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Tovarăși Nicolae Ceaușescu 
a primit pe tovarășul 

M. A. leseciko, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri 

al U.R.S.S.
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•l IN DUBA TEREA ÎNTREGULUI POPOR

VIITORUL PA TRIfl SOCIALISTS

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, a 
primit miercuri la amiază, la Man
galia Nord, pe tovarășul M. A. Le- 
seciko, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., care se află 
în tara noastră pentru a participa 
la lucrările celei de-a 3-a sesiuni 
a Comisiei interguvemamentale 
româno-sovietice de colaborare eco
nomică.

La primire au luat parte Gheor- 
ghe Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, și Radu 
Constantinescu, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de colabo
rare și cooperare economică și teh
nică.

Oaspetele a fost însoțit de I. S. 
Ilin, însărcinatul cu afaceri ad-in-

terim al Uniunii Sovietice la Bucu
rești, de M. Misnik, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Planifi
cării al U.R.S.S., de I. Arhipov, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Relații Economice 
Externe al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

In cursul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea Rela
țiilor prietenești dintre România șl 
Uniunea Sovietică, subliniindu-se 
hotărîrea comună de a lărgi și 
adînci colaborarea și cooperarea e- 
conomică și tehnico-științifică din
tre cele două țări spre binele celor 
două popoare, al cauzei socialismu
lui și păcii.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.
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CONGRES, Cadența
ceîei mai tinere

Scrisoarea plenarei coloane

'Ampla dezbatere a Tezelor și a proiectului de Directive ale Congresului al X-lea al P.C.R. a dat un puternic impuls activității creatoare 
a oamenilor muncii din județul Iași. Pretutindeni în județ, în întreprin
derile industriale și de construcții, în unitățile socialiste din agricul
tură, în instituțiile de cultură și în alte sectoare ale vieții sociale, culturale și artistice, reflecțiile — unanime, cum s-a desprins cu prilejul adunărilor de dezbatere a acestor documente — reconfirmă caracterul științific, realist al politicii partidului nostru, activitatea sa neobosită, pătrunsă de o concepție și o gîn- dire mereu novatoare, de înaltă responsabilitate față de popor și destinele națiunii noastre socialiste.însuflețiți de mărețele perspective 
de dezvoltare economică, de progres multilateral al patriei noastre, cu claritate precizate în proiectul de Directive, colectivele din unitățile economice ale județului nostru se străduiesc să obțină noi și importante rezultate în îndeplinirea sarcinilor de plan și a angajamentelor luate în întrecerea socialistă ce se desfășoară în cinstea Congresului al X-lea al partidului și a celei de-a XXV-a aniversări a eliberării patriei. Recent, într-o plenară , a comitetului județean de partid, •au analizat pe larg rezultatele obținute pînă în prezent, s-au identificat anumite rezerve, ca și deficiențele care mai există în unele domenii, stabilindu-se măsuri pentru înlăturarea neajunsurilor respective, în general pentru obținerea u- nei mai înalte eficiente în întreaga activitate economică.Ce arată bilanțul pe primul semestru al acestui penultim an al cincinalului ? Eforturile oamenilor muncii din unitățile industriale s-au concretizat într-o producție globală suplimentară în valoare de peste 146 milioane de lei, fiind depășit astfel angajamentul pe întregul an luat de conferința organizației noastre județene de partid. Au fost, de asemenea, îndeplinite și prevederile din angajament la producția marfă vîndută și încasată, al cărei nivel a fost cu 2,6 la sută mai mare față de plan, la economii și beneficii peste plan. O mare parte din produsele realizate au fost livrate pe piața externă, planul de livrări la export fiind depășit cu 40,2 milioane lei.Rezultatele amintite sînt rodul muncii susținute, pline de elan a colectivelor din fabrici și uzine, al preocupării lor perseverente pentru perfectionarea organizării producției și a muncii, folosirea deplină a capacităților de producție și a forței de muncă. Ele sînt, totodată, efectul creșterii competenței,, a experienței organelor și organizațiilor de partid în conducerea activității economice, în mobilizarea muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor la înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al IX-lea al partidului.Desigur, succesele obținute sînt demne de luat în seamă. Plenara comitetului județean de partid a a- tras totuși atenția că ele nu trebuie să constituie un motiv de automul- țumire, de scădere a căutărilor novatoare, mai ales că există unele unități economice, printre care U- zina de prelucrare a maselor plasj tice și întreprinderea poligrafică din Iași, întreprinderea economică

Miu DOBRESCU 
prim-secretar al Comitetului 

județean lași al P.C.R.

dePașcani, unde se mențin o serie neajunsuri care au determinat ne- realizarea unor indicatori de plan, în aceste unităti, restanțele la producția marfă vîndută și încasată se ridică la circa 42 milioane lei. în întreprinderile amintite, la care se adaugă nu s-a timente cipale.Examinarea exigentă a neajunsurilor din aceste unități a dus la concluzia că ele sînt urmarea insuficientei preocupări a .comitetelor de direcție pentru organizarea atentă a locurilor .de muncă, îmbunătă-

și Uzina mecanică Nicolina, realizat nici planul pe sor- la 10 dintre produsele prin-

țirea ritmicității producției și aprovizionarea operativă cu materii prime și materiale. în același timp, s-au constatat anumite dereglări în cooperarea economică dintre întreprinderile din județ, ca și cu unități din alte județe ale țării. Cunoscînd acest lucru, comitetul ludețean de partid a hotărît ca membrii biroului să a- jute îndeaproape organizațiile de partid și comitetele de direcție din unitățile rămase în urmă la un indicator sau altul al planului, pentru depășirea greutăților și soluționarea problemelor dificile. în acest scop, este însă nevoie de un sprijin mai eficace al forurilor de resort din minister și din alte organe economice centrale, care trebuie să se concretizeze mai ales în domeniul îmbunătățirii aprovizionării cu materiale, ca și în cel al asigurării unei mai mari stabilități a sarcinilor de plan.Prima cerință merită o examinare aparte. După cum se subliniază în

Consiliului național

al inginerilor și tehnicienilor
a

(Continuare în pag. a IlI-a)

întrunit în plenară, Consiliul național al inginerilor și tehnicienilor dezbătut, într-o atmosferă plină de entuziasm și încredere, Tezele Comitetului Central al Partidului Comunist Român pentru Congresul al X-lea al partidului și proiectul de Directive privind planul cincinal pe anii 1971— 1975 și liniile directoare ale dezvoltării economiei naționale pe perioada 1976—1980.Intelectualitatea tehnică privește cu mîndrie patriotică și își exprimă adeziunea deplină la mărețul program de dezvoltare a economiei, științei și culturii, cuprins în documentele de înaltă valoare teoretică și practică elaborate de Comitetul Central, care jalonează direcțiile principale ale progresului societății noastre pe drumul desăvîrșirii construcției socialiste.Trecînd în revistă cu îndreptățită satisfacție participarea activă a intelectualității tehnice, sub conducerea partidului, la înfăptuirea marilor obiective din anii construcției socialiste, plenara Consiliului național al inginerilor și tehnicienilor a exprimat hotărîrea unanimă a tuturor cadrelor tehnice de a-și aduce cu devotament și abnegație contribuția la realizarea prevederilor cuprinse în. documentele., de excepțională însemnătate pențru destinele țării.Politica consecventă a Partidului Comunist Român de valorificare superioară a tuturor resurselor țării, de utilizare intensivă a întregului potențial de producție pe baza cuceririlor revoluției tehnico-științifice contemporane, creează condițiile pentru ca toți inginerii șl tehnicienii să-șl manifeste
(Continuare în pag. a III-a)

Scrisoarea plenarei Consiliului

oamenilor muncii de naționalitate

germană din RomâniaPlenara Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană din Republica Socialistă România, întrunită pentru a dezbate Tezele Comitetului Central al Partidului Comunist Român pentru Congresul al X-lea al partidului și ptoiectul de Directive privind planul cincinal pe anii 1971 — 1975 si liniile directoare ale dezvoltării economiei naționale pe perioada 1976—1980, își exprimă adeziunea totală față de linia politică generală a partidului nostru și entuziasmul față de aceste documente atît de importante pentru viitorul țării noastre, pentru propășirea continuă a întregului popor.Aceste documente de mare valoare teoretică și practică au fost primite de populația de naționalitate germană din întreaga țară, la fel ca de întregul popor, cu interes și entuziasm, cu convingerea că ele sînt de însemnătate istorică în opera de desăvîrșire a construcției socialismului în patria noastră comună. La dezbaterea lor în cadrul organizațiilor de partid și al Frontului Unității Socialiste participă. împreună cu toți cetățenii patriei noastre, și oamenii muncii germani, care își exprimă hotărîrea fermă de a contribui din plin la înfăptuirea mărețelor țeluri stabilite în documenteAceste documente, care schițează clar și în mod științific însoritul viitor al nostru și al copiilor noștri, au apărut în zilele premergătoare marii sărbători — aniversarea unui sfert de veac de la eliberarea patriei de sub jugul fascist Pornind de la rezultatele construcției socialiste care adeveresc pe deplin justețea liniei politice generale a partidului, aprobăm întru totul orientarea fermă spre continuarea în ritm susținut a dezvoltării economiei și în primu1 rînd a industriei, baza progresului întregii țări, a ridicării necontenite a nivelului de trai, a satisfacerii nevoilor rituale ale maselor largi de oameni ai munciiIn cadrul dezbaterilor cu ocazia plenarei s-a apreciat faptul că lărgirea democrației socialiste se află și pe mai trul preocupării partidului. Oamenii muncii, indiferent de
(Continuare în pag. a III-a)

materiale și spi-în mod deosebit departe în cen- naționaiitate, au
într-una din secțiile Uzinei de 
fibre sintetice din lași, a cărei 
capacitate anuală ajunge la 

10 000 tone fibre poliestericeFoto : Gh. Vințilă

Telegramă
Excelenței Sale

Domnului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România 

BUCUREȘTI
Vă mulțumesc sincer pentru amabila felicitare adresată cu prilejul 

numirii mele în funcția de președinte al Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de Sud.

Am convingerea fermă că, dezvoltînd marile victorii obținute pînă 
acum, bucurîndu-se de sprijinul și ajutorul activ al Republicii Socialiste 
România, al țărilor socialiste și al popoarelor progresiste din lume, popu
lația și Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud vor duce cu fermitate lupta pînă la victorie, pentru eliberarea 
Sudului, apărarea Nordului, spre reunificarea pașnică a patriei, contri
buind astfel la apărarea păcii în Asia și în lume.

Primiți, vă rog, Excelență, expresia sentimentelor mele cele mai 
distinse.

Arhitect HUYNH TAN PHAT 
președintele Guvernului 
Revoluționar Provizoriu 

al Republicii Vietnamului 
de Sud
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Inginerul Nicolae Dincă, șeful serviciului tehnic-complexe de la Uzinele „23 August", încearcă, în fața mea, un moment de nedumerire. I l-a provocat o întrebare, o simplă întrebare pe care i-am pus-o ; recunosc, acum cînd scriu, că se distingea prin simplism, că... Dar s-o transcriu :— Puteți să faceți o comparație între condițiile în care ați învățat dv. meseria în 1946 și cele în care o învață ucenicii astăzi 7(Eram încă sub impresia unei recente răsfoiri a colecției ziarului nostru din anii 1945—46. îmi rămăseseră în minte cîteva titluri : „Un patron 
care recurge la violen
ță", „Ucenicii — pradă 
mizeriei, subalimenta- 
ției și bolilor", „Pus 
la munci periculoase, 
un ucenic de 15 ani 
rămîne infirm pe via
ță". Am citat doar cîteva dintre ele. Tabloul reconstituit după aceste articole este un act de acuzare, încă

unul, a exploatării | și este, prin contrast, un motiv de meditație).Inginerul Dincă este nedumerit de întrebarea mea. Și are dreptate. După ce am dis-
Reportaj de 
George-Radu 
CHIROV1CI

cutat cu mai mulți foști ucenici, astăzi oameni cu tîmplele încărunțite, după ce am văzut un complex școlar, am înțeles enormitatea cererii mele. Cine, și cum ar putea Să compare două stări, două feluri de a trăi, două universuri fundamental deosebite cum sînt acestea, stînd fiecare sub semnul altei zodii, reprezentînd. fiecare, concentrat, două ipostaze esențial deosebite ale. condiției muncitorului 7 O corn-

parație, desigur, se poate face; orice se poate compara. Dar. în nici un caz, întrebării mele, inginerul Dincă nu-i putea răspunde prin cîteva fraze...
★A vorbi despre ucenicii de odinioară și despre ucenicii din zilele noastre înseamnă a clasa două toriei. cestei coloane ! concentrat, clasei muncitoare. Aici putem desluși, într-un fel poate mai limpede decît în altă parte, liniile de forță, trăsăturile sintetizatoare ale unui portret în schimbare revoluționară • muncitorimea românească, clasă asuprită — muncitorimea românească. clasă conducătoare, responsabilă de soarta națiunii.— Ce era ucenicia la Malaxa 7 — reia

vorbi despre muncitoare în înfățișări ale Is- în destinul a- celei mai tinere se citește, destinul

(Continuare 
în pag. a V-a)
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PENTRU LIBERTATE
Interviu cu AGOSTINHO NETO,

președintele Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei

© 0 treime a țării a fost eliberata © începuturile unei noi 
administrații ® „Gratitudine pentru sprijinul internațio
nalist al României"Conducător al Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), doctor în medicină și poet remarcabil, Agostinho Neto este o personalitate marcantă a vieții politice africane, un exemplu viu de activitate neobosită în slujba afirmării drepturilor la existență independentă a poporului angolez. Cu prilejul vizitei sale în țara noastră, domnia sa a avut amabilitatea ziarului „Scînteia“.

