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Identificarea riguroasă a stocurilor de valori materiale de prisos, ce depășesc consumul normat, fără întrebuințare sau cu întrebuințare lentă, sustrase circuitului economic normal, ca și concentrarea eforturilor pentru valorificarea operativă a acestora, constituie o problemă de mare actualitate, de o deosebită importanță și în sectorul de construcții, • pe șantierele industriale sau de ieri ințe. Necesitatea înlăturării fenomenelor de suprastocare pe șantiere este dictată de rațiuni financiare : mai buna gospodărire a mijloacelor circulante date spre administrare șantierelor șl întreprinderilor de construcții, creșterea vitezei de rotație a acestora, prevenirea Imobilizărilor în stocuri supranormative, a pierderilor efective prin degradarea unor valon materiale și a dobînzilor penalizatoare pentru credite restante. Dar, mai intervine și cerința de a se asigura, în flecare caz în parte, un ritm intens de lucru pe șantiere, ceea ce presupune dimensionarea stocurilor la nivelul normativelor realiste, evitarea „golurilor" de producție din cauza lipsei diverselor materiale — care în alte locuri prisosesc și se deteriorează.Cum este și firesc, ținînd seama de aceste considerente, de sarcina lichidării imobilizărilor de valori materiale, tot mai multe întreprinderi și șantiere de construcții se preocupă să calculeze cît mai realist stocurile curente și să utilizeze materialele corespunzător organizării raționale și proporțiilor producției, desfășurării în ritm susținut a activității lor, dovedind în practică spirit de răspundere ridicat față de angajarea fondurilor bănești ale statului. De pildă, întreprinderea de con- strucțil-montaje metalurgice Reșița, procedînd în acest fel, înlăture stocurile fără de prisos, existente acestui an, în sumă de lei, iar la întreprinderea ții forestiere Piatra Neamț au reactivate integral.pranormative deținute la sfîrșitul trimestrului întîi 1968, în valoare de 4 milioane Iei. Experiența acestor întreprinderi dovedește că atunci cînd se acționează cu fermitate asupra cauzelor, stocurile supranormative pot fi lichidate, că este pe deplin posibil să se prevină formarea altora în loc, pe diferite șantiere. în lumina acestor fapte pare nejustificată atitudinea de pasivitate din alte unități de construcții care „s-au obișnuit" cu existența imobilizărilor de valori materiale și nu fac nimic

a reușit să mișcare sau la începutul 3,5 milioane de construe- fost materialele su-

Vineri 15 noiembrie 1968

pentru a curma se cunosc, oare, acestei stări deCe mai frînează încă lichidarea de urgență a practicii suprastocărilor ?Dăm un răspuns la această întrebare pe baza unei analize întreprinse recent de către organele Băncii de Investiții pe șantierele a 98 de întreprinderi de construcții-montaj — investigație axată tocmai pe depistarea stocurilor de valori materiale, care depășesc necesarul de consum pînă la sfîrșitul acestui an și a celor fără întrebuințare sau cu utilizare lentă. Mai întîi, s-a desprins că
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Colective ale oamenilor 
muncii își desemnează 
reprezentanții în Consi
liul Național al Frontului 
Unității Socialiste.

Cu prilejul aniversării a 125 de ani de la înființarea artileriei armatei române, la Consiliul de Stat a avut loc joi solemnitatea înmî- nării unor ordine și medalii ale Republicii Socialiste România.

această practică. Nu efectele negative ale lucruri ?

DESCHIDEREA ADUNARI
GENERALE A SCRIITORILORLa Ateneul Român au început joi dimineața lucrările Adunării generale a scriitorilor.Eveniment de deosebită importanță pentru mișcarea culturală din țara noastră, precedat de ample dezbateri în presă și în publicațiile de specialitate. Adunarea generală a scriitorilor își propune să examineze situația actuală a literaturii române, să evidențieze succesele obținute în ultimii ani de poezia, proza, dramaturgia, critica literară din țara noastră. Reliefînd

contribuția întregului nostru front literar pe tărîmul promovării unei literaturi de înaltă calitate artistică, inspirată din realitatea socialistă, din viața complexă și multilaterală a oamenilor muncii, Adunarea generală a scriitorilor constituie în același timp un prilej de analiză a liniilor de dezvoltare a literaturii noastre de la ultima Conferință pe țară, a perspectivelor scrisului românesc în lumina ideologiei marxist-leniniste, a reflectării cu o largă paletă de

J

Cu vin tul tmnșuU

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a primit joi seara pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Marii Britanii la București, sir John Chadwick, în legătură plecarea sa definitivă din noastră.La întrevedere, care a decurs
cu țara

într-o atmosferă cordială, a participat Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe.
★în cursul zilei de joi. cu același prilej, ambasadorul Marii Britanii a fost primit de Ilie Verdeț, prim- vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.

mijloace artistice maisemnificative procese desfășurate în societatea noastră, a operei mărețe de desăvîrșire a construcției socialiste. în acest înalt for scriitoricesc vor fi dezbătute rolul activ pe care îl au scriitorii în procesul de continuă evoluție a societății noastre, realizările și îndatoririle Uniunii în cadrul amplei opere de edificare a României socialiste, sub conducerea partidului comunist.Faptul că la lucrările adunării iau parte toți membrii Uniunii Scriitorilor ilustrează grăitor impetuosul proces de lărgire și aprofundare a democratismului socialist în toate domeniile vieții obștești din țara noastră. în acest cadru, scriitorii sînt chemați să-și spună cuvîntul asupra formelor de organizare cele mai prielnice activității lor creatoare, să aleagă în mod direct organele conducătoare.Alături de scriitori, sînt prezenți numeroși invitați: acad. Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului, Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministrul pentru problemele alți reprezentanți ai stituții centrale, cu, președintele Uniunii Compozitorilor, Ion de onoare al lor Plastici.
tineretului, și unor inion Dumitres-Jalea, președinte Uniunii Artiști- Brăduț Covaliu,

rie și că vom obține rezultate bun* și în acest domeniu de activitate.Este știut, tovarăși, că in condițiile de astăzi, cînd în viața internațională au Ioc atîtea evenimente, cînd forțele imperialismului nu au renunțat la acțiunile și uneltirile lor de război, există grave primejdii la adresa păcii; atît timp cît se va menține imperialismul, se va menține și pericolul de agresiuni. România, ca țară socialistă, este obligată și trebuie să se îngrijească permanent de întărirea capacității sale de u- părare, de întărirea forțelor sate armate și în acest cadru, de dezvoltarea artileriei, care Joacă un rol important în armatele de astăzi.Noi știm că România, ca țară socialistă, ca membră a Tratatului de la Varșovia, volte o colaborare matele frățești care fac parte din Varșovia, cît și curor țărilor socialiste; constă o latură a solidarității și a colaborării intra națiunile noastre socialiste, a internaționalismului socialist. Da- știm că această colaborare ne impune să ne preocupăm continuu de întărirea forței de luptă a țării noastre, pentru că numai așa capacitatea de luptă a țărilor socialiste va fi puternică; bazîndu-se pe forța și tăria fiecărei armate naționale, statele socialiste vor putea, dacă va fi necesar, să lupte în comun pentru zdrobirea oricărui agresor perialist în această direcție buie să acționăm și în viitor.Ne exprimăm convingerea militarii Forțelor Armate alepublici! Socialiste România, artileriștii forțelor noastre armate, vor înfăptui neabătut politica partidului și guvernului și că, la chemarea lor, vor fi gata să-și facă datoriaVă turor rilor și noi succese în pregătirea do luptă și politică, multă fericire șl sănătate

Stimați tovarăși,Dați-mi voie ca, din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat și a guvernului, să adresez tuturor artiîeriștilor — ofițerilor, generalilor, soldaților, subofițerilor — un salut călduros cu prilejul împlinirii a 125 de ani de la înființarea artileriei în patria noastră.în același timp, doresc să adresez cele mai calde felicitări tuturor ofițerilor, subofițerilor și celorlalți tovarăși care au fost distinși astăzi cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste România.Sărbătorirea zilei înființării artileriei și acordarea acestor distincții unui număr mare de ofițeri ai artileriei noastre, cît și unor lucrători din uzinele de armament, constituie o prețuire a activității pe care ofițerii artileriști o depun în vederea pregătirii de luptă și instruirii unităților pe care le comandă pentru mînuiască în cele diții armamentul pentru a fi gata nească îndatorirea tria în orice împrejurări. Cunoașteți preocuparea partidului și guvernului pentru a asigura înzestrarea armatei noastre cu mijloace moderne de luptă. Cunoașteți hotărîrea din aprilie a Comitetului Central privind intensificarea producerii în țară a unei serii de arme, pe cit posibil la nivelul armelor similare pe plan mondi’al, hotărîre care pornea de la faptul că numai pe această cale vom putea realiza o dotare corespunzătoare a armatei noastre.în cadrul acestor preocupări, și artiîeriștilor le revin sarcini deosebite legate de reluarea producției de armament de artilerie care se fabrica în trecut >îu România —-desigur, la ni- .jqji'elul actual a! cerințelor artileriei. Sîntem convinși că atît artileriștii din cadrul Forțelor Armate, cît și inginerii, tehnicienii și muncitorii din uzinele de armament vor reuși să soluționeze în cel mai scurt timp problemele complexe pe care le ridică intensificarea producerii in țară a armamentului de ariile-

a fi în stare să mai bune con- din dotare, să-și îndepli- de a servi pa-
trebuie să dez- strînsă cu orale statelor Tratatul de Ia armatele tutu- în aceasta

(Agerpres) (Continuare în pag. a IV-a)
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în orice momenturez dumneavoastră șl tu- artiîeriștilor, tuturor milita- forțelor noastre armate, noi

(Continuare în pag. a IH-a)
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In timpul solemnității de la Consiliul de (Foto : Gh. Vințilă)
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de neam și de limbă. Incepînd primele decenii ale seco- al XIX-lea, aceste tendințe început să se manifeste

societății românești

FĂURIREA STATULUI
NAȚIONAL UNITAR
necesitate obiectivă a dezvoltării

Incepînd din a doua jumătate veacului al XVIII-lea, forțele producție și relațiile capitaliste început să cunoască în țara noastră o tot mai puternică dezvoltare, s-au înmulțit numărul atelierelor și al manufacturilor și în general activitățile de valorificare industrială a produselor solului, au crescut terenurile cultivate, s-au intensificat schimburile comerciale între țările române șl între acestea șl alte țări
Sporirea activității economice a semnat implicit creșterea burgheziei și a rolului ei în viața politică și socială a țării.Dezvoltarea forțelor de producție și a relațiilor capitaliste era frînată
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©
RULIU ? Imagine de anticipație asupra strănepo
ților. „Homo sapientissimus" din anul 5000. Există

© PRINTRE CEI 100 000 î Trei gene
rații reconstituie filmul marelui plebiscit al voinței 
naționale de la 1 decembrie 1918. Epopeea dru
mului spre Alba lulia. „Nu mai este împărat, sîntem 
singuri stăpîni". Marea Horă a Unirii de pe Cîmpul 
lui Horea.

© ROMANIA ÎN ERA CIVILIZAȚIEI 
INDUSTRIALE. „Momente-cheie în dialectica 
valorificării resurselor". Imagini convergente spre 
același punct — viitorul.

® VÎRSTA: avantaj sau obstacol ? Există 
„un optim" al fiecărei vîrste ? Dar secretul tinere
ții eterne ? La aceste întrebări și la altele răspunde 
ancheta „SCARA VIEȚII".

Din cuprins:
o limită reală a longevității ? Vîrsta medie : 150 de 
ani I

• EXPLOZIA INFORMAȚIILOR, cî. 
poate înmagazina creierul uman ? Recordurile me
moriei.

© ULTIMUL PACIENT : MEDICINA. 
Există o criză a medianei contemporane ? De la 
„Placebo" la recomandările „psihodramei".

© LUMINA ÎNCHISA ÎN SLOVA 
VECHE. MONUMENTELE SCRISULUI ÎN

PREGĂTIȚI-VA PENTRU TURIS- 
SUBMARIN! —— vă sfătuiește coman- 
acvanaut JEAN YVES COUSTEAU.

CUM VA ARATA OMUL VIIT0-

COLECȚII ROMANEȘTI. „Codex Aureus" la 

Londra, Roma ți Alba lulia. Vestigii ale anticului 
Babilon în Valea Mureșului ? Cea mai veche re
prezentare tipărită a unui oraș românesc.

® MEXICO '68 : Timpul ți Spațiul — în
vinșii marii încleștări olimpice.

© SATIRĂ, ANECDOTE, CARICATURI, 
TESTE, CUVINTE ÎNCRUCIȘATE ETC.
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însă de servitutile feudale care-i legau pe țărani de moșii și îngrădeau libertatea de acțiune a burgheziei pe târîm economic, de fărîmițarea statală, care ridica stavile în calea comerțului și împiedica formarea pieței naționale unice. Progresul societății românești impunea eu necesitate lichidarea relațiilor feudale, ca și a dominației străine și a fărîmițării statale. Toate acestea au dat o nouă înfățișare vechilor aspirații spre unitatea politică a țărilor române, crescute pe fondul unității cu lului aucu tot mai multă vigoare, reclamînd unirea țărilor române într-un singur stat. Formarea statului național român modern, unitar și independent, ale cărei premise se întîlnesc în vremurile îndepărtate ale istoriei patriei. a devenit o necesitate obiectivă, cerută de înseși legile dezvoltării istorice, o condiție sine qua non a progresului economic și social. Această necesitate și-a găsit o puternică reflectare știința națională. Dacă blemele eliberării sociale dînci divergențe, izvorîte sele contradictorii aleclase și pături sociale, în ceea ce privește liniile naționale se de năzuințe, nai unitar atoare, țelul politic fundamental al întregului popor, fiind considerată — cum se arăta intr-un document al vremii — „corăbierul Iscusit" care trebuia să ducă națiunea română spre împlinirea năzuințelor ei în pragul noii și frămîntatei perioade istorice în care intra.Un rol de mare importanță în mularea luptei pentru unitatea tală l-a avut cultura națională conținut democratic, progresist.Convinși că înaltul țel al unirii românilor într-un singur stat va putea fi atins numai prin ridicarea celor mai largi mase ale poporului la conștiința necesității unității lor politice, la conștiința națională, emi- nenți cărturari ai epocii au trecut stăruitor și iscusit la zidirea, cu mijloace și pe căi multiple, a acestei trainice lucrări. Atît iluminismul mânesc de la sfîrșitul secolului

în con- în pro- existau a- din lntere- diferitelorgenerale ale eliberării remarca o convergență Făurirea statului națio- devenit aspirația arză-

(Continuare în pag. a Il-a)
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Sesizări, reclamațil și scrisori sosesc pe a- dresa organizațiilor comerciale, Inspecției comerciale și la redacție semnalînd că în unele cartiere ale Capitalei calitatea pîinii a scăzut, că la unele centre de desfacere, pîinea nu mai arată ca în urmă cu cîteva săptămîni De ce ?împreună cu un lucrător al Inspecției comerciale de Stat am făcut un raid prin cîteva centre de pîine din București.Inspectorul comercial fontrolează pîinea din rafturile magazinului nr. 200. Calitatea ei lasă de dorit. Procesul verbal sfîrșitul cuprinde aprecieri : alte, sortimente aspect vechi sau arse, deformate. cu crănături mari longitudinale, turtite si cu urme de șipci imprimate, datorită transportului necoresounzător" Do-

întocmit la controlului următoarele „...pîine și fără comercial arse.

cumentele întocmite la „Spicul", unitățile 35, 200, 552 etc. sînt aidoma.Se consemnează și un alt aspect frecvent semnalat.se „Pîinea" să recepționeze tități cît posibilitățile lor de desfacere, cresc astfel zi la alta.— De ce magazinele rească 1 stocurile ? — i-amîntrebat pe conducătorii O.C.L. „Pîinea"— Avem de ales între două rele (!) — ne răspunde directorul I Culită : ori să nu vem pîine i zin — ceea de dorit, ori să avem pîine suficientă dar... veche. între două alegem pe cea mică...Realitatea este au prudența îi călăuzește pe coordonatorii comerțului cu pîine. ci dezorganizarea care

Vînzătorii plîng că O.C.L. îi obligă can- mai mari de-Stocurile de Ia o: obligațisă mă- permanent
a-în maga- i ce nu-irele maică

s-a substituit tării atente și lirii judicioase, a stocurilor necesare. Este, desigur, mai comod „să pompezi" pîine în unitățile de desfacere la voia în- tîmplării decît să te străduiești să coordonezi volumul producției cu cererea efectivă, cu ritmul acesteiaRecoltăm cîteva pro- oe de pîine produse de întreprinderea „Steagul Roșu" și le predăm Inspectoratului sanitar de stat. Iată ce consemnează buletinul de analiză eliberat de laboratorul de chimie: .Probele de pîine intermediară simplă și oîine albă fără sare, analizate chimic, nu corespund normelor de calitate, deoarece proprietățile organoleptice sînt modificate fpîine turtită. insufi-

ccrce- stabi- reale

George POPESCU(Continuare in pag. a V-a)

de de de de cu

Constructorii Întreprinderii bucureștene „Energoconstruc- tia' au încheiat, cu 12 zile mai devreme față de grafic, glisarea celei mai înalte construcții din țară — coșul de fum al Centralei electrice de ter- moficare de la Deva, înalt 220 metri. Astfel, recordul înălțime deținut pînă acum construcția asemănătoare la Craiova a fost întrecut 20 de metri.Realizat din beton armat, după proiectul Institutului de proiectări energetice, coșul de lum de la C.E.T. — Deva are la bază diametrul de 35 m, iar la vîrf 6,80 m. Masiva construcție a „înghițit’ nu mai puțin de 7 000 mc de beton în prezent pe șantier se fac pre gătiri pentru începerea lucră rilor de izolații, care vor începe la jumătatea acestei luni. (Agerpres)
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Adunările de dări de seamă și alegeri care se desfășoară în aceste zile în întreprinderi, instituții și unități agricole, prilejuiesc o afirmare pregnantă a rolului organizațiilor de partid ca forță dinamică a colectivelor de muncă respective. Adunările relevă autoritatea crescîndă a organizațiilor de partid determinată de competența cu care pătrund în mecanismul complex al activității economice și îl influențează pozitiv, de capacitatea de a discerne obiectivele majore din unitățile respective, de forța lor de mobilizare a maselor pentru înfăptuirea politicii partidului. La întreprinderea minieră Că- peni, Uzinele textile „Oltul", I. F. în- torsura Buzăului, ca și la cooperativele agricole de producție Sînzieni, Chichiș sau I.A.S. Catalina a fost pus clar în evidență rolul conducător al organizațiilor de partid în viața acestor unități.De altfel, însăși desfășurarea adunărilor de alegeri contribuie la manifestarea rolului conducător al organizațiilor de partid prin concentrarea eforturilor spre problemele majore. Comitetul județean de partid acordă un ajutor diferențiat organizațiilor de partid, astfel incit să orienteze dezbaterile spre aspectele specifice și sarcinile concrete din unitatea respectivă, în- lăturind tendințele spre un caracter abstract, general al muncii de partid, al dezbaterilor din adunările de alegeri.Firește, In centrul atenției adunărilor de alegeri din industrie se află modul în care se preocupă organizațiile de partid de ridicarea eficienței economice a activității productive, rentabilizarea tuturor întreprinderilor și produselor, continua ridicare a calității acestora, îndeplinirea integrală a sarcinilor de export, realizarea investițiilor. Dar în analizarea acestor probleme accentul este pus de fiecare dată pe sarcinile de- curgînd din particularitățile locului de muncă. Un exemplu. Minerii din exploatarea Vîrghiș au apreciat ca pozitivă preocuparea organizației de bază îndreptată spre ridicarea eficientei economice a activității productive și realizarea parametrilor proiectați la noile capacități date in exploatare în ultima vreme. Organizația de bază a controlat îndeaproape aplicarea propunerilor făcute de mineri în consfătuirile de producție, a cerut conducerii administrative să informeze pe comuniști asupra unor aspecte esențiale privind activitatea economico-financiară și de investiții. Aplicarea consecventă a măsurilor de rentabilizare a producției inițiate

de organizația de partid a contribuit ca întreprinderea minieră Căpeni să ajungă să dea beneficii.Rolul conducător, forța de mobilizare a organizației de partid au fost relevate și în cadrul discuțiilor din adunarea de alegeri de la Fabrica de țigarete din Sfîntu Gheorghe. Cu cîteva luni în urmă se iviseră greutăți în realizarea planului: o serie de mașini aduse din import lucrau mult sub capacitatea proiectată ; pe de altă parte, calitatea țigaretelor lăsa de dorit. Conducerea fabricii nu

Dalnic din cadrul I.A.S. Catalina în atenția comuniștilor au stat problemele legate de dezvoltarea sectorului zootehnic, această alegere nu a fost făcută deloc întîmplător. Aici, dezvoltarea sectorului zootehnic a înregistrat, în ultimele luni, un regres. Discuțiile din adunarea de alegeri au vizat concentrarea eforturilor spre grabnica remediere a acestor deficiențe. ■Exercitarea competentă a dreptului de control asupra activității conducerii administrative constituie unul din

atît lipsei pieselor de schimb, cît calității necorespunzătoare a reparațiilor. La propunerea biroului, au putut fi luate astfel măsuri pentru folosirea rațională a mașinilor prin îmbunătățirea calității reparațiilor și recon- diționarea unora dintre piesele uzate.Rezultatele obținute în acest domeniu sînt departe de a ne mulțumi. A- dunările și conferințele de alegeri au relevat destule exemple de exercitare formală a dreptului de control. La a- dunarea de alegeri a organizației de partid de la I.I.L. „Mobila" s-a criti-

