și calculatoarele 
electronice, cu Facultatea de 
mecanică agricolă din cadrul 
Institutului politehnic Bucu
rești ; facultățile de zooteh
nie de la București, Cluj, 
Timișoara sînt alte exemple, 
dintre multele posibile, care 
dovedesc (prin politica ști
ințifică aplicată cu consec
vență de partid și-n acest 
domeniu) legarea și mai di
rectă a instrucției școlare 
cu nevoile de dezvoltare ale 
economiei. Grație școlii nu
mai în acest an numărul 
populației active va crește 
cu 24 300 de specialiști cu 
înaltă calificare, circa 80 000 
de muncitori avînd ca pre
gătire absolvirea unor școli 
profesionale, 21 000 de ab
solvenți de școli tehnice și 
10 400 de absolvenți ai școli
lor de maiștri.

Ce semnificații dezvoltă 
aceste cifre ? Tn primul rînd 
câ economia noostră va fi 
slujită de un detașament mai 
numeros de cadre cu califi
care profesională medie și 
superioară ; în al doilea rînd 
că orizontul de existență al 
omului contemporan al Ro
mâniei socialiste va realiza 
un salt pe care i-l propune 
viziunea complexă asupra 
rațiunii sale sociale, culti
vată de școală. Condiționînd 
dezvoltarea și perfecționarea 
școlii, economia socialistă 
condiționează existența plu- 
rală a fermenților ce nasc 
și întrețin superior complexa 
civilizație modernă; așa cum 
un obiectiv industrial zi
dește un întreg ansamblu 
urbanistic necesar găzduirii 
unei entități demografice, 
tot astfel, în microgrupul so
cial în care acționează, be
neficiarii școlii devin fer
menții spiritualității moder
ne. O dialectică proprie însă 
societății socialiste.

Votul nostru, încredere profundă
in viitorul fericit al destinelor tinereții

care beneficiază fiecare cetățean și mai ales tînărul, vor 
constitui în continuare un mijloc important de ridicare a 
nivelului de trai ; numai în anul 1969 volumul cheltuielilor 
destinate acestor probleme este aproape egal cu un sferi 
din buget. Darea în folosință a noii clădiri a Teatrului Națio
nal din București, din Craiova și Tîrgul Mureș, a noului 
Centru de Televiziune sînt doar puține exemple ilustrative 
din zona realizărilor imediat viitoare de care va beneficia 
cu precădere tînărul cetățean al României socialiste.
. Pornind de la cea mai simplă unealtă a constructorului — 

tîrnăcopul — și cea mai importantă zestre a omului descătu
șat de exploatare, entuziasmul, credința în cuvîntul tulbură
tor de simplu și de adevărat al comuniștilor, întregul nostru 
popor a realizat o ascensiune rapidă, cu schimbări structu
rale operate atît în peisajul economiei sale cît și în cele mai 
imponderabile valori ale existenței individuale. Tînărul de 
azi își. începe existența socială de la un grad ridicat al dez
voltării civilizației industriale. Intr-un sfert de veac dezvol
tarea noastre, prin eforturi încordate, sub conducerea
științifică a partidului, a reușit să realizeze o economie mo
dernă, capabilă să îndeplinească doar în 24 de zile producția 
anului 1938, an de vîrf al României antebelice. De la această 
cotă la care. ne aflăm., tînără generație a României socialiste 
privește cu încredere în viitor la noile cote pe care, progra
matic, le escaladăm. Prin logica proprie vîrstei, logica talen
tului și entuziasmului, puterii de devotament patriotic și 
dragoste, fierbinte față de partid, votul pe care îl «iă întregul 
nostru tineret candidaților Frontului Unității Socialiste are 
semnificația unui profund angajament, a unei adeziuni fier
binți la înfă| jirea idealurilor nobile ale poporului nostru, 
pentru viitorul său luminos, fericit.

Participant prezent și mai ales viitor la noile zidiri 
civilizației noastre socialiste, tînără noastră generație 
prin logica nu numai spirituală, dar'și biologică, a vîrstei, 
este și principalul beneficiar al programului amplu trasai 
de partid înfloririi patriei noastre. Profundele restructurări 
pe care le operează industrializarea continuă în portretul 
interior al oamenilor solicitați de acest proces, sînt multiple 
și generoase în roade. Este o restructurare în care oamenii — 
și in primul rînd tinerii — se instruiesc eficient, acceptă con
știent permanenta autoperfecționare la care sînt solicitați, 
își desăvîrșesc personalitatea, căpătînd o viziune cu totul 
nouă, superioară asupra rostului și sensului vieții. Civilizația 
industrială a României socialisle este o infuzie de vitalitate 
care întreține atmosfera necesară permanentelor înnoiri în 
care respiră azi întreaga noastră națiune, oxigen prețios în
cordării eforturilor fizice și intelectuale, morale și de inven
tivitate.