Opinia publică din țara 
noastră urmărește cu sentimen
te de profrmdă solidaritate 
simpatie lupta de eliberare

El (O ®

PERSECUTAT DE BIROCRAȚIE
9

Mercur inWzfe In pragul

să răspundă la unele întrebări ale

în ritmuriDezvoltareafără precedent a Capitalei, apariția,apariția, pe zone întinse, a noi cartiere (23 000 de apartamente numai la nivelul acestui an. un volum și mai mare de construcții fiind prevăzut pentru anii următori) creează însemnate deplasări și concentrări demografice în spațiul orașului, care impun perfecționarea rețelei de deservire a cetățenilor, o mai bună amplasare și folosire a spatiilor comerciale existente. Tocmai de aceea, în afară de centrul comercial tradițional, comercianții au îm- pînzit (cel puțin în „pro- s—,_..ț cartierele noi cuiecte")o vastă rețea de deservire. Pe de o parte pentru a în- tîmpina cererea și, în același timp, din respect pentru cumpărători, mai clar spus — pentru a-i scuti de drumuri, pentru a nu-i pune în situația să-și irosească timpul.Și acum e cazul să facem

o precizare : ce fel de unități trebuie sau ar trebui să fie deschise — cu prioritate — în cartierele noi sau mărginașe 7 Magazine, să zicem, pentru desfacerea produselor de artizanat 7 Ar fi poate indicat să funcționeze acolo, cu precădere, magazine pentru piese de schimb auto-moto 7 Firește, o asemenea za absurdul motiv că Balta Albă, cumpără, în fiecare dimineață, cîte-o ie, pistoane, motoare și alte asemenea articole. Atunci, care ar trebui să fie profilul magazinelor din cartiere 7 Indiscutabil, aceste magazine trebuie să răspundă unor cerințe curente. înainte de toate, omul cumpără dimineața (doar știm cu toții), pîine, lapte, mezeluri, carne, legume. Iată de ce însemnările noastre se vor referi. în mod expres, la amplasarea, în diferitele

practică ar fri- Din simplul cetățeanul din de pildă, nu-și

> cartiere, a unităților comerciale alimentare de cerință diurnă.Pentru edificarea cititorului, facem, la început, apel Ia cîteva date statistice. în Capitală, comerțul alimentar este reprezentat de aproximativ 2 500 de magazine și unităti volante (to- nete. cărucioare, chioșcuri și rulote). în plus, am fost informați că o bună parte din planul de măsuri, preconizat de Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului București pentru dezvoltarea rețelei comerciale, se referă la suplimentarea operativă, în funcție de nevoi, a rețelei cu un număr important de unități volante și sezoniere de toate categoriile. O creștere substanțială, în acest sens, înregistrează comerțul cu produse agroalimentare : peste 50 de tonete și chioșcuri au fost sau sînt în curs de deschidere de către întreprinderea „Gostat11

a Departamentului I.A.S. și 300 de puncte de vînzare — chioșcuri, cărucioare, to- nete — formează zestrea suplimentară a întreprinderii de legume-fructe. Multe dintre aceste puncte de desfacere au fost amplasate între blocurile din cartierele noi. în piețe, în apropierea unor magazine, la importante întretăieri de străzi cu vie circulație. Așa sună informarea din punct de vedere teoretic. Dar... practic 7 Practic, o parte a locuitorilor noilor cartiere sînt încă nevoiți să-și facă tîrguielile în centre de aprovizionare aflate uneori Ia distante apreciabile de domiciliu. De ce 7 Sînt insuficiente cele 2 500 de unități comerciale cu profil alimentar ? Nu este bine amplasată rețeaua magazinelor în discuție 7 Nu sînt bine aprovizionate 7 Nu este bine chivernisit spațiul comercial existent 7 Răspunsurile vor reieși din ob-

Si 
a

O

servațiile culese la fața locului de către semnatarii articolului de față....Ne aflam, deunăzi, în- tr-unul dintre cartierele cele mai tinere ale Bucu- reștiului : cartierul Berceni în tot cartierul respectiv — mari și late, cum se spune — două complexe comerciale (firește, pe măsură ce cartierul se dezvoltă, vor fi deschise, treptat, și altele).Un complex comercial amplasat într-un cartier nou și realizat în funcție de cerere trebuie să fie alcătuit, negreșit, în funcție de practica și teoria co
merțului, adică din unități alimentare solicitate zilnic de locatarii blocurilor. Și cum se prezintă, de pildă, complexul din Berceni 17

Gh. GRAURE 
Al. PLÂIEȘU

(Continuare în pag. a II-a)

poporului din țara dv. Sînt 
noscute succesele însemnate 
bîndite în această luptă împo
triva colonialiștilor portughezi 
de către forțele patriotice din 
Angola grupate în M.P.L.A. 
V-arn ruga ca, în succesiunea 
cronologică a evenimentelor, si 
relatați cititorilor noștri prin
cipalele caracteristici ale evo
luției luptei de eliberare.

CU- 
do-

De-a lungul celor dominație colonială pra Angolei. poporul tării noastre și-a manifestat nu o dată împotrivirea fată de cotropitorii străini. O scurtă incursiune în istoria acestei perioade ne demonstrează din plin acest lucru. Ea este punctată de numeroase răscoale spontane care au fost înăbușite în sînge de colonialiști. în mod organizat. lupta de eliberare a început însă la 4 februarie 1961. cînd combatanții Mișcării Populare pentru E- liberarea Angolei - M.P.L.A - au atacat închisoarea centrală din capitala tării. Luanda, pentru a elibera pe tovarășii noștri întemnițați da colonialiștii portughezi. Curînd flacăra insurecției s-a extins în districtele Luanda. Zaire și Uige. Astăzi acțiuni militare în 10 districte ale Angolei. fronturi de luptă în cinci zone politi- co-militare Deși efectivul forțelor armate colonialiste dislocate în Angola a crescut de la 30 000 în 1961 la 70 000 în prezent, iar cheltuielile militare ale Lisabonei ating 40 la sută din bugetul țării, mișcarea noastră de eliberare dobîndește noi și noi
CAPLESCU

A. BUMBAC j

cinci secole de portugheză asu-

Cuanza-Norte, se desfășoară dintre cele 15 S-au creat

R.

(Continuare în pag. a V-a) J
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FAPTUL
EES®!

DIVERS
Tapiserie 
florală

Prezența
„omului în halat alb" 
lîngă cel în salopetă

Frumosul parc din Piața Trandafirilor — Tîrgu Mureș și-a completat decorul cu cîteva noi podoabe. Este vorba de un ceas de flori, cîntător, cu diametrul de aproape 6 m, un „covor” de inspirație folclorică, lung de peste 200 metri, precum și un mare rond de aceeași factură. Pentru „brodarea" imensului covor floral au fost necesare peste 300 000 de fire de begonii, iriși, petunii etc. Semnatarii acestei adevărate o- pere de artă sînt : floricultorul Ioan Suciu și ceasornicarul Ta- maș Eugen.
S-au pierdut 
patru viețiUn tragic accident de circulație s-a petrecut la 6 iulie în jurul orelor 21, pe drumul național 10, mai precis în satul Zăbrâtău, comuna Sita Buzăului, (Covasna). Șoferul Buzea Gh. conducea autobasculanta 31 BV 1 482, proprietatea întreprinderii de mecanizare a transporturilor forestiere. După un chef prelungit, circula cu o viteză excesivă pe partea stingă a părții carosabile. Intîlnind autoduba 31 BV 4 253, care circula din sens opus, n-a mai putut stăpîni volanul. S-a produs o tamponare cu urmări deosebit de grave : patru morți și șase răniți.
Alt fotbalist
în culpă?Nu știi ce să mai crezi I Iată un caz nou de huliganism, să- vîrșit de un fotbalist. Deunăzi, Ioan Mureșan de Ia A.S.A. Tg. Mureș, aflat sub influența băuturilor alcoolice, a comis un viol. Organele de cercetare penală au anchetat cazul, întocmind dosarul de trimitere în judecată Atacantul (la figurat și la propriu) de la A.S.A. s-a retras astfel din activitatea sportivă. Era și cazul. Frecvența unor asemenea fapte în rîn- dul fotbaliștilor nu spune nimic organelor responsabile 7
Rătăcit 
m pădureLuînd cu ei și pe cei trei pii minori, soții Mihaly, domco-.. ... limbați în orașul Vlăhița, au plecat la curățitul pășunii, la circa 10 km de oraș. S-au apucat de lucru, lăsînd copiii să .se joace. Tn jurul orei 14 soții Mi- haly au făcut o pauză, timp în care s-au dus să vadă dacă copiii mai sînt acolo unde i-au lăsat. Au rămas surprinși cons- tatînd că dintre copii lipsea Andraș, în etate de 2 ani și 3 luni. Sesizată, miliția a luat măsuri urgente pentru găsirea copilului. Cu concursul a 150 de cetățeni, în special pădurari și vînători, care cunoșteau bine locurile (cercetările au durat pînă la ora 3,30 noaptea) l-au găsit pe copil dormind liniștit intr-un boschet, la o distanță de doi kilometri de locul dispariției.
Păziți 
paznicii!Inspectoratul miliției țului Cluj a întreprins, o acțiune de verificare gilenței oamenilor de pază la instituțiile și unitățile economice din județ. Constatările — departe de a fi satisfăcătoare — evidențiază o slabă preocupare din partea conducerilor unităților controlate, pentru asigurarea securității bunurilor materiale și bănești. Spre exemplificare, consemnăm rezultatul sondajului amintit : 29 paznici dormeau, 21 părăsiseră postul încredințat, 11 nu-și cunoșteau îndatoririle, iar 4 erau în post, își cunoșteau obligațiile, dar nu știau ai cui sînt și cum îi cheamă, din pricina băuturilor alcoolice. Morala : cu asemenea paznici de noapte, mai bine să iei toate măsurile, ziua.

jude- recent, a vi-

Pasiune
neinspiratăMulți oameni au pasiuni. Bunăoară, Gheorghe Brînzea era îndrăgostit de pronoex- pres. De fapt, era casier la întreprinderea de recuperat materiale din Florești (Prahova). Pentru a-și satisface „pasiunea", întocmea deconturi fictive, încasa bani și... făcea combinații la pronoexpres și la loto. Și iată așa a cheltuit — dar nu din banii lui — cîteva zeci de mii de lei. Un control efectuat în gestiunea casierului a determinat insă un proces penal de delapidare. De unde se vede că lui Brînzea i-a ieșit, în sfîrșit, lozul cel mare Cît ? vom vedea.
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sprijinul corespondenților