întrezărea soluții pentru remedierea neajunsurilor. Atunci problema a fost pusă în dezbaterea adunării de partid, s-a organizat consultarea specialiștilor. Pe baza propunerilor făcute s-a trecut la organizarea unui curs de perfecționare pentru maiștri și reglori, a unor schimburi de experiență la alte fabrici ; s-a inițiat participarea reglorilor la lucrările de revizie sau reparații ale mașinilor, ceea ce le-a permis să le cunoască mai bine. Efectul ? Mașinile respective lucrează acum la capacitatea prevăzută, calitatea produselor s-a îmbunătățit.In sectorul cooperatist al agriculturii, problemele principale care au polarizat atenția comuniștilor în cadrul adunărilor de alegeri au fost cele privind întărirea economico-or- ganizatorică a cooperativelor, apărarea avutului obștesc, folosirea rațională a fondului funciar ; în întreprinderile agricole de stat, discuțiile au fost axate îndeosebi spre rentabilizarea producției șl dezvoltarea sectorului zootehnic. Dacă la ferma
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principalele mijloace de înfăptuire a rolului conducător al organizației de partid. Bineînțeles, în măsura în care competenta se îmbină cu nivelul de exigență necesar. Fapt subliniat, între altele, în adunarea de alegeri a organizației de bază nr. 2 filatură din cadrul Uzinelor textile „Oltul". Cu cîtva timp în urmă se semnalase aci o scădere a indicilor de utilizare a mașinilor, paralel cu sporirea opririlor accidentale. „Nu avem piese de schimb" — motiva conducerea filaturii. Biroul organizației de bază a refuzat să accepte justificarea conducerii, nu s-a resemnat în fața „cauzelor obiective", ci a inițiat o analiză temeinică a cauzelor timpului ridicat de staționare a mașinilor. Concluzia : desele opriri nu se datorau

cat că aci conducerea administrativă în vorbe se declară de acord cu hotă- rîrile organizației de partid, dar în fapt nu ține seama de ele. Principala cauză o constituie atitudinea de îngăduință neprincipială a comitetului de partid care privește cu apatie această stare de lucruri inadmisibilă.Nu e mai puțin adevărat că, uneori, deficiențele în exercitarea rolului conducător al unor organizații de partid se datoresc înclinației acestora spre adminlstrativizarea muncii de partid, spre substituirea și „dublarea" conducerilor administrative. De altfel, această tendință s-a vădit și în unele adunări de alegeri unde problemele puse în cjezbatere au fost privite nu prin prisma muncii de partid, ci a celei administrative, discuțiile avînd cu precădere un caracter tehnicist. In ce constă greșeala unor birouri sau comitete de partid ? Nu în faptul că ele supun dezbaterii probleme importante ale activității economice. cum ar fi rentabilizarea unor produse, îmbunătățirea calității, folosirea fondului de timp, dezvoltarea

zootehniei sau dezvoltarea avutului obștesc al cooperativei, ci în modalitățile, in mijloacele folosite pentru atingerea scopului propus. Greșeala constă In abordarea pur tehnică a acestor probleme, în locul analizării lor prin prisma muncii politice și organizatorice de partid. Iată un exemplu grăitor. Consultînd planul de măsuri al organizației de bază din sectorul zootehnic al cooperativei agricole de producție Valea Crișului constat! că el nu se deosebește cu nimic de cel pe care l-ar fi întocmit consiliul de conducere. Toate măsurile prevăzute au un caracter strict administrativ. („Să fie mutat lotul de vaci de pe pășunea X pe pășunea Y... Să se respecte rațiile stabilite etc., etc.). Ce atribuții mai revin în acest caz consiliului de conducere ?Să luăm un alt caz. La adunarea de alegeri a organizației de bază din secția scaune a I.I.L. „Mobila" s-a relatat că o serie de deficiențe analizate anterior privind organizarea producției sau folosirea fondului de timp nu au fost lichidate în bună măsură datorită faptului că organizația de bază, în Ioc să folosească pîrghiile de înrîurire proprii muncii de partid, s-a limitat Ia măsuri strict administrative. Pe drept cuvînt s-a criticat în cadrul adunărilor de alegeri din școlile de la întorsura Buzăului, Covasna, Biborțeni faptul că fostele birouri, neglijîndu-și atribuțiile ce le reveneau, s-au substituit conducerilor școlilor respective, ana- lizînd... cui anume să acorde prime inspectoratul școlar.Experiența arată că aceste tendințe de admlnistrativizare a muncii de partid, de „dublare" a conducerilor administrative, se concretizează în aceea că abat atenția comuniștilor de la problemele majore ale muncii dc partid, organizațiile de partid ajung să piardă orientarea de perspectivă a activității lor, să neglijeze îndeplinirea atribuțiilor lor specifice.Una din principalele concluzii pe care le desprindem din desfășurarea adunărilor de alegeri constă în necesitatea de a acorda organizațiilor un ajutor mai eficient în vederea creșterii rolului lor conducător în unitatea unde activează, pornind de la ideea subliniată de tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea sa la recenta plenară a C.C. al P.C.R.: „îndatoririle ce-i revin partidului. In calitate de conducător politic al națiunii noastre, se materializează în activitatea desfășurată de fiecare organizație de partid, în modul în care aceasta reușește să fie în fapt forța dinamică a colectivului respectiv".

(Urmare din pag. I)
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PE MARGINEA UNOR RĂSPUNSURIÎN CARTIERUL PLOIEȘTI - NORD
  , J

Ne aflăm în pragul iernii. Bunii gospodari au luat din timp toate măsurile pentru ca blocurile de locuințe să aibă asigurată încălzirea necesară, să ofere cetățenilor și în anotimpul friguros condiții bune, confortabile de locuit. La Ploiești, însă, lucrurile se petrec cu totul altfel. După cum ne informează mai multi cititori. în cartierul Ploiești-Nord, deși sîntem în luna noiembrie, blocurile nu sînt în totalitate încălzite, pe circuitul instalațiilor termice s-au produs dereglări cu consecințe grave. pe care, evident, le suportă cei aproape 20 000 de locuitori ai cartierului.Ne-am deplasat la Ploiești pe urmele sesizărilor.Ce factori au determinat această anomalie ?Anul acesta, cartierele „Vest" și „Nord" din Ploiești sînt prevăzute a fi conectate la rețeaua urbană de termoficare. S-au stabilit etape de încheiere a lucrărilor, termene de intrare în funcțiune. Dar la stabilirea acestora, după cum subliniau factorii de răspundere din Consiliul popular al municipiului, nu s-a ținut seama de nevoile reale ale locatarilor, de faptul că lucrările respective trebuie terminate înaintea începerii sezonului rece. „La insistentele organelor locale — ne spunea Nicu Tă- nase, director al Direcției județene de gospodărie comunală și locativă Prahova— beneficiară a acestei lucrări — Ministerul Energiei Electrice, analizînd posibilitățile șantierului Ener- goconstrucții Brazi — executant principal — a stabilit termene mai scurte de execuție, etapizînd și lucrările : 30 septembrie, 31 octombrie, iar o parte în decembrie. Se părea că în acest fel greșeala de la început va fi reparată. Dar— s-au creat alte greutăți. Existînd premisele conectării la rețeaua de termoficare, în cartierul „Nord" au fost demontate o parte din centralele termice — devenite în acest caz inutile — pentru a se amenaja în locul lor punctele termice. Toată vara constructorii au lucrat pe îndelete, fără ca cineva să se sesizeze de faptul că lucrările avansează în ritm de melc, iar graficul nu este respectat. în luna octombrie, cînd blocurile trebuiau încălzite, s-a recurs la o soluție de provizorat: s-au montat din nou centralele termice, lucrare care a însemnat alți bani chel- tuiți în zadar, timp mult irosit. Blocurile mai noi din acest cartier, care din capul locului n-au fost prevăzute cu centrale termice (întrucît se conta pe rețeaua de termoficare).

au fost legate provizoriu la vechile centrale termice. Oricît ne-am strădui, nu putem crea posibilitatea încălzirii și la aceste blocuri deoarece centralele sînt supraîncărcate, ele fiind construite la o anumită capacitate. Singura soluție care ar rezolva problema încălzirii este intrarea în funcțiune a rețelei de termoficare".Dar lucrările la instalația de termoficare — după cum arătam mai sus — sînt întîrziate. Pentru a recupera o parte din întîrziere. în ultimul timp, consiliul popular al municipiului Ploiești a inițiat un control menit să scoată la iveală lipsurile pe șantier și să impulsioneze lucrările. Dar de ce această inițiativă a venit atît de tîr- ziu ? La Electrocentrala Brazi — întreprindere furnizoare de apă caldă pentru aceste două cartiere —, la șantierul Energocons- trucția și Trustul de construcții Ploiești — execu- tanți ai lucrării — ne-a surprins atmosfera de liniște și optimism de care sînt stăpîniți conducătorii unităților respective. Peste tot ni s-a arătat că lucrarea nu ridică nici o problemă, că sînt numai chestiuni de amănunt, situații care se pot rezolva cu multă ușurință și, în 2—3 zile, totul se va termina cu bine. Dar realitatea, care se prezintă altfel, infirmă optimismul neargumentat al

conducătorilor acestor unități. O vizită pe șantiere este edificatoare. La conducta principală, care leagă termocentrala cu șantierele. se execută lucrările de sudură și izolații ; după terminarea acestora vor urma probele hidraulice, eventualele remedieri. Rețeaua de distribuție de la conducta principală la punctele termice nu este terminată decît în mică măsură ; la cea mai mare parte acum se sapă canalele, se sudează țevile. Intrarea în funcțiune a punctelor termice va înt.îrzia mult timp pentru că Ia o parte încă nici n-au sosit utilajele necesare. Inginerul Ion Iorga, directorul Trustului de construcții Ploiești, ne-a spus că aceste neajunsuri pornesc și de la unele greșeli de proiectare. „Proiectele fiind predate tîrzlu — a adăugat el — unele chiar în luna aprilie — ne-am trezit In situația că întreprinderile furnizoare (întreprinderea de construcții metalice și aparataje și Fabrica de pompe București) nu ne pot satisface comenzile în timpul cerut de noi. In plus, proiectantul a prevăzut pentru fiecare punct termic un anumit tip de utilaj, iar acum, deși există în stoc schimbătoare de căldură în valoare de peste 500 000 lei, nu le putem folosi decît la punctele termice care vor fi executate la sfîrșitul anului".

Datorită necorelării lu- crărilor s-au creat și unede situații paradoxale. Cartierului „Vest", unde deocamdată nu sînt decît două școli ce trebuie încălzite, (pentru că blocurile de locuințe sînt de-abia în construcție), i s-a acordat prioritate. Se înțelege de la sine că aici instalațiile de termoficare. punctele termice vor sta nefolosite, în timp ce în „•Nord" se simte atîta nevoie de utilaje, forță de muncă etc. pentru terminarea lucrărilor.Așadar, lată cum se prezintă lucrurile pe șantierul de termoficare din Ploiești, iată pentru ce factorii răspunzători n-au motive de automulțumire. Se vede că ședințele numeroase care s-au ținut atît la Comitetul municipal de partid Ploiești, cît și la întreprinderile de construcții n-au avut darul să scoată la iveală principalele neajunsuri care stăruie pe șantier, și, mai ales, să Impulsioneze ritmul lucrărilor, motiv pentru care situația critică, care creează nemulțumiri în rîndul locatarilor, se perpetuează. Este cazul ca acum, să se mobilizeze toate forțele pentru ca lucrările să fie grabnic terminate, pentru ca locatarilor să li se creeze condiții corespunzătoare de locuit în anotimpul friguros.
Vasile MIHAI

Un grup de salariat! de la Uzina 
nr. 2 Brașov

De mai multă vreme transportul 
la locul de muncă al salariaților de 
la Uzina nr. 2 Brașov se desfă
șoară în condiții necorespunzătoare. 
Cauza ? întreprinderea de transport 
a dispus ca autobuzele de pe traseul 
nr. 10 să circule numai pînă la ba
riera C.F.R., iar de acolo pînă la 
uzină — pe o distanță de aproape 
un kilometru și jumătate — a în
ființat un semitraseu cu două auto
buze care circulă la intervale de 
tinip inadmisibil de mari. Măsura, în loc să contribuie la îmbunătățirea 
circulației, ne creează numai neca
zuri. Aceasta, datorită faptu
lui că numărul autobuzelor este 
insuficient, mai ales în orele de vîrf, 
cînd se schimbă turele. De multe 
ori, de la uzină pînă la barieră nu 
circulă decît o singură mașină, care 
nu poate satisface nici pe departe 
cerințele de transport ale oamenilor 
și atunci sîntem nevoiți să par
curgem această distanță pe jos. în 
al doilea rînd, mașinile nu circulă 
după, un grafic judicios stabilit ; vin 
șl pleacă la voia întîmplării, cu în- ' 
tîrzieri mari, de 20—30 minute. Pen

tru ca să le prindem, deseori tre
buie să alergăm peste linia ferată, 
de la o stație la alta, expunîndu-ne 
astfel accidentelor.

Nu era normal, oare, ca înainte de 
a se hotărî modificarea traseului 
nr. 10 să fim consultați și noi, cei 
direct interesați, să se ia în consi
derație și propunerile noastre ? De 
altfel, în urma sesizărilor făcute de 
muncitori, conducerea uzinei a inter
venit la întreprinderea de transport, 
dar fără nici un rezultat.

Pentru a se îmbunătăți condițiile 
transportului în comun pe această 
rută e necesar să se pună în circu
lație un număr mai mare de autobu
ze, cel puțin în orele de vîrf, să se 
coordoneze orarul de funcționare a 
mașinilor de pe ambele trasee, Iar în stațiile de lingă barieră să se 
construiască adăposturi împotriva ploii și a oîntului. Sperăm că cerin
țele noastre vor găsi înțelegerea cu
venită din partea forurilor compe
tente, măcar acum, în pragul iernii.

SOSITE LA REDACȚIE

Nu încape îndoială că, atunci cînd se hotărăște să pună mina pe condei și să se adreseze — cu o sesizare sau reclamație — unei instituții locale sau centrale, cetățeanul are convingerea că misiva lui va fi tratată cu seriozitate și competență, va determina luarea de măsuri operative și eficiente pentru înlăturarea neajunsurilor semnalate. Această convingere cu care pornește la drum autorul fiecărei scrisori are, de bună seamă, un temei bine definit, izvo- rînd din încrederea pe care o acordă el organelor noastre de partid și de stat. Intr-adevăr, majoritatea autorităților noastre rezolvă cu spirit de răspundere sesizările cetățenilor, iau măsuri eficiente în consecință. Dar nu despre astfel de cazuri — firește, foarte importante și ele — dorim să ne ocupăm în rîndurile de față. Am ales, din noianul de scrisori primite la redacție, cîteva sesizări care au avut cu totul altă soartă decît cea dorită.O sesizare primită la începutul lunii septembrie a.c. ne aducea la cunoștință un abuz săvîrșit de conducerea Institutului de cercetări 
pielărie, cauciuc și mase plastice din 
București, în legătură cu angajarea unui salariat. Sesizarea a fost trimisă de redacție, pentru cercetări, 
Ministerului Industriei Ușoare, forul tutelar al institutului reclamat. Cum a fost rezolvată, la M.I.U. această sesizare ? Foarte simplu. S-au cerut, prin telefon relații scrise de la conducerea instituției criticate, — fapt care contravine flagrant principiilor fundamentale de rezolvare a sesizărilor — relații care au fost copiate, cuvînt cu cuvînt, pe o hîrtie purtînd antetul ministerului și trimise redacției drept răspuns. Cum sună acest răspuns — e lesne de închipuit. Prin cîteva cuvinte, anume alese, se încearcă să se justifice abuzul și să se treacă sub tăcere problemele e- sențiale.Sesizați din nou, de către autorii ei, asupra modului de rezolvare a acestei scrisori, am mers pe urmele ei și am constatat că lucrurile se a- flau într-o evidentă mistificare. Contrar celor afirmate în răspuns, faptele sînt, în esență, acestea : directorul adjunct al institutului, ing. Cornel Ghircoiașu, a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-1 aduce de la Tg. Mureș și a-1 angaja în institut pe F. Andrei, care-i este rudă apropiată; pentru a justifica, cît de cît, angajarea lui, a fost organizat un concurs — cu un singur concurent — la care președinte al comisiei de examinare și examinator a fost... tovarășul Ghircoiașu în persoană 1 ; F. A. n-a fost angajat pentru nevoile propriu zise ale muncii de cercetare — așa cum se pretinde in răspuns — ci pentru o muncă auxiliară ; de asemenea, nu are asigurat spațiu de locuit în București, ci a fost primit provizoriu în spațiul unei alte rude ; avea, la Tg Mureș serviciu corespunzător, familie, locuință stabilăAceastă sesizare, care viza conducerea unui institut din subordine, n-a fost citită la M.I.U. de absolut nimeni din conducerea instituției — nici măcar de vreun tovarăș director

I o
sau șef de serviciu din direcția ge- t nerală de resort — care să ia cunoștință de conținut șl să dispună asupra modului de soluționare a ei. Ea a fost rezolvată, de la început pînă la sfîrșit, de către șefa biroului de sesizări și reclamații, care a semnat și trimis redacției, în numele ministerului, ea singură, un răspuns plin de neadevăruri. în soluționarea a- cestei sesizări, ministerul a jucat, așadar, rolul unui intermediar pasiv, dezinteresat. Cum califică tovarășii din conducerea M.I.U. acest mod de 
a se achita de obligațiile legale arhicunoscute — repetate și subliniate și la Plenara C.C. al P.C.R. din 22—25 aprilie a.c. — privind judicioasa organizare a activității de rezolvare a scrisorilor oamenilor muncii în cadrul fiecărei instituții în parte ? iCam în același fel a înțeles să soluționeze o sesizare trimisă de redacție și Comitetul județean de par
tid Olt. în scrisoare erau dezvăluite o seamă de lipsuri grave din cadrul C.A.P. Sprîncenata (furturi, abuzuri), fapte care, după cum se menționa în sesizare, erau cunoscute și tolerate de U.J.C.A.P. și chiar de in- H «tractorul comitetului județean de | partid. Ce a făcut comitetul județean H de partid cu această sesizare ? A B pasat-o, pentru cercetări, însuși or- H ganului criticat — U.J.C.A.P. — încâlcind prin aceasta, flagrant, normele legale privind rezolvarea sesizărilor. Urmarea ? Răspunsul trimis redacției de U.J.C.A.P. este incomplet, nesatisfăcător.Consiliul popular al sectorului 7 și Inspectoratul sanitar de stat al 
Municipiului București au primit de la redacție — fiecare — cîte o copie de pe una și aceeași sesizare, în care se arăta că niște locatari din imobilul situat în strada Brezoianu nr. 53 B au făcut unele amenajări în fața blocului, strieîndu-i aspectul și creînd un permanent focar de infecție. Răspunsurile primite la redacție de la aceste foruri confirmă justețea faptelor, dar — afirmă inspectoratul sanitar de stat — oamenii au avut aprobări în acest scop. Oare ? Pot fi date și astfel de aprobări ? Consiliul popular zice, dimpotrivă, că n-au avut nici un fel de autorizație. Oricum ar fi, invităm aceste două autorități să se pună de acord în această privință și, mai cu seamă, să rezolve cum se cuvine plîngerea oamenilor.Ne oprim aici cu exemplele. Nu înainte însă de a desprinde o concluzie. Lăsată în seama unor funcționari comozi și incompetenți, — așa cum am văzut — activitatea de rezolvare a sesizărilor nu-și poate dobîndl situația ce i se cuvine. De aceea, este imperios necesară respectarea cu strictețe a dispozițiilor legale care prevăd obligația conducerilor ministerelor, ale instituțiilor centrale de stat și obștești de a organize judicios această activitate — la care au datoria să participe toți salariații inclusiv ce: ev munci de ; răspundere — de a-și spori controlul j asupra modului în care se desfășoară j ea în instituția respectivă.