Programul dezvoltării noastre sociale, pentru care votăm 
astăzi, sintetizează cu claritate urmările imediate, superi
oare în însăși existența noastră, a întregului popor și — cel 
puțin în egală măsură — a tinerei generații. Numai în urmă
torii doi ani el va fi beneficiarul a încă 7 000 de săli de clasă 
noi, a unor spații de invăfămînt în suprafață de 100 000 m.p., 
noi cămine și cantine. Va fi dată în folosință noua clădire 
a Institutului politehnic București, excelent dotată pentru 
nevoile instruirii moderne, se va trece, încă din anul acesta, 
la generalizarea învățămîntului de 10 ani. Tn următorii ani 
se va acorda o atenție sporită creșterii fondului de locuințe. 
Numai în 1969 și 1970 statul va construi cu 50 la sută mai 
multe locuințe față de prevederile din cincinal ; în 1969 vor 
fi date în folosință 90 000 de apartamente în care se va 
mufa o populație echivalentă cu dublul numărului de locui
tori ai Constanței de azi. Cheltuielile social-culturale, de

ale

V. ARACHELIAN
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Pentru PATRIE,
PARTID, SOCIALISM

(Urmare din pag. I)

și păturile sociale ce alcă
tuiesc națiunea, toți oamenii 
muncii de la orașe și sate, 
indiferent de naționalitate, 
toate generațiile, înfrățite 
sub steagul aceluiași ideal. 
Generator de irezistibil en
tuziasm, înțelept făurar de 
planuri de viitor și dirigui
tor prin a cărui veghe neo
bosită se împlinesc aceste 
planuri, partidul îndrumă 
viețile noastre, neîncetat, pe 
drumul către fericire, spre 
desăvîrșirea 
strucții prin . , 
treagă s-a transformat în
tr-un vast șantier. Avem un 
ca/fid care, prin toate acte
le sole, prin tot ce a înfăp-

fericire, spre 
marilor 
care țara In-

*

tuit, a dovedit că și-a făcut 
cauza sa sfîntă din cauza 
poporului român. Congresul 
al IX-lea, Conferința Națio
nală, programul amplu și 
multilateral de înflorire a 
României, suflul înnoitor im
primat, în acești ani, tuturor 
sectoarelor și domeniilor 
vieții noastre, perfecționa
rea continuă a formelor și 
metodelor de conducere a e- 
conomiei, a întregii vieți so
ciale, au ridicat cuvintul 
partidului la prestigiul acte
lor fundamentale de istorie. 
Pretutindeni unde se face 
auzit, cuvintul partidului ne 
transformă în autorii celor 
mai impresionante victorii u- 
mane din istoria țării, în 
făuritorii conștienți ai pro
priului nostru destin.

Construind și desăvîrșind 
socialismul, edificăm o o- 
rînduire care se caracteri
zează printr-un profund de
mocratism al vieții publice, 
o orînduire în care toți oa
menii muncii, beneficiind pe 
deplin de toate drepturile 
cetățenești, beneficiind de 
posibilitatea de a-și dezvol
ta și pune în valoare capa
citatea, energiile și talente 
le, sînt chemați să participe 
tot mai intens,, mai activ, la 
conducerea statului, la ela
borarea tuturor marilor de
cizii care privesc mersul 
înainte al patriei. Inălțînd o 
industrie înfloritoare și pu
ternică, desfășurînd o largă 
ofensivă asupra pămîntului 
și a rinduielilor care zădăr-

niceau fericirea truditorilor 
lui și adăugind noi valori 
patrimoniului de spiritualita
te al poporului nostru, ridi- 
cînd continuu nivelul de via
ță al oamenilor, valorificînd 
ia maximum potențialul na
țional de bogății, energii și 
talente, perfecționînd conti
nuu societatea noastră, a- 
dăugănij noi semnificații 
timpului pe care îl trăim, 
timp în contextul căruia so
cialismul, ca idee și ca rea
litate, își impune din ce in 
ce mai înalt virtuțile, ca u- 
nica orînduire capabilă să 
asigure fericirea poporului, 
democrația reală, ridicarea 
omului — cu nevoile, exigen
țele și aspirațiile sale — la 
rangul de valoare supremă 
a societății. Socialismul s-a 
dovedi*, în același timp, o 
dată cu fiecare treaptă, cu 
fiecare victorie în desăvîrși 
rea noului edificiu al patri
ei, unica orînduire capaoilă 
să asigure suveranitatea ș‘ 
independența țârii, așezînd 
la loc de cinste dreptul sa
cru, fundamental, al poporu
lui de a se dezvolta liber și 
nestînjenît, fără imixtiuni din 
afară, ca stăpîn deplin al 
propriului său destin. Prin 
politica externă a partidului 
și statului nostru, profund 
principială, activă și consec
ventă în întărirea prieteniei 
și colaborării cu toate țări
le socialiste, larg deschisă 
contactelor cu toate stalele 
lumii, pe baza respectării 
suveranității și independen
ței, neamestecului în trebu
rile interne, egalității în 
drepturi și avantajului reci
proc, principii care își gă
sesc o tot mai largă adeziu
ne în rîndul popoarelor lu
mii, România socialistă și-a 
cucerit prieteni pe toate me
ridianele, cuvintul său e as
cultat cu atenție, admirație 
și respectat.