Apărarea sănătății salariaților la locul de muncă a devenit, în condițiile socialismului, o preocupare tot mai concretă, o fațetă a permanentei griji față de om. Asistența medicală la locul de muncă cunoaște în prezent un întreg proces evolutiv de o indiscutabilă amploare, tinzind să devină un sistem organizat, dotat cu personal medico-sanitar calificat, cu o bază materială adecvată. Recentele Directive ale C.C. al P.C R., cu privire la îmbunătățirea asistenței medicale a populației precizează profilul acestei rețele, sarcinile și îndatoririle organizatorilor de sănătate, ale conducătorilor de întreprinderi și ale corpului medico-sanitarPe scară națională, se pot cita numeroase unități sanitare de acest tip, care asigură o asistentă de calitate corespunzătoare unor mari colective de oameni ai muncii, ca de pildă unitățile din Hunedoara, Galați, Reșița, Cluj, București, Timișoara, Iași etc. în multe alte județe, organizarea și funcționarea unor unități asemănătoare, mai ales pe șantierele de construcții, este însă deficitară. Chiar în rîndul unor slujitori, ai sănătății — directori de direcții sanitare județene, cadre din inspectoratele sanitare de stat — circulă încă diverse opinii eu privire la profilul și viitorul acestui sector medical de primă importanță. Avînd în vedere aceste preocupări, am vizitat diverse unități din județele Timiș. Cluj. Galați, Dolj, Olt, Bihor.Circumscripțiile de șantiere, punctele sanitare, ca și serviciile me- dico-sanitare complexe ar trebui să ia ființă concomitent cu deschiderea fronturilor de lucru. Așa ar fi firesc. Or, ce se întîmplă în practică ? De cele mai multe ori, direcțiile sanitare județene, deși avizate din vreme de departamentele care deschid o serie de șantiere, răspund cu întîrziere la apel. Asemenea situații am întîlnit la Slatina. Craiova, Slobozia, Pitești și în alte locuri. Să admitem însă că organele sanitare județene știu ce au de făcut și deschid, la scurt timp de la înființarea unui șantier, unități sanitare corespunzătoare ; dar cei în cauză pornesc de la ideea că aceste unități sînt, de fapt, provizorii și, în această situație, ele își duc activitatea, pentru a nu spune că se zbat. într-o stare de provizorat, perpetuată pînă la predarea construcției. Recent am vizitat una din circumscripțiile de șantier ale dispensarului întreprinderii de șantiere, construcții și montaj — Slatina. La ora Ia care am fost noi, pacientii așteptau resemnați în fața unei barăci ; desigur, e normal acest gen de construcție, numai că cea de aici, prin întregul ei aspect, semnifica dezinteres și neglijență. La Galați, în schimb, unitățile amenajate în barăpi sînt adevărate modele de bună . organizare și deservire medicală.Realitatea de pe teren mai aduce în discuție asigurarea cu cadre a a- cestui sector, precum și problema respectării programului de muncă al acestora, cu atît mai mult cu cît există norme și reglementări precise în acest sens. Cum se explică, de exemplu, faptul că la Slatina nu găsești, după oia 15. nici un medic la circumscripția de șantier, deși pacientii sînt numeroși 7 (în unitate nu se afla nici măcar o soră, cu toate că pe schemă figurau trei). Ing. Mitu Marin, directorul I.C.S.M. — Slatina, ne-a informat că medicul de șantier e pe... teren, iar după-amiaza cabinetul nu funcționează, deși șantierul numără circa 4000 de salariați. Anomalii de acest gen am mai observat și la Craiova, zonă cu multe șantiere. Dacă lucrezi pe un șantier în oraș și ai nevoie de o consultație, ești obligat să te deplasezi pînă la Ișalnita. la policlinica combinatului. Este vorba, de fapt, de o așa-numită afiliere a salariaților de pe șantierele izolate la un serviciu medical complex (cum este cel de Ia Ișalnita), dar de o afiliere prost înțeleasă pentru că acesta se află la o distanță apreciabilă de oraș !... Și muncitorii de pe șantierele de construcții ale T.L.C.R.-Craiova se află în situația celor din Slatina: medicul lucrează la circumscripție conform programului stabilit — 4 ore de cabinet, In rest teren. La Pitești — cam aceeași situație : personalul medico-sanitar este insuficient în raport cu numărul salariaților de pe șantierele orașului. Cei doi medici din zona industrială de nord abia reușesc să completeze formele zilnice de angajare, dar să se mai ocupe și de consultații ISituarea acestor unităti medico- sanitare într-o zonă periferică de preocupări pe agenda organizatorilor de sănătate și a unor conducători de întreprinderi are urmări dintre cele mai neplăcute : dacă un șantier izolat ca acela inaugurat recent pe Valea Iadului (Bihor), în creierul munților, deși numără cîteva sute de muncitori, nu are pînă în prezent un cabinet medical, nici dispensarul unei uzine bine cunoscute ca „înfrățirea" din Oradea nu se bucură de o considerație mai mare în ochii conducătorilor direcției sanitare județene ; la data la care am fost în u- zină, dispensarul nu avea medic, Se înțelege că și starea de morbiditate cu incapacitate temporară de muncă cunoaște în asemenea condiții. în uzina sus-numită. o curbă ascendentă. De cele mai multe ori, un medic de întreprindere nici nu are vreme să-și cunoască pacienții, că a și fost transferat în altă unitate I... Fluctuația cadrelor medicale în unitățile sanitare de șantiere și întreprinderi este o altă anomalie care generează o proastă funcționalitate a acestor unități. De obicei, asistența medicală la locul de muncă se pare că este ultima grijă a unor conducători de întreprinderi care, dacă nu sînt „presați" de cadrele medicale din direcția sanitară județeană, nu întreprind nimic în acest sens.„Un asemenea sector se cere, dimpotrivă, consolidat — ne-a spus conf. univ. dr. I. Suciu de la Clinica de boli profesionale din Cluj — care a încercat să definească rolul ce revine corpului medico-sanitar din această ramură : rețeaua unităților medicale de întreprindere este o realizare a societății în care trăim și despre a cărei eficientă nu există nici o îndoială. Șantierele de azi nu se mai aseamănă cu cele de ieri : ele însumează mii și mii de muncitori, dintre care mulți lucrează în condiții excepționale, la mari înălțimi. la temperaturi ridicate sau scăzute etc. Serviciile medicale de întreprindere au rolul de a seconda în mod activ

producția atît prin recomandarea de măsuri de securitate a muncii, luate în funcție de specificul șantierului, cît și prin măsuri medieo-sanitare, care să prevină îmbolnăvirile. Mai mult decît atît, medicul de șantier sau de întreprindere (de obicei cu pregătire de medicină generală) este obligat să nu se rezume numai la completarea fișelor de angajare (soli- citînd la aceasta și pe asistenții săi), ci să urmărească desfășurarea pro; șeselor fiziologice în condițiile specifice ale muncii. Medicul trebuie să cunoască și problemele de patologie profesională, probleme-
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le de fiziologie a muncii, de evaluare și recuperare a forței de muncă, de igienă a muncii etc. Este vorba de un capitol nou al medicinii, medicina de întreprindere, ramură de mare viitor.Aceleași date ne-au mai fost oferite și de dr. Virgiliu Prundiș, dr. Ion Anghcl, dr. Ion Chiriac, dr. Iu- lia Anghcl — Galati, a căror experiență în organizarea asistentei medicale la locui de muncă în zona Combinatului siderurgic din oraș merită a fi subliniată în mod deosebit. „Specialiști din numeroase țări cu o industrie dezvoltată — ne-a relatat dr. Virgiliu Prundiș — susțin, pe bună dreptate, că serviciile me- dico-sanitare de întreprindere sînt aducătoare de mari beneficii întreprinderilor pe care le deservesc. S-a dovedit că dintr-un singur procent investit în asistența medicală la locul de muncă rezultă, anual, o eficientă economică de 4—5 procente. Mai mult, prin activitatea sa, medicul de întreprindere poate contribui în mod efectiv, prin contribuții de ordin specific, la îmbunătățirea și organizarea științifică a procesului de producție.Consultarea unor situații și cifre care ne-au fost prezentate de către directorul policlinicii de întreprindere a Combinatului siderurgic Galați ne-a relevat înaltul grad de funcționalitate al acestor unităti, care deservesc în prezent atît șantierul cît și ■ uzina. Secretul acestei reușite? „Nu e nici un secret, ni s-a spus. Direcția sanitară județeană Galati a organizat mai întîi o serie de cabinete de șantier, devansînd de cele mai multe ori deschiderea pro- priu-zisă a șantierelor. Pe măsuiă ce secțiile combinatului au crescut, cabinetele s-au transformat în disnen-

sare de întreprindere cu un profil bine precizat. Asistența medicală la locul de muncă este axată aici pe două laturi bine definite și anume : aspectul curativ și aspectul profilactic, aceasta fiind, credem, calea cea mai indicată pentru o funcționalitate optimă a acestui sector medical".Este adevărat că s-a reproșat în multe cazuri „precaritatea" acestor servicii, funcționalitatea lor scăzută, deoarece un șantier cunoaște, de obicei, nu numai perioade de vîrf, ' ci și momente în care fluctuația muncitorilor este o realitate. Și în a- cest caz, experiența medicilor gălă- țeni este salutară, ei au preconizat și realizat folosirea din plin a capacității acestoi unităti prin „deschiderea" lor pentru populația din vecinătate. prin arondarea temporară (și apoi permanentă) a unui număi de pacienti care locuiesc în respectiva zonă, fără a prejudicia însă cu nimic asistența prioritară și diferențiată a salariaților.în alte județe, multe cabinete de șantier, după perioadele de vîrf, ale șantierului, sînt lichidate în mare grabă, iar corpul medico-sanitar transferat tn alte unități. Peste puțin timp, un alt departament ridică, nu departe de locul în cauză, un alt șantier... în plus, noua uzină (întreprindere) care a intrat în funcțiune are tot dreptul de a avea propriul său dispensar sau cabinet medical. în loc să se fi integrat organic în viața noii întreprinderi, vechiul medic de șantier a dispărut, ca si cum n-ar fi fost... Din nou probleme de cadre, de spațiu, aparatură etc. Uneori. în- tîlnim cazuri si mai curioase : în același județ sau oraș, două sau trei departamante construiesc în diferite zone, simultan. Doar unul dintre șantiere — se înțelege, cel mai puternic — dispune de un serviciu medico-sanitar. Celelalte, aflate la distante apreciabile, nu vor beneficia de asistenta medicală decît după îndelungate discuții și schimb de adrese. La obiecțiile noastre, unii organizatori de sănătate ne-au răspuns că nu cunosc planul de investiții din timp, și, de aceea, direcțiile sanitare intervin tardiv în deschiderea cabinetelor de șantier. Dar acest plan centralizat este cunoscut totuși la diversele departamente și. deci, și de Ministerul Sănătății.Firește, aceste deficiențe de organizare și de funcționalitate nu sînt iremediabile : dar aceasta cere să fie înlăturate. în primul rînd. deficientele de optică. Medicina muncii face parte integrantă din organizarea științifică a producției iar serviciile medicale de pe șantiere și din întreprinderi trebuie să devină factori activi de apărare a sănătății, a forței de muncă. Se impune, în același timp, nu numai o colaborare între unitățile de acest gen de pe’ teritoriul județelor, ci și o mai activă colaborare între Ministerul Sănătății și diversele departamente titulare a numeroase șantiere, răspîndite pe întreg cuprinsul tării.
G. CONSTANTIN

Valea Măcieșului de pe Lotru Foto : Gh. Vințilă
(LJrmare din pag. I)în general, așa cum scrie „la carte". Complexul dispune de un centru de pîine (cam puțin pentru cîteva mii de oameni I), o unitate pentru desfacerea cărnii, un magazin pentru legume, unul alimentar... Dar tot plimbîndu-ne prin complex, ce mai observăm 7 Cel mai mare spațiu comercial din Berceni, din Capitală și, pesemne, din întreaga țară, e afectat... vidului comercial. Incredibil I Un magazin de sute de metri pătrați, din care s-ar putea realiza, prin compartimentare, vreo 10 unități pentru desfacerea laptelui, pîi- nii, legumelor, stă cu obloanele trase. De cînd 7 Aflăm că de vreo două luni. De ce 7 Pentru că... „avîndu-se în vedere și luîndu-se în considerație" necesitatea stringentă a locatarilor din Berceni de a-și procura, dimineața, pe nemîncate, cite o piesă de schimb pentru televizoare și chiar cite 2—3 televizoare întregi, i-a fost afectată o arie cuprinzătoare „Diodei" — magazin specializat în „tele" și radio. Acum, observîndu-se „rezultatele", „Dioda" s-a mutat și localul e gol, în ciuda lipsei de magazine alimentare în sus-numitul cartier. Că în acest spațiu comercial au fost investite sume importante știm. înțelegem ; nu putem în schimb pricepe cum și cît timp vor mai fi tolerate practici ca cea amintităSpuneam că cele două complexe comerciale din Berceni nu pot încă satisface cererea pentru bunuri alimentare de uz curent, Și cum alte complexe nu pot, totuși, fi proiectate și construite cît ai bate din palme, e necesar — tot practica a demonstrat-o — ca spatiile comerciale, să le zicem fixe, să fie suplimentate, completate cu unități mobile, sezoniere. După informațiile primite la Direcția generală comercială, funcționează pe cuprinsul Capitalei mai bine de 1 500 de unităti volante. Cum stau lucrurile în Berceni 7 Umblă rulotele, cărucioarele cu pîine, cu legume, cu fructe printre blocuri, te asurzesc vînzătorii cu larma pe care o fac strigîndu-și marfa 7 Nici vorbă ! Singurul cărucior cu legume, pe care l-am zărit,

apariție meteorică pe „firmament", era amplasat — unde credeți 7 — cumva între blocuri, sub ochii cumpărătorului 7 Nu. Era amplasat la... 17—18 metri liniari de „bază", baza fiind unitatea de legume și fructe stabilă a complexului. Nu s-or fi gîndit acești „organizatori" ai comerțului că cetățeanul, dacă tot a făcut drumul de acasă pînă la complex (drum nu glumă 1), nu mai e nici pe departe tentat să cumpere legume din cărucior și că preferă să mai facă doi pași pînă la magazin 7...Cartierul Sergent Nițu Vasile. Ca și în Berceni, cumpărătorii se de
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TOT II MAI „ATRAGEȚI ATENȚIA" ?

DE-ALE ABSURDULUI

din ele ar trebui să

cotele de a devenit

ca al-
Viorel HARNUȚIU 
Cluj str. Abac 14, ap.