Alexandru STROE 0

XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea, cît și întreaga activitate pe tărîm politic și cultural desfășurată în deceniile următoare poartă puternic amprenta unității țelurilor politice ale patrioților din Țara Românească, Moldova și Transilvania. Ri- dicînd drapelul luptei pentru afirmarea conștiinței naționale, „Școala Ardeleană" — principala purtătoare de cuvînt în epocă a fenomenului cultural românesc — a demonstrat lumii, viguros sprijinită de argumente istorice, filologice și demografice, comunitatea originii daco-latine a poporului român și a limbii române. Corifeii acestei școli — Samuil Micu, Gheorghe Șincai, Petru Maior, Ion Budai-Deleanu — au dat expresie vie în opera lor năzuințelor exprimate în toate țările române, afirmînd cu claritate idealul național.Semnificativ este faptul că activitatea culturală ce se dezvoltă tot mai puternic din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, strîns legată de dezvoltarea conștiinței naționale, prezenta o accentuată tendință spre conlucrare, spre unificarea eforturilor cărturarilor români. Nu era vorba doar de a asigura prin această strîngere a rîndurilor o eficiență mai mare a eforturilor în cultură, cît mai ales de a realiza pe acest tărîm unitatea care trebuia să premeargă și să pregătească realizarea unității politice. In 1795 s-a preconizat înființarea în Transilvania a unei societăți filozofice, care urma să cuprindă printre membrii ei nu numai pe cărturarii ardeleni, ci și pe cei din celelalte două țări românești. Deși nerealizat, acest proiect a deschis drum societăților efectiv înfăptuite în secolul al XIX-lea, care îșl vor găsi încununarea în Societatea Literară Română întemeiată la București în 1866. „împărățească sfînta 
unire — scria în 1323 loan Heliade Rădulescu, exprimînd năzuința de unitate culturală dar desigur și pe cea de unitate politică — ... și 
dreptatea însoțească toate păsurile 
și săvîrșirile românilor, ca să fie ei toți frați și toți să se bucure de 
drepturile pămîntului lor celui bla
goslovit !...".Tendințele spre unitatea statală și-au găsit o tot mai puternică expresie în activitatea politică. Programul politic al românilor transilvăneni concretizat în cunoscutul Supplex LibeIIu3 Valachorum din 1791 care — bazîndu-se pe argumente de ordin istoric (vechimea și continuitatea neîntreruptă a lor pe teritoriul pe care îl locuiau), și demografic (majoritatea absolută a românilor în Transilvania), cerea recunoașterea lor ca națiune egală în drepturi cu celelalte națiuni — a deschis larg calea programelor politice ulterioare în care năzuințele spre unitatea statală au prins contururi din ce în ce mai puternice. Astfel, în 1821, mișcarea revoluționară din Țara Românească a pus răspicat problema unității politice a românilor. Aceasta a fost ridicată de însuși Tudor Vladimirescu, conducătorul mișcării, care a cerut Divanului Țării Românești conlucrarea cu cel al Moldovei .....Trebuința urmează — scriael mitropolitului șl vistiernicului, la 5 aprilie 1821 — să aveți cores
pondențe cu dumnealor boierii Mol
dovei, ca unii ce sînt dîntr-un neam, 
de o lege și sub aceeași stăpînire... 
Așadar — mai adăuga el — urmează 
să știm cele ce se fac acolo și să le 
vestim pe ceste de aici, ca, fiind 
la un gînd și intr-un glas cu Mol
dova, să putem cîștiga deopotrivă 
dreptățile acestor principaturi, aju- 
torîndu-ne unii pe alții".Dacă împrejurările istorice l-au determinat pe Tudor să exprime deschis doar gîndul conlucrării politice cu Moldova, mișcarea revoluționară pe care a condus-o a avut un adînc ecou și în Transilvania, aflată în acea vreme sub dominația habsburgică. Grăitoare mărturii oferă în această privință actele emanînd de la autoritățile civile și militare din Transilvania. Astfel, guvernatorul Transilvaniei, Gh. Bânffy, luînd cunoștință de izbucnirea mișcării din Oltenia, ordona, într-o circulară către autoritățile locale, luarea de măsuri militare și polițienești, motivînd că 
„întrucît acest mare principat se a- 
flă în strînsă legătură economico- 
comercială, și atît religioasă, cît și națională, cu Tara Românească ve
cină, cu drept cuvînt ne putem aș
tepta ca aceste tulburări, asemănă
toare așa-zisului tumult al lui Ho- 
ria, și aceste principii primejdioase 
să se răspîndească și în țara noas
tră printre poporul de rînd...". Mulți țărani transilvăneni, arestați și judecați, sub învinuirea de agitație la răscoală au avut curajul să declare, chiar în fața tribunalului militar, că dacă Tudor va sosi din Țara Românească, i se vor alătura fără șovăire. Acest fapt reflecta, pe lingă solidaritatea de clasă, conștiința puternică a unității de neam cu frații de dincolo de Carpați, năzuința lor fierbinte spre unitate politică.Cu un deceniu înainte de revoluția de la 1843, partida națională condusă de Ion Cîmpineanu — care urmărea în programul ei „să nu mai 
fie decît un singur popor unit și 
independent" — intenționa să treacă — după cum atestă o mărturie străină — la o „răscoală menită a 
realiza marele stat unitar Dacia". Același țel era urmărit și de mișcarea revoluționară condusă de Di- mitrie Filipescu, care preconiza un program social înaintat, sintetizat în principiul că „toți românii trebuie 
să fie liberi și egali în drepturi în 
țara lor".Problema constituirii statului unitar a apărut cu toată acuitatea cu prilejul revoluție! din 1848—1849. E- venimentele revoluționare au impus concretizarea năzuințelor, clarificarea pozițiilor și definirea în programe ample a statului modern unitar ce se preconiza. Faptul că patriot!! au nădăjduit — in preajma și în

timpul evenimentelor revoluționare — să ajungă la realizarea efectivă a acestui stat, a contribuit în mod eficient la dezbaterea și elucidarea problemei. Programele revoluționare au abordat problema formării statului modern unitar românesc chiar și atunci cînd, datorită împrejurărilor, formulările păstrau o aparență provincială. Prin aceste programe s-a făurit cadrul Ideologic al viitorului stat național românesc. De aceea programele pașoptiste nu au intrat în arhiva istoriei o dată cu înăbușirea revoluției, ci au rămas îndreptare vii în luptele de eliberare socială și națională din perioada următoare și se înscriu astfel în perspectiva istoriei ca documente de o excepțională importanță, ca pietre de hotar între două epoci, ca materiale ideologice care au călăuzit procesul de constituire a României moderne.In deceniul al 6-lea al veacului trecut, datorită elanului patriotic, jertfelor și abnegației maselor largi ale poporului, avînd ca animatori înflăcărați militanți politici și cărturari, lupta pentru făurirea statului național unitar român a înregistrat o primă biruință : unirea Moldovei și a Țării Românești. Miile de țărani și locuitori ai orașelor — tîrgoveți, meseriași, lucrători, prin lupta lor hotărîtă, prin dejucarea energică a încercărilor de a falsifica alegerile pentru divanul ad-hoc al Moldovei și, apoi, prin presiunea exercitată asupra Adunării elective din București pentru a asigura îndoita alegere a lui Al. I. Cuza, au avut un rol hotărîtor în înfăptuirea acestui act măreț, „actul energic al întregii națiuni române", cum a fost caracterizat în acea vreme.Unirea Principatelor a fost în- tîmpinată cu entuziasm nestăvilit în Transilvania, unde noul domnitor era privit ca simbolul ideii unității naționale pe plan statal. „Cînd s-a ales Cuza domn — scria în 1860 Al. Papiu-Ilarian — 
entuziasmul la românii transilvani 
era poate mai mare decît în Prin-.: 
cipate". In gîndurile patrioților era 1 clar că unirea Principatelor reprezenta doar o primă etapă într-un proces ce trebuia desăvîrșit prin unirea tuturor țărilor române,«î#' statul național creat în 1859 trebuia să constituie — ca și Piemontul Ita- liei — statul-nucleu care urma să strîngă, în cursul evoluției sale, sub steagurile lui, întreaga națiune română. Această vie convingere a românilor din Principate ca și a celor din Transilvania și-a găsit o clară expresie în cuvintele rostite de Ti- motei Cipariu : „Simțul național s-a 
deșteptat în toată românimea. Na
țiunea română a venit la conștiința 
pozițiunei care i se cuvine între 
hăiiiinile'[Eurppe^; ea va face toți 
pașii1 cuveniți pentru a ocupa a- 
ceastă pozițiune cu demnitate'. ...Am 
început a ne libera patria, am început a ne elibera, limba. Am în
ceput... abia am început, dară nu 
am terminat; rămîne ca să conti
nuăm și să terminăm".însemnatele prefaceri economico- sociale, în frunte cu importanta lege rurală din 1864, reorganizarea administrației, Justiției și armatei, dezvoltarea învatămîntului, ca și celelalte reforme din timpul domniei lui t'uza, au consolidat tînărul stat național, constituind, totodată, premise importante ale cuceririi independentei României.Lupta pentru independență s-a impus ca prim țel ce urma să fie realizat în următoarea etapă a făuririi și consolidării României moderne. Proclamată la 9 mai 1877, de către corpurile legiuitoare, independența a fost consfințită prin jertfele de sînge pe cîrnpul de luptă ale ostașilor români, alături de soldații ruși și patrioții bulgari, prin sacrificiile întregului popor român. Războiul de independență a stîrnit un puternic ecou în rîndurile populației românești din teritoriile aflate sub dominația străină. Grupuri de voluntari din Transilvania și Bucovina, în- fruntînd primejdiile, au trecut granița pentru a se alătura luptei sfinte a fraților lor. în numeroase localități din Transilvania și Banat — la Brașov, Făgăraș, Sibiu, Săliște, Timișoara, Alba Iulia, Cluj, Năsăud etc. au luat ființă comitete, care, în pofida persecuțiilor din partea autorităților, au strîns importante fonduri, mari cantități de alimente și îmbiăcăminte pentru Armata română. Aceasta a constituit o nouă mărturie a solidarității profunde a întregului popor român, a năzuinței Iul fierbinți spre desăvîrșirea unității statale.Prin independență, România a cîștigat egalitatea juridică cu celelalte state, a devenit un stat suveran, care a putut dezvolta o politică proprie. Deși efectele pozitive ale cuceririi independentei nu au putut fl resimțite din plin de poporul român datorită politicii claselor dominante și pătrunderii tot mai accentuate a marilor monopoluri străine în economia țării, independența de stat a asigurat noi posibilități de dezvoltare economiei românești, a asigurat consolidarea bazelor materiale și politice ale României și a întărit premisele desăvîrșirii unității statale. Ca rezultat al dezvoltării industriei naționale, România a cunoscut în perioada următoare cuceririi independenței o simțitoare creștere a proletariatului, ceea ce a creat condiții favorabile activității mișcării muncitorești revoluționare, forțelor progresiste ale societății.Peste patru decenii, la 1 decembrie 1918, prin Unirea Transilvaniei cu România avea să se desăvîrșească procesul istoric al făuririi statului național unitar, năzuințele seculare ale poporului român tradueîndu-sa într-o realitate indestructibilă.Actul măreț al unirii Transilvaniei cu țara, înscris cu litere de aur în analele patriei, avea să concentreze în el — ca într-o uriașă lupă a istorici — imaginea vie a nenumărate episoade eroice, între care se disting, printr-o puternică strălucire, etapele parcurse în epoca modernă.
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NAȚIONAL AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE>în marile întreprinderi industriale, unități agricole de stat, coopera
tive agricole de producție, instituții de învățămînt superior, institute 
de cercetări ți de proiectări din întreaga țară au loc in aceste zile adu
nări in cadrul cărora sînt desemnați reprezentanți ai oamenilor muncii 
în Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste.

In cadrul acestor adunări, participanții au subliniat însemnătatea 
deosebită a expunerii tovarășului Nicolae Ceaușescu, prezentată la 
plenara C.C. al P.C.R., care reflectă spiritul creator de rezolvare de 
către partidul nostru a problemelor actualei etape a construcției socialiste din România, importanța hotărîrilor plenarei privitor la constitui
rea Frontului Unității Socialiste și a Consiliilor oamenilor muncii ai 
naționalităților conlocuitoare, factor de seamă al întăririi continue 
a unității poporului, a națiunii noastre socialiste. Vorbitorii au relevat 
că, deși sint reprezentați în Frontul Unității Socialiste prin orga
nizațiile de partid, sindicale, U.T.C. și alte organizații din care fac 
parte, faptul că au posibilitatea de a-și desemna direct reprezentanți în Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste constituie un act 
de importanță deosebită, încă o dovadă grăitoare a lărgirii democrației 
socialiste in patria noastră.

La adunarea oamenilor muncii de la UZINELE „23 AUGUST", în care și-au desemnat reprezentantul în Consiliul Național al Frontului U- nității Socialiste, au luat cuvîn- tul muncitori, maiștri, cieni și ingineri care au subliniat însemnătatea deosebită pe care o are constituirea Frontului Unității Socialiste în viața politică a țării. Ei și-au exprimat atașamentul profund față de politica partidului nostru.Hotărîrile adoptate de recenta Plenară a C.C. al P.C.R., a spus printre altele maistrul Tănase Alecu, ilustrează elocvent fermitatea și consecvența politicii partidului și statului de continuă perfecționare a societății noastre socialiste, de dezvoltare a tuturor energiilor și talentelor poporului nostru.„Crearea Frontului Unității Socialiste și a Consiliilor oamenilor muncii pentru naționalitățile conlocuitoare, a spus printre altele ajusto- ruL Iulius Csipkes, exprimă cu pri- sqș. nță adîncirea democratismului socialist ce caracterizează societatea noastră în perioada actuală, intensifică participarea întregului popor la activitatea economică; social-politică și culturală a țării, la conducerea treburilor de stat șl obștești".
★Muncitorii, inginerii și tehnicienii noii cetăți a oțelului românesc, COMBINATUL SIDERURGIC DIN GALAȚI, și-au desemnat reprezentantul lor în Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste.Crearea Frontului Unității Socialiste, a spus în cuvîntul său tov. Gheorghe Neațu, secretarul' comitetului de partid al C.S.G., la adunarea care a avut loc cu acest prilej, oglindește modul cuprinzător în care partidul abordează problemele evoluției noii noastre orînduiri, preocuparea sa pentru perfecționarea continuă a formelor și mijloacelor necesare edificării socialis- . mului în fiecare etapă. Se creează astfel condiții pentru fructificarea deplină a experienței și înțelepciunii poporului, pentru exercitarea mai largă a drepturilor democratice și pentru promovarea formelor co- lectiye de conducere și stimularea răspunderii politice și sociale a tuturor membrilor societății.La adunare au mai luat cuvîntul ing. Ion Potoceanu, director general al combinatului siderurgic. Ion Filip, maistru furnalist, Nicolae Vasile, muncitor la laminorul de tablă groasă, Gheorghe Constantinescu, muncitor în secția oțelărie, Natan Kraft, inginer-șef la sectorul oțelărie, și alții.
★La COMBINATUL CHIMIC BOR- ZEȘTI a avut loc joi o adunare a colectivului acestei mari unități a industriei noastre socialiste, în cadrul căreia a fost desemnat reprezentantul în Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste. La a- dunare a luat cuvîntul ing. Victor Adomnicăl, secretarul comitetului de partid al combinatului. „Noi sîntem reprezentat! în Frontul Unității Socialiste prin organizațiile de partid, obștești din care facem parte, a spus el. Faptul că avem posibilitatea de a ne desemna și direct un reprezentant în Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste, aceasta constituie un act de o deosebită importanță în procesul dezvoltării democrației socialiste".Participanții la adunare au relevat că transpunerea în viață a prevederilor recentei plenare a Comitetului Central al Partidului Comunist Român va contribui la întărirea continuă a unității moral-politice a tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, în jurul partidului.
★într-o entuziastă adunare a colectivului COMBINATULUI DE INDUSTRIALIZARE A LEMNULUI DIN SUCEAVA, în care a fost desemnat reprezentantul în Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste, ing. Brădățean Toa- der, secretarul comitetului de partid, a făcut o expunere, în care a subliniat spiritul novator ce caracterizează activitatea partidului de stabilire a unor forme organizatorice adecvate pentru fieca're perioadă de dezvoltare a societății.Au mai luat cuvîntul muncitorii Ciocoi Gheorghe, Jitaru Mihai, Ti- mofte Vasile și economistul Iliuță Dumitru, care și-au exprimat hotărîrea de a-și aduce o contribuție activă la realizarea măsurilor preconizate în cadrul recentei plenare a

cuvîn- tehni-
tru posibilitățile ce Ie sint acordate tant tului care a națiunii noastre, partidului, pentru progres și înflorirea continuă a României socialiste.

★CONSTRUCTORII DE AUTOCAMIOANE DIN BRAȘOV și-au desemnat reprezentantul lor în Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste.Subliniind semnificația creării Frontului Unității Socialiste, inginerul Șuțu Constantin, secretarul comitetului de partid al uzinei, a a- rătat că acest important eveniment se înscrie în ansamblul preocupărilor majore menite să asigure transpunerea în fapt a sarcinilor stabilite de Congresul al IX-lea șl de Conferința lui Comunist rea de către suri, poporul și important pas pe drumul desăvârșirii construcției socialiste.
★Metalurglștii de la FABRICA RULMENȚI DIN BIRLAD și-au desemnat într-o entuziastă adunare reprezentantul în Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste.Viața, practica socială demonstrează că în orînduirea noastră dezvoltarea democrației socialiste întărește unitatea dintre toți oamenii muncii, asigură creșterea coeziunii întregii națiuni socialiste, a spus la adunare ing. Mircea Simovici, directorul general al întreprinderii.în cuvintele rostite de alți participant! la adunare s-a subliniat că Frontul Unității Socialiste va determina intensificarea participării întregului popor la conducerea vieții politice și de stat, întărirea unității moral-politice a poporului nostru.
★La adunarea colectivului UZINELOR DE AUTOTURISME PITEȘTI, în cadrul căreia și-au desemnat reprezentantul în Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste, a luat cuvîntul tov. Stefan Leca, locțiitor al secretarului comitetului de partid din uzină. El a înfățișat a- dîncile transformări sociale și economice care au avut loc în patria - noastră, subliniind importanța constituirii Frontului Unității Socialiste pentru ridicarea pe o treaptă superioară a unității moral-politice a poporului, în jurul partidului și guvernului.La rîndul lor, muncitorul Vasile Stan, inginerii Tamara Radu și Stan Ion, tehnicienii Gheorghe Gropan și Dumitru Tuțaru și maistrul Petre Valeriu au arătat că entuziasmul cu care întregul nostru popor participă activ la întreaga activitate politică a țării este o chezășie a vic-

de a desemna un reprezenta Consiliul Național al Fron- Unității Socialiste, organism va concentra întreaga energie sub conducerea

Națională a Partidu- Român. Prin adopta- partid a noilor mă- nostru face un nou
DE

toriilor pe care oamenii muncii, sub conducerea partidului, le vor obține în vasta activitate închinată edificării României socialiste.
★La adunarea colectivului UZINEI CONSTRUCTOARE DE MAȘINI DIN REȘIȚA, în cadrul căreia a fost desemnat reprezentantul în Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste, Mircea Golumba, secretarul Comitetului de partid din uzină, referindu-se la hotărîrile adoptate de Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a arătat că ele reliefează caracterul profund creator al politicii partidului nostru, modul profund științific în care sint soluționate, în lumina învățăturii marxist-leniniste, problemele izvorîte din realitățile contemporane ale tării noastre. Prin constituirea Frontului Unității Socialiste s-a creat organismul social care conferă o expresie organizatorică viabilă unității națiunii noastre, care stimulează dezvoltarea a- cestei unități în forme superioare.Importanța măsurilor adoptate de recenta plenară, precum și hotărîrea constructorilor de mașini din Reșița de a participa activ la înfăptuirea sarcinilor Frontului Unității Socialiste au fost, de asemenea, larg exprimate de ing. Iosif Opriș, directorul general al uzinei, ing. Otto Novy, tehniciană Maria Iva- nici, maistrul Ion Bonța, șefii de echipă Gheorghe Radu și Matei Scînteie și de alțî participant! care au luat cuvîntul la adunare.
★Sute de muncitori și muncitoare, tehnicieni și ingineri de la UZINA TEXTILĂ „30 DECEMBRIE" DIN ARAD s-au întrunit joi într-o adunare consacrată desemnării reprezentantului lor în Consiliul National al Frontului Unității Socialiste.Mihai Florea, secretarul comitetului de partid al uzinei, a vorbit despre măsurile adoptate de recenta plenară a C.C. al P.C.R., pentru dezvoltarea democrației socialiste. întărirea unității socialiste a poporului, cimentarea frăției oamenilor muncii români cu cei ai naționalităților conlocuitoare.în cuvîntul lor, alți participant! și-au exprimat deplinul atașament al colectivului acestei mari uzine ară- ddne fată de noile forme .organizate-.■ rice, inițiate de partid pentru dezvoltarea democrației socialiste, față de politica partidului și statului nostru, precum și hotărîrea de a realiza în mod exemplar sarcinile de producție.*COOPERATORII CERNETU, comuna detul Teleorman, au cadrul unei adunări, lor în Consiliul Național tulul Unității Socialiste.Alexandru Slăvuică, Comitetului de partid muna Mîrzănești, a arătat că măsurile adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. privind crearea Frontului U- nității Socialiste reprezintă un moment de o deosebită importanță politică în procesul de dezvoltare a democrației socialiste și de întărire continuă a unității oamenilor muncii în jurul partidului. Au luat apoi cuvîntul Alexandru Lungu, Dumitru Chelu, Gherghina Pălărie, Mihai O- prea, care au subliniat că prin activitatea sa Frontul Unității Socialiste va crea noi și mari posibilități de participare a tuturor cetățenilor tării, muncitori, țărani, intelectuali. la viața politică și sopială a patriei.

r conlocuitoareîntruniți joi, la sediul Comitetului județean de partid Suceava, drul unei adunări,■ membrii liului județean al oamenilor de naționalitate ucraineană semnat în unanimitate zentantul lor în Consiliul țional al Frontului Unității cialiste. Luînd cuvîntul Emil prim-secretar al Comitetului țean Suceava al P.C.R., a tat că în această perioadă, în întreaga țară au loc acțiuni menite să asigure un cîmp tot mai larg de manifestare a democrației socialiste, constituirea Consiliului județean al oamenilor muncii de naționalitate ucraineană, care a avut loc de cu- rînd, dă posibilitate acestora să-și afirme capacitatea creatoare în viata politică a țării.Participanții la adunare și-au manifestat hotărîrea lor fermă de a contribui cu întreaga putere de muncă la înfăptuirea politicii partidului nostru.