Ne aflăm astăzi în ziua în 
care voturile noastre vor ex
prima, încă o dată, întreaga 
noastră devoțiune, încrede
rea și atașamentul nezdrun
cinat la cauza patriei, a 
partidului, a socialismului. 
Ultima legislatură — cea 
mai bogată, mai densă, din 
istoriă Marii Adunări Națio
nale, marcată de puternica

efervescență politică și de 
muncă imprimată întregii 
noastre vieți de Congresul 
al IX-lea al partidului — ș-o 
dovedit a fi un impresio
nant șir de victorii și împli
niri prin care societatea 
noastră a urcat noi trepte 
spre realizarea idealurilor 
pe care și le-a propus. Noua 
legislatură — pe care o 
inaugurăm în această zi — 
se anunță ca un timp al iz- 
bînzilor tot mai înalte, al 
marșului dinamic, neîntre
rupt, al țării spre piscurile 
civilizației și progresului. 
Manifestul Frontului Unității 
Socialiste a trasat, în para
grafele sale, un adevărat 
program de afirmare plena
ră a energiilor țării, a fixat 
noi și mărețe obiective con
crete elanului nostru con
structiv, devenind o oglindă 
vie a viitorului nostru, al tu
turor. Acordînd voturile 
noastre reprezentanților 
Frontului Unității Socialiste 
optăm pentru acest viitor, 
pentru realizarea lui prac
tică.

Azi, alături de toți cetăle- 
nii țării, tinerii se apropie de 
urne cu sentimentul bucuriei 
de a fi membri cu drepturi 
depline ai 
în care î „ ,
parține celor ce muncesc de 
Io orașe și sate. Votul lor 
cuprinde, într-un singur bu
chet, fericirea de a ti cetă
țeni ai unei țări înfloritoare, 
mîndria lor de a fi contri
buit la toate marile succese 
ale poDorului nostru și recu
noștința fierbinte față de 
partid, conducătorul care le 
îndrumă pașii și le călăuzeș
te forțele spre noi succese, 
asigurîndu-le pentru aceasta 
toate condițiile. în gîndurile 
noastre, ale tinerei genera
ții, ca și în gîndurile tutu
ror cetățenilor țării, patria, 
partidul și socialismul își 
dezvăluie în această zi, sem
nificații noi, semnificații me
nite să ne determine la re
înnoirea angajamentului de 
a fi mereu în primele rîn- 
duri ale celor care, prin dra
gostea lor nețărmurită față 
de partid și față de cauza 
socialismului, s-au atașat 
nemijlocit, cu toată flacăra 
pasiunii, cu toată ființa ier, 
cauzei patriei.

Plecarea unei delegații 
guvernamentale române 

in Australia
Sîmbătă dimineața a plecat 

spre Australia o delegație guver- _ 
namentală română, condusă de V 
Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, — 
care, la invitația guvernului V 
australian, va face o vizită ofi
cială in această țară. a

Din delegație fac parte Gri- w 
gore Bărgăoanu, vicepreședinte 
al Comisiei Guvernamentale de m 
Colaborare și Cooperare Econo--™ 
mică și Tehnică, Vasile Răuță, 
adjunct al ministrului comerțului A 
exterior, precum și Ion Datcu, 
ambasadorul României în Aus
tralia, și Romulus Budura, consn- gh 
Iul general al României la Sy'd- v 
ney.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți Janos Fa- 
7ekas, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, membri ai gu- 
vernului și alte persoane oficiale.

Sîmhătă dimineața tovarășii ® 
Nicolae Murguleț, președintele 
Consiliului Național al Cercetă- A 
rii Științifice, și Ștefan Bîrlea, “ 
prim-vicepreședinte al C.N.C.S., 
s-au înapoiat în Capitală, venind A 
de la Moscova, unde au pârtiei- 
pat la cea de-a Il-a Consfătuire 
a conducătorilor comitetelor și 
ministerelor pentru știință și teh
nică din țările membre ale 
C.A.E.R. A

(Agerpres)

sentimentul bucuriei

unei comunități 
întreaga putere a-

ȘTIRI SPORTIVE
• Campionatele internaționale 

de tenis de masă ale Angliei au 
continuat la Brighton cu desfă
șurarea probelor individuale.

în sferturile de finală ale pro
bei de simplu femei, jucătoarea 
româncă Maria Alexandru a 
învins-o cu 21—10, 21—16, 21—8 
pe cehoslovaca Ilona Vostova.

Un frumos succes a obținut ți 
cuplul român Man/ia Alexan
dru — Eleonora Mihalca dis
punând în sferturile de finală ale 
probei de dublu feminin cu 
23—21, 21—12, 21—13 de perechea 
maghiară E. Juric — B. Kishazi.

• Tînărul student în drept, 
Tim Wood (S.U.A.), în vîrstă de 
20 de ani, a cîștigat titlul de 
campion mondial la patinaj ar
tistic.

în proba de dans conduce cu
plul Diana Towler-Bernard 
Ford (Anglia) cu 154,9 puncte, 
urmat de perechile Ludmila Pa
hanova — Aleksandr Gorșkov 
(U.R.S.S.) — 147,5 puncte și Judy 
Schwomeyer — James Slady 
(S.U.A.) — 148.3 puncte.

• în runda a 6-a a turneului 0 
internațional de șah „Tallin ’69". 
Iuliu Szabo (România), cu pie- 
sele negre, a remizat după 57 £ 
de mutări cu iugoslavul Damia- 
novici. în clasament continuă să A 
conducă Stein (U.R.S.S.) cu 5 “ 
puncte. Iuliu Szabo (România) 
ocupă locul 8 cu 2 puncte.