în acest caz, costul ar crește de la 94 000 lună, deoarece combi-

luării în Un grup de salariați de la Combi
natul chimic Victoria

I. BĂTĂUȘ
secretar al Consiliului popular 
al comunei Lisa,
'județul Teleorman

UNII GREȘESC, ALȚII PLĂTESC
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De curînd, administrația blocului în care locuiesc (situaț în noul cartier Gheorghieni) ne-a făcut cunoscut că trebuie să .achităm cheltuielile de întreținere pe perioada celor două luni de zile dinaintea primire de către noi a locuințelor. De fapt, aceste cheltuieli au fost adăugate la întreținere curente, astfel că plata obligatorie. întrebînd din ce cauză s-a luat o asemenea măsură, ni s-a spus că, după ce a fost predat de către constructor, blocul nostru (ca și altele din cartier) n-a putut fi dat în folosință imediat locatarilor, deoarece întreprinderea comunală nu avea gata ordinele de repartiție : pentru această operație (care, în mod normal, trebuia să fi fost efectuată pînă la terminarea locuințelor), i-au trebuit exact două luni de zile. Nu cunoaștem cauzele acestei întîrzieri. Ne întrebăm însă : este firesc locatarii să suporte consecințele neglijentei tora 7

O sesizare amplă primită la sfîrșitul lunii aprilie la redacție trata pe larg unele doleanțe importante ale locuitorilor comunei Dobrețu, județul Olt: folosirea cu chibzuință a fondurilor destinate lucrărilor de electrificare, repararea și întreținerea șoselei, prelungirea traseului unui autobuz, buna aprovizionare a cooperativei de consum. Redacția a trimis sesizarea populartivei de consum. Redacția a trimis respectivă spre rezolvare Consiliului r_,____al județului Olt. Din răspunsul ce ne-a parvenit, aflăm că o parte din doleanțele amintite au fost sau sînt pe cale de a fi realizate ; altele vor constitui obiectul unor preocupări de perspectivă ale organelor locale. Pînă aici — toate bune și la locul lor. în finalul răspunsului său, însă, Consiliul popular județean Olt ține neapărat să precizeze că sesizarea a fost făcută de „un cadru didactic care nu a putut fi identificat". întrebăm pe semnatarii răspunsului : găsiți în aceasta vreo pagubă 7 Sau poate, din moment ce v-ați convins de justețea observațiilor făcute în sesizare, ați fi dorit să-i adresați felicitări autorului ei 7 Chiar și într-un astfel de caz, un lucru este cert • sesizarea menționată n-a fost făcută în acest scop. Așadar, din toate punctele de vedere, căutările pentru identificarea autorului acesteia erau, din capul locului, deșarte 1
într-o sesizare sosită la redacție se arăta că Tudor Nicolae, responsabilul braseriei „Tîncă- bești" din comuna Snagov, județul Ilfov, are o comportare de-a dreptul scandaloasă. într-o seară a bătut în local doi consumatori care. în urma loviturilor primite, au avut nevoie de îngrijiri medicale Un răspuns primit din partea Inspectoratului miliției județului Ilfov confirmă acest lucru. în conformitate cu dispozițiile legale, cazul a fost înaintat spre soluționare comisiei de judecată de pe lîngă Coniflliul popular comunal Snagov. Totodată, în același răspuns se mai face mențiunea că responsabilul localului respectiv „a lovit în mai multe rînduri unii consumatori. Cazul lui este cunoscut și de către organele locale și, deși acestea i-au atras atenția în mai multe rînduri, el continuă să aibă aceeași atitudine". Nu ne surprinde. întrebarea este însă cît timp vor mai tolera organele locale menținerea unui bătăuș în funcția de responsabil al unei unități de alimentație publică 7
La combinatul chimic din orașul Victoria lucrează un număr destul de mare de salariați care își au domiciliul în diferite comune și sate învecinate. Transportul lor la locul de muncă și de aici acasă este asigurat de autobuzele D.R.T.A. Brașov. Graficele de circulație ale acestor autobuze, așa cum au fost ele întocmite, permiteau o bună deservire atît a salariaților combinatului, cîț și a celorlalți călători. De cîtva timp, însă, D.R.T.A. Brașov se străduiește din răsputeri să introducă o „inovație" în desfășurarea transportului pe aceste trasee, voind cu orice preț să pună autobuzele exclusiv la dispoziția combinatului, transportului salariaților lei la circa 320 000 lei pe natul ar plăti autobuzele la întreaga lor capacitate, chiar dacă unele circule mai mult goale ! Pe de altă parte, D.R.T.A. ar trebui să dirijeze pe aceleași trasee alte autobuze care să fie puse la dispoziția celorlalți călători. Chiar dacă am admite că acest lucru ar fi posibil, ar însemna ca ambele rînduri de autobuze să fie folosite nerațional. Practic, deci, nu e vorba să se aducă nici o îmbunătățire

cartierele noi, rețeaua magazinelor este neuniform amplasată, iar comerțul mobil lipsește. Situația semnalată aduce după sine, ca și în celelalte cartiere, un întreg cortegiu de daune: cetățeanul este nevoit să-și irosească timpul la coadă, iar comerțul nu vinde atît cît ar putea.De unde întrebarea ■ cum se poate ieși din acest cerc vicios 7 Să luăm un exemplu : ce s-ar putea, de pildă, face pentru evitarea aglomerărilor la centrele de lapte 7 Și specialiștii, și cetățenii sînt de părere că situația s-ar schimba dacă comerțul local, care asigură desfacerea produselor lactate în Capitală, s-ar ocupa în

plasează din toate străzile șl aleile spre complexele de deservire. Comerț mobil propriu-zis, adică tocmai ceea ce cumpărătorii solicită cu insistență. nu există. Ba nu. Un cărucior cu legume am zărit și în această zonă a orașului. Unde 7 Umbla cumva. măcar de data aceasta, printre blocuri 7 Nici n-ai crede — era, pur și simplu. „înfipt" în loc. la marginea cartierului, chiar mai departe de unitățile de legume din complexe !— De ce ai ieșit... afară din oraș 7 — l-am întrebat pe gestionar.— Aici e locul meu (7!)Am aflat că în locul acela se va deschide. în viitor, o piață. Și „prevăzător". omul își ocupase locul de pe acum ....Drumul Taberei. Aici, unitățile comerciale fixe funcționează în cîteva complexe. Dar cele mobile 7 Vezi situația descrisă în Berceni....Titan, Pajura — aspecte mai mult sau mai puțin asemănătoare.Si în alte zone ale orașului, mai ales în cele care fac joncțiunea între centrul comercial propriu-zis șl

deaproape de extinderea deservirii la domiciliu. în același timp, ar fi necesar ca unele centre să vîndă și în timpul după-amiezii în cursul consultărilor cu cetățenii, cu lucrătorii din magazine, s-a sugerat folosirea unor rulote pentru desfacerea laptelui, iaurtului și produselor de panificație în zonele mai îndepărtate de unitățile fixe. în restul zilei, aceleași rulote ar putea desface alte produse alimentare. Totul este însă, în primul rînd o chestiune de inițiativă, interes și organizare, luarea unor asemenea măsuri căzînd direct în sarcina organizațiilor si întreprinderilor comerciale. Dar, pe cît se pare, acestea nu se grăbesc să folosească nici mijloacele de care dispun. Un exemplu : dintre cele 5 rulote pentru produse alimentare, folosite în București, cea din Titan s-a „odihnit" mai multe zile, deși punctele de desfacere a pîinii și altor alimente sînt insuficiente și, ca a- tare. suprasolicitate multe ore din zi. Este '-Iar că orice explicații s-ar da, ea nu-și găsește justificare.

actualelor condiții de transport Ce rost atunci aplicarea unei măsuri care nu aduce nimănui nici un folos 7

în urma unei cereri, primite din partea locuitorului Puiu Gheorghe care are în îngrijire doi copii minori părăsiți încă din anul 1965 de tatăl lor Descultu Dimana. salariat la I.A.S. Dra- galina. județul Ialomița, Consiliul popular al comunei Lisa s-a adresat conducerii acestei întreprinderi cu rugămintea de a-i pune în vedere salariatului respectiv să-și achite obligațiile paterne. Am procedat astfel, pentru că — așa cum am arătat și în adresa către întreprinderea menționată — ni s-a părut că așa era mai firesc, decît să-1 îndrumăm automat pe cel ce îngrijește copiii să se adreseze instanței de judecată. Firește, am contat mult și pe sprijinul conducerii I.A.S. Răspunsul primit din partea acesteia arată însă că ne-am înșelat, în cinci rînduri bătute la mașină și semnate indescifrabil de directorul și consilierul juridic al întreprinderii ni se face cunoscut că „problema cu care ne sesizați nu poate fi rezolvată decît de către instanțele judecătorești, singure în măsură să dispună în această materie în conformitate cu dispozitiunile legale". Aveți dreptate, tovarăși director și consilier juridic : într-adevăr, asemenea probleme se rezolvă numai de către instanțele judecătorești. Dar numai în cazul în care vă autoabsolviți și dvs. de o asemenea obligație legală și cetățenească în același timp.

DACĂ NU SÎNTEM
PREA INDISCREȚI...La începutul lunii martie a.c. am mitetuiui județean de partid Galați o scrisoare în care erau semnalate o serie de neajunsuri din cadrul cooperativei agricole de producție din comuna Oancea. Printre altele, în scrisoarea respectivă se arăta că aici nu se respectă normele democrației cooperatiste, că observațiile critice repetate făcute de membrii cooperatori au rămas fără rezultate practice. Desigur, cercetarea și soluționarea ei de către comitetul județean de partid ar fi permis, după o analiză temeinică, să se ia măsurile cele mai indicate care să ducă la înlăturarea cauzelor acestor neajunsuri, la crearea unui climat favorabil dezvoltării inițiativei cooperatorilor, bunei gospodăriri a avutului lor obștesc. După aproape trei luni de zile de la trimiterea sesizării, la redacție a sosit însă un răspuns din partea Consiliului popular județean Galați din care aflăm . a) la C.A.P. Oancea a început încă din anul 1967 construirea unui grajd care nu e gata nici în prezent; b) „se confirmă că în anul 1968 cooperativa a înregistrat pierderi în sectorul porcine în număr de 387 capete. în mare parte din cauza construcțiilor necorespunzătoare" ș.a.m.d. Rezultatul a- cestor „investigații" (care reprezintă. în fond, doar o simplă reproducere a unor afirmații din sesizare I) este concretizat apoi într-o bine cunoscută formulă pe cît de lapidară pe atît de plină de mister.: „Pentru toate aceste neajunsuri s-au luat măsuri de remediere". Nu dorim să comitem nici o indiscreție, ci ne vedem obligați să facem doar o simplă remarcă : autorul sesizării vrea totuși să afle în ce anume constau aceste „măsuri de remediere". E dreptul lui. Nu,pot fi descifrate și pentru el 7

„MEȘTERUL" SA PLĂTEASCĂ 
CE A STRICAT I...Șoseaua Baia Sprie — Sighetul Marmației se află de mai multă vreme în reparație. Conform planificării inițiale, lucrările trebuiau să fie de mult terminate. Dar nu se știe din ce cauză acest eveniment a fost amînat pînă acum de dobă ori. Se apropie și ultimul termen de dare în folosință. După felul cum se muncește pe șantier, însă, se întrevăd perspective sigure pentru... o nouă amînare. Pe anumite porțiuni de drum, îmbrăcămintea asfaltică. așternută cu cîteva luni în urmă, trebuie acum refăcută. Deci reparații la... alte reparații Ca-n legenda Meșterului Manole Oare era nevoie de o asemenea reeditare 7 Pentru a sparge cercul vicios al acestor lucrări fără sfîrșit, cred că „meșterul" — I.C.T. Cluj, șantierul Dej, lotul Gutin — ar trebui obligat să plătească ceea ce strică. Și așa prețul de cost pe kilometru de drum l-a depășit cu mult pe cel planificat.