în ca- Consi- muncii au de- repre- Na- So- Bobu, jude- ară- cînd

C.C. al P.C.R. *Ing. Iosif Ghiriți, secretar al comitetului județean de partid, luînd cu- vîntul la adunarea colectivului COMBINATULUI TALURGIC care a său în Frontului reliefat preconizate de P.C.R. privind moral-politice a poporului, cimentarea și întărirea frăției dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare în lupta pentru desăvîrșirea construcției socialiste.Au luat apoi cuvîntul tehnicianul Mihai Tudorache, ing. Iosif Vincze, ing. loan Costea și operatorul chimist Alexandru Bonea, care au subliniat mîndria patriotică pe care o simte colectivul combinatului pen-

colectivului CHIMICO-ME- BAIA MARE, reprezentantul Național al Socialiste, a măsurilor C.C.
DINdesemnatConsiliulUnității însemnătateaPlenara C.C. al întărirea unității

DIN SATULMîrzănești, ju- desemnat, în reprezentantul al Fron-secretarul din co-

ale oamenilor

Joi a avut loc la Timișoara ședința Consiliului județean Timiș al oamenilor muncii de naționalitate sîrbă.Conf. dr. Ion Zahiu, secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R., a făcut o amplă expunere, relevînd importanța măsurilor___ adoptate _ derecenta pentru întărirea noastre socialiste, pentru cimentarea frăției dintre oamenii muncii români și cei din rîndul naționalităților conlocuitoare, pentru întărirea coeziunii întregului popor în jurul partidului.Exprimîndu-și atașamentul deplin față de politica internă și externă a partidului nostru, participanții la ședință au hotărît în unanimitate aderarea Consiliului județean Timiș al oamenilor muncii, de naționalitate sîrbă, la Frontul Unității Socialiste. Membrii consiliului județean au desemnat apoi în unanimitate reprezentantul lor în Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste.

adoptateplenară a C.C. al P.C.R., unității națiunii

RAID-ANCHETĂ ÎN JUDEȚELE IAȘI, BIHOR, OLT Șl ARGEȘ 

PRIVIND PREGĂTIREA RECOLTEI DE LEGUME A ANULUI VIITOR

La adunarea COOPERATIVEI A- GRICOLE DIN PALAZUL MARE, în cuvîntul său, tovarășul Dumitru Maxim, secretarul organizației de partid, a spus între altele : Faptul că pe lingă reprezentanții noștri în Frontul Unității Socialiste, desemnați de Uniunea Națională a Cooperativelor de Producție, noi desemnăm acum direct un reprezentant din rîndurile noastre în Consiliul Național, reprezintă încă o formă a democrației noastre socialiste, constituie o manifestare a legăturilor directe, nemijlocite, dintre partid și popor.La adunare au mal luat cuvîntul cooperatorii Stănică Mihai, Tudor Culețu, Anton Tincu, Vasile Span și ing. agronom Roth Mihai.
★ȚĂRANI COOPERATORI DIN COMUNA GÎRBOVI, județul Ilfov, intelectuali și alți cetățeni din comună, întruniți într-o entuziastă adunare, au desemnat reprezentantul lor în Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste,Luînd cuvîntul în cadrul adunării Ion Dumitrescu, secretarul comitetului comunal de partid, a spus, prin- ,tre altele : Frontul Unității Socialiste, rezultat al profundelor transformări petrecute în structura societății românești, oglindește unitatea de voință, de gîndire și de acțiune a mun- citoriloi, țărănimii, intelectualității, a întregului nostru popor.Au vorbit apoi țăranii cooperatori Vasile Alexandru, Marin Stanciu, Iile Constantin, profesorul Constantin Di- nulescu și alții care, exprimîndu-și adeziunea deplină față de hotărîrile recentei plenare a C.C. al P.C.R., au subliniat că Frontul Unității Socialiste constituie o nouă treaptă a întăririi alianței dintre clasa muncitoare și țărănimea muncitoare, a unității întregului popor.
★Cercetătorii științifici de la INSTITUTUL DE ISTORIE „NICOLAE IORGA" AL ACADEMIEI și-au desemnat joi reprezentantul în siliul Național al Frontului tații Socialiste.La ședința care a avut loc cest prilej a luat cuvîntul dr. Traian Lungu, secretarul organizației de partid a institutului, care a subliniat că făurirea unității moral-politice a poporului, continua ei întărire, constituie, „una .din, cele mai. m^,ri. victorii Sie j'partiijuîiji 'nostru. 1La adunare au luat, de asemenea, cuvîntul tovarășii Gheorghe Cronț, Damaschin Mioc, Venera Teodorescu, Ludovic Demeny, care, exprimîndu-și adeziunea deplină la Frontul Unității Socialiste, au exprimat hotărîrea de a-și dedica strădaniile pentru a adăuga noi valori tezaurului culturii noastre naționale.
★Ingineri, proiectanțl. matematicieni și alți INSTITUTULUI DE TEHNOLOGICE TRUCȚIA DE MAȘINI, întruniți joi la amiază într-o adunare, au desemnat reprezentantul în Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste.în cuvîntul lor. numeroși participant au relevat satisfacția cu care, alături de întregul nostru popor, au primit recentele hotărîri ale partidului și statului. Ei au exprimat hotărîrea tuturor salariatilor de a nu precupeți nici un efort pentru rezolvarea ireproșabilă a problemelor specifice acestui sector, contribuind astfel la opera complexă, condusă de Partidul Comunist Român, de desăvîrșire a construcției socialiste în tara noastră.

Con- Uni-cu a-

economiști, salariat! ai CERCETĂRI PENTRU CONS-

în încheierea adunărilor, într-o atmosferă de mare entuziasm și a- vînt patriotic, participanții au a- doptat telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care își exprimă adeziunea totală față de măsurile luate de plenara C.C. al P.C.R. din octombrie, hotărîrea lor fermă de a munci fără preget pentru înfăptuirea programului de desăvîrșire a construcției socialiste, elaborat de Congresul al IX-lea și Conferința Națională a partidului.
(Urmare din pag. 1)

unor ma-Intreprin- amenajări Industriei

Joi a avut loc în Capitală ședința comună a birourilor consiliilor de conducere ale celor 10 societăți științifice ale cadrelor didactice. Participanții la ședință au hotărît înființarea Uniunii societăților științifice ale cadrelor didactice.După constituire. Uniunea a ho- . tărît, într-o atmosferă de puternic entuziasm patriotic, aderarea la Frontul Unității Socialiste și a desemnat reprezentanții săi în Consiliul Național al Frontului.Președintele Uniunii, acad. Petre Constantinescu-Iași, luînd cuvîntul, a subliniat că intelectualitatea patriei, în rîndul căreia un detașament numeros îl constituie cadrele didactice, urmează cu încredere politica marxist-leninistă a Partidului Comunist Român, își dă deplina sa adeziune la această politică clarvăzătoare și înțeleaptă, care exprimă inte-

resele vitale ale poporului nostru. Ea este hotărîtă să participe, cot la cot cu ceilalți oameni ai muncii, la întreaga viață socială și politică a țârii, să-și aducă prin munca sa avîntată contribuția la ridicarea edificiului socialist, niei noi.Exprimîndu-și crearea Uniunii ce ale cadrelor aderarea sa la Frontul Unității Socialiste, au luat cuvîntul profesorii universitari Boris Cazacu — din partea Societății de științe filologice. Ștefan PascuCluj a Societății de științe istorice, prof. Erich Pfaff — din partea Filialei Timișoara ațe geografice, și acad. Nicolae Sălă- geanu — din partea Societății de științe biologice.

la înflorirea Româ-satisfacția pentru societăților științifi- didactice șl pentru
din partea Filialei
Societății de știin-

unele întreprinderi șl șantiere s-au aprovizionat cu materiale fără să . țină seama de necesitățile reale de consum, de stocurile existente, stabilind cu mare larghețe necesarul de aprovizionat. Au făcut aceasta fără să chibzuiască și ignorînd calculele științifice, realiste ale necesității și oportunității achiziționării teriale.Procedînd în acest fel, derea de construcții și piscicole din MinisterulAlimentare a încărcat propriile depozite cu materiale care prisoseau în valoare de 5,3 milioane de lei, la începutul lunii octombrie a.c. în aceste Imobilizări sînt înglobate valori materiale (oțel pentru conducte, cabluri, tablă, prefabricate, materiale de construcții) sustrase circuitului economic, trecute pe „linie moartă", bunuri de certă utilitate care provoacă pierderi și cheltuieli neecono- micoase, încetinind viteza de rotație a mijloacelor circulante. Cum era și firesc, ca o consecință a acestei stări de lucruri în activitatea întreprinderii au început să apară și alte fenomene negative. Viteza de rotație a fondurilor circulante — indicator esențial al eficientei economice — în trei trimestre din acest an a încetinit cu 24 de zile față de plan.O situație asemănătoare «-a consemnat și la întreprinderea de construcții-montaj nr. 8 București la care, datorită unor cauze similare, viteza de rotație s-a încetinit pe anul 1967 cu 27 de zile, iar în acest an pînă la 30 septembrie — cu 40 de zile. Ce au întreprins comitetele de direcție ale acestor unități pentru redresarea situației critice create în sectorul aprovizionării ? Faptele arată că mai nimic ; sau ceea ce s-a „analizat" a dus la măsuri formale, ineficiente.

In aceste zile, din grădinile de legume se string ultimele pro
duse, cum sint varza, morcovii și alte rădăcinoase care iau calea 
piețelor sau a depozitelor. Dar tot în aceste zile se jac pregătiri intense în vederea producției care urmează să se obțină primăvara 
timpuriu. Unele din aceste sortimente, cum sînt spanacul, salata, ceapa și usturoiul pentru stufat se însămînțează și se plantează încă din 
toamnă. Ținîndu-se seama de deficiențele care au existat în trecut 
în ce privește producerea și aprovizionarea cu legume de primă apari
ție a fost luată măsura de a se extinde aceste suprafețe și de a se asigu
ra aplicarea unei agrotehnici corespunzătoare pentru a se obține pro
ducții mari, de bună calitate și care să fie livrate cit mai timpuriu. In 
întreprinderile agricole de stat urmează să se cultive 1 000 ha cu legume 
de primă apariție, iar cooperativele agricole — 8 000 hectare. Din datele 
centralizate la Consiliul Superior al Agriculturii rezultă că pînă acum, 
în întreprinderile agricole de stat s-a realizat 69 la sută din suprafața 
respectivă, iar în cooperativele agricole — 80 la sută. Dacă în coope
rativele agricole din județele Galați, Arad, Brăila și Ialomița au fost 
depășite cu mult suprafețele prevăzute a se cultiva cu aceste sorti
mente, în cele din județele Sălaj, Suceava, Gorj, Botoșani, Olt, Iași, 
Bihor, Harghita, Covasna etc., rezultatele sînt cu mult sub posi
bilități. Raidul-anchetă organizat în județele Iași, Bihor, Olt și Argeș a scos în evidență o serie de neajunsuri în ce privește pregătirea viitoarei producții de legume timpurii.

De la început 
cu stîngulO analiză a situației legumelor extratimpurii în județele Argeș șl Olt arată că, deși mici, prin planificare suprafețele destinate acestor culturi au devenit și mai restrinse prin neînsămînțare. în Argeș: din 70 ha planificate cu ceapă și usturoi pentru stufat. s-au realizat doar două ha. Neînsămînțate în proporții însemnate au rămas și suprafețele prevăzute a fi cultivate cu spanac și salată. Cum explică această stare proastă ing. Petre Popescu, de Ia direcția agricolă Argeș ? La mijloc sînt lipsa de răspundere, nepăsarea celor ce trebuie să asigure realizarea acestei sarcini. La ceapă și usturoi bunăoară, întreprinderea Agro- sem Pitești nu a asigurat decît 2,S tone arpagic și acesta în mare parte necorespunzător. Mai mult, în loc să fie livrat unităților agricole, arpagicul a stat în depozitele Agrosemu- lui mai' mult de 30 de zile, în condiții necorespunzătoare, intrînd în vegetație. De efectele neglijenței nu au scăpat nici spanacul și salata. Aorovizionarea cu sămînță nu s-a făcut la timp.Dacă în privința însămînțării suprafețelor planificate sînt serioase rămîneri în urmă, lanțul slăbiciunilor continuă și cu preluările producției obținute acum. în multe cooperative agricole cooperatorii s-au străduit și au procurat sămînța de spanac cum au putut. Dar iată că a- cum la desfacere I.L.F. Argeș care este singura unitate chemată să preia noua producție de legume nu face acest lucru. La cooperativa agricolă Mircești, ing. Traian Bădulescu spunea că au realizat o cultură reușită pe două ha cu spanac. Cum nimeni nu se prezintă să preia cantitățile recoltate, cooperatorii sînt nevoiți să dea aceste legume animalelor. Același lucru și la Racovița. Aici producția de ceapă de pe un hectar nu este preluată de recepționerul Ion Iordache, aparținînd I.L.F. Pitești. Deși piața este insuficient a- provizionată cu unele sortimente cei care trebuie să înlesnească livrarea legumelor pe piață lucrează după bunul plac. De cele întîmplate trebuie să răsnundă conducerea I.V.L.F. Argeș, director Ion Coman. Mai este oare de mirare că, în u-

nele cooperative agricole, se manifestă tendința de a nu cultiva legume timpurii ?
O situație asemănătoare există și 

in județul Olt. Din 330 ha destinate acestor culturi s-au însămînțat doar 134 ha. $1 aici, s-au produs tot felul de încurcături. Consiliul Superior al. Agriculturii a repartizat ca unitățile din județul Olt să se aprovizioneze cu sămînță de la Agrosem Craiova. Dar trimiterea seminței în depozitul de la Caracal s-a tergiversat de la 13 august pînă la sfîrși- tul lunii octombrie. Apoi a intervenit o nouă încurcătură. în loc ca sămînța să fie ridicată de cooperativele agricole a fost destinată I.L.F. Olt. Pînă s-au sucit și cei de la această întreprindere a trecut timpul, iar arpagicul care urmează să fie însămînțat este de acum cu frunze. Asemenea aspecte trebuie să dea de gîndit atît organelor locale, cît și celor centrale care se ocupă cu această problemă.

în județul Bihor s-au prevăzut să se cultive 250 ha cu spanac, salată, ridichi, ceapă verde, etc. din care 135 ha să se însămînțeze încă în această toamnă. Peste 50 de cooperative agricole cu experiență și bine amplasate geografic au trecut, încă din luna septembrie, la fapte. „Pînă la,această dată — ne relatează ing. Crăciun Tuzeș de la Direcția județeană agricolă — s-au realizat 40 ha cu spanac, 13 ha cu salată verde, 9 ha cu ceapă verde și două hectare cu alte legume. Adică în total 64 de hectare".Cifrele de mai sus reDrezintă numai jumătate din suprafața planificată a fi semănată și plantată în această toamnă cu legume. Ră- mînerea în urmă se datorește, în primul rînd. faptului că unele conduceri de cooperative agricole neglijează problemele sporirii producției de legume. Așa se explică de ce din cele 50 cooperative agricole care și-au prevăzut să cultive legume extratimpurii. la circa 20 cum ar fi cete din Biharia I, Tobo- liu etc. lucrările nici n-au început. Unii președinți și ingineri din a- ceste cooperative ne consolează că

Cu prilejul Tîrgului internațional de la Brno din această toamnă, întreprinderea românească de comerț exterior „Auto-Tractor' a încheiat, printre altele, contracte de export pentru livrarea în Cehoslovacia, în acest an, a peste 200 autoturisme de teren și autocamioane, iar pentru anul viitor vor fi trimise în aceeași

țară aproape 4 000 autoturisme de teren, autocamioane, basculante, autobuze, semănători și batoze de porumb.La rîndul ei, întreprinderea „Mașinexport* cu ocazia tîr- gurilor internaționale de la Poznan, Leipzig și Brno a perfectat contracte pentru livrarea de diverse mașini în valoare de zeci de milioane lei valută.

vor realiza suprafețele respective în ferestrele din iarnă sau... la primăvară. Răspunsul nu poate mulțumi pe nimeni. Există o disciplină a planificării și a producției, care trebuie respectată.în raidul nostru cît și din discuțiile avute cu o serie de grădinari de la cooperativele agricole Petid, Sînmartin, Cheresig și altele a reieșit că lipsesc unele semințe. Cele 10 tone de arpagic necesare județului pentru ceapă stufat trebuiau să ajungă la unități pînă la 10 septembrie dar s-au primit la sfîrșitul lunii octombrie.Pentru ca să se asigure o producție corespunzătoare de legume timpurii toate suprafețele destinate a- cestor culturi trebuie semănate și plantate de urgență.

Atît în anii trecuți ca și în acest an, I.L.F. Iași și centrele sale n-au putut asigura piețelor suficiente legume de primă apariție. Aceasta pentru că I.L.F. n-a încheiat contracte cu unitățile agricole la nivelul cerințelor, iar cooperativele agricole n-au însămînțat toate suprafețele prevăzute a se cultiva cu verdețuri, în unele unități cum sînt cele din Popricani, Victoria și Golăiești, legumelor semănate sau plantate din toamnă nu li s-au aplicat lucrările de îngrijire așa că prea puține trufandale au ajuns pe piață.Neajunsurile semnalate par a se repeta și în această toamnă. Deși s-a prevăzut cultivarea unor suprafețe relativ mici — 40 ha spanac, 40 ha ceapă-stufat și usturoi verde, 5 ha salată și 5 ha cu diverse alte verdețuri, lucrările sint întîrziate. Situația este explicabilă : I.L.F. merge destul de greu cu încheierea contractelor (acțiunea începînd abia în ziua de 1 noiembrie). De asemenea, asigurarea semințelor a fost neglijată multă vreme. Așa se face că la 5 noiembrie din cele 90 ha prevăzute a se cultiva cu legume de primă apariție s-au semănat numai 45 hectare.în cooperativa agricolă din Golăiești abia s-au semănat două hectare din 14 ; la cea din Bosia — 3 hectare din 10; Răducăneni — două hectare din 8 ha. iar la cele din Prisăcani, Lețcani. Lunca-Pașcanl, Miroslăvești și altele lucrarea respectivă nici n-a început. Care sînt cauzele ?în primul rînd merceologii I.L.F. n-au ajuns în toate cooperativele a- gricole pentru a încheia contracte, iar în baza lor să se facă aprovizionarea cu sămînță. Apbi, într-o serie de unități, nu este organizat transportul gunoiului Ia grădină și nu este pregătit terenul. Inginerul Victor Moraru de la cooperativa a- gricolă de producție Prisăcani ne-a spus că atelajele abia prididesc la transportul porumbului și al celorlalte culturi tîrzii de pe cîmp. Acest lucru este adevărat. Dar printr-o repartizare mai judicioasă a celor 150 căruțe — o parte să transporte îngrășămintele necesare mai întîi pe cele 6 ha de grădină care trebuie arate și însămînțate acum cu legume. O situație asemănătoare este șl la cooperativele agricole din Bosia, Golăiești, Lețcani și altele. De aci și concluzia că este necesar să se acorde mai multă atenție acestei lucrări.
★Ținîndu-se seama că timpul este foarte înaintat, se cere să fie grăbit ritmul însămînțării și plantării legumelor de primă apariție. Această lucrare trebuie intensificată îndeosebi în județele în care suprafețele realizate sînt încă mici, cu mult sub posibilități.