O

BUCURIA DE A SPUNE
(Urmare din pag. I)
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Probleme ale tineretului

în atentia O.N.U.

general al O.N.U., U 
să numească cit mai

Comisia O N.U. pentru dez
voltare socială, care își desfă
șoară lucrările la New York, a 
adoptat în unanimitate o re
zoluție prin care cere secreta
rului 
Thant,
curînd posibil un grup de lu
cru pentru analizarea situației 
sociale mondiale a tineretului, 
în rezoluție se arată că în 
colaborare cu Organizația Na
țiunilor Unite pentru Educa
ție. Știință 
(UNESCO),

O.N.U. trebuie să pregătească 
rapoarte în care să fie „de
scrise nevoile și aspirațiile ti
neretului, precum și cele mai 
efective metode pentru reali
zarea acestora".

Aceeași rezoluție cere secre
tarului general al O.N.U. să 
includă pe ordinea 
viitoarei sesiuni a 
Generale a O.N.U. 
intitulat ..Problemele
sitățile tineretului și partici
parea acestuia la dezvoltarea 
națională".

de zi a 
Adunării 
punctul 

și nece-

și Cultură 
secretariatul

0
■" 4

LUPTELE DIN
DELTA

in ultimele 24 de ore, 
forțele patriotice sud- 
vietnameze au continuat 
să bombardeze cu obuze 
și rachete o serie de im
portante obiective mili
tare americane și să ata
ce concomitent pozițiile 
deținute de trupele ame- 
ricano-saigoneze.

Cele mai importante lupte, re
levă în legătură cu aceasta cores
pondenții agențiilor de presă, au 
avut loc în delta fluviului Me
kong și în cea de a treia regiune 
tactică, care cuprinde cele 11 pro
vincii situate în jurul Saigonului.

MEKONG
Totodată se menționează că 

patrioții au bombardat baza mi
litară din orașul Racg Gia (delta 
fluviului Mekong). 12 obuze de 
mortiere, scrie corespondentul a- 
genției FRANCE PRESSE. au a- 
tins aerodromul militar din in
teriorul bazei. Printre celelalte 
obiective bombardate de patrioți, 
a declarat un purtător de cuvint 
al comandamentului american de 
la Saigon, se numără și, baza de 
la An Hoa, situată la 30 de kilo
metri de Da Nang, care în zilele 
trecute a fost supusă unui bom
bardament similar și baza de 
Phan Tien, situată la 160 km 
Saigon.

Convorbirile

la 
de

Surprize școlare

in noua
legislatură

din pag. I)
facultate. Va 
celor mai mari 
mele, an hotărî- 
cînd spun asta 
sînt elevi îmi în-

fi
(Urmare

mitere în 
poate anul 
emoții ale 
tor — și 
toți cei ce
țeleg. cred, sinceritatea afir
mației. Dar emoțiile, oricît 
de mari — știu că în facul
tate nu se întră decît cu o 
foarte bună 
nu mă pot 
importanta 
anului 1971, 
a-mi viață, 
de toate, de

actuală, de ceea ce 
de ceea ce voi face 
poimiine, zi de zi. 
esențial mă îmbăr- 

maj mult ca orice :

pregătire ! —
face să uit că 

evenimentelor 
pentru propri- 
depind înainte 
propria-mi stră-

duință 
fac azi. 
miine și 
Un fapt 
bătează 
conștiința că prin condițiile 
tot mai bune oferite de stat, 
împlinirea ‘ aspirației 
este absolut posibilă, 
cum vreau să devin 
hitect. să particip la con
struirea, peste un 
de ani. a unor

mele
$i, 
ar-

număr 
obiec

tive care să-mt facă cinste 
mi-am propus ca. în vederea 
anului hotărîtor 1971, să-mi 
..construiesc", 
mi-le propriul 
pricepere de 
învăța.

Mi-ar face 
urați succes.

organizîndu- 
timp. propria 
a munci’ și

plăcere să-mi

(Urmare din pag. I) 
șine la viață. La noi, Ia 
țară, a avea „copii de școa
lă" inseamnă a te socoti 
bărbat între bărbați, om cu 
răspunderi multe : ți se cere 
să muncești cu sentimentul 
acestei 
porți la 
mâ face 
alți ochi 
între ai . . .
alături de toți ceilalți, pla
nurile pe care ni le facem 
văzîndu-le astăzi, poate mai 
mult ca oricind, legate de 
ceea ce se afla mai bun în 
mine ca om. bărbat cu co
pii mari. Iată de ce, atunci 
cind ne-am sfătuit, 
pania de alegeri, 
face în viitorii 4 
chibzuit nu numai

vom fi noi. dar și la ceea 
vor fi cei mici ai noștri, 

ce belșug le oferim în casă, 
zestre le lăsăm, toate a- 

cestea depinzînd de munca 
noastră, de hJrnicia și pri
ceperea de a munci. Și. a- 
vem ce le lăsa. în răspunde
rea mea, ca tehnician sînt 
12 „gospodării", animale, 
întregul combinat realizind 
anul trecut beneficii de 
peste 28 000 000 lei.

răspunderi și să te 
fel. Gîndul acesta 
să mă privesc cu 
nu numai acasă, 

mei, dar și în sat.

ce 
ce

ce

in cam- 
ce vom 
ani, am 
Ia ceea

tinse. Votează tineri din toa
te județele țării, ingineri sau 
elevi, artiști dramatici sau sa- 
vanți, constructori de orașe 
sau studenți.