T. GRIGORE
Baia Mare

Experiența altor țări arată că nu numai aprovizionarea cu lapte, ci și cea cu pîine, ape minerale și alte produse de cerere curentă se poate face la domiciliu, pe bază de abonament. De ce dimineața, de exemplu, nu s-ar putea lăsa navete cu lapte și pîine la parterul blocurilor 7 Ca remizieri ar putea fi angajate gospodine sau personalul de îngrijire a clădirilor, care ar realiza astfel un venit suplimentar, ar economisi timpul și efortul locatarilor, degre- vînd totodată rețeaua comercială de aceste sarcini. Indicațiile privind organizarea unor asemenea forme de comerț sînt mai vechi, dar multe organizații comerciale nu au căutat încă modalitățile de a le aplica.Din tabloul general rezultă că nu avem încă suficiente unități mobile, care să cuprindă efectiv întregul teritoriu al orașului. Pe lîngă rămî- nerea în urmă din punct de vedere numeric. în calea extinderii rețelei volante stau și unele anomalii organizatorice. La consiliul popular municipal funcționează o comisie mixtă, condusă de vicepreședintele de resort și alcătuită din reprezentanți ai Direcției generale comerciale. Direcției de arhitectură și sistematizare. Direcției de gospodărie comunală și ai Inspectoratului de miliție care, pe baza propunerilor făcute, avizează asupra practicării comerțului volant. Avizele se dau. dar ulterior ele se împotmolesc pe la consiliile populare ale sectoarelor. Este mai mult decît ciudat că avizul unei comisii a consiliului municinal. Durtînd girul conducerii ei și dat în interesul populației sectorului respectiv, mai are nevoie și de o autorizație „locală" spre a fi operant. qPentru „așezarea" rețelei potrivit cerințelor se impune și rezolvarea unei probleme de mult discutate și anume recuperarea unor spatii comerciale care. în decursul anilor, au căpătat altă destinație. Numai în zona centrală a orașului — cuprinsă Intre marile bulevarde. Calea Victoriei și străzile învecinate — au fost recenzate, anul. trecut, peste 600 de snatii comerciale folosite în alte scopuri. Probabil încă odată pe atî-

S E S S B 0tea, poate chiar mai multe, se află în celelalte zone. Dar stadiul identificării lor n-a fost încă depășit. Este limpede că dacă s-ar dispune numai de o parte a spațiilor vizate, s-ar putea asigura o profilare mai judicioasă a întregii rețele comerciale, ar putea fi apropiate numeroase locuri de desfacere de cumpărători. (Dar ce să vorbim de spatiile recuperabile, cînd nici pe cele existente nu știm să le folosim întotdeauna cum trebuie. Facem această precizare întrucît cazul „Dioda" pomenit mai sus, nu este unic. Am găsit și în Drumul Taberei un spațiu comercial supradimensionat. Dar în loc de o „Diodă", aici este adăpostit un cafe-bar. Era nevoie de el acolo 7 Din pricina încasărilor derizorii, și-a schimbat firma : acum, lîngă cafea, consumatorii sînt invitați să se delecteze și cu cite o... friptură. Dar tot reprofilînd cafă-barul și „Dioda", ne întrebăm : se va ajunge, în cele din urmă, la magazinele alimentare solicitate 7)Este deci limpede : amplasarea mai bine gîndită a rețelei pe teritoriu, distribuirea mărfurilor operativ a- daptată la cerințe, practicarea metodelor moderne de vînzare, în special a deservirii la domiciliu, așezarea judicioasă a schimburilor și orarelor în magazine - sînf tot atiția factori care pot contribui la descongestionarea rețelei, la îmbunătățirea condițiilor de aprovizionare și, în mod deosebit, la aprecierea mai justă.a necesarului de spații comerciale Ceea ce se cere însă, într-o primă urgentă, din partea Consiliului popular al municipiului București, din partea Direcției generale comerciale și a tuturor întreprinderilor si organizațiilor comerciale este un efort susținut pentru completarea rețelei de desfacere cu mijloace mobile sau fixe țHntre cele mai simple și urmărirea bunei aprovizionări a tuturor cartierelor Concomitent, se impune un control sistematic, de zî cu zi, din partea consiliului popular care, pentru cunoașterea amănunțită a situației din fiecare cartier, trebuie să se bizuie pe o strînsă colaborare cu deputății, cu cetățenii.
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Conferințe ale organizațiilor 
municipale de partid
REȘIȚA» »Retranscriu doar cîteva rînduri din substanțialul referat prezentat de către tov. loan Sfercocea, prim- secretar al Comitetului municipal de partid Reșița, la conferința extraordinară a organizației municipale de partid, consacrată dezbaterii documentelor pentru Congresul al X-lea : „Uzina de construcții de mașini din Reșița (numai ea, nu se fac referiri și la sarcinile combinatului siderurgic, care nu sînt cu nimic mai prejos — n.a.) va trebui să asigure pînă în 1970, ca și în cincinalul viitor, realizarea echipamentelor hidroenergetice pentru sistemul de la Porțile de Fier, amenajările de pe Lotru, Olt, Someș și Șiret, un volum sporit de utilaje pentru industriile chimică, metalurgică, pentru turboagregate, subansamble pentru centralele nu- clearo-energetice, boghiuri și motoare diversificate pentru locomotivele Diesel, macarale, poduri rulante și altele".Desfășurate larg pe plaiurile tării, sînt aici reperele unei geografii eco- romice de mîine, la definirea căreia Reșița lucrează din plin astăzi. Mulți dintre vorbitori, între care Vasile Bodescu, secretar al comitetului municipal de partid, Nicolae Chirilă, secretar al comitetului de partid de la turnătoria de oțel-Mo- ciur, Aurel Vlad, inginer șef la uzina constructoare de mașini, ing. Doina Bulzan, de la serviciul de cercetări metalurgice al combinatului siderurgic, s-au referit pe larg la munca lor de astăzi, la succesele repurtate, la sarcinile actuale și de perspectivă, la , faptul că izbînzile viitoare au aici o puternică temelie, argumentată concludent de impetuoasa dezvoltare a Reșiței, beneficiară, numai în actualul cincinal, a unor investiții impresionante destinate construirii de noi obiective, reutilării și modernizăfii unor secții și sectoare și altele.— Continuarea fermă a politicii marxist-leniniste de industrializare socialistă a țării, pe care partidul o înfăptuiește .cu constanță — a spus tovarășul Constantin Săvn, directorul general al Combinatului siderurgic Reșița — trebuie să se în- tîlnească cu eforturile noastre de zi cu zi destinate elaborării unor mărci de oțeluri cu caracteristici superi- oar' reducerii consumurilor specifice înd iebi de cocs, extinderii automatizării, promovării în producție a proceselor tehnologice înaintate.Intr-un spirit de autoexigență, cu conștiința răspunderii de comuniști, multi participant la conferință, printre care Eugen Malache, directorul întreprinderii județene de construcții montaj, și Horvat Sigistmund, directorul întreprinderii de construcții și montaje metalurgice Reșița, s-au referit, la posibilitățile existente în sensul îmbunătățirii activității în construcții, la necesitatea găsirii unor soluții de utilizare a zgurei rezultate din procesul de elaborare a tontei, în scopul diminuării consumului de balast, crearea de nuclee proprii de proiectare, grija pentru califica-

PLOIIn întîmpinarea Congresului al X-lea al P.C.R., industria ploieșteană „aliniază" un bogat bilanț. Planul pe semestrul I al acestui an a fost depășit, realizîndu-se suplimentar o producție ce însumează peste 126 milioane lei ; beneficiarilor externi U s-au livrat, peste prevederile contractuale, mărfuri în valoare de 46 milioane lei ; în șase luni productivitatea muncii a înregistrat un procent de 101,7 la sută, reprezentînd sursa în proporție de 60—65 la sută a sporului de producție realizat; constructorii au predat „la cheie" 1152 apartamente din cele 1 700 planificate pe tot anul, iar în următoarele două luni, rețeaua de învă- țămînt se va întregi cu noi unități școlare profesionale și tehnice. Realizările sînt importante și în ceea ce privește rețeaua comercială, sectorul sanitar etc.Spicuite din cuvîntul rostit la conferința municipală de partid, consacrată dezbaterii documentelor pregătitoare pentru cei de-al X-lea Congres ăl P.C.R., de către tovarășul Gheorghe Alecu, prim-secretar al comitetului municipal de partid, a- cestea sînt cîteva din datele care definesc configurația actuală a Ploieștilor. Ele au fost, în cadrul conferinței, fundalul rodnic pe care delegații comuniștilor din Ploiești, ex- primîndu-și deplina adeziune la documentele pentru Congresul al X-lea al P.C.R., și-au proiectat strădaniile de viitor, direcționate spre unicul sens al înfăptuirii neabătute a politicii partidului.— Avîntul întrecerii socialiste în cinstea Congresului al X-lea al P.C.R. și a celei de a 25-a aniversări a eliberării patriei, a arătat tov. Grigore T2.na.se, președintele consiliului local al sindicatelor, ilustrează hotărîrea oamenilor muncii din municipiul nostru de a contribui prin fapte la,concretizarea politicii economice a partidului.Alți participant la conferință — Mircea Ispășoiu, secretarul comitetului de partid de la Combinatul petrochimic Ploiești, inginerul Bujor Olteana, directorul general al Rafinăriei Brazi, inginerul Vladislav Mazurohievici, șeful șantierului „E- nergoconstrucții" de la Brazi — au evidențiat in cuvîntul lor, importanța pe care o are înfăptuirea vastului program de investiții prevăzut în documentele pentru Congres, sarcinile ce revin beneficiarilor, proiectanți- lor, constructorilor, ca eforturile mari consacrate acestui domeniu să se fructifice în rezultate economice superioare. Vorbitorii au insistat a- supra necesității scurtării termenelor

rea în întreprinderi a muncitorilor.Abordînd aspectele procesului de adîncire a democrației socialiste din țara noastră, mulți dintre partici- panții la conferință — Gheorghe Avram, prim-vicepreședinte al consiliului popular municipal, Pîrvu Dănilă, președintele consiliului municipal al sindicatelor, Petre Geol- fan, prim-secretar al comitetului municipal al U.T.C., Traian Cercega, șeful secției modelărie de la U.C.M.R. — au vorbit despre necesitatea intensificării acțiunilor de atragere a maselor la conducerea și rezolvarea problemelor de stat și obștești, ridicării eficienței adunărilor generale ale salariaților, a activității comitetelor de direcție, sporirii rolului opiniei publice în conducerea vieții sociale. U— Tezele Comitetului Central subliniază în mod deosebit rolul hotărî- tor ce revine organizațiilor de partid în mobilizarea maselor la perfecționarea întregii vieți economice și sociale, spunea tov. loan Cazacii, secretarul Comitetului de partid de la U.C.M.R. De aceea, în dezbaterile din organizațiile de" bază și din conferința de partid din uzină, comuniștii au acordat o deosebită a- tenție ridicării combativității membrilor de partid. înlăturării spiritului de automultumire care se manifesta pe alocuri, creșterii competentei și răspunderii tuturor cadrelor față de îndeplinirea sarcinilor, stimulării e- xemplului personal și a inițiativei în toate formațiunile de lucru.în spirit constructiv, exigent, numeroși alti delegați la conferință, între care Vasile jăpureanu, directorul întreprinderii de gospodărie o- rășenească, Emi] Bejan, directorul Teatrului de Stat din Reșița, Beniamin Schwartz, medic la policlinica din municipiu, Constantin Tismăna- riu, directorul liceului nr, ’2,. Ilie Mănescu, directorul O.C.L. . Alimen-, . tara, au făcut propuneri și s-au referit la diversele aspecte ale vieții social-economice a municipiului, cu deosebire ia necesitatea deservirii mai bune și prompte a populației.In încheierea dezbaterilor, a luat cuvîntul tovarășul Ilie Făsui, prim- secretar al Comitetului județean Ca- raș-Severin al P.C.R.Intr-o atmosferă de entuziasm, participanții la conferință au adoptat o telegramă adresată Comitetului Central al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care, printre altele, se arată : „Sîntem ferm hotărîți ca sentimentele de nețărmurită încredere și profund devotament față de partidul nostru să le întărim prin realizări mereu mai mari, în toate domeniile de activitate. Asigurăm Comitetul Central al partidului, pe d.v. personal, tovrrășe Nicolae Ceaușescu. că nu vom precupeți nici un efort și vom munci cu și mai multă hotărîre și pasiune, mereu mai bine, pentru realizarea sarcinilor pe care le va trasa Congresul al X-lea al partidului".
Constantin MORARU

EȘTIde execuție, asigurării intrării în funcțiune a obiectivelor la datele prevăzute, îmbunătățirii calității lucrărilor de construcții și montaj, a- rătînd că în semestrul I stadiul construcțiilor industriale din municipiul Ploiești este necorespunzător.Documentele aflate în dezbatere au concentrat atentia participanțiloi spre coordonatele procesului de perfecționare a activității în toate domeniile, numeroși vorbitori (inginerul Gheorghe Bobaru, director tehnic la uzina „1 Mai". Andrei Neacșu, ’prim-secretar al comitetului municipal al U.T.C., inginerul Iosif Popovici, directorul întreprinderii textile Pău- lești, și alții) relevînd resursele importante existente în toate sectoarele de activitate pentru creșterea eficienței economice, a investiției de gîndire și inițiativă.Relevînd caracterul profund umanist al întregului complex de măsuri elaborate după cel de-al JX- lea Congres al P.C.R., medicul Ion Antonescu, profesoara Aspasiă Vasiliu, Mircea Jinga, directorul Direcției comerciale județene, au subliniat necesitatea ca aceste eforturi destinate ridicării nivelului de trai al maselor să fie materializate cu mai multă răspundere de către consiliul popular municipal, precum și de diferitele lui organisme. Există încă neajunsuri în rețeaua comercială, în industria de bunuri de larg consum, în sectorul sanitar. Solicitudinea trebuie să se manifeste mai din plin, eliminîndu-se birocratismul și formalismul în rezolvarea cerințelor cetățenilor.Fructuoasa dezbatere a documentelor pentru Congresul al X-lea al partidului a prilejuit conferinței stabilirea unor jaloane de îmbunătățire a activității politice în întreprinderi și instituții, a muncii organizațiilor de partid, U.T.C. și a sindicatelor.Participanții la conferința organizației municipale de partid Ploiești au trimis, în încheiere, o telegramă adresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care, expri- mîndu-și adeziunea față de prevederile din documentele pentru Congresul al X-lea al P.C.R., se angajează să depună toate eforturile în vederea realizării pînă la 1 august a 80 la sută din angajamentul anual prin : depășirea producției globale industriale cu 135 milioane lei, a planului de export cu 60 milioane lei. obținerea de beneficii peste plan în valoare de 65 milioane lei.
Constantin CĂPRARI)