Gh. CÎR5TEA 
I. PITICU 
M. CORCACI

Existența stocurilor de materiale peste necesar și fără întrebuințare este determinată însă și de schimbarea, pe parcursul execuției lucrărilor, a unor soluții tehnice, Ignorîn- du-se necesitatea corelării concomitente a planului de aprovizionare. în esență, adoptării operative a unor soluții tehnice mai rentabile și mai rapide nu putem să-i reproșăm nimic. Ele sînt menite să asigure creșterea eficienței activității e- conomice, să alinieze variantele con-

3 202 kg «îrmă de cupru, iar la Direcția generală de construcții- montaj București s-au acumulat diverse materiale, fără întrebuințare în valoare de circa 3 300 000 lei.Analiza cauzelor suprastocării de valori materiale mai evidențiază că la apariția unor asemenea fenomene contribuie și faptul că pe unele șantiere există rămîneri în urmă în realizarea stadiilor fizice prevăzute în graficele de execuție, că nu s-au asigurat toate condițiile

structive la cerințele progresului tehnic, ale economiei naționale. Aceasta nu justifică însă poziția unor întreprinderi și șantiere de construcții de a neglija latura economică a activității lor, responsabilitatea de a-și gospodări cu maximă pricepere și eficientă fondurile materiale și bănești.Adoptînd expectativa față de fenomenul suprastocării și neintervenind prompt pentru redistribuirea materialelor devenite disponibile, întreprinderea de construcții Tr. Severin și-a creat, numai în acest an. unele stocuri peste necesarul de consum propriu de 87 de tone oțel beton, 3 100 tone țevi instalații,

pentru începerea lucrărilor, ceea ce duce la neintroducerea în consum a materialelor aprovizionate și, astfel, la crearea unor imobilizări dăunătoare. De pildă, un astfel de caz îl constituie T.C.L. Iași (aparținînd Consiliului popular județear Iași), care avea stocuri de peste 5 milioane de lei. Inadmisibil este că în asemenea situații nimeni nu se mal ocupă de soarta materialelor achiziționate și a pieselor de schimb, care de mai multi ani stau nefolosite în diverse depozite, „uitate" în evidentele a- cestora. Dintre aceste valori materiale, fără întrebuințare, pot fi a- mintite diverse piese de schimb pentru utilaje de construcții care nu

se mai folosesc din 1964, în valoare de 4 milioane de lei — de la întreprinderea de utilaj greu și transport Ploiești și a căror lichidare are loc într-un ritm mai lent decît „mersul melcului", dacă se poate spune așa. Nici intervenția forului tutelar nu s-a dovedit mai eficientă și, în acest fel, prin indiferență, se tolerează uneie acte de risipă a banilor stalului.Organele Băncii de Investiții nu s-au limitat la identificarea acestor stocuri de valori materiale imobilizate, ci au stabilit împreună cu întreprinderile respective, unele măsuri pentru valorificarea lor. Dar finalizarea și succesul acțiunii depind de sprijinul direct ce se acordă întreprinderilor pentru punerea în valoare a acestor stocuri, în primul rînd a acelora care necesită de urgență redistribuiri la nivelul ministerelor și altor organe economice centrale, Rămîne, în continuare, însă, ca o o- bligație esențială a comitetelor de direcție să nu ocolească normele da consum și stocurile existente, să permanentizeze conlucrarea strînsă dintre toate compartimentele de concepție. producție sau funcționale în actul aprovizionării tehnico-materiale. Un cuvînt greu de snus îl are. în acest sens noul organ recent înființat în cadrul Comitetului de Stat al Planificării — Departamentul pentru aprovizionarea tehni- co-materială, care va putea interveni prompt și operativ în soluționarea aspectelor complexe ale a- provizionării tehnico-materiale.în ceea ce privește organele Băncii de Investiții, ele vor interveni mai_ ferm, prin pîrghia creditului și a dobînzilor pentru respectarea măsurilor hotărîte în vederea lichidării imobilizărilor îr. stocuri peste necesar, fără întrebuințare sau cu întrebuințare lentă, infiuențînd accelerarea Intrări! acestora în circuitul productiv — șj. îndeosebi, prevenirea creării altor stocuri supranormative.
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întreaga breaslă scriitoricească, toți membrii Uniunii Scriitorilor, 
a subliniat raportul Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor, sînt chemați să examineze, în acest for, situația literaturii române contemporane, liniile și perspectivele ei de dezvoltare, să se pronunțe asupra formelor de organizare cele mai potrivite ale activității scriitoricești, să aleagă organele ei conducătoare.Documentul prezentat arată că spiritul nou în care Adunarea generală a scriitorilor este chemată să-și desfășoare lucrările aparține vastului și impetuosului proces de perfecționare a orînduirii socialiste, de lărgire și aprofundare a democratismului socialist în toate domeniile vieții obștești din țara noastră.Evidențiind principalele probleme actuale ideologice și estetice ale literaturii române, raportul a subliniat rolul de cea mai mare importanță ce i-a revenit literaturii, condusă și îndrumată, ca și întreaga noastră viață socială, de partid, în revoluția culturală de după 23 August 1944. In grelele condiții ale luptei duse de clasa muncitoare, călăuzită de partidul ei, pentru o nouă orînduire, în complexul multiplelor aspecte ale transformării bazei materiale a societății românești, scriitorimii i-au revenit, alături de întreaga noastră intelectualitate, sarcini din cele mai importante în vastul proces de formare a unui nou ideal de viață, în care să fie exclusă exploatarea omului de către om, în care liniile dezvoltării să fie acelea ale unui autentic progres pentru poporul muncitor. De aceea, nu sînt îndreptățite acele opinii care tind într-o formă sau alta să opună literatura ultimilor ani celei care a precedat-o.De-a lungul acestor ani, în condițiile grele ale unei ascuțite lupte de clasă pentru cucerirea puterii și așezarea bazelor orînduirii socialiste, în ciuda unor metode de îndrumare adeseori necorespunzătoare, scriitorii au reușit să creeze opere valoroase, dedicate cu sinceritate luptei revoluționare a poporului.Neîndoios, că de atunci pînă astăzi, literatura noastră nouă a realizat foarte mari progrese, șl a- ceasta în chiar modul de a concepe funcția ei socială, prin mijloacele care îi sînt cele mai proprii, prin însăși scara valorilor artistice majore la care raportăm a- cum înfăptuirile noastre. Politica internă și externă a partidului a influențat în acești ani procesul de transformare a conștiinței oamenilor din țara noastră, aducînd un spor substanțial noului climat etic, fondului de idei și de norme morale socialiste din care s-a născut nevoia prefacerilor ce s-au înfăptuit, sub semnul cărora ele se realizează și în atmosfera cărora s-a primenit și s-a înviorat întreaga noastră viață.în continuare, este analizată pe larg evoluția literaturii românești în perioada care a trecut de Ia ultima Conferință pe țară a Uniunii Scriitorilor, din martie 1965, rele- vîndu-se înrîurirea puternică pe care au exercitat-o asupra dezvoltării creației literare profundele schimbări înnoitoare din viața patriei, istoricele realizări obținute în opera de edificare a noii orîn- duiri, toate confirmînd justețea și înțelepciunea politicii partidului nostru, orientarea ei marxist-leni- nistă. Politica internă și externă a partidului, consecvența ei în apărarea principiilor leniniste, a suveranității naționale, a unității forțelor socialiste și antiimperialiste i-au creat României un deosebit prestigiu în întreaga lume, de care scriitorii, laolaltă cu toți cetățenii patriei noastre, sînt deosebit de mîndri.Relevînd grija și preocuparea permanentă a conducerii partidului nostru față de dezvoltarea literaturii românești, sprijinul și îndrumarea nemijlocită de care s-au bucurat creatorii din acest domeniu al culturii, raportul a arătat că întreaga viață literară de la ultima Conferință a scriitorilor stă sub semnul spiritului înnoitor, stimulator al inițiativelor și al gîndirii îndrăznețe, infuzate de istoricul Congres al IX-lea a! partidului, de Conferința Națională și plenarele C.C. al P.C.R. care au avut loc în acest timp; sub semnul îndemnului rostit de tovarășul Nicolae Ceaușescu : „Avem o țară frumoasă și bogată, un popor harnic și cutezător care timp de două milenii, în anii grei de restriște, înfrățit cu codrii, rîu- rile și văile, și-a apărat glia, iar acum, sub conducerea partidului, își zidește o viață nouă. Poporului, adevăratul făuritor al tuturor bogățiilor patriei, trebuie să-i închine oamenii de artă și cultură tot ceea ce pot crea mai frumos și mai bun. Desigur, se poate și este necesar să se creeze în diferite forme și stiluri. Putem spune creatorilor de artă: alegeți tot ceea ce vedeți că este mai frumos în culoare, mai expresiv în grai, redați realitatea cit mai variat în proză, în poezie, în pictură, sculptură și muzică, cîntați patria și poporul nostru minunat, pe cei ce și-au închinat întreaga viață înfloririi României".Ceea ce definește astăzi climatul moral al scriitorului român este sentimentul unui integral acord lăuntric cu esența realității în mijlocul căreia poetul, prozatorul, dramaturgul sau criticul literar își 

desfășoară la noi activitatea, cu sensul imprimat dezvoltării generale a vieții noastre spirituale, cu imperativele majore evidențiate de politica partidului, prin urmare o consonanță intimă între ființa creatorului și destinul colectivității din care face parte.O expresie vie a acestei organice solidarități este prezența Uniunii Scriitorilor printre organizațiile politice și obștești care alcătuiesc Frontul Unității Socialiste. Scriitorii și-au dat cu însuflețire adeziunea la țelurile lui, pentru că ele sînt și ale activității lor creatoare, de participare activă a tuturor celor ce muncesc cu brațele și mintea cu toate capacitățile lor la întărirea unității poporului român în jurul partidului, la realizarea nobilelor sale idealuri, la crearea linei orînduiri stăpînite de înaltele principii ale umanismului socialist.Acest proces de deplină contopire 
a poziției scriitorului cu destinul societății sale, specific scriitorului român de astăzi și datorat deplinei lui adeziuni la politica partidului, face ca, pentru tabloul literaturii actuale, să fie caracteristică o accentuată vigoare spirituală care își are izvorul într-un proces de creație în deplin acord cu legile fundamentale ale artei, — eliberat de orice conformism, de rutină, de dogmatism — și care își are drept sursă de inspirație marile realități ale vremii noastre, ale societății noastre, ale lumii contemporane.Climatul de efervescență creatoare existent în toate domeniile a stimulat și în literatură o deosebită emulație, oferind vaste și fecunde posibilități de manifestare a tuturor talentelor, a căror afirmare e de natură să îmbogățească ' substanțial peisajul literaturii române de astăzi și să asigure, totodată, punți trainice de continuitate spre viitor. în creația literară actuală își găsesc ample ecouri procesele profunde petrecute în viața țării. Nu poate fi vorba însă de o reflectare ilustrativ-didactică a fenomenelor din realitate, ci este necesară o pătrundere în intimitatea proceselor sociale pe care le trăim. Literatura, expresie a conștiinței sociale șl act, în același timp, de reflecție asupra ei, exercită pe căi specifice o serioasă influență asupra vieții sociale, asupra naturii spirituale și morale a omului. Afirmată în ambianța luptei pentru desăvîrșirea socialismului în țara noastră, literatura română se consideră în ființa ei intimă anga- jată într-un vast proces de formare a personalității, în spiritul celor mai nobile dintre idealurile umanității, marxism-leninism ului. Așadar, ideea de la care pleacă scriitorul actual e că opera sa are o finalitate socială, că ea poate influența evoluția vieții sociale, sprijinind, cu mijloacele ei specifice, ceea ce e nou în societate, ceea ce grăbește procesul de perfecționare a individului ca om liber, demn, stăpîn pe propriu-i destin.Partidul Comunist Român — se spune în raport — este arhitectul inspirat al climatului de emulație creatoare, de înflorire a talentelor. Partidul este cel care a preconizat necesitatea dezbaterii principiale, libere, la care să participe toți oamenii de artă, a problemelor de creație, de teoria și istoria artei, pe baza concepției celei mai înaintate despre lume și societate. De aici și repetata invitație făcută scriitorilor de către partid de a aborda realitatea contemporană cu curaj, în toată complexitatea ei, de a da curs u- nei multitudini tematice corespunzătoare tocmai acestei complexități.Drumul spre o mare epocă de creație trece numai prin explorarea multilaterală, curajoasă a realității prin abordarea temelor dificile, care reclamă o cunoaștere profundă a realității, o fermă o- rientare ideologică, în dileme care nu-și găsesc răspunsuri facile șl simpliste.Raportul subliniază, mai departe, că nici o concepție filozofică nu este mai organic adecvată creatorului decît cea marxist-leninistă, decît materialismul dialectic și istoric. Așezînd la temelia vieții spirituale a României contemporane filozofia clasei muncitoare, materialismul dialectic și istoric, societatea românească, poporul român au găsit în gîndirea marxist-leninistă acea călăuză, acea metodă și acea concepție despre lume și viață capabile să catalizeze și să asigure concretizarea celor mai nobile idealuri ale sale. Această îngemănare a universului gîndirii marxiste cu specificul nostru național constituie încă una din premisele decisive ale vieții culturale de azi. De aici și acel spor de perspectivă al literaturii române de a se înscrie pe orbita circuitului de valori universale, densă în conținutul de idei, bogată în valențele artistice.în răstimpul ultimilor 3 ani a avut loc o lărgire considerabilă a orizontului, a sporit mult sfera preocupărilor scriitoricești, s-a diversificat tematica, a crescut considerabil exigența profesională. Dorința de a da opere solide și durabile, cu o problematică adîn- că și majoră, îi însuflețește azi mai mult ca oricînd pe scriitorii noștri. încorporarea tradițiilor mari ale literaturii române, contactul mai strîns cu tot ce s-a creat mai interesant în mișcarea 

artistică mondială și, în primul rînd, apariția unui număr impresionant de talente, noi fac să se poată vorbi la ora de față în poezie, proză și critica noastră, nu numai de numeroase individualități artistice distincte, ci și de direcții mai largi, cu o pulsație și o expresie proprie.Poezia înregistrează astfel o puternică revitalizare a lirismului, mulți poeți aducînd în acest domeniu o sensibilitate ascuțită, o trăire sufletească inedită, o putere de expresivitate originală, Care, laolaltă, au îmbogățit universul lor poetic, întregindu-le personalitatea. Evitînd simplismul, este necesar să ne amintim, totuși, că poezia nu trebuie să ascundă ideea într-o obscuritate căutată; adevăratei profunzimi îi repugnă nebulozitatea, jocul steril de cuvinte, pentru că astfel riscă să-și reteze orice punți spre conștiința publicului.Ca efect al identificării aspirațiilor intime individuale cu năzuințele poporului, lirica patriotică, cetățenească, a vibrației directe spontane și pasionate în fața evenimentelor sociale și naționale a dobîndit accente mai autentice, mai personale, mai mișcătoare.Cu toate acestea, lirica patriotică și socială nu ocupă încă în producția poetică locul pe care îl solicită profundele și înflăcăratele sentimente trăite azi de lumea noastră socialistă.Proza ultimilor ani, dezvoltind marea tradiție a literaturii românești și investigînd aspectele actuale ale societății noastre, cunoaște și ea remarcabile realizări. Marele drum al creației epice s-a vădit a fi în continuare cel al surprinderii și fixării fenomenelor semnificative din realitatea noastră social-istorică. Unele scrieri apărute în ultimii ani sînt sortite de pe acum să-și păstreze interesul pentru cititori încă multă vreme ; ele se caracterizează prin- tr-o detectare inteligentă a esenței transformărilor adinei petrecute în viața contemporană, printr-o creație robustă de figuri interesante și caracteristice, prin observația pătrunzătoare a raporturilor umane și a implicațiilor lor etice. Rolul principal în cadrul prozei îl deține romanul și, fapt semnificativ, înainte și chiar în preajma Adunării generale au apărut un număr de romane, de puternică actualitate, de o factură originală, cu o problematică îndrăzneață și inedită.Tot în acest răstimp s-a înregistrat și o bogată producție de nuvele, de schițe și de povestiri scurte, domeniu în care s-au afirmat. de asemenea, multe talente noi. Se remarcă aici, ca și în roman, preocuparea scriitorilor de a surprinde aspecte semnificative ale realității și de a le valorifica prin mijloace epice inedite, prin formule narative și de construcție originale. Nici un mijloc în stare să dea o mai mare acuitate investigației realității sub raport artistic nu este principial de respins. Problemele sociale și individuale ale lumii în care trăim sînt complicate, nu se lasă traduse în soluții schematice și simpliste, dar esențialul rămîne a căuta cu sinceritate și pasiune rezolvări în spiritul idealurilor umanismului socialist, a nu accepta răspunsurile sceptice, descurajante sau iluzorii, incompatibile cu filozofia și morala noastră.Lărgirea ariei de cercetare a conflictelor pe care le generează lupta dintre vechi și nou în societatea românească de azi, supusă unor transformări profunde, se manifestă și în domeniul dramaturgiei. Și aici au loc fenomene de maturizare a creației. In dramă ca și în comedie, lucrări valoroase prin actualitatea și substanța lor și-au cîștigat prețuirea spectatorilor. Se constată în aceste piese o atenție superioară acordată complexității caracterelor, nuanțării psihologiilor, aducerii pe scenă a aspectelor criticabile din realitate. De asemenea, a sporit interesul pentru drama de idei, cu implicații filozofice, s-a reluat firul unei mari tradiții a literaturii noastre, tradiția literaturii istorice, subiectele fiind tratate prin prisma unei gîndiri contemporane.în continuare, raportul scoate în evidență progresele incontestabile pe care le-a cunoscut critica în a- cești ani: valorificarea într-un spirit mult mai aproape de înțelegerea istorică profundă a patrimoniului literaturii naționale, familiarizarea cu marile realizări ale prozei, poeziei, dramaturgiei și criticii din trecut, analizarea mai pătrunzătoare a creației contemporane, încurajarea talentelor autentice, inițierea unor schimburi de opinii și dezbateri rodnice. în același timp, în activitatea criticii literare au fost semnalate și unele carențe ; e necesară sprijinirea tendințelor care se dovedesc mai fertile și criticarea celor care împing literatura pe direcții nesemnificative, minore. Criticul marxist, fără a face concesii non-valorilor și a cădea într-un entuziasm facil, este chemat să acorde un interes deosebit scrierilor în care își găsesc expresie fenomenele esențiale din lumea contemporană, problematica și idealurile omului care trăiește în socialism, scrierilor care- contribuie efectiv la opera de desâvîrșire a construcției socialiste prin acțiunea adîncă și durabilă exercitată de ele asupra conștiinței unor largi pături de cititoriNu e de conceput o critică militantă marxistă, care se complace totodată în eclectism ideologic, îm- 

păcîndu-se cu idei străine concepției proletariatului despre lume. Există, desigur, probleme mai dificile care solicită confruntarea deschisă a părerilor ; dar platforma de pe care ducem dezbaterile trebuie să fie cea a ideologiei marxist-le- niniste. Nu vom putea fi deci de acord cu reabilitarea ideilor „gîn- dirismului" și „trăirismului", cînd sînt cunoscute bine poziția șl substratul lor social opuse structural marxismului.In contextul general al dezvoltării literaturii noastre, un fenomen important și semnificativ îl constituie succesele pe care le-au dobîndit literaturile naționalităților conlocuitoare care este o parte organică integrantă a literaturii României socialiste. Aceasta este o dovadă elocventă a politicii naționale consecvent marxiste duse de Partidul Comunist Român. Statul și partidul nostru asigură aceleași condiții spirituale și materiale scriitorilor maghiari, germani și de alte naționalități ca și scriitorilor români. Activitatea editorială asigură posibilități multilaterale scriitorilor din rîndurile naționalităților conlocuitoare, iar Uniunea Scriitorilor tipărește reviste literare în limba maghiară, germană și sîrbă. In a- cești ani și literatura naționalităților conlocuitoare și-a înmulțit simțitor rîndurile prin afluxul unui mare număr de tineri talentați care dau o poezie și o proză matură, militantă. Cîștigurile care s-au dobîndit în literatura naționalităților conlocuitoare se înscriu în contextul general al literaturii noastre, în cadrul căreia scriitorii români, maghiari, germani și de alte naționalități formează un front comun unit în aspirații și idealuri, pătrunși de spiritul patriotismului și internaționalismului socialist.Ocupîndu-se în continuare de structura și modul de conducere a Uniunii Scriitorilor, raportul subliniază rolul acestei uniuni de creație în dezvoltarea literaturii noi de după 23 August în România, în organizarea vieții literare și în satisfacerea cerințelor materiale ale membrilor el. Dar, ca orice organism, cu trecerea anilor, structura acestei u- niuni nu a mai făcut față procesului de dezvoltare a literaturii; și vieții literare din țara noastră.- -Raportul s-a referit la activitatea organelor de conducere ale Uniunii Scriitorilor, de la ultima conferință pe țară, analizînd felul în care și-au desfășurat munca biroul și comitetul, laturile pozitive ale activității lor, realizările obținute, cum ar fi punerea în dezbatere a unor probleme ale creației literare, ale criticii, ale bunului mers al revistelor, luarea de măsuri pentru însănătoșirea climatului literar, pentru îmbunătățirea publicațiilor literare, precum și la deficiențele care și-au făcut loc în activitatea comitetului și biroului care nu și-au îndeplinit întotdeauna mandatul de a decide în problemele esențiale ale Uniunii Scriitorilor, de a se pronunța în acele probleme care necesitau o temeinică dezbatere colectivă.Datorită deplinei înțelegeri a- flate la conducerea partidului și statului, și-a găsit pentru prima dată o rezolvare echitabilă problema pensionării scriitorilor.Oprindu-se apoi asupra activității revistelor literare ale Uniunii Scriitorilor, raportul a subliniat că principala lor îndatorire este a- ceea a orientării, a combativității de pe poziția marxist-leninistă, a răspunderii ideologice. Este necesar ca ele să se individualizeze ca profil, să cuprindă pe toți creatorii.La același capitol raportul a subliniat faptul că în prezent conducerea partidului se preocupă îndeaproape de îmbunătățirea și perfecționarea sistemului editorial și de difuzare a cărții în vederea descentralizării lui, prin crearea unor edituri cu profiluri diferențiate, ceea ce va duce la simplificarea raporturilor dintre scriitor și editor, la satisfacerea din ce în ce mai largă și mai promptă a cerințelor publicului cititor.Raportul a pus în discuție unele probleme legate de viitoarea formă de organizare a Uniunii Scriitorilor, corespunzătoare dezvoltării vieții culturale din țara noastră, în acest scop au fost supuse Adunării generale principiile de bază pentru întocmirea noului statut al acestei uniuni de creație. Criteriile care au stat la baza acestor principii urmăresc descentralizarea vieții literare în concordanță cu procesul de lărgire a democrației socialiste care are loc în patria noastră, prin consolidarea unor centre literare cu vechi tradiții de cultură de pe cuprinsul țării, sporirea atribuțiilor asociațiilor scriitoricești, orientarea ideologică și artistică mai operativă, mai competentă a activității de creație.României socialiste, viitorului ei luminos — a încheiat raportul — să-i închinăm eforturile noastre, talentul nostru, toate puterile noastre, și atunci putem fi siguri că vom înfăptui opere pe care le va aureola peste ani și ani, peste decenii și secole, cea mai pură glorie din cîte se pot concepe: recunoștința poporului și a patriei.