Iar unii dintre ei — fi nu 
puțini — au prilejul de 
a spune marele „da!“ pentru 
prima oară. lată-ne la secția 
de votare numărul 32 din 
București. 19 elevi ai liceului 
30, cu toții întîia dată la vot, 
s-au hotărît cu emoție să fie 
cei care — în dimineața zilei 
de azi să intre primii 
în cabinele de votare, deschi- 
zînd șirul celor 3 000 de ce
tățeni care se vor prezenta, în 
cadrul acestei secții, pentru 
a-și da adeziunea la politica 
partidului' și a guvernului.

Cei 19 — fi emoția... Cei 
19 — și primul lor „da!“ care 
nu mai privește numai traiul 
fiecăruia dintre ei, ci destine
le țării... Iată numai cîteva 
dintre gîndurile elevilor de la 
liceul 30, in preziua votării: 
„Mă simt nespus de mîndră 
cind mă gîndesc că pot spu
ne și eu un cuvint în țara 
mea, că nu mai sînt copil și 
că acest cuvint are importan
ța lui, că se ține seama de 
el. Votind pentru candidații 
Frontului Unității Socialiste, 
cred că am să dau un fel de 
examen de maturitate — cel 
dinții, înaintea bacalaureatu
lui". (Marin Constanța). „Eu 
cred că votul va fi primul 
meu pas in lumea celor mari 
— și ziua de 2 martie are 
pentru mine ceva înălțător". 
(Dumitru Mariana). „E una 
dintre cele mai importante 
zile din viața mea. De azi 
înainte toi fi considerată un 
adevărat cetățean, pe care cei 
diîi jurul meu se pot bizui. 
Și nu le voi înșela așteptările. 
Cind am participat la întilni- 
rea cu alegătorii a candidatei 
noastrei am simțit prima oară 
că mi se cere părerea nu nu
mai ca membră în colectivul

restrîns al clasei, ci ca o re
prezentantă a unui colectiv 
mult mai larg, a întregului 
popor. Simțeam că devin pe- 
tățean" (Velea Elena). „Mă 
tot gîndesc cum o să fie și 
sînt puțin neliniștită la gîndul 
să nu mă emoționez prea 
tare. Mă bucură faptul că, de 
azi încolo, se va ține seama fi 
de părerea mea. Voi vota can- 
didații noștri cu inima deschi
să". (Grigorescu Mariana). 
„Sînt bucuroasă că de azi 
înainte sînt considerată „ma- . 
re" și voi încerca, atît prin 
votul pe care-l voi da candi- 
daților noștri, cit și printr-o 
mai serioasă exigență față de 
mine însămi, să dovedesc că 
am crescut intr-adevăr". (Be- 
lu Florica). „Mă simt emoțio
nată și cred că la fel de e-

O dată cu începerea celui 
de-al doilea trimestru al anului 
școlar, numeroși capi de fami
lie din Brazilia au primit prin 
poștă o „surpriză" despre care 
se poate spune cu maximă cer
titudine că nu le-a făcut nici o 
plăcere. Prin adrese expediate 
de administrațiile liceelor, pă
rinții elevilor au fost înștiințați 
că taxele de frecvența pe care 
le plătesc pentru copiii lor au 
fost majorate ; sporurile va
riază între 50—100 la sută, 
după categoria școlii sau loca
litatea în care funcționează a- 
ceasta. Astfel stînd lucrurile co
respondentul în capitala brazi
liană al ziarului vest german 
FRANKFURTER ALLGEMEINE 
ZEITUNG constată că „începu
tul unui nou trimestru școlar a- 
duc părinților elevilor un nou 
pachet de griji. După ce au a- 
vut neplăcerea să constate in

puie io accepte asemenea cereri 
și sugestii, aruneînd asupra ad
ministrațiilor liceelor vina că nu 
sînt în stare să-și „echilibreze 
bugetul" din „venituri proprii" 
și să asigure o retribuție onora
bilă cadrelor didactice. De fapt, 
singurul răspuns concret al fo
rurilor administrative cu res
ponsabilități bugetare a fost... 
sugestia de a proceda la o sub
stanțială majorare a taxelor (de 
altfel, a treia majorare în ulti
mii doi ani școlari).

• RF.FERINDU-SE la ho
tărî rea guvernului Peruvian 
de a naționaliza bunurile 
societăți nord-americane 
„International Petroleum 
Company" (I.P.C.) președin
tele Camerei Deputaților a 
Parlamentului venezuelean 
Cesar Rondon Lovera, a de
clarat că această măsură ur
mărește apărarea suverani
tății naționale a Perului și 
răspunde nu numai intere
selor acestei țâri ci și a al
tor state latino-americane. 
Prin întărirea suveranității 
naționale și a independenței, 
a arătat vorbitorul, țările 
din America Latină intențio
nează să reintre în posesia 
bogățiilor lor naționale care 
se află în prezent în mlinile 
concernelor străine.

de Gaulle

Nixon
au

P. N.

La Palatul din Versailles 
fost reluate sîmbătă dimineața 
întrevederile 
Gaulle.
Unite. Richard Nixon. Timp de o 
oră cei doi președinți au abordat 
in continuare problemele vest-eu- 
ropene, relațiile franco-americane, 
precum și alte aspecte ale acta - 
lei situații internaționale care 
teresează cele două țări. Dis, & 
le au continuat apoi intr-un \ ru 
mai larg cu participarea miniftri- 
lor de externe al S.U.A. și Fran
ței, William Rogers, ți Michel 
Debre.