, corespondentul „Scînteii"

Miercuri dimineața a avut loc în Capitală plenara lărgită a Consiliului național al inginerilor și tehnicienilor consacrată dezbaterii Tezelor Comitetului Central al P.C.R. pentru cel de-al X-lea Congres al partidului și proiectului de Directive privind planul cincinal pe anii 1971 —1975 și liniile directoare ale dezvoltării economiei naționale pe perioada 1976—1980.La plenară au luat parte membri ai consiliului și invitați — academicieni, directori de institute de cercetări și proiectări, profesori din în- vățămîntul tehnic superior, ingineri și tehnicieni din întreaga țară.Prof. ing. Constantin Dinculescu, președintele C.N.I.T., a prezentat o amplă expunere cu privire la Tezele C.C. âl P.C.R. și proiectul de Directive, relevînd importantele sarcini ce revin inginerilor și tehnicienilor pe tărîmul însușirii și aplicării cuceririlor tehnico-științifice, a promovării noului în acest domeniu, în vederea perfecționării continue a procesului de producție și organizării științifice a muncii pentru transpunerea în viață a mărețelor prevederi ale documentelor.în cadrul plenarei au luat cuvîntul numeroși participant, care au dat o înaltă apreciere bogatului conținut al documentelor, valorii lor teoretice și practice pentru dezvoltarea armonioasă pe tărîm economic, social și

cultural a societății noastre socialiste. Subliniind caracterul realist, mobilizator și patriotic al documentelor, vorbitorii și-au exprimat adeziunea lor totală față de politica internă, promovată cu consecvență de Partidul Comunist Român, hotărîrea de a contribui cu toate forțele și priceperea, cerută de actuala dezvoltare furtunoasă a științei și tehnicii, la realizarea vastului program de edificare a României socialiste. Ei au relevat principialitatea și justețea politicii externe a partidului și statului, care urmăresc dezvoltarea relațiilor cu toate țările socialiste, cu toate statele lumii, întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Vorbitorii și-au exprimat sprijinul lor deplin pentru această politică, subliniind că ea constituie o valoroasă contribuție la cauza păcii și colaborării între popoare, la promovarea în relațiile dintre state a principiilor independenței și suveranității naționale, e- galității în drepturi și neamestecului în treburile interne.în încheierea lucrărilor, într-o. atmosferă de puternic entuziasm, participanții la plenară au adoptat o scrisoare adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general alC.C. al P.C.R.
Cuvîntarea tovarășului 

prof. ing. Constantin DinculescuConsiliul național al inginerilor' și tehnicienilor, a spus vorbitorul, s-a întrunit azi pentru a exprima poziția intelectualității tehnice față de problemele de mare importanță pentru destinele poporului nostru, exprimate în Tezele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și proiectului de Directive pentru al X-lea Congres al partidului.Ansamblul de măsuri care jalonează dezvoltarea economiei naționale, a întregii vieți sociale, reflectă concepția generală a partidului în domeniul construcției socialismului, bazată pe concluziile rezultate în cei 25 de ani care au trecut de la eliberarea țării, pe analiza atentă a cerințelor dezvoltării economice, a posibilităților interne în lumina progreselor științei și tehnicii contemporane. în condițiile construcției socialiste, inginerii și tehnicienii și-au găsit adevărata menire, terenul fertil pe care și-au valorificat întreaga competență profesională, capacitatea de creație pe tărîmul tehnicii și organizării prodp.cției.întregul nostru pbpor — a , sublimai în continuare vorbitorul — a primit cu deosebit interes și legitimă satisfacție documentele programatice ale Congresului al X-lea pe care le aprofundează, le dezbate și îmbogățește, astfel îneît ele să reprezinte gîndirea, năzuințele și voința partidului și a întregii națiuni.Proiectul de Directive constituie

în sine un vast program de activitate pentru întreaga intelectualitate tehnică. înfăptuirea lui cere valorificarea întregii capacități de creație tehnică și de organizare, pentru a valorifica toate mijloacele materiale și de muncă, astfel îneît să se realizeze un înalt nivel al productivității muncii sociale.în continuare, vorbitorul a scos în evidență pe larg, sarcinile ce revin cadrelor tehnice în domeniile cercetării și proiectării, perfecționării producției și muncii, înzestrării moderne a întreprinderilor, desfășurării unei activități novatoare pe marile șantiere și în uzine, promovării continue a progresului tehnic și științific, la nivelul celor mai noi cuceriri mondiale.Credem că exprimăm gîndurile întregii noastre intelectualități tehnice, ale tuturor membrilor Consiliului național al inginerilor și tehnicienilor — a spus vorbitorul în încheiere — afirmînd adeziunea noastră totală față de conținutul Tezelor < și al:, proiectului de Directive. .Avem ferma convingere că inginerii și tehnicienii patriei noastre, sub conducerea înțeleaptă a partidului, își vor pune întreaga lor capacitate de muncă și forța creatoare, cu devotament și abnegație, în slujba ridicării și înfloririi patriei noastre — România socialistă.
Scrisoarea plenarei

(Urmare din pag. I)deplin capacitatea de creație, de inovare, spiritul de organizare, competență în conducerea proceselor de producție.Plenara a dat expresie sentimentelor de adîncă recunoștință ale intelectualității tehnice față de Partidul Comunist Român, care i-a asigurat în societatea noastră socialistă poziția de pe care să poată participa, împreună cu întregul popor de care este legată organic, la înfăptuirea politicii partidului pentru înaintarea patriei noastre pe drumul socialismului, progresului și civilizației.In dezbaterile de la plenară s-a manifestat, de asemenea, hotărîrea cadrelor tehnice ca și prin activitatea obștească să-și sporească aportul la promovarea progresului tehnic în producție, la stimularea inițiativei creatoare, la ridicarea nivelului de culthră tehnică a cadrelor, pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor trasate de partid.Dînd expresie sentimentelor, gîndurilor și convingerilor tuturor inginerilor și tehnicienilor, plenara Consiliului național al inginerilor și tehnicienilor reînnoiește adeziunea deplină a intelectualității tehnice la întreaga politică internă și externă a partidului. Plenara asigură conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, stimate tovarășe Ceaușescu, că inginerii și tehnicienii din țara noastră, însuflețiți de ideile socialismului și dragoste nețărmurită față de patrie, vor consacra întreaga lor energie creatoare realizării cu succes a politicii Partidului Comunist Român, ridicării și înfloririi continue a patriei noastre.
B O B O B @
(Urmare din pag. I)proiectul de Directive, creșterea complexității economiei, multiplicarea locurilor de producție și de consum, intensificarea circuitelor de a- provizionare fac necesară perfecționarea întregului sistem de aprovizionare tehnico-materială. Cerința a- ceasta o simțim din plin și în momentul de față. Unele din unitățile noastre nu pot intra încă în posesia materiilor prime și materialelor repartizate, la termenele stabilite în contracte, iar deseori înseși repartițiile se dau de ministere cu întîrzie- re. Uzina de prelucrare a maselor plastice din Iași nu și-a îndeplinit planul pe primul semestru tocmai pentru faptul că nu a primit la timp materia primă — policlorura de vinii de la Borzești și polietilena de la Brazi. Iar Ministerul Industriei Chimice, ca for de resort atît al uzinei beneficiare, cît. și al unităților furnizoare, nu a intervenit imediat pentru ca livrările să-și urmeze cursul.lor obișnuit.Dacă avem în vedere sarcinile mari ce revin industriei noastre în creșterea și diversificarea producției, este nevoie ca unele măsuri în domeniul îmbunătățirii sistemului de aprovizionare să fie luate încă de pe acum. Mă refer la necesitatea ca ministerele să urmărească cu mai multă a- tenție respectarea contractelor încheiate între unitățile din subordine, să repartizeze la timp materiile prime și materialele necesare realizării ritmice a producției. In această privință, trebuie' fructificate .din plin avantajele cunoașterii din timp a sarcinilor din planul cincinal pe ani și unități economice, pe care bază ministerele, întreprinderile pot să stabilească mai riguros nevoile de materii prime și materiale, să creeze legături mai strînse, de durată, cu unitățile furnizoare și beneficiare.Consider de o deosebită importanță pentru noi și obiectivele ce le avem de îndeplinit în întîmpinarea Congresului al X-lea al partidului și 
a celei de-a XXV-a aniversări a e-

liberării patriei, în domeniul investițiilor. Este îmbucurător faptul că planul de investiții pe șase luni a fost realizat în proporție de 112,6 la sută — reprezentînd 50,1 la sută din planul anual — iar la lucrările de construcții și montaje, 48,2 la sută din planul anual. Uzina de fibre sintetice, cu o capacitate anuală de 10 000 tone fibre poliesterice, a fost dată în funcțiune cu șase luni înainte de termen. Au mai intrat în producție, în această perioadă, o linie de fabri

Plenara Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate 
germană din România

Plenara Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană din Republica Socialistă România, care a avut loc miercuri după-amiază, a dezbătut Tezele C.C. al P.C.R. pentru Congresul al X-lea al partidului, proiectul de Directive privind planul cincinal pe anii 1971—1975 și liniile directoare ale dezvoltării economiei naționale pe perioada 1976—1980.Tovarășul Anton Breitenhofer, vicepreședinte al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană din România, a făcut o amplă expunere în legătură cu Tezele Comitetului Central al partidului pentru Congresul al X-lea și proiectul de Directive, subliniind importanța lor teoretică și practică, precum și sarcinile ce revin oamenilor muncii de naționalitate germană, împreună cu întregul nostru popor, pentru transpunerea în viață a prevederilor cuprinse în documente.Au urmat ample dezbateri. Expri- mînd sentimentele cetățenilor de naționalitate germană din România, numeroși participant care au luat cuvîntul au subliniat că Tezele C.C. al P.C.R. și proiectul de Directive corespund în întregime intereselor vitale

ale poporului român, ale naționalităților conlocuitoare, și și-au manifestat adeziunea totală față de aceste documente, față de întreaga politică a partidului. Vorbitorii au dat o înaltă apreciere politicii marxist-leniniste a Partidului Comunist Român în problema națională, subliniind că a- ceastă politică asigură egalitatea deplină în drepturi tuturor cetățenilor fără deosebire de naționalitate, creează condițiile necesare afirmării plenare a energiei creatoare și a voinței lor de a participa activ la desăvîr- șirea construcției socialiste în patria lor comună. Vorbitorii au exprimat hotărîrea fermă a populației de naționalitate germană din România de a munci neobosit pentru traducerea în viată a mărețelor sarcini stabilite de partid.In încheierea dezbaterilor, a luat cuvîntul tovarășul Mihai Gere, secretar al C.C. al P.C.R.într-o atmosferă de puternic entuziasm. plenara a aprobat în unanimitate scrisoarea adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R.
Cuvîntarea tovarășului

Anton BreitenhoferTezele Comitetului Central al partidului pentru Congresul al X-lea, proiectul de Directive, documente de însemnătate istorică pentru dezvoltarea pe mai departe a României, pentru desăvîrșirea construcției socialismului în țara noastră, a spus vorbitorul, au fost primite și de oamenii muncii de naționalitate germană, alături de întregul popor, cu mare bucurie și interes. Ei dau o înaltă apreciere acestor documente de maje valoare și își exprimă deplina adeziune față de conținutul lor. Dezbaterea lor de către masele largi ale populației, conform unui obicei încetățenit de partidul nostru, constituie o manifestare elocventă a democratismului socialist, oferă oricărui cetățean al țării posibilitatea să-și exprime liber părerea sa față de politica generală a Partidului Comunist Român, față de cele mai importante probleme ale dezvoltării și perfecționării societății noastre.Intrunindu-ne în această plenară și exprimîndu-ne părerea față de tot ce privește soarta patriei noastre, noi, reprezentanți ai oamenilor muncii de naționalitate germană, ne aducem contribuția la acest mare dialog al poporului ca fii egali ai țării și ne îndeplinim, astfel o înaltă îndatorire cetățenească și patriotică. Ne alăturăm adeziunii unanime cu care oamenii muncii, indiferent de naționalitate. sprijină integral politica internă și externă a partidului și statului, elaborată științific, constituind un model de abordare teoretică și practică a realității noastre, de aplicare

creatoare a teoriei marxist-leniniste la condițiile concrete social-istorice ale României.Adeziunea cetățenilor de naționalitate germană față de întreaga politică a partidului cît și față de documentele pe care le dezbatem azi reiese și din munca entuziastă pe care ei o desfășoară, alături de întregul popor, în toate domeniile vieții economice, culturale și obștești.Avem marea satisfacție și mîndrie de a putea declara că umăr la umăr cu oamenii muncii români, maghiari, sîrbi și de alte naționalități, am adus și noi, cetățenii de naționalitate germană, în acest sfert de veac o contribuție activă la transformarea și înflorirea iubitei noastre patrii comune, România socialistă.Drepturile pe deplin egale ce ne-au fost asigurate nouă, cetățenilor de naționalitate germană, prin Constituție și prin politica de zi de zi a Partidului Comunist Român, constituie un exemplu strălucit al identității ce există în România socialistă între ideile și practica politică, a caracterului concret și profund al democrației noastre socialiste.In încheiere, vorbitorul a spus : Folosim acest prilej pentru a exprima Comitetului Central al Partidului,' tovarășului' Nicolae Ceaușescu personal, asigurarea că împreună cu oamenii muncii români, noi, oamenii muncii de naționalitate germană, vom munci cu entuziasm pentru transpunerea în viață a mărețelor sarcini prevăzute în documentele pentru Congres.
Scrisoarea plenarei