Consacrată prin definiție activității educative, ora de dirigenție o- cupă în contextul procesului de învățămînt un loc deosebit de important. Relevînd însemnătatea acestei laturi a procesului de învățămînt, Directivele C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea învățămîntului atribuie profesorilor-diriginți sarcini sporite, stabilind că în orele lor principala pondere trebuie s-o dobîndească informarea politică, e- ducația moral-cetățenească, pentru cultivarea la elevi a dragostei față de patria noastră socialistă, a interesului pentru problemele civice, pentru formarea unei atitudini conștiente față de muncă, învățătură, față de propria conduită.Ce aduce nou în această privință anul școlar în curs ? încercăm să formulăm un răspuns, așa cum rezultă el în urma unor investigații întreprinse în cîteva școli din municipiul Constanta.— Atît în consfătuirile cadrelor didactice care au precedat deschiderea anului școlar, cît și în consiliile pedagogice — ne spune prof. 
Eugenia Munteanu de la Liceul nr. 3 — problema formelor și conținutului orelor educative a fost larg dezbătută, numeroși profesori subliniind necesitatea sporirii repertoriului tematic și, totodată, racordarea sa la specificitatea activității școlare. De un real folos s-a dovedit în această privință experiența unor cadre didactice cu o bogată activitate la catedră, precum și consultarea mai largă a opiniei elevilor, a preferințelor lor către o temă sau alta.Evident, în actualul an școlar ora de dirigenție a fost înscrisă în coordonate mai precise și își realizează mai eficient adevărata menire, contribuind mai pregnant la educația tineretului școlar în spiritul patriotismului socialist, la cultivarea moralei noastre noi, la dezvoltarea trăsăturilor proprii cetățeanului țării noastre. Dar în activitatea educativă există încă potențe insuficient valorificate. Este vorba atît de varietatea și diversitatea temelor abordate, cît și cadrul, climatul pe care profesorul îl asigură discuțiilor purtate. Există încă un număr — e drept restrîns — de cadre didactice pentru care, fie din comoditate, fie din superficialitate ora de dirigenție devine, dacă nu o povară, un lucru banal, lipsit de însemnătate, o înșiruire de considerații și principii generale, iar e- laborarea tematicii un simplu act scriptic.Nu este lipsită de semnificație constatarea că unele subiecte dezbătute în orele de dirigenție seamănă între ele ca dbuă. picături de apă. Am urmărit de curiozitate — frapați de formularea identică — cîteva titluri consemnate în documentele școlare: din 42 ore, 18 aveau înscrisă aceeași temă: „Calitatea de elev obligă". Și nu este unicul exemplu! Cărui fapt se datorează acest lucru? „Se știe — ne-a răspuns prof. Ion Lazaride de la Liceul economic — că dirigin- ții discută între ei stabilirea temelor. Desigur este un lucru bun, pentru că de multe ori aceste discuții sugerează noi idei, noi căi de realizare, dar adeseori consultările se rezumă, pur și simplu, la a copia ideile pe care unul sau altul dintre profesori le-a emis și a le transpune în propria clasă, uneori fără discernămînt. Căci altfel nu se poate explica de ce la o clasă a IX-a, de pildă, apare o temă „Ce meserie îmi aleg?", la care este evident că elevii, la început de drum, nu pot formula un răspuns limpede. Desigur că „aleasă" în felul acesta, tema, inadecvată vîrstei și experienței elevilor, rămîne doar pe hîrtie"Superficialitatea îmbracă însă, a- desea. și alte forme. Multe ore se consumă cu medalioane literare, muzicale etc., deși înșiși diriginții în *’■ * recunosc deschis că ele prea puțin eficiente. După nu arareori, se încearcăcauză sîntcum, suplinirea sărăciei de conținut a unor teme prin transpunerea lor într-un cadru moralizator. Merită relevată și concepția unor cadre didactice, potrivit căreia, așa cum ne spunea prof.

Deschiderea
Adunării generale 

a scriitorilor
(Urmare din pag. I)președintele Uniunii Artiștilor Plastici, Nestor Ignat, președintele Uniunii Ziariștilor, și alți oameni de artă și cultură.Adunarea generală a fost deschisă de acad. Zaharia Stancu, președintele Uniunii Scriitorilor.în continuare a fost adoptată ordinea de zi : Raportul Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor ; Raportul Comisiei de revizie ; Principiile de bază ale noului statut al Uniunii ; Alegerea Comitetului de conducere al Uniunii și a Comisiei de revizie.Adunarea generală a adus un pios omagiu scriitorilor decedați in perioada care a trecut de la ultima conferință pe țară.Acad. Zaharia Stancu a pre

î

y

Llceu- devine bună- despreAlexandru Btxciu, directorul lui nr. 3, „ora de dirigenție un prilej festiv. Se discută, oară, în cuvinte frumoase „Munca — izvorul tuturor bunurilor materiale"; omițîndu-se însă, cu bună știință, problemele concrete ale clasei, ale colectivului de elevi. Or, rostul orei educative nu consistă doar în a relua idei generale cu care, de altfel, elevii s-au familiarizat și în orele de istorie, educație cetățenească, economie politică etc., ci tocmai în a analiza aceste principii în raport cu activitatea clasei, evidențiindu-se ceea ce este pozitiv și criticîndu-se slabele rezultate. Se manifestă în astfel de concepții o dorință de a simplifica lucrurile, de a ocoli problemele majore ale colectivului clasei, consi- derîndu-se că dacă s-au relevat u- nele principii misiunea educativă este ca și încheiată. Este o practică cu atît mai dăunătoare cu cît chiar în orele de analiza activității profesorul și doi-trei elevi (de revulă aceiași șl la îndemnul dirigintelui) discută destul de firav problemele clasei. Restul clasei rămîne un spectator indiferent la ceea ce se în- tîmplă, cînd dimpotrivă ar trebui ca ora să fie un prilej de dezbateri vii, de discuții constructive".Există însă și un alt aspect al problemei pe care o dezbatem. Sînt cazuri în care teme chibzuite cu migală își pierd în bună măsură eficacitatea datorită metodelor ne corespunzătoare aplicate de o parte a cadreloi didactice. Bineînțeles, ca orice disciplină de învățămînt, și ora de dirigenție trebuie pregătită atît de către profesor, cît și de colectivul clasei. „Dar — menționa prof. Valentina Nițescu, directoare adjunctă la Liceul nr. 3 — de aici și pînă la felul în care se desfășoară unele ore există destule diferențe. Se vorbește mult și nu fără temei de așa-zisele ore regizate. Și adevărul este că multi profesori recurg la „regizarea" discuției stabilind pînă la ultimul amănunt cine, cînd anume și cu ce elemente trebuie să intervină în discuție. Folosul u- nor astfel de metode este însă, cred eu, minim, în primul rînd pentru că frînează libera exprimare a opiniilor elevilor, a problemelor care îi frămîntă. Din păcate multe cadre didactice recurg la acest procedeu simplist. Pe de altă parte situația aceasta este generată și de concepția unor Inspectori . școlari care, ori de cîte ori lecția nu iese ca la carte, se și grăbesc s-o categorisească drept... nepregătită. Mai cu seamă la temele educației moral-cetățeneștl formalitatea unor astfel de metode, în care pur și simplu, elevul ește oprit să gîn- dească, să analizeze și să se întrebe, apare de-a dreptul dăunătoare".Se impun, așadar, căutări susținute pentru găsirea unor soluții care să facă din ora de dirigenție o oră mai eficientă, potrivit scopului ei major.
Gheorghe DAVID

b , ___

1#,M — Curs de limba rusă (re- [ 
luarea lecției de joi). I

10.30 — curs de limba spaniolă. 1 
11,00 — TV. pentru specialiști.

Ciclul : „Medicină". Ur
gențele In bolile profesio
nale (reluare).

17.30 — Pentru copii : Peste mări 
?i țări : „Jungla".

18,00 — Drumuri șl popasuri. Toamna tîrzle la Podragul.
18,20 — Buletinul circulației rutiere. I
18.30 — Curs de limba spaniolă (reluarea lecției de dimineață).
10,00 — Școli șl tradiții — emisiune pentru tineret. [
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletin meteorologic — Publicitate.
20,00 — Handbal masculin : România—Ungaria (repriza a II-a). Transmisiune 

ae ia Sala sporturilor Floreasca. .
20.30 - studioul muzical : Școala muzicală cehă. Prezintă : Theodor Drăgu-

21,00 — Reflector. 1 (1
21,15 _ cu Edme ConsmminetU1 de “k*’- ° product)e * studiourilor franceze 

2235 “roz^I^^ BUlaes1' D°rln ffl
23,05 — Telejurnalul de noapte.

20,30

teatre
0 Filarmonica de Stat „George 
Enescu" (la Studioul de concerte 
al Radlotelevlziunii) : Concert 
simfonic — 20. Dirijor : Louis de 
Froment (Luxemburg). Solistă : 
Suna Kan (Turcia).
0 Opera Română : Don Carlos —
19,30.

t V

zentat raportul Comitetului de conducere al Uniunii Scriitorilor. Au urmat apoi dezbateri, în cadrul cărora au luat cu- vîntul acad. Alexandru Phi- lippide, Radu Boureanu, acad. Victor Eftimiu, Marin Preda, Nicolae Breban, Demostene Botez, membru corespondent al Academiei, Fănuș Neagu, Dumitru Corbea. Laszlofy Ala- dar, Georgeta Horodincă, A- drian Păunescu, Violeta Zam- firescu, Ion Horea Hajdu Gyozo,. George Uesnea Petre Sălcudeanu, Franz Liebhardt și Virgil Teodorescu.Adunarea generală a scriitorilor a fost salutată de Ion Dumitrescu, președintele Uniunii Compozitorilor, și acad. Ștefan Bălan, ministrul învățămîn- tului.Lucrările Adunării generale a scriitorilor continuă.(Agerpres)

• Anna Karenina t PATRIA — 10 ;
13,30 ; 17 ; 20,15.
• Fete în uniformă : CAPITOL. —
9.15 : 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, 
LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45.
• „Judoka" agent secret s REPU
BLICA — 8,30 ; 10,30 ; 12,30 î 14,45 ;
17 ; 19,15 ; 21,30.
O Eu te-am iubit: VICTORIA —
9.15 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 |
21,15.
0 Hombre : FESTIVAL — 8,30; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, MELODIA —
8.45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, 
MODERN — 9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ;
18.30 ; 20,45.
• Prințesa î CENTRAL — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16,; 18,30 ; 21.
• Un dolar găurit ! LUMINA —
8.45— 16,30 în continuare ; 18,45 ;
20.45.
0 Agonie șl extaz : SALA CINE
MATECA (bilete la casă) : 9,30 ;
12.15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30.
• Totul pentru rîs : DOINA — 
9 ; 10,30 ; 12 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Zece ani de eră cosmică-Legea- 
Naufragiul-Mișcarea aparentă a 
planetelor-Vlsul lui Goguță-Cen- 
tenar minier — 9—21 în conti
nuare.
• Operațiunea San Gennaro : 
UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30, COTRO- 
CENI — 15,30 ; 18.
• Cînd vine pisica : COTROCENI
— 20,30.
• Vera Cruz : FEROVIAR — 9.45 :
1214.15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21. EXCEL
SIOR — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ;
17.45 ; 20.
• Tarzan, omul-maimuță șl Fiul 
lui Tarzan : GRIVIȚA — 9 ; 12,30 ; 
16 ; 19,30, AURORA — 9 ; 12,45 ;
16.15 ; 19,45.
• Week-end cu Anna s ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15,30 ;
17,45 ; 20.
• Vicontele plătește polița : BU- 
ZEȘTI — 15,30 ; 18, VIITORUL —
15.30 ; 18.
• Lady Machbeth din Siberia: 
BUZEȘTI — 20,30.
• Un bărbat șl o femele 1 VIITO
RUL — 20,30.
• Planeta maimuțelor : DACIA —
8.45— 15,30 în continuare ; 18 ; 20.45.
0 Samuraiul : BUCEGI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Poemul celor două inimi : UNI
REA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e Testamentul unul pașă t LIRA
— 15,30 ; 18.
0 Aventura : LIRA — 20.
0 Roata vieții : DRUMUL SĂRII
— 15 ; 17,30 ; 20.
0 Viva Marla s FERENTARI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 Surprizele dragostei : GIULEȘTI
— 15,30.
0 Inimă nebună... nebună de le
gat : GIULEȘTI — 18 ; 20,30.
0 Heldl : FLOREASCA — 9 ; 11,15 ;
13.45.
0 Cînd tu nil ești : FLOREASCA
— 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Mărturisirile unul domn cu ca
meră mobilată : VOLGA — 10— 
16 în continuare ; 18,15 ; 20,30,
MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 >
18.15 ; 20,45. ,
0 Căderea Imperiului roman : ' 
GLORIA — 9 ; 12 ; 16,30 ; 20.
0 Climate : MOȘILOR — 15 ; 18 ;
20.45.
0 Cenușă șl diamant : POPULAR
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Duelul lung : MUNCA —
15,30 ; 18.
0 Zosla : MUNCA — 20,30.
0 Heroina : TOMIS — 9,30—15,30 
în continuare ; 18 ; 20,15, FLAMU
RA — 9 ; 11,16.; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20,30.
e Trei copil „minune* — FLA
CĂRA — 15,30 ; 18.
0 Cronica unul bufon : FLACĂRA
— 20,30.
0 Lustragiul : ARTA — 9—15,45 în 
continuare ; 18 ; 20,15, RAHOVA
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Neînțelesul : VTTĂN — 15,30 ;
18 ; 20.30.
0 Suflete tari (ambele serii) : 
PROGRESUL — 15,15.
0 La ora 5 după-amiază i PRO
GRESUL — 18,30 ; 20,30.
0 Domnișoarele din Rochefort ! 
COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Șapte oameni de aur : PACEA
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Winnetou (seria a ni-a) : CRÎN- 
GAȘI — 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.

0 Teatrul de Operetă : Secretul 
lui Marco Polo — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale- (sala Comedia) : Becket —
19,30 ; (sala Studio) : Părinții te
ribili — 19,30.
O Teatrul de Comedie : Nlcnlc —
19,30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Sfintul Mitică Blajinu
— 20.; Comedie pe întune
ric — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : O Casă onorabilă —
19,30.
0 Teatrul Mic : îngrijitorul
— 20.
0 Teatrul Gluleștl (la Sala Pala
tului) ; Martorii se suprimă —
19,30.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Hora domnițelor — 20.
0 Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Don Quijote — 20.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victorie!) : Ileana Sînzlana
— 17 ; (sala din str. Academiei) : 
A fugit un tren — 17.
0 Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Ca la Tănase
— 19,30 ; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Mexico-Melody — 19,30.

S Ansamblul artistic al Uniunii 
enerale a Sindicatelor (str. Lip

scani) : Cu picioarele pe pă- 
mînt — 20.
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(Urmare din pag. I)La solemnitate' au luat tovarășii Ion Gheorghe Emil Bodnaraș, Vasile Patilineț, Constantin Stătescu, Consiliului de Stat.Erau prezenți general-colonel Ion Ioniță, ministrul forțelor armate, general de armată Iacob Teclu, adjuncți ai ministrului forțelor armate, generali.Cu ocazia acestei sărbătoriri, pentru contribuția adusă la întărirea forțelor noastre armate, au fost decorați cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste România 218 generali, ofițeri, subofițeri, anga- -■Jați civili ai Forțelor Armate și alți tovarăși.Mulțumind pentru distincțiile acordate, general-locotenent Marin Nicolescu, general-colonel în servă Constantin Smirnov și ing. Mihai Palade au exprimat recu-

parte Maurer,secretarul

re-

noștința tuturor artileriștilor față de partid și guvern pentru deosebita grijă ce o acordă întăririi Forțelor Armate, înzestrării lor cu mijloace moderne de luptă, hotărî- rea lor de a duce mai departe tradițiile făurite de înaintași de-a lungul veacurilor în luptele pentru independență și neatîrnare, în încleștarea aprigă cu dușmanul în războiul antihitlerist. Ei s-au angajat să-și închine întreaga lor pu tere de muncă, pricepere și pasiune pentru a contribui la întărirea continuă a capacității de apărare a țării, să slujească cu devotament și abnegație interesele poporului nostru, să fie gata în orice moment, la chemarea partidului, să apere libertatea, independența și pămîntul scump al patriei.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a rostit o cuvîntare, subliniată de cei prezenți prin vii și puternice aplauze. (Cuvintarea se publică la pap. I).

ÎNTOARCEREA IN CAPITALĂ
A TOVARĂȘULUI CORNELIU MĂNESCU

Joi seara s-a înapoiat în Capitală ministrul afacerilor externe, Cor- neliu Mănescu, din vizita oficială pe care a făcut-o în Mexic, Columbia, Venezuela, Chile, Brazilia, Argentina, Uruguay, Peru și Ecuador, ^ invitația guvernelor acestor țări.La sosire, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe, adjuncți ai ministrului, precum și șefi de misiuni di- plorr atice din țări vizitate.Ke* aeroport, ministrul afacerilor externe a făcut următoarea declarație redactorului Agerpres, Petru Uilăcan, și redactorului Radiotele- viziunii române, Ștefan Naciu :Este desigur dificil să exprim In cîteva cuvinte impresiile pe care le-am dobîndit în călătoria pe care am făcut-o ca invitat oficial în 9 țări latino-americane. Ca o trăsătură care merită definită este •impatia de care se bucură țara noastră, România, poporul român, ' . ,ss.at : St : vtMirtbad» ; hs; i>w ■■

conducerea sa, personal tovarășul Nicolae Ceaușescu. Am fost peste tot primiți bine, iar la rîndul nostru ne-am străduit să exprimăm mesajul de prietenie, de înțelegere al poporului român reia dintre țările pe care le-am vizitat.Discuțiile pe care reprezentanții cei mai autorizați ai acestor țări ne-au permis să ne cunoaștem mai bine, să ne înțelegem mai bine, să consolidăm ceea ce este deja făcut, între țara noastră și fiecare dintre țările vizitate și să examinăm cu multă atenție tot ceea ce se poate face pentru a dezvolta, pentru a continua cursul bun al relațiilor noastre cu țările continentului latino-american. îmi exprim întreaga satisfacție pentru rezultatele care au fost obținute și, de asemenea, țin să exprim recunoștința mea pentru primirea care a fost rezervată delegației române peste tot unde s-a aflat.
mnH.iunrrrm-*—ussems

adresat fiecă-
le-am avut cu

7.

SPORT
I

© ROMÂNIA-SPANIA 28-13

® IUGOSLAVIA-UNGARIA 14-12Publicul bucureștean a așteptat ziua a doua a „Cupei Bucureștiu- lui* la handbal cu un dublu interes : să vadă cum va debuta prima noastră reprezentativă șl apoi dacă tînăra garnitură, „echipa de mîine* a handbalului românesc, va continua seria succeselor începută cu acea surprinzătoare dar pe deplin meritată victorie asupra selecționatei Ungariei în ziua inaugurală a competiției.Tinerii handbaliști români au fost pe punctul de a termina victorios și in fața echipei R.S.S. Gruzine, o formație matură, din care au făcut parte cinci titulari ai selecționatei U.R.S.S. Exceptînd începutul partidei cînd scorul le-a lost favorabil ceva mal net, diferența cu care au condus a fost minimă. Spre final însă tinerii noștri au cedat pasul șl, cu toate •forturile, scorul meciului a rămas •gal: 19—19.Pentru prima echipă a României 
nu se punea problema victoriei în fața selecționatei Spaniei, evident cu destul de puțină experiență competițională și cu jucători în plină formare. într-adevăr, la sfîr- 
șltul partidei scorul consemna un succes net, reflectînd și situația de pe teren, în favoarea României: 28—13 (14—6). Este de reținut că

handbctliștii noștri au delectat deseori publicul spectator prin numeroase combinații în atac, prin pase derutante și șuturi puternice și precise. Dar constatind această vervă, trebuie adăugat — și o facem cu justificată părere de rău — că în apărare jocul handbaliștilor noștri s-a situat aproape la polul opus. Paradoxal dar deși cu o forță relativ redusă și șutind puțin, spaniolii au înscris foarte ușor. Mingea a găsit adeseori culoar liber (breșe largi) în sistemul defensiv al formației noastre. Să sperăm că o dată cu meciurile mai dificile ce II așteaptă, tricolorii noștri vor înțelege să acorde a- ceeași atenție și apărării.Meciul Iugoslavia — Ungaria a revenit primei formații cu scorul de 14—12 (7—4).Pentru astăzi, sala Floreasca are programate următoarele trei meciuri : R. S. S. Gruzină — Spania, Iugoslavia — România (tineret) șl România — Ungaria. Prima partidă Începe la orele 16,45.

Aseară Ia Viena, în C.CX

la baschet (m)

DINAMO BUCUREȘTI

A PIERDUT

PRIMA INTILNIRE

Aseară, la Viena, în cadrul „Cupei campionilor europeni" la baschet (masculin) s-a disputat meciul dintre formația austriacă Eke și echipa Dinamo București. Partida s-a încheiat cu scorul de 88—75 (47—36) în favoarea jucătorilor austrieci. Returul va 
avea loc la 21 noiembrie la Bucu
rești.