între generalul de 
și președintele Statelor

•
 primele zile ale anului școlar că 

rechizitele și manualele au în-

moționali sînt și tinerii din 
Craiova sau din Cluj, din lași 
sau din alte orașe și sate care 
se vor afla alături de mine 
mîine, la primul nostru vot". 
(Necula Maria).

A spune „da împreună 
cu milioane de oameni care 
sînt părinții, frații mai mari 
sau bunicii celor care votea
ză pentru prima oară... Cu 
bucurie, cu emoție, cu con
știința deplinei lor responsa
bilități în fa(a destinului ță
rii iubite, marele „da 1“ e 
rostit de tineretul patriei noas
tre, de milioane de uteciști. 
El răsună puternic și sigur, e- 
cou-al hotărîrii întregului po
por de a munci pentru desă- 
virșirea construcției unei so
cietăți a păcii, a libertății, a 
socialismului.

registrat prețuri adesea duble 
în comparație cu anul trecut de 
învățămînt, ei știu acum cu pre
cizie că vor trebui să-și ampu
teze bugetul cu un supliment 
considerabil de taxe".

O altă categorie de nemulțu
miri la acest început de trimes
tru poate fi observată în rîndul 
corpului didactic al „învățămîn- 
tului secundar" din Brazilia. Un 
memoriu adresat forurilor ad
ministrative competente atra
ge atenția că „actuala salari
zare, recunoscută ca foarte in
suficientă, nu poate fi tolerată 
fără riscul de a vedea profe
sorii părăsindu-și posturile în 
căutarea unor venituri onorabi
le, absolut necesare". Retribui- 

©rea unui profesor dintr-un liceu 
de categorie medie — sublinia
ză corespondentul vesf-german 
mai sus citat — este stupefiant 
de descurajatoare. Conducerile 
liceelor recunosc acest fapt dar 

A spun că nu pot majora actuale
le salarii decît cu cel mult 5— 

gh 10 la sută, restul urmînd să fio 
suportat de stat. Forurile solici
tate un par, însă, deloc dis-

Conflictul nigerian
Potrivit unui comunicat militar 

• dat publicității la Umuahia, tru
pele biafreze au reocupat pozițiile 

_ pierdute în cursul luptelor care 
O s-au desfășurat miercurea trecu

tă pe ruti Owerri-Port Harcourt. 
• Lupte violente continuă să se des

fășoare în prezent în împrejuri
mile orașului Owern, unde se află 

• încercuiți aproximativ 4 000—
5 000 de soldați federali. Comuni
catul precizează, de asemenea, că 

A trupele federale au suferit pier- 
™ deri grele în sectorul Okigtve, si

tuat la aproximativ 5.5 km nord 
A de centrul administrativ biafrez 

Umuahia.

(Qnenui
ROLL3 ROYCE-UL GALBEN 

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

BONĂ ZIUA, CONTESA 
lează la Republica orele : 
11,15; 13,45; 16,15, Gală ora 20,30, 
Festival orele: 8,30; 11; 13,30; 
16; 13,30; 21, Grivița orele : 9.30; 
12; 15,30; 18; 20,30, Modern orele : 
9; 11.13; 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.

FELDMAREȘ ALA 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 : C; 
12,15; 16,30; 20.

10;

ru-
9;

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

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

BECKET rulează Ia Dacia o- 
rele . 8.30—20 In continuare.

EXPRESUL COLONELULUI 
VON RYAN rulează la Bucegi 
orele: 9,30; 12; 15,45; 18,15; 20,45, 
Tomis orele : 8,30 ; 11 ; 13.30 : 16 ; 
18 30* 21

CĂDEREA IMPERIULUI RO
MAN rulează la Unirea orele ; 
15.30; 19.

PRIMĂVARA PE ODER 
lează la Lira orele : 15,30;
20.30.

PROFESIONIȘTII rulează
Drumul Sării orele : 15;
20.

ACEST PĂMÎNT ESTE AL 
MEU rulează la Giulețti orele : 
15,30: 18; 20,30.

ZIUA ÎN CARE VIN PEȘTII 
ruiează la Cotroceni orele : 15.30; 
18. RĂSCOALA orele: 20.30.

ASTĂ SEARĂ MĂ DISTREZ 
rulează la Floreasca orele : 9; 
11.15; 13.45; 16; 18.15; 20,30.

PANTOFUL CENUȘĂRESE1 
rulează Ia Viitorul orele 20,30, 
SAMURAIUL orele : 15,30; 18.

UN DELICT APROAPE PER
FECT
15,30; 
orele :
15.30;
20.30.

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

ru-
18;

la 
17,30;

rulează la Moșilor orele : 
18. SOARE SI

20.30. Rahova
18. TUNELUL

UMBRA 
orele : 
orele :

Popular

CE NOAPTE, BĂIEȚI rulează 
la Munca orele: 16; 18, MICA 

; ROMANȚA DE VARĂ orele: 
20.

WINNETOU (seria a IlI-a) ru
lează la Flacăra orele : 18; 20,30, 
HOȚUL DE PIERSICI — 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 Ia Vitan orele : 15,30; 19.

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

OPERAȚIUNEA SAN GENA- 
RO rulează la Ferentari orele : 
15,30; 18; 20,15.

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

CANALIILE rulează la Crfn- 
gași orele : 15,30; 18; 20,15.