(Urmare din pag. I)posibilitatea de a participa nemijlocit și tot mai activ la conducerea vieții economice și politice a țării In acest context general de perfecționare continuă a societății noastre socialiste s-a înscris și constituirea Consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară, germană, sîrbă și ucraineană, consilii chemate să desfășoare o largă activitate de mobilizare a naționalităților conlocuitoare, in spiritul frăției și al muncii unite cu poporul român, pentru înfăptuirea programului partidului, pentru înflorirea patriei comune.Plenara Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană din România apreciază rezolvarea în spiritul marxist-leninist a problemei naționale în țara noastră, garantarea de drept și de fapt a deplinei egalități în toate domeniile vieții sociale ca una din marile cuceriri ale socialismului. Exprimînd sentimentele cele mai profunde ale populației de naționalitate germană, aducem încă o dată Comitetului Central, secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cele mai calde mulțumiri pentru condițiile care ne-au fost create. Aceste condiții vor contribui, în continuare, la adîncirea frăției dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, vor adînci sentimentul patriotismului socialist în inima fiecăruia.Succesele obținute în munca înfrățită în cei 25 de ani care au trecut de la eliberarea patriei noastre, perspectivele noi ce se deschid prin li; niile directoare supuse spre aprobare Congresului al X-lea, vor uni pe toți fiii credincioși ai patriei și mai strîns în jurul partidului. Vă asigurăm, iubite tovarășe Ceaușescu, și prin dumneavoastră întregul Comitet Central, că și noi, cetățenii de limbă germană ai României socialiste, nu vom precupeți r.ici un efort pentru transpunerea în viață a acestor sarcini, pentru bunăstarea noastră, a tuturor, pentru continua înflorire și propășire a patriei noastre comune, pentru ridicarea României pe noi culmi ale civilizației și progresului.
întreprinderii de construcții și montaje nr. 2 și Trustului local de construcții. Pe celelalte șantiere nu s-a lucrat cu intensitate, astfel îneît să se îndeplinească în totalitate angajamentul luat de a se scurta cu 30 de zile termenul de predare la 600 apartamente de locuit, la liceul din Iași cu 20 de săli de clasă, la căminele studențești cu 792 de locuri, la atelierul T.U.G.Este de relevat că eliminarea mul
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care a grisinelor cu o capacitate de 4 tone în 24 de ore, complexul de depozite al Ministerului Comerțului Interior, baza de exploatare pentru transportul în comun, o capacitate de un milion metri pătrați țesături la țesătoria de mătase „Victoria" și altele.Nu putem trece însă cu vederea faptul că în domeniul construcțiilor se mențin o serie de deficiente : în desfășurarea ritmului lucrărilor. în organizarea activității pe șantiere, în gospodărirea șl folosirea materialelor și a forței de muncă. Pe ansamblul județului, unitățile de construcții au realizat planul pe primul semestru numai în proporție de 97,8 la sută, singurele care și-au îndeplinit planul fiind șantierele întreprinderii nr. 14 instalații, I.S.C.M.,

tora din deficiențele ce persistă pe anumite șantiere din județ depinde, în primul rind, de activitatea practică a organizațiilor de partid și a conducerilor întreprinderilor de construcții. De aceea, membrii biroului comitetului județean de partid, alți activiști de partid și specialiști dau un ajutor concret cadrelor de pe șantierele care nu și-au îndeplinit planul, în stabilirea măsurilor ce se impun pentru grăbirea ritmului de execuție, recuperarea restantelor și respectarea întocmai a termenelor prevăzute în grafice. Nu este mai puțin adevărat că și în acest domeniu se simte nevoia unei intervenții mai energice din partea ministerelor beneficiare. îndeosebi în ce privește contractarea și urmărirea livrării utilajelor care condiționează punerea în

funcțiune a unor capacități de producție : cu precădere de la țesătoria de mătase „Victoria", Fabrica de produse ceramice, Uzina de fibre sintetice — capacitățile din etapa a doua pentru 3 000 tone fibre poliesterice — Fabrica de produse lactate și altele.Activitatea pe șantierele de construcții se cere îmbunătățită și sub aspectul reducerii costului lucrărilor, în general, al creșterii eficienței investițiilor — sarcină de mare răspundere, subliniată în proiectul de Directive ale Congresului al X-lea al partidului. Cu atît mai hotărît trebuie să se acționeze în această direcție, cu cît unitățile noastre de construcții — în contrast cu întreprinderile Industriale, care au realizat, pe cinci luni, 53,7 milioane lei economii și 44,1 milioane lei beneficii peste plan — au depășit prețul de cost prevăzut pe aceeași perioadă cu 10,4 milioane lei. Eforturile trebuie orientate spre adoptarea celor mai eficiente soluții constructive, spre o mai rațională gospodărire a materialelor și evitarea risipei de orice fel pe șantiere.îndeplinirea în bune condiții a sarcinilor de plan pe primul semestru și a angajamentelor asumate de conferința organizației județene de partid nu constituie — după cum arătam mai înainte — un motiv de slăbire a efortului creator în industria județului nostru. Sub conducerea organizațiilor de partid, cadrele din întreprinderi analizează, în prezent, posibilitățile și rezervele de care dispun pentru a veni la conferința organizației județene de partid, ce va avea loc peste cîteva zile, cu noi angajamente, și mai mobilizatoare, în producție. Aceasta demonstrează că în județul nostru avem oameni harnici și talentați, ferm hotărîți să depună întreaga lor capacitate de muncă pentru obținerea de noi succese în producție, să-și sporească contribuția la creșterea puterii economice și înflorirea multilaterală a României socialiste.

ALBA IULIA: 81 la 
sută dm sporul pro
ducției a fost obținut 
prin creșterea pro
ductivității munciiNumeroase unități industriale din județul Alba și-au îndeplinit angajamentele luate în întrecerea pe care o desfășoară în cinstea celor două evenimente, în prima jumătate a anului, industria județului a livrat, peste prevederi, produse în valoare de 46 736 000 lei. Au fost produse peste sarcinile stabilite 51 ma- șini-unelte, 9 700 de mașini de spălat rufe, 1 400 mașini de cusut, 81 000 tone de sare, 591 tone de sodă calcinată și caustică, 79 tone de hîrtie, 4 400 mc cherestea, plăci fibro^-lemnoase și placaj, 169 000 perechi ciorapi și alte produse. Peste 81 la sută din sporul de producție s-a obținut pe seama creșterii productivității muncii. Succese deosebite au obținut colectivele întreprinderii miniere Baia de Arieș, ale Uzinei mecanice Cu- gir, Uzinei chimico-metalurgice •Zlatna, întreprinderii „Salina" și Uzinelor de produse sodice din Ocna Mureș, ale fabricilor de tricotaje și de hîrtie din Sebeș și ale altor unități industriale. Ca urmare a succeselor obținute, majoritatea colectivelor întreprinderilor industriale din județul Alba și-au suplimentat angajamentele luate în întrecere.

LUPEMI: Minerii au 
extras în plus 30 000 

tone cărbuneColectivul minei Lupeni. cea mai mare exploatare de cărbune cocsificabil din țară, a consemnat pe graficul întrecerii, la încheierea primului semestru, mai mult de 30 000 tone de cărbune extras peste sarcinile de plan. Au'fost îndeplinite, astfel, angajamentele luate în cinstea celui de-al X-lea Congres al partidului și a aniversării unui sfert de veac de la eliberarea patriei. Sporul producției s-a obținut, în special, prin creșterea productivității muncii, care în această perioadă a marcat o depășire de 3,7 la sută fată de plan și 31,9 la sută față de realizările din 1965.
BRAȘOV: In avans cu 
30 de zile față de 

graficLucrătorii întreprinderii de construcții și montaje pentru industria chimică din Brașov au predat recent beneficiarului, cu 30 de zile mai devreme decît era prevăzut, noile capacități incluse în planul de extindere a filaturii din Ghimbav. După cum rezultă din proiect, acestea asigură întreprinderii un spor anual de producție de circa 500 tone fire lînă pieptănată. Constructorii acestei mari întreprinderi brașovene se străduiesc, de asemenea, să dea în exploatare, .cu trei luni mai devreme decît prevede planul, noile capacități de producție ale Fabricii de hîrtie și celuloză din Zărnești, proiectate pentru o producție anuală de 1 000 tone celuloză, ca și pe cele ale Fabricii de carton ondulat din Ghimbav. care vor asigura un spor anual de producție de peste 16 000 tone.
BACĂU: Un principal 
obiectiv în întrecere 
—ridicarea eficienței 

economiceReașezînd pe baze științifice principalele procese tehnologice, specialiștii din industria ușoară a județului Bacău au reușit să obțină o creștere a eficienței economice a utilizării utilajelor cu circa 8 milioane lei a- nual. Intre măsurile aplicate fac oarte modernizarea proceselor de producție, îmbunătățirea transportului materiei prime, ridicarea parametrilor de funcționara a utilajelor la o serie de secții și sectoare. In urma dezvoltării celor 4 întreprinderi — Fabrica de postav din Buhuși și cea din Bacău, Fabrica de pielărie și încălțăminte „Partizanul" și Fabrica de confecții din aceiași localitate — industria ușoară deține aproape 14 la sută din producția industrială a județului. Volumul producției acestei ramuri a înregistrat o creștere de 2,5 ori între anii 1960—1969.
CLUJ: Angajamentele 
au fost majorate la 
principalii indicatori 

ai planuluiColectivele întreprinderilor industriale din județul Cluj obțin noi succese în îndeplinirea angajamentelor luate în cinstea Congresului a) X-lea al partidului și a celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei. In prima jumătate a anului ele au realizat peste prevederile planului 693 tone oțel, 928 tone laminate. 3 694 tone de minereu de fier, 6 900 tone ciment, 49 320 metri pătrați de furnire, 20 000 metri pătrați de țesături de lînă și numeroase alte produse în valoare totală de peste 74 milioane lei. Intrucît obligațiile Inițiale asumate peste plan au fost depășite cu 6,8 la sută, colectivele întreprinderilor industriale din Cluj și-au suplimentat angajamentele anuale cu 20 milioane lei la producția globală industrială, cu 23 milioane lei la producția marfă vîndută și încasată și cu 7,3 milioane lei la capitolul economii.
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Festivalul cinematografic de la Moscova

Prezentarea
filmuluipreajma celui de-al X-lea Con-

18,

EDUCA TIVA A LITERA TURII

PRIN TELEFON DE LA TRIMISUL 

NOSTRU SPECIAL D. COSTIN fost Inaugurată filmelor
călduros pe delegației noas-

românesc

Nicicînd nu a existat la noi în țară un regim social în care școlii să-i fie conferit un rol atît de mare în dezvoltarea societății, în care cadrele didactice să se bucure de prețuire și sprijin din partea forurilor conducătoare ca în condițiile orânduirii noastre socialiste. Datorăm aceasta consecvenței și perseverenței luptei Partidului Comunist Român pentru ridicarea nivelului de cunoștințe ale întregului popor.Lucrez în învățămînt de patruzeci de ani fără întrerupere ; la început ca profesor în învățămîntul mediu, apoi — după eliberarea țării — ca profesor universitar. în acest răstimp am fost martor nemijlocit la conceperea și adaptarea a nenumă- rate^ măsuri pentru înnoirea învățămîntului. Am însă ferma convingere că Directivele C.C. al P.C.R. cu privire la dezvoltarea școlii din România, Legea învățămîntului fundamentează drumul spre un adevărat și considerabil progres al învățămîntului, reprezentînd un sistem unitar care cuprinde toate treptele școlarității, toate domeniile educației. Precedat de o minuțioasă și îndelungată muncă pregătitoare, în care au fost angrenați mii de specialiști din cadrul școlii și din afara Iui, partidul și guvernul nostru au elaborat un program amplu, multilateral de acțiune în domeniul învățămîntului, bazat pe cunoașterea realităților și cerințelor vieții sociale din țara noastră, ale progresului științei și tehnicii contemporane, menit să contribuie la ridicarea spirituală a întregii societăți. Această apreciere a fost larg confirmată cu prilejul Conferinței naționale a cadrelor didactice, în cadrul căreia participan- ții și-au exprimat profunda adeziune la măsurile adoptate, hotărîrea de a participa activ la traducerea lor în viață.Schițînd în linii generale tabloul învățămîntului din România socialistă — un tablou prosper, cu certe și semnificative realizări — se cuvine cred să menționăm faptul că s-a realizat un vechi deziderat al poporului — învățămîntul general obligatoriu și gratuit — pentru toți fiii patriei, indiferent de naționalitate, o școală de masă de cultură generală, căreia statul îi asigură condițiile materiale ODtime de activitate instructiv-educativă. Tot astfel, s-a dezvoltat și diversificat învățămîntul liceal, cel profesional și tehnic, s-a modernizat și profilat mai adecvat cerințelor de cadre ale construcției socialiste învățămîntul superior.Preconizînd ampla dezvoltare de perspectivă a învățămîntului din țara noastră, Congresul al IX-lea al P.C.R, a orientat în mod deosebit preocupările noastre spre modernizarea studiului, spre îmbogățirea șl perfecționarea conținutului activității de pregătire și educare comunistă, marxist-leninistă, a tinerelor generații. Prelungirea duratei școlarizării generale Ia 10 ani a fost concepută în lumina preocupărilor societății socialiste pentru ridicarea pe o treaptă tot mai înaltă a nivelului de cultură al întregului popor, a satisfacerii tot mai depline a cerințelor spirituale ale națiunii. Perioada care a trecut de la Congresul al IX-lea, pînă acum,

îngreș al P.C.R., ar putea fi definită, după părerea mea, ca o etapă de prefaceri esențiale, calitative, de conținut în orientarea, structurarea și modernizarea învățămîntului de toate gradele.în acest context al dezvoltării școlii, aș vrea să relev, în mod deosebit, atenția și sprijinul partidului și al statului socialist acordate învățămîntului în limba maternă pentru naționalitățile conlocuitoare, ca o parte integrantă a politicii de rezolvare principială, pe baze marxist-leniniste, a problemei naționale. Aplicarea măsurilor stabilite de conducerea partidului și statului pentru modernizarea învățămîntului are ca urmare firească și perfecționarea formelor organizatorice și a conținutului învățămîntului cu limbă de predare maghiară, germană, sîrbă etc. Aceasta constituie o contribuție prețioasă la întărirea unității oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, la educarea tineretului în spiritul patriotismului socialist, la realizarea obiectivelor economice, culturale și sociale ale operei de desă- vîrșire a construirii socialismului.în patria noastră, oamenii muncii români, maghiari, germani și de alte naționalități își au garantat prin Constituție dreptul neîngrădit la învățătură, beneficiind în acest scop de toate condițiile necesare învățăturii, însușirii unei pregătiri multilaterale, pe toate treptele școlarității în trecutul an de învățămînt au funcționat aproape 2 000 de unități școlare în care se predă în limba naționalităților conlocuitoare. La concursurile de admitere în licee și școli profesionale, candidații au dreptul de a susține probele în limba lor maternă. Elevii din rîndurile naționalităților conlocuitoare au la dispoziție manuale scrise în limba lor maternă. Tot astfel, studenților aparținînd naționalităților conlocuitoare li s-au creat condiții identice de studiu și viață cu restul studenților ; ei au și posibilitatea de a audia unele cursuri și de a susține examene în limba lor maternă. învățămîntul în limba maternă se împletește organic cu însușirea limbii române. Pentru că ea oferă fiecărui cetățean, fiecărui tînăr ieșit de pe băncile școlii, garanția că își va putea fructifica rodnic cunoștințele în orice parte a tării și-ar afla locul de muncă, garanția că nu-și va autolimita aria de activitate, de participare la viața țării. Este demn de menționat faptul că elevii și studenții din instituțiile de învățămînt cu limba de predare a naționalităților Conlocuitoare înțeleg această cerință socială, învață cu sîrg limba română, beneficiind de tot sprijinul în această direcție.Ca șef al catedrei de istorie a lite-

ratuni maghiare de la Universitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj, unde predau de 25 de ani, cunosc bine, firește, problemele facultății de filologie. Membrii catedrelor depun eforturi comune în vederea soluționării problemelor de interes general și, indiferent de naționalitate, am participat cu toții la elaborarea planurilor, programelor și celorlalte instrumente ale învățămîntului, la îmbogățirea permanentă a nivelului de cunoștințe științifice și profesionale ale tineretului, la educarea sa în spiritul concepției despre lume și viață a clasei muncitoare, al dragostei nețărmurite față de patria noastră — România socialistă. Facultății de filologie îi revine un rol important nu numai în domeniul pregătirii profesorilor de liceu, ci și sub aspectul formării și asigurării noilor promoții de cadre științifice. Ne bucură introducerea noului sistem al doctoratului care a creat condiții ca în cadrul facultății noastre, în patru ani, sub conducerea doctor-docenților noștri, să-și poată pregăti tezele de doctorat un număr de aproape 150 de candidați. In prezent la Facultatea de istorie literară maghiară _ și filologie, specialiști cu înaltă calificare îndrumă 40 de candidați la doctorat.Aș vrea să relev șl un alt aspect al activității noastre. Ca urmare a politicii promovate de P.C.R. în direcția cultivării tradițiilor progresiste, cinstirii unor personalități de seamă ale culturii române și ale naționalităților conlocuitoare, instituțiile de învățămînt superior, școlile și publicațiile noastre au organizat diverse manifestări comemorative în vederea reliefării unor tradiții literare și culturale române, maghiare și germane. In acest climat i-am comemorat pe Nicolae Bălces- cu și Mihai Eminescu, pe Ludwig Roth, pe Arany Janos, Madăch Imre, Ady Endre. Au avut loc ample manifestări cu prilejul celei de a 175-a a- niversări a înființării Teatrului maghiar de stat din Cluj, iar acum ne pregătim, ca în ultima săptămînă a lunii iulie — în preajma celui de-al X-lea Congres — să participăm la manifestările pe plan republican, prilejuite de aniversarea a 120 de ani de la moartea poetului revoluționar maghiar Petofi Sândor. Aceste comemorări și festivități au contribuit în mare măsură la cultivarea tradițiilor progresiste, iar popularizarea comună a acestora a contribuit la prețuirea mutuală a tradițiilor specific naționale și Implicit la cimentarea și adîncirea frăției dintre oamenii muncii români și maghiari.Beneficiind din plin de realizările de pînă acum în domeniul învăță- mîntului, asumîndu-ne răspunderea îndeplinirii pe mai departe a amplului program de înflorire a, scolii, ne exprimăm deplina adeziune la măsurile adoptate de partidul comunist, de statul nostru socialist pentru înflorirea economică și culturală a României socialiste, la tezele și prevederile cuprinse în documentele pentru Congresul al X-lea al P.C.R., hotărîrea de a ne aduce cu abnegație contribuția la realizarea lor, pe măsura pregătirii, capacității creatoare și puterii de muncă a fiecăruia.

t

Casa de culturâ din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej Foto : Gh. Vințilă
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• Dragoste la Las Vegas: PATRIA
— 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, 
BUCUREȘTI — 8,45 ; 10,45 ; 12,45 ;
14.45 ; 17 ; 19 ; 21, GRADINA EX
POZIȚIA — 20,15.
e Omul momentului : LUCEAFĂ
RUL 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ;
18.30 ; 21, GRADINA DOINA —
20.30.
0 Comisarul X șl banda „Trei 
cîini verzi" : REPUBLICA —

1 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,45 ;
FESTIVAL — 9 ; 11,15 ;
18,30 ; 21, la grădină — 

FAVORIT — 9,30 ; 11,45 ;
14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, STADIONUL 
DINAMO — 20,30.
0 Ultima tură : VICTORIA — 9 ; 
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
0 La dolce vita : CENTRAL
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20, TOMIS
9—12,15 în continuare ; 16 ; 19, 
la grădină — 20,30.
0 „Armata codobaturilor" din nou 
în luptă : LUMINA — 8,45—16,30 
în continuare ; 18,45 ; 20,45.
0 Program pentru copii : DOINA
— 9 ; 10.
0 Tarzan, omul junglei : DOINA
— 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20, 
VIITORUL — 15,30 : 18,30.
0 Apele primăverii : VIITORUL
— 20,30.
0 Gustul mierel : UNION — 15.30 ; 
18 ; 20,30.
0 Primăvara ; Retorte șl glganțl ; 
Convergențe ; Mexico’68 ; Stator
nicie ; Leul șl șoricelul : TIM
PURI NOI — 9.15 ; 12,45 ; 15,30 : 
18,15 ; 20,45.
0 Noaptea generalilor (ambele se
rii) : FEROVIAR — 8,30—14 în
continuare ; 17,15 ; 20,15, EXCEL
SIOR — 10 ; 13 ; 16 ; 19, MELODIA
— 8,30 ; 11,15 ; 14 ; l1 10, MO
DERN — 9,30 ; 13 ; ; 19,30,
FLAMURA — 9,15 ; 14,45 ;
17.30 ; 20,15.
0 Străin în casă : GRIVIȚA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Adio, Gringo : ÎNFRĂȚIREA
INTRE POPOARE — 15,15 : 17.45 ; 
20.
0 Contemporanul tău : BUZEȘTI
— 15,30 ; 18.
0 Prințul negru : PROGRESUL —
15.30 ; 18, GRADINA BUZEȘTI —
20.30. GRĂDINA PROGRESUL 
PARC — 20.30.
0 Călugărița șl comisarul : PRO
GRESUL — 20,30.
0 Alexandru cel fericit: DACIA
— 8,30—16,30 în continuare ; 18,30 ;
20,45, MIORIȚA — 9,15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GRĂDINA 
VITAN — 20,30.
0 Neimblînzita Angelica: BU- 
CEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15, 
la grădină — 20,30, VOLGA — 
9—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30. 
0 Comedianții (ambele serii) i 
UNIREA — 15 î 18, la grădină —
20.30.
0 Lovitură puternică : LIRA 
15,30 ; 18, la grădină — 20,15.
0 Noaptea e făcută pentru.., 
visa : FERENTARI — 15,30 ;
20.15.
0 In umbra coltului : COTRO- 
CENI — 15,30 ; 18, COSMOS -
15.30 ; 18 ; 20,15.
0 Căsătorie pripită T : COTRO- 
CENI - 20,30.
0 Sîngcroasa nuntă macedoneană: 
GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Aruncați banca în aer : FLO- 
REASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, GLORIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 : 15,45 ; 18 ; 20,15, 
la grădină — 20,30.
0 Am două mame șl doi tați : 
MOȘILOR — 15.30 : 18, la grădină
— 20,30.
0 Nu vor fi divorțuri : POPULAR
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Winnetou (seria a m-a) I 
MUNCA — 10.
0 Ziaristul (ambele serii) : MUN
CA — 16 ; 19.
0 A trăi pentru a trăi: FLACĂRA
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Operațiunea „Belgrad" t ARTA
— 9—15,45 în continuare ; 17,30 î
19.15. la grădină — 20,30.
0 Paradisul îndrăgostițllo» t VI
TAN — 15,30 : 18.
0 încotro, omule T : RAHOVA — 
16.
0 Profesioniștii s GRĂDINA RA
HOVA — 20.30.
0 Răutăciosul adolescent: CRIN- 
GAȘI — 15.30 ; 18 ; 20,15.
0 Drumul spre Saturn ; Sfîrțltul 
Saturnului : PACEA — 15,45 ; 18 |
20.15.

e Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (la Teatrul do vară Herăs
trău) : Photo Finish — 20,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (la grădina Boema) : Fe
mei, femei, femei — 20.
• Ansamblul folcloric „Perinlța" 
(în sala Teatrului „C. I. Nottara") 
Perinlța mea — 19.

*

*
*
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Programul I

La Moscova continuă festivalul filmului. După ceremoniile de deschidere, în cadrul cărora partici- panții au ascultat salutul adresat de președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., A. N. Ko- con- lungsîghin, a început' cursul filmului de metraj.Am așteptat, nu fără emoții, prezentarea filmului, „Răutăciosul adolescent", cu care s-a încheiat prima zi a concursului. Proiecția s-a terminat seara tîrziu, filmul nostru fiind precedat de producția suedeză „Coridoarele", (analiză cu intenții demitificatoare a profesiunii de medic de spital, semnată de regizorul Yan Holdof), de realizarea regizorului argentinean David Jose Kohon „O bucată de cer" (o poveste de dragoste cu implicații de critică socială, interpretată excelent de Anna Maria Picchio) și de filmul englez „Leul în iarnă" (prezentat în afara concursului) evocare istorică dintr-o perspectivă contemporană, prilejuind actorului Peter O’Toole continuarea creației sale din „Becket". Chiar dacă nici unul dintre aceste trei filme nu este o capodoperă, fiecare are calități remarcabile. Independent însă de valoarea lor, după șase ore de vizionare, era destul de dificil ca cel de-al patrulea film să captiveze atenția celor care umpleau pînă la