în scopul dezvoltării relațiilor de prietenie existente între Republica Socialistă România și Republica San Marino, guvernele celor două țări au hotărît să stabilească relații oficiale la nivel consular.
Decretul privind

schimbarea numelui
Potrivit unui recent decret emis de Consiliul de Stat, cetățenii români pot obține, pentru motive temeinice, schimbarea numelui de familie și a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea.Persoana care solicită schimbarea numelui va depune, în acest scop, cerere la comitetul executiv al consiliului popular al comunei, orașului, municipiului sau al sectorului din București, unde domiciliază.Pentru a ocroti interesele minorului, avînd în vedere importanța pe care o are numele ca element de individualizare a persoanei fizice, în decret s-a prevăzut ca a- tunci cînd nu există înțelegere între părinți cu privire la numele ce urmează să fie stabilit pentru minor, sau cînd cererea de schimbare a numelui este făcută de tutore să se ceară încuviințarea autorității tutelare. Această procedură este prevăzută și pentru persoana pusă sub interdicție.In cazul cînd soții s-au învoit să poarte în timpul căsătoriei un nume de familie comun, pentru schimbarea acestuia este necesar consimțămîntul celuilalt soț.Cererea de schimbare a numelui se publică, in extras prin gri-

ja lui de schimbare a numelui format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod, este scutită de publicare. Orice persoană interesată poate face opoziție la cererea de schimbare a numelui, în termen de 30 de zile de la publicarea a- cesteia.Decizia de admitere sau de respingere a cererii se dă de către Inspectoratul General al Miliției.Cel căruia i s-a respins cererea de schimbare a numelui poate face o nouă cerere, dacă în susținerea ei au intervenit motive noi.Persoana al cărui nume de familie sau prenume a fost înregistrat în actele de stare civilă tradus în altă limbă decît cea maternă ori cu ortografia altei limbi poate cere înscrierea, prin mențiunea pe aceste acte, a numelui de familie ori a prenumelui, retradus sau cu ortografia limbii materne. Cererea se depune la comitetul executiv al . consiliului popular în păstrarea căruia se află registrele de stare civilă și se a- probă de președintele acestui comitet

și prin cheltuiala solicitantu- în Buletinul Oficial. Cererea

(Agerpres)
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O delegație a Consiliului Central al U.G.S.R., condusă de tov. Ion Cotoț, secretar al Consiliului Central, a plecat joi spre Japonia, unde va face o vizită, Ia invitația Consiliului General al Sindicatelor (S.O.H.I.O.).Membrii delegației Confederației Generale a Muncii din Franța, condusă de secretarul general, Georges Seguy, oaspeți ai țării noâstbe.Vau făcut joi dimineața o vizită lâ Rafinăria de la Brazi și Institutul de cercetări viticole Valea Călugărească. La amiază, ei au avut o întrevedere cu membri ai Comitetului executiv al Consiliului județean Prahova al sindicatelor, cu care prilej au fost abordate probleme privind activitatea sindicatelor din acest județ.Delegația a fost însoțită de Larisa Munteanu, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R.

din această țară
Casa de cultură din Orâștie, județul Hunedoara, a găzduh joi o manifestare culturală consacrată semicentenarului Unirii Transilvaniei cu România. Profesorul pensionar Valeriu Bora a vorbit cu acest prilej despre anii luptei pentru unire și despre patriotismul entuziast al celor peste 100 000 transilvăneni participant la adunarea națională de la Alba lulia, . care a hotărât la 1 decembrie .1918 unirea cu România. Membri ai cenaclului literar din localitate au citit apoi din lucrările lor închinate acestui evenimentîn orașul Hațeg a avut loc simpozionul „50 de ani de la unirea Transilvaniei cu România". In continuare, actori ai Teatrului de stat din Petroșeni au prezentat un montaj literar-muzical intitulat „Balada unirii". (Agerpres)

Dragi tovarăși,Permiteți-mi ca, mitetului Central Comunist Rcmân, și al întregului nostru popor să vă transmit dumneavoastră, delegați la cel de-al V-lea Congres al Partidului Muncitoresc Unit Polonez,' și prin dumneavoastră membrilor de partid și tuturor oamenilor muncii din R. P. Polonă, un cald salut tovărășesc.Congresul, la ale cărui lucrări participăm, face bilanțul realizărilor remarcabile obținute de oamenii muncii din Polonia prietenă, sub conducerea Partidului Muncitoresc Unit Polonez, în construcția socialistă și dezbate probleme importante privind dezvoltarea și înflorirea continuă a patriei dumneavoastră.Poporul român, care este legat de poporul frate polonez prin vechi tradiții de solidaritate și sprijin frățesc în lupta pentru eliberarea națională și socială, pentru cauza socialismului, urmărește cu interes și se bucură de succesele dobîn- dite de clasa muncitoare, de toți oamenii muncii din Polonia, în frunte cu comuniștii, în dezvoltarea economiei, științei și culturii, în ridicarea nivelului lor de trai.între Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, între Republica Socialistă România și Republica Populară Polonă se dezvoltă relații de colaborare și schimb de experiență în domeniile politic, economic, cultural și tehnico-științific, ceea ce corespunde intereselor popoarelor noastre, cauzei socialismului lume.Tartidul Comunist Român exprimă convingerea că aceste lății de prietenie și colaborare vărășească se vor dezvolta în continuare, pe baza marxism-leninismului și internaționalismului socialist, comună pentru construirea noii orînduiri sociale, împotriva imperialismului, pentru cauza păcii în lumeTovarăși,Poporul nostru desfășoară în prezent, sub conducerea Partidului Comunist Român, o vastă activitate constructivă pentru înfăptuirea programului desăvîrșirii con- , strucției socialistei........  'Pe baza directivelor Congresului al IX-lea, dezvoltate de Conferința Națională a P.C.R. din' decembrie 1967, a fost elaborat și se înfăptuiește un ansamblu de măsuri în vederea perfecționării formelor de organizare și metodelor de conducere a întregii vieții sociale, îmbunătățirii conducerii și planificării economiei, a activității organelor puterii de stat centrale și locale, dezvoltării cercetării știin-

în numele Coal Partidului al comuniștilor
Ca stat european, țara noastră militează activ, în spiritul Declarației de la București a statelor participante la Tratatul de la Varșovia, pentru înfăptuirea securității în Europa, pentru instaurarea unui climat de încredere, bună înțelegere și cooperare între toate statele europene. în abordarea problemei securității europene trebuia să se pornească de la realități, de la schimbările postbelice petrecute pe continentul nostru și îndeosebi de la existența și recunoașterea celor două state germane, a inviolabilității granițelor stabilite după cel de-al doilea război mondial, a frontierei Oder-Neisse.Desigur, cercurile imperialiste, revanșarde, neonaziste, încearcă să învenineze atmosfera internațională, să împingă lumea înapoi spre perioada războiului rece, să pună în aplicare planurile lor a- gresive. în același timp, există însă uriașe forțe antiimperialiste, care, acționînd unite, pot salvgarda pacea popoarelor. România este hotărîtă să întărească continuu capacitatea sa de apărare, să-și îndeplinească obligațiile ce le are ca țară socialistă în cadrul Tratatului de la Varșovia, iar dacă imperialiștii vor ataca România sau altă țară socialistă ne vom respecta îndatorirea atît față de poporul nostru, cît și față de aliații noștri. Totodată, Republica Socialistă România este hotărîtă ca și în viitor să-și aducă contribuția la asigurarea unui climat de destindere în Europa și în întreaga lume, pentru soluționarea în spirit constructiv a problemelor internaționale, pentru apărarea păcii și securității popoarelor.Tovarăși,Fidel tradițiilor sale Internaționaliste, Partidul Comunist Român își exprimă hotărîrea de a face tot ceea ce îi stă în putință pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor de prietenie și colaborare cu toate partidele comuniste, pentru a-și aduce contribuția la găsirea căilor care să ducă la întărirea colaborării și unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale — principala forță socială politică a contemporaneității — la unirea tuturor forțelor care luptă împotriva imperialismului, pentru democrație, pace și progres social.După părerea Partidului Comunist Român, în prezent este o necesitate pregnantă ca toate eforturile să fie îndreptate spre înlăturarea elementelor de încordare șl tensiune, spre îmbunătățirea relațiilor dintre partidele frățești, pentru crearea uriui climat favorabil întăririi unității și coeziunii lor, pe baza principiilor marxist-leni- niste ale internaționalismului proletar, independenței, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și respectului reciproc.în încheiere, vă rog să-mi permiteți, dragi tovarăși, să vă urez succes deplin în desfășurarea lucrărilor congresului, în activitatea partidului dumneavoastră, consacrată înfloririi Republicii Populare Polone, cauzei socialismului și păcii.Trăiască prietenia și colaborarea dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, dintre țările și popoarele noastre !Trăiască unitatea țărilor socialiste, a partidelor comuniste șl muncitorești 1

țifice, învățămîntului, ocrotirii sănătății. Aceste mai mult rolul dului în toate ției socialiste.în același timp, P.C.R. se preocupă de continua dezvoltare a de- ' mocrației socialiste, de asigurarea cadrului organizatoric pentru atragerea tot mai largă și participarea efectivă a tuturor cetățenilor la conducerea treburilor economice, de stat și obștești. Pe această linie se înscrie recenta hotărîre cu privire la crearea Frontului Unității Socialiste, expresie a înaltului grad de coeziune a întregului nostru popor în jurul partidului comunist.Consacrîndu-și eforturile activității pentru progresul material și spiritual al întregii societăți, Partidul Comunist Român îndeplinește atît datoria națională față de propriul popor, cit și una din principalele îndatoriri internaționale, contribuind prin succesele obținute în edificarea noii orînduiri la creșterea forței și prestigiului sistemului mondial socialist, a influenței ideilor socialismului în lume.Partidul Comunist Român, guvernul Republicii Socialiste România situează în centrul politicii lor externe dezvoltarea și întărirea prieteniei, solidarității și colaborării cu toate, țările socialiste, militează în mod statornic pentru îmbunătățirea și perfecționarea continuă a relațiilor cu aceste țări, chemate să ofere un exemplu de raporturi noi între popoare, întemeiate pe stimă și încredere reciprocă, pe întrajutorarea tovărășească și să contribuie la accelerarea construcției socialismului în fiecare parte, la victoria cauzei mului și păcii în lume.Profund atașată cauzei prieteniei între popoare, dezvoltă în același timp i colaborare și cooperare țările lumii, indiferent duirea lor socială, punînd la baza acestora principiile care capătă o recunoaștere tot mai largă pe a- rena internațională — ale suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului , .reciproc. . . ... ’. 7 România dezvoltă relații prietenești cu țările recent eliberate, le sprijină în lupta pentru apărarea și consolidarea independenței lor naționale. Totodată, ea este solidară cu popoarele care luptă pentru eliberarea de sub jugul colonial, mișcările de eliberare națională, toate forțele antiimperialiste.Poporul român, deplin solidar eroicul popor vietnamez, care duce o luptă dreaptă și plină de sacrificii, i-a acordat și îi acordă — împreună cu popoarele celorlalte țări socialiste — întregul sprijin în lupta pentru triumful cauzei sale. Opinia publică din țara noastră a primit cu satisfacție încetarea necondiționată a bombardamentelor asupra R. D. Vietnam, act pozitiv în viața internațională, care constituie numai un început spre soluționarea problemei vietnameze. După părerea partidului și guvernului nostru, soluția pentru lichidarea definitivă a războiului din Vietnam este retragerea trupelor S.U.A. din această țară și crearea tuturor condițiilor pentru ca poporul vietnamez să-și poată exercita dreptul său sacru de a hotărî singur asupra destinelor sale.

măsuri întăresc și conducător al parti- domeniile construc-
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(Urmare din pag. t)cient crescută, culoare neuniformă, porozitate neomogenă, miez puțin elastic și sfărîmicios"). Aceleași „calități" sînt consemnate și de alte buletine de analiză mai vechi. Ele se referă la întreprinderile „23 August", „Herăstrău", „Pionierul".Este cunoscut faptul că în ultima vreme magazinele de specialitate au început să vîndfi pîine de calitate mai bună, rumenă, gustoasă, alături de o gamă de peste 100 noi sortimente. Le găsim de altfel și în prezent la Brașov, Timișoara, Constanța, Sf. Gheorghe etc. La București, continuă însă să se vîndă la unele prăvălii pîine de slabă calitate. Cumpărătorii se întreabă nedumeriți : care este cauza acestei diferențe de la un oraș la altul și uneori chiar de la un cartier la altul 7— Principala cauză — ne explica cu ocazia unei discuții tov. Negreanu, Ministerul— este indicele valoric (al glutenu- lui) scăzut, care diminuează proprietatea de panlficabilitate a făinii. Mă
A.director general în Industriei Alimentare

Actualitatea la fotbal
o drul nale europeni", Manchester United, cînd pe teren propriu, a învins cu scorul de 3—0 (0—0) echipa belgiană Anderlecht. La Amsterdam, Ajax a întrecut cu 2—0 (1—0) pe Fenerbahce Istanbul. în orașul Glasgow, echipa Celtic a dispus cu severul scor de 5—1 (1—1) de formația iugoslavă Steaua Roșie.Alte rezultate: „Cupa cupelor“t Dunfermline (Scoția) — Olimpiakos (Grecia) 4—0 (0—0); Randers Freja (Danemarca) — Sliema Wanderers (Malta) 6—0 (2—0); Porto (Portugalia) — Slovan Bratislava 1—0 (0—0); „Cupa orașelor tîrguri": Dundlak (Irlanda) — Glasgow Rangers (Scoția) 0—3 (0—-1); Olimpique Lyon — Vittoria Setubal (Portugalia) 1—2 (1—1); Leeds United — Napoli 2—0 (0—0); Hibernian (Scoția) — Lokomotiv Leipzig

Au continuat întâlnirile din ca- diferitelor oompetiții intemațio- europene. în „Cupa campionilor ju-
se vor desfășura pe stadioane diferite. Dimineața, de la ora 10,30 pe stadionul Giulești, se va disputa meciul Rapid — Dinamo Bacău. La ora 14, stadionul Republicii va găzdui partida Steaua — Politehnica Iași.Jocurile din țară: Universitatea Craiova — Progresul, Universitatea Cluj — Jiul, Petrolul Ploiești — Dinamo București, Vagonul Arad — F.C. Argeș, A.S.A. I'g. Mureș — Cri- șul, Farul Constanța — U.T.A.

3-1 (3—0).duminică a campio- A de fotbal progra-o Etapa de natului diviziei mează în Capitală două meciuri cars

• A început competiția de fotbal „Cupa super inîer-continentală". în primul meci, desfășurat la Montevideo, Penarol a dispus cu 3—0 (1—0) de Racing Buenos Aires. Cele trei puncte au fost realizate de Roche, Spencer și Carrera. Meciul a fost de slab nivel tehnic, fiind urmărit de 25 000 de spectatori. în cadrul acestei competiții urmează să mai evolueze, la date care vor fi stabilite, și alte e- chipe învingătoare ale „Cupei intercontinentale" ca Real Madrid, Santos ți Intemazionale Milano.

refer, în special, la făina obținută din grîul produs în bazinele cerealiere din care se aprovizionează Capitala. Noi sîntem obligați să lucrăm cu ceea ce ni se dă și, în consecință, rezultă ceea ce se vede.Acesta e oare motivul ? Se știe că în magazine se găsește și pîine bună. Adevărata cauză o constituie faptul, ușor de demonstrat, că nu se dă atenție stabilirii celei mai potrivite lite nu tate. In panificație decurge <
rețete sau cele stabi- se aplică cu rigurozi- unele întreprinderi de ! procesul tehnologic nu conform rețetei. în dorința de a produce cît măi mult nu se respectă timpul de coacere sau se reduce termenul de maturizare a aluatului. Iată deci că neajunsurile nu se datoresc în toate cazurile făinii sau lipsei de gluten, cum încearcă să ne convingă tovarășul director general, ci și calității producției și măsurilor insuficiente de prevenire, și mai ales de sancționare a celor vinovați. înlăturarea tuturor acestor deficiențe ar duce, credem, la îmbunătățirea substanțială a calității pîinii.Specialiștii cu care am discutat sînt de părere că există posibilități pentru a atenua efectele negative ale procentului scăzut de gluten. Rezerve de îmbunătățire a calității sînt chiar în cadrul procesului de producție. „Respectînd cu strictețe rețetele și procesul tehnologic se poate obține, cu aceeași făină, pîine bună".întrucît făina provenită dintr-o serie de județe este de bună calitate, s-ar putea face un transfer și prin amestec să se obțină o făină de calitate corespunzătoare panificației. Se folosește această posibilitate ? Da și nu. Da — pentru că așa se explică de ce produsele unor întreprinderi („Titan" de pildă) sînt bune. Nu — pentru că alte fabrici, după cum ne spun directorul întreprinderii „Victoria" și șeful controlului tehnic de la „Steagul Roșu" nu primesc decît făină cu un indice scăzut de gluten. Unele întreprinderi au primit făină superioară pentru amestec, altora însă nu li s-a trimis. Iată cum este motivată această situație. Directorul general A. Negreanu susține că nu poate fi urmărită „calea" fiecărui sac cu făină, și, ca urmare, se produc și perturbări... Această afirmație surprinde. Se știe doar că grîul se transportă cu vagonul și nu cu sacul, iar documentele de expediție menționează expres indicatorii calitativi ai făinii. Deci, orice „încurcătură" este exclusă. Așadar, trebuie o repartizare mai judicioasă a materiei prime. Directorul general ne mai „servește" încă un argument: „Departamentul valorificării cerealelor nu repartizează grîu bogat în gluten în cantități suficiente". Dar la

departamentul incriminat aflăm situația se prezintă cu totul altfel : repartițiile s-au acordat conform înțelegerii perfectate cu Ministerul Industriei Alimentare.Purtați prin acest labirint al explicațiilor ne-a fost greu să cunoaștem adevărul. Un lucru este cert: făina ajunge adeseori la producător așa cum vine de la furnizor, fără să fie repartizată întreprinderilor în funcție de calitățile ei de panificație. Cît despre măsura în care repartițiile a- coperă necesarul, „părțile" n-ar trebui să uite că discuțiile și înțelegerile dintre ele sînt fără valoare dacă nu au ca rezultat îmbunătățirea a- provizionării cumpărătorilor.Calitatea pîinii ar putea fi îmbunătățită și pe alte căi 7 Desigur, ne răspund specialiștii. De luni de zile se fac tot felul de experiențe, studii, se elaborează noi rețete. Ceea ce intrigă este faptul că aceste studii nu dau rezultatele scontate. zLa toate acestea se adaugă neglijența unor lucrători și ineficienta controlului tehnic de calitate, Să dăm cîteva exemple. In- tr-una din zile, complexului comercial nr. 5 din Drumul Taberei, întreprinderea „23 August" i-a livrat pîine cu impurități, era parcă adunată Dar nimeni nu s-a sesizat, nici măcar controlul de calitate a cărui unică sarcină este de a opri la poarta fabricii produsele necorespunzătoare. Abia la insistențele cumpărătorilor această roasele cerea nu știa se cerceteze... La centrele 200 și 552 sute de pîini necorespunzătoare produse de fabricile „Steagul roșu" și „Victoria" așteptau să fie restituite.In secțiile de producție lucrătorii manipulează pîinea cu multă atenție. La expediție însă, totul se schimbă, încărcătorii tratează lăzile cu pîine de parcă ar fi cu bare de oțel. La destinație, la fel. în fața centrului 552 lăzile erau trîntite cu brutalitate pe caldarîm încît tot praful din drum se depunea pe pîine. De atîta trîntituri noile lăzi de plastic sînt nerecunoscut, praful și murdăria pe ele este de un deget. Se vede n-au fost spălate niciodată.Tov. director general A. greanu motivează calitatea bă a pîinii prin aceea a griului iar întreprinderile vează calitatea aceea a făinii, această așa-zisă „ iar cauzelor subiective nu li se dă atenție. Am discutat problema calității pîinii cu conducători de întreprinderi și ai Trustului de panificație, ai direcției de resort din Ministerul Industriei Alimentare. Pe cînd măsurile și rezultatul așteptat 7

Făina folosită de pe jos.
s-a oprit vînzarea. Despre întîmplare, una din nume- petrecute zilnic, condu- Trustului de panificație nimic. Ni s-a promis că o să

VARȘOVIA 14 (Agerpres). — La Varșovia continuă lucrările Congresului al V-lea al P.M.U.P.în cadrul dezbaterilor din 14 noiembrie au luat cuvîntul printre alții: H. Szafranski, prim-secretar al Comitetului Voievodal de partid Varșovia, W. Jaruzelski, ministrul apărării naționale, Cz. Domagala, prim-secretar al Comitetului de partid Cracovia, I. Loga-Sowinski, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului Central al Sindicatelor.

în numele Partidului Comunist Român, congresul a fost salutat de tovarășul Chivu Stoica, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.Au rostit cuvîntări de salut Bung Quang Minh, membru al C.C. al F.N.E. din Vietnamul de sud, Li En Ho, membru al Comitetului Politic al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, și reprezentanții altor partide comuniste și muncitorești invitate la congres.
VIZITA DELEGAȚIEI

de de căNe- sla-producătoare moti- slabă a pîinit prin Dar nu se înlătură „cauză obiectivă",
MOSCOVA 14. — Corespondentul Agerpres, N. Cristoloveanu, transmite : Joi dimineața, membrii delegației Asociației de prieteniei româno-sovietice, condusă de Gheorghe Roșu, membru al C.C. al P.C.R, prim-vicepreședinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, a făcut o vizită la sediul Uniunii Asociațiilor sovietice de prietenie și relații culturale cu țările străine,

cuacesteial C.C. al Coal
unde au avut o convorbire Nina Popova, președinta uniuni.V. I. Konotop, membru al P.C.U.S., prim-secretarmitetului regional Moscova P.C.U.S., președintele conducerii centrale a Asociației de prietenie sovieto-române, a oferit o masă în cinstea delegației Asociației da prietenie româno-sovietice.
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Pentru restabilirea 
drepturilor legitime 
ale R.P. Chineze la O.N.U.
Intervenția reprezentantului român in Adunarea Generală

I

CORESPONDENȚA 
DIN ROMA 

DE LA NICOLAE PUICEA

începînd de la miezul nopții I de miercuri spre joi, în Italia a ’ fost paralizată aproape întreaga I activitate. Circa 12 milioane de | muncitori din industrie, agri- I cultură, comerț și instituții de , credit au declarat grevă ge- I nerală pe timp de 24 de ore în I sprijinul revendicărilor lor e- conomice și sociale. Aceasta I este prima manifestație uni- | tară pe plan național a ce- I lor trei mari centrale sindicale • — Confederația generală italiană I a muncii (C.G.I.L.), Uniunea ita- • liană a muncii (U.I.L) și Confe- ■ deratia italiană a sindicatelor I oamenilor muncii (C.I.S.L.) — Icare are loc după ruperea uni- * tații sindicale în 1948. |In țară, un mare număr de I întreprinderi industriale, comer- I claie și din agricultură — cu . excepția instituțiilor publice, I care vor declara grevă marți •

NEW YORK 14. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite: în cadrul dezbaterilor din Adunarea Generală a O.N.U. în problema „Restabilirii drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze în O.N.U." au luat cuvîntul, joi dimineața, reprezentanții Zambiei, Madagascarului, Republicii Africii Centrale, României și Nepalului.Reprezentantul permanent al României la O.N.U., ambasadorul Gheor- ghe Diaconescu, a subliniat în intervenția sa „că soluționarea reală și durabilă a marilor probleme ale lumii contemporane nu poate fi concepută astăzi fără participarea Republicii Populare Chineze. împiedicarea R. P. Chineze, timp de a- proape două decenii, de a-și ocupa locul care îi revine de drept în cadrul Organizației Națiunilor Unite s-a dovedit și se dovedește, într-o măsură mereu crescîndă, profund dăunătoare intereselor fundamentale ale organizației*.Reprezentantul român a subliniat că emisarii lui Cian Kai Și, fiind respinși de poporul chinez, nu reprezintă în nici un fel China la Organizația Națiunilor Unite și, ca atare, prezența lor în această organizație este ilegală. Vorbitorul a subliniat că proiectul de rezoluție prin care se propune crearea unui comitet pen

tru „a explora și studia" problema reprezentării Chinei nu ar face de- cît să deschidă calea spre noi tergiversări în rezolvarea pozitivă a a- cestei probleme. Tot în cadrul tentativelor de tergiversare, se înscrie și proiectul de rezoluție procedural prin care se pretinde o majoritate de două treimi pentru reglementarea a- cestei probleme — a subliniat delegatul român, adăugind că „pentru aprobarea sau respingerea de către Adunarea Generală a deplinelor puteri ale reprezentanților statelor membre s-a aplicat întotdeauna, pe bună dreptate, regula majorității simple și nu există nici o rațiune ca în cazul Chinei să se procedeze altfel".Republica Socialistă România se pronunță în mod consecvent pentru restabilirea drepturilor legitime ale acestui stat la O.N.U., guvernul său fiind singurul îndreptățit să reprezinte poporul chinez în relațiile internaționale, precum și pentru excluderea imediată a acelora care pretind că vorbesc șl acționează în numele Chinei — a spus ambasadorul Gh. Diaconescu, amintind de proiectul de rezoluție prezentat în acest sens de delegația română, împreună cu alte 15 state din Asia, Africa, Europa și America Latină.