SUFLETE TARI rulează 
Cosmos oreie : 15,30—19.

BILANȚ IN PLIN MARȘ. UN 
PROGRAM DE PROPĂȘIRE E- 
CONOMICA — AGRICULTURA 
SOCIALISTA IN PLIN AVÎNT, 
ORIZONT ȘTIINȚIFIC nr. 
1'1969. 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 Fernandel, rulea
ză la Cinematecă : orele 10; 
12,30; 14,30; 16,30.

la

DE• FOSTUL MINISTRU 
EXTERNE AL PAKISTANU
LUI. Zulficar Aii Bhutto, s-a 
pronunțat pentru „organizarea 
rapidă a unor alegeri genera
le". El s-a pronunțat de aseme
nea, pentru „ridicarea interdic
ției impuse de aproape 20 de 
ani Partidului Comunist din 
Pakistan". Această opinie, men
ționează agenția citată, este îm
părtășită șl de fostul mareșal 
al aerului Asghar Khan, un 
alt lider important al opoziției 
pakistaneze.

Dezvoltarea

comerfului

sovieto-japonez
• CU PRILEJUL deschiderii 

oficiale la Moscova a reprezen
tantei permanente a societății 
japoneze „Kawakami Trading" 
a luat cuvintul ambasadorul 
Japoniei. Toru Nakagawa. El a 
relevat că comerțul dintre Ja
ponia și U.R.S.S se dezvoltă 
în ritm rapid. Numai în anul 
trecut contractele încheiate 
intre firmele japoneze și între
prinderile sovietice de comerț 
exterior au înregistrat un spor 
de 30 milioane dolari, atingind 
suma totală de 642 milioane 
dolari. Japonia ocupă in pre
zent locul întii in 
terior sovietic cu 
liste.

comerțul ex- 
t&rile capita

O.N.U. pen- 
îm- 

a ajuna

• COMITETUL 
tru aplicarea de sancțiuni 
potriva Rhodesiei nu 
la nici un rezultat în încercarea 
sa de a impune respectarea 
sancțiunilor economice împo
triva regimului rasist al lui 
Ian Smith. Comitetul, format 
din șapte țări membre ale Con
siliului de Securitate, a primit 
înștiințări din partea guverne
lor a 11 țări occidentale în 
care se arată că acestea nu in
tenționează să-și închidă consu
latele din Rhodesia și nu vor

• Opera Română : 
ora 11 : Bărbierul din
19.30 ; • Teatrul de 
Contesa Maritza, ora 
godniciil din lună, < 
Sala Palatului : My Fair Lady, 
ora 19,30. • Teatrul Național 
,,I. L. Caraglale” (Sala Comedia) : 
Enigma Ottliei, ora 10 ; Doamna 
lui Eremia, ora 19,30. • Teatrul 
Național (Sala Studio) : O femele 
cu bani, ora 15 ; Jocul adevărului, 
ora 10 ; Părinți teribili, ora 19.30. 
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ B-dul Schitu Măgureanu : 
Livada cu vișini, ora 10 ; Lucea
fărul, ora 15. • Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Sala Studio) : 
Sfîntut Mitică Blajinu, ora 15 ; 
Tandrețe și abjecție, ora 20 ; Me
lodie varșoviană, ora 10,30 • Tea
trul de Comedie : Nicnic, ora
10.30 ; Opinia publică, ora 20, • 
Teatrul Mic : Ofițerul recrutor, 
ora 15 ; Prețul, ora 10 ; Baltagul, 
ora 20. • Teatrul „C. I. Nottara” 
(B-dul Magheru) : Vijelie in cren
gile de sassafras, ora 10 ; O casă 
onorabilă, ora 19.30 ; Frumoasă 
duminică de septembrie, ora 15.30.
Teatrul „C. I. Nottara'1 (Sala Stu
dio) : Feriră, ora 20, ; Cind luna e

ordona suspendarea legăturilor 
aeriene cu această tară.

• PREMIERUL 
LANDEZ, Terence 
obținut un vot de 
din partea fracțiunii parlamen
tare a partidului său unionist. 
Intr-o primă confruntare după 
alegerile de luni, intre premier 
și adversarii săi din 
partid.
O’Neill, 
nuurc a conflictului dintre mi
noritatea catolică și protes
tanți, a fost aprobată cu 23 
voturi pentru, unul contra șl n 
abținere. Cu prilejul acestui 
voi, deputății „rebeli" ai Parti
dului Unionist au părăsit sala, 
cu excepția liderului lor Wil
liam Craig, care a votat Împo
triva lui Terence O’Neill.

NORD-1R- 
O'Neill. a 

încredere

• NIKOLAI 
președintele 
tului Suprem 
face în 
oficială 
agenția

PODGORNII.
Prezidiului Sovie- 
al
martie 
Algeria,

luna 
in 

T.A.S.S.

U.R.S.S., va 
o vizită 

anunță

propriul 
politica lui Terence 
orientată spre o ate-

• LA PRAGA a fost semnat 
un acord guvernamental cu pri
vire la comunicațiile aeriene 
dintre Cehoslovacia și Statele 
Unite ale Americil. Acordul, 
precizează agenția C.T.K., cre
ează posibilitatea deschiderii u- 
nor linii aeriene intre cele două 
țări.