Ministrul de externe 
al Franței i-a primit 
pe ambasadorul 
României la ParisPARIS 14. — Corespondentul A- gerpres. Al. Gheorghiu, transmite : Miercuri, ministrul afacerilor externe al Franței, Michel Debre, a primit pe Constantin Flitan, ambasadorul Republicii Socialiste România la Paris. Cu acest prilej s-a făcut un schimb de păreri asupra relațiilor româno-franceze, care cunosc o dezvoltare fructuoasă în interesul celor două popoare, al destinderii în Europa și au fost evocate noi posibilități de lărgire a cooperării dintre cele două state.

LUXEMBURG

Ambasadorul român

Aspect de Io mitingul organizat la RomaI 19 noiembrie — și-au încetat I 
I complet activitatea, în timp ce 1 
I instituțiile de credit au funcțio- 1 nat sporadic, fiind deservite ex- I clusiv de personalul de condu- I Icere. Transporturile urbane, în- , treprinderile comunale furni- I zoare de apă, gaz și electricita- I te, telefoanele — dat fiind ca-
Iracterul lor de strict interes ! obștesc — au încetat lucrul în I semn de solidaritate, timp de • Idouă ore. La grevă au mai ade- i rat și alte sindicate ca, de pil- S dă, cele ale lucrătorilor din | teatre și cinematografie, de la , 
I radio și televiziune.Sindicatele au oprit de la I grevă pe muncitorii din zonele 1 
I lovite recent de inundații, pre- I cum și pe cei din industria po- I ligrafică, de la ziare și agenții I Ide presă „pentru a nu lipsi o- * pinia publică, într-un moment | atît de important, de mijloacele | de informare" — după cum se • 
I spune într-un comunicat al sin- j dicatelor. De asemenea, în în- j treprinderile industriale cu > 
I ciclu de . producție continuu. ■sindicatele au asigurat un mini- I mura de permanență cu echipe | speciale de muncitori și tehni- , 
I eleni. Potrivit unor calcule pro- Ivizoriî, greva generală de joi a ] costat economia italiană aproxi- ’ imativ 100 miliarde de lire.Totodată, în întreaga țară au I avut loc adunări și demonstrații I Iîn cadrul cărora au luat cuvîn- ■ tul reprezentanți ai C.G.I.L., I U.I.L. și C.I.S.L. „Greva gene- ] rală de astăzi, precum șl marile 
I manifestații unitare ce se des- Ifăsoară în întreaga Italie — al arătat Agostino Novella, se- • Îcretarul general al C.G.I.L., la i mitingul organizat cu acest pri- | lej la Roma — reprezintă un | fact nou în Istoria recentă a 
I mișcării sindicale din tara noas- Itră. Aceasta este, fără îndoială, 8 un rezultat Important, al politi- • Ici! de unitate sindicală, un im- i bold de a merge înainte pe a- I ceastă cale". |în zilele următoare reorezen- ! fanții sindicatelor se vor întruni Ipentru a analiza rezultatele gre- J vel generale și
{acțiunile ce vor viitor. pentru a stabili fi întreprinse în

în promwmta înțelegerii 
internaționale, a păcii

PARIS 14. — Corespondentul Agerpres, Al. Gheorghiu, transmite : In 
ședința plenară a Conferinței Generale UNESCO a început examinarea 
punctului de pe ordinea de zi cu privire la rolul acestei organizații în 
promovarea păcii, combaterea rasismului și colonialismului.în intervenția sa, acad. Andrei Oțetea a arătat că UNESCO poate și trebuie să joace un rol important în promovarea înțelegerii internaționale, a păcii și drepturilor omului. Vorbitorul a subliniat necesitatea ca UNESCO să-și intensifice acțiunile în această privință în toate sectoarele sale de activitate. El a reamintit poziția guvernului României în problemele păcii și securității internaționale, care constituie probleme vitale ale lumii contemporane ; totodată delegatul român a subliniat că toate țările, mari sau mici, au datoria de a conlucra pentru a promova înțelegerea și colaborarea între popoare. România, a declarat acad. Andrei Oțetea, s-a pronunțat totdeauna în favoarea relațiilor bilaterale și multilaterale și ea militează consecvent pentru cooperarea internațională, pe baza principiilor independenței și suveranității naționale, a egalității în drepturi, a neamestecului în treburile interne și a- vantajului reciproc. România, a a- dăugat el, respectă principiile Cartei O.N.U. și ale actului constitutiv al UNESCO, normele dreptului in

ternațional, interesele superioare ale păcii și militează în mod ferm pentru aplicarea acestor principii în viața internațională.Delegatul român a relevat că UNESCO dispune de mari posibilități și de căi de acțiune atît pe plan teoretic, cît și pe plan practic, pentru a contribui la întărirea păcii în lume. El a sprijinit propunerile făcute de directorul general UNESCO, Rene Maheu, cu privire la activitatea ce urmează a fi întreprinsă de UNESCO pentru promovarea păcii și cooperării internaționale, a drepturilor omului și pentru lichidarea colonialismului și combaterea rasismului.

apele Golfului Delaware (S.U.A.). Datorită unei furtuni izbucnite pe mare, 
cablul care îl atașa de un remorcher a fost rupt, iar nava a rămas In voia 
valurilor. Pînă în prezent, navele marinei americane de coastă nu s-au 

putut apropia de petrolier

Capriciile 
vremii

• Prima zăpadă care a căzut ținui acesta deasupra orașului 
Montreal și a împrejurimilor 
sale a provocat multe greu
tăți autorităților administrati
ve. Marți șl miercuri, datorită 
cantității abundente de zăpadă, 
numeroase autovehicule au fost 
blocate pe străzi, circulația ru
tieră fiind foarte mult îngreu
nată. Școlile au fost închise. 
Circulația navelor pe canalul 
St. Laurențiu a fost întreruptă.• în urma puternicelor visco
le care au bîntuit în ultimele 48 
de ore în regiunile din sudul 
Canadei și nordul S.U.A. un nu
măr de 25 de persoane si-au 
pierdut viața

e In contrast cu aceasta, în 
statul Sao Paulo (Brazilia), 195 
de copii au încetat din viață 
din cauza deshidratării în ulti
mele 40 de zile, 46 de decese 
fiind înregistrate în primele 11 
zile ale lunii noiembrie. Statul 
Sao Paulo a fost lovit de un 
val de căldură care o atins, 
timp de două săptămîni, tem
peraturi pînă la 45 grade la 
umbră.

Okinawa va a- de străbătut un foarte acciden-

după ziarul

CORESPONDENȚA 
DIN TOKIO DE LA 

FLOREA ȚUIU

atare, cate- eveni- au

centru de
se ce a primit Ferdinand înaltul comi-

prim-secretar Cehoslovacia, a intitulat: „Sar- ale partidului imediat urmă-

U. C. i.

asemenea, liderii
ele de diversele gru- Okma-lui guvern al

Okinawa spune Nu
și-a prezentat scrisorile I foazglgr americane!

de acreditareLUXEMBURG 14 (Agerpres). — Alexandru Lăzăreanu, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Luxemburg, cu reședința la Bruxelles, a prezentat scrisorile de acreditare Marelui Duce Jean al Luxemburgului.Cu această ocazie. Marele Duce Jean s-a întreținut cordial cu ambasadorul român.
PLENARA C.C. AL P.C.
DIN CEHOSLOVACIAPRAGA 14 (Agerpres). — După cum anunță agenția C.T.K., la 14 noiembrie, la Praga, s-a deschis Plenara Comitetului Central al P.C. din Cehoslovacia. La plenară participă membri și membri suple- anți ai Comitetului Central, membri ai Comisiei centrale de control și ai Comisiei de revizie a partidului. Ca invitați participă comu-

niști — membri ai guvernului și reprezentanți ai organizațiilor obștești.La primul punct al ordinii de zi, Alexander Dubcek, al C.C. al P.C. din prezentat raportul cinile principale pentru perioada toare".
Ședința comună

BELGRAD 14 (Agerpres). — La 14 noiembrie a avut loc la Belgrad o ședință comună a Prezidiului și Comitetului Executiv al C.C. al U.C.I., prezidată de losip Broz Tito, președintele U.C.I. Au fost examinate situația internațională actuală, traducerea în viață a hotărîrilor Plenarei a 10-a a C.C. al U.C.I. și desfășurarea pregătirilor pentru Congresul al IX-lea al U.C.I.S-a subliniat necesitatea desfășurării în continuare a activității Iugoslaviei pe plan internațional, în conformitate cu politica de neangajare și principiile respectării independenței, suveranității, neamestecului, dreptului la calea autonomă de dezvoltare și de colaborare egală în drepturi cu toate țările și toate partidele și mișcările progresiste și democratice.La ședință s-a constatat că în urma Plenarei a 10-a a C.C. al U.C.I. s-a înfăptuit un grad înalt de unitate și s-a desfășurat o largă activitate a oamenilor muncii, re- comandîndu-se totodată ca unita-

tea realizată șl rezultatele obținute să fie consolidate în continuare.De asemenea, au fost examinate pregătirile în al IX-lea al privind data mentele care discuții publice, sărbătorirea celei de-a 50-a aniversări a U.C.I. și invitarea delegațiilor străine la Congresul al IX-lea al U.C.I. și la sărbătorirea U.C.I.

vederea Congresului U.C.I., propunerile congresului, docu- vor fi supuse unei

, Victoria lui Chobyo . Yara, candidatul co-• mun al partidelor de• opoziție din Okinawa j la alegerile pentru de- j semnarea șefului pu- . terii executive și a■ membrilor noului par-• lament, a produs o vie : reacție în cercurile■ politice de la Tokio,■ dată fiind semnifica- j ția majoră a acestui j eveniment. Corpul e- . lectoral — prin alege-■ rea făcută — s-a pronunțat în favoarea realipirii imediate șij necondiționate a Okinawei la Japonia. Es- . te cunoscut că acesta a fost punctul-cheie al platformei electorale a candidatului opoziției, care s-a pronunțat, . totodată, împotriva prezentei bazelor militare americane pe insulele Ryukyu. Libe- ral-democrații, care continuă să-și mențină controlul în micul parlament unicameral al insulelor Ryukyu, prin cele 17 locuri din totalul de 32 (înainte de alegeri aveau 18), au încercat în zadar în timpul campaniei e- lectorale să concetățenilor lor dată fiind economiei de bazele mericane, rea insulelor ar fi pre- ' matură. Respingerea ’ formulei de „integrare j treptată" a insulelor . Ryukyu la Japonia —■ program susținut de 1 Partidul liberal-demo- ‘ crat — exprimă deci j voința majorității insularilor.Alegerile ca incluse aici în goria marilor mente ale anului, numeroase implicații, determinate de atitudinea adoptată față de

explice că, dependența Okinawei militare a- retroceda-

Iii

„Sfytămina
ro/nâneasca"
fa Lini (Austria)

Adunarea generală 
a Academiei

Lip

PARIS 14. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Joi a avut 
loc o ședință publică a Adună
rii Generale a Academiei Lumii 
Latine, for care reunește perso
nalități culturale și științifice 
marcante din țările de limbă și 
civilizație latină, printre care și 
din România. La ședință au 
participat Paulo de Berredo 
Carneiro (Brazilia), președintele 
Academiei Lumii Latine, și alti 
membri marcanți. Printre cei ca
re au ținut comunicări s-a aflat 
și acad. Andrei Oțetea (Româ
nia), vicepreședinte al Acade
miei Latine. Vorbind despre „La
tinitatea orientală", acesta a e- 
vocat evoluția latinității orien
tale din secolul 2 î.e.n., conti
nuitatea poporului român pe te
ritoriul daco-roman.

Președintele Academiei Repu
blicii Socialiste România, Miron 
Nicolescu, a oferit în dar acestei 
academii o colecție din traduce
rile apărute în România în ulti
mii trei ani din literatura țări
lor de limbă latină.

12

pări politice japoneze și de influența pe care o vor exercita asupra situației politice din Japonia. Se apreciază între altele că programul premierului Sato de retrocedare a Okinawei într-o perioadă de doi-trei ani (aproape identic cu al Partidului liberal democrat din Ryukyu) trebuie să fie reexaminat și revizuit. în- trucît, „teama fată de bazele nucleare este la locuitorii Okinawei mai puternică decît

s-a crezut pînă acum în Japonia" - cum opinează „Yomiuri".Totodată, victoria lui Yara are repercusiuni directe pentru P.L.D. din Japonia. Ea a intensificat lupta dintre fracțiunile partidului înainte de alegerea noului președinte. Se consideră că la convenția partidului din 27 noiembrie. Sato va avea de înfruntat o opoziție mai puternică din partea celorlalți candidați la președinție. Pentru guvern — se apreciază în cercurile politice de la Tokio — Yara va fi un partener incomod, iar politica sa in ce privește vea teren tat.De conservatori de la Tokio nu-și ascund neliniștea fată de planurile de viitor ale nou-

wei de sub conducerea lui Yara, în perspectiva campaniei din 1970, cînd se va da lupta decisivă pentru menținerea sau lichidarea tratatului de securitate japono-a- merican (care expiră atunci).în ce privește Statele Unite, observatorii notează iritarea autorităților ocupante în fata acestor rezultate. S-ar putea crede că, probabil, S.U.A. regretă faptul de a fi autorizat, pentru prima dată după 23 de ani. alegerea prin vot universal a șefului e- xecutiv al insulelor Ryukyu. Cu cei 50 000 de soldați și circa o sută de baze și instalații militare, Okinawa reprezintă stîlpul central al sistemului militar american în Extremul Orient. Pe drumul către Vietnam, a- cesta este un logistic și un punct tranzit capital.In aceste condiții poate înțelege cu sentimente generalul Unger, sar american, declarația lui Yara în sensul că intenționează să înceapă imediat campania pentru retroce-' darea insulelor.Victoria candldatu- ' lui comun al opoziției, Yara, care urmează să fie instalat oficial, la 1 decembrie, este / a- preciată de partidul comunist ca un sprijin acordat de locuitorii Okinawei platformei partidelor de stînga. care cer renunțarea la tratatul de securitate japono-a- merican șl retrocedarea imediată si necondiționată a insulelorRyukyu.

presa

transmits
VIENA 14 — Corespondentul

Agerpres, P. Stăncescu, transmite. 
La Linz (Austria) a luat sfîrșit „Săp
tămâna românească". In această pe
rioadă aici au fost deschise expo
ziții cuprinzînd imagini din viața 
și realizările poporului român

Despre realizările economice 
și sociale ale poporului român a 
vorbit la postul de radio local prof 
univ. dr. Hanns Leo Mikoletzky, 
director general al Arhivelor aus
triece de stat Au luat, de asemenea 
cuvîntul la postul de radio, am 
basadorul României la Viena. 
Gheorghe Pele, și Nicolae Dumi
trescu, șeful Agenției comerciale 
române la Viena.

La Barcelona au avut loc ciocniriîntre p01^ 4uden^ de la Facultatea de științe economice. Tulburările au fost declanșate de polițiștii care au intervenit pentru a împrăștia studenții adunați în clădirea facultății, unde-.țineau un miting. în cursul ciocnirilor, mai multe persoane au fost rănite și au fost operate arestări.
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In timp ce agențiile de presă 
anglo-rhodesian și posibilitatea

transmit știri despre reluarea dialogului
. . realizării unui compromis, populația afri

cană majoritară continuă să se afle închisă după gratiile... apartheidului

auto- 
in 

no- 
no- 
ju- 
de 
a-

Zborul stației cosmice 
mate „Zond-6“, lansată 
Uniunea Sovietică la 10 
iembrie, continuă. La 14 
iernbrie stația a trecut in 
rul Lunii la o distanță
2 420 kilometri de suprafața 
cesteia.

Potrivit programului, la 
noiembrie a fost efectuată co
rectarea traiectoriei urmate de 
„Zond-6“. După orientarea in 
spațiu a fost pornit motorul 
care a dat stației impulsul de 
corecție, după care „Zond-6" 
s-a plasat pe traiectoria care 
i-a asigurat trecerea la distan-

trecerii stației automate sovie
tice în jurul Lunii s-a efec
tuat explorarea caracteristi
cilor fizice ale spațiului peri
lunar.

Centrul de calcul de pe 
Pămînt menține legături sta
bile prin radio și recepțio
nează știrile transmise de apa
ratele de memorizare insta.ate 
la bordul stației. Aparatele 
instalate la bordul stației 
„Zond-6" funcționează normal, 
temperatura și presiunea ae
rului din interiorul ei se păs
trează în limitele parametrilor 
prestabiliți.

Cei trei cetățeni care au fost arestați sîmbăîa trecută 
la New York su^ acuzația de a fi pus la cale un complot în scopul asasinării președintelui ales al S.U.A., Richard Nixon, au fost inculpați oficial de un tribunal din districtul Brooklyn. împotriva lor au fost reținute patru capete de acuzare, între care încercarea de a recruta persoane în vederea comiterii unei crime și deținerea ilegală de arme. între timp, s-a anunțat că poliția din New York și Ministerul Justiției al S.U.A. continuă cercetările pentru a stabili dacă acest complot a avut ramificații mai vaste și dacă a existat vreo legătură între cei trei și Sirhan Sirhan, asasinul senatorului Robert Kennedy.

Autoitățile pakistaneze 
au interzis adunările pu
blice 'a l-al10re Ș> în alte orașe, în urma manifestațiilor studențești provocate de arestarea principalului lider al opoziției, Zulfikar Aii Bhutto, relatează agențiile de presă. Agenția France Presse precizează că au fost arestați 15 lideri din opoziție.

Joi a avut loc inaugura
rea agențiilor O.N.T. Carpați 
și TAR0M din Roma. A luat cuvîntul Petrache Trofin, vicepreședinte al Oficiului Național de Turism. Cu acest prilej, ambasadorul Republicii Socialiste România la Roma, Comei Burtică, a oferit o gală de filme documentare urmată de un cocteil.

Andrei Gromîko, minis
trul afacerilor externe al 
O.S.S., a sosit joi la Budapesta, într-o vizită oficială la invitația lui Jănos Peter, ministrul afacerilor externe al R. P. Ungare.

Președintele Nasser8 sem- nat joi decretul de dizolvare a Adunării Naționale. Difuzînd această știre, radio Cairo menționează că urmează să fie aleasă o nouă Cameră. Cetățenii vor fi chemați în fața urnelor la începutul anului viitor, urmînd ca Adunarea Națională în noua sa componență să se întrunească în luna februarie 1969.
Mansfield la Belgrad. Pre- ședintele Comisiei Vecei ' Federale a Skupștinei Federale pentru afacerile externe și relațiile internaționale, Ve- liko Miciunovici, a primit pe senatorul Mike Mansfield, liderul majorității democrate dfn Senatul american, care se află într-o vizită în Iugoslavia. în cursul convorbirii care a avut loc cu acest prilej s-a făcut un schimb de păreri cu privire la unele probleme internaționale de interes comun.
0 seară culturalăa avut loe 

miercuri la sediul din Oslo al Asocia
ției norvegiene pentru relațiile cultu
rale cu România. Cu acest prilej 
al doilea președinte al Stortingului 
norvegian, Leif Granli, care este tot
odată și președintele comisiei lărgite 
pentru afacerile externe, a împărtășit 
celor prezenți impresii din călătoria 
făcută anul acesta în România în 
fruntea unei delegații parlamentare. 
Vorbitorul a avut cuvinte de caldă 
apreciere pentru România. A urmai 
vizionarea filmului românesc de scurt 
metraj „România, țara vacanțelor".

La al Ill-lea Festival In
ternațional al filmului pen
tru COpii de Teheran, filmul „Naică pleacă la București" a obținut premiu] special al Ministerului Educației iranian (diplomă și statuetă de aur). Premiul a fost înmînat de împărăteasa Farah.
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