Epilog

in procesul Shaw

• JURAȚII DE LA NEW 
ORLEANS au pronunțat ver
dictul în procesul lui Clay 
Shaw, acuzat de a fi complotat 
pentru asasinarea președinte
lui Kennedy: omul de afaceri 
din Nev/ Orleans a fost achi
tat. La pronunțarea sentinței 
publicul aflat în sală a mani
festat violent împotriva juriu
lui, înainte ca cei 12 membri 
ai juriului să se retragă pen
tru deliberări, acuzarea a pre
zentat un rechizitoriu. în care 
se arată că cei 66 de martori 
ai apărării au fost corupți.

• LA 
ședința

avut locLONDRA a 
anuală a secției ungare 

a Camerei de Comerț a 
Britanii. Luînd cuvintul, 
președinte al acestei 
Alan Langdon, a relatat 
anul trecut schimburile comer
ciale dintre Ungaria și Marea 
Britanie s-au dezvoltat cu suc
ces. Comerțul bilateral a atins 
In 1S68. în expresie valori^’ 
suma de 22,5 miljpane 
sterline, față de 21,8 milic» « 
în anul 1967.

Marii 
î noul 
aecții, 
ci in

„Elementul 105"

• INTR-UN ARTICOL publi
cat în ziarul „Pravda", cunoscu
tul fizician sovietic Ghiorghi 
Flerov relatează că în U.R.S.S. 
au fost obținuți primii zece a- 
tomi ai elementului 105. Conti
nuă experiențele pentru realiza
rea sintezei elementului respec
tiv $1 pentru precizarea proprie
tăților sale fizico-nucleare. Fi
zicianul a adăugat că elementul 
obținut „trăiește deja citeva 
sutimi de secundă".

• ZIARUL „AL AHRAM" in
formează că la 11 aprilie pre
ședintele Republicii Arabe Ye
men, Abdul Rahman El IrlanL 
se va întilni cu președintele Re
publicii Populare a Yemenului 
de Sud, Kahtan Al Shaabi. Cele 
două personalități, arată ziarul 
citat, vor evoca relațiile dintre 
țările lor în vederea lichidării 
diferendelor existente și găsirii 
mijloacelor de cooperare care să 
ducă la realizarea unității dintre 
sudul și nordul yemenit.

Coppelia, 
Sevilla ora 

: Operetă :
10,30 ; Lo- 

ora 19,30 • 
My Fair

albastră, ora 16 ; Scaunele, ora 
10,30. • Teatrul Giulești : Mește
rul Manole, ora 10 ; Omul care a 
văzut moartea, ora 19,30. • Tea
trul Evreiesc de stat : Dlbuk, ore
le 11,00 și 20. • Teatrul „I. Crean
gă” : Toate pînzele sus, ora 10 ; 
Năzdrăvăniile lui Păcală, ora 10.
• Teatrul Țăndărică (Sala Calea 
Victoriei) : Papuciada, ora 11. • 
Teatrul Țăndărică (sala str. Aca
demiei) : Punguța cu doi bani, 
ora 11. • Teatrul satiric muzical 
„C. Tănase” (Sala Savoy) :
reaua cu lapte de adio, ora 19,30.
• Teatrul satiric muzical 
din Calea Victoriei nP. 174) : Va
rietăți pe portativ, ora 19,30. • 
Teatrul de estradă „Ion Vasiles- 
cu" : De la Bach la Tom Jones, 
ora 20. • Circul de Stat : Circul' 
are cuvintul, orele 16 șl 19,30.

Ca-

lSa la

PROGRAMUL II

DUMINICA, 
2 MARTIE 1969

PROGRAMUL I

• 8,30 — Telejurnal • 
Fantezie și ritm — 
populară românească o 
Pentru pionieri și școlari : „La

8.55 — 
muzică
9,15 —

șase pași de o excursie" — emi- 
siune-concurs • 10,30 — Tele
jurnal • 10,46 — Ora satului
• 11,40 — Filme documentare
• 12,00 — De strajă patriei
• 12,30 — Intermezzo liric • 
13,00 — Telejurnal • 13,30 — 
Mozaic muzical • 14,00 — Ca
leidoscop sportiv în imagini
• 14,50 — Telejurnal • 17,00 
— Telejurnal • 17,10 — Maga
zin duminical • 19,00 — Tele
jurnal • 19,40 — Cînt și joc. 
Program susținut de Ansamblul 
artistic U.T.C. • 20,00 — Filmul 
documentar : „Marele Canion"
• 20.15 — Muzică ușoară româ
nească 
triei și 
versuri
români, 
cursuri
Telejurnal • 21,10 — 
tiatic : „Balul de sîmbătă sea
ra” — producție a studioului 
cinematografic „București"
• 22,50 — întîlnire cu
• 23,00 — Telejurnal.

• 20,25 — Cîntare pa- 
partidului. Emisiune de 

Interpret!
unor con-
• 21, W —

Filmul ar

• 20,35 —
laureați ai 

Internaționale

opereta

• 19,00 — Telejurnal
— Miniaturi muzicale
— Filmul artistic : .,Samson și 
DaliILa" — producție a studiou
rilor de televiziune engleze 
• 21.00 — Fîntînile Bucureștiu- 
lui — reportaj filmat • 21,15
— Oratoriul eroic „Tudor Vla- 
dimirescu" de Gh. Dumitrescu 
(partea I) • 22,00 — Don Juan, 
Suită de balet de Gluck.

• 19,40
• 20,00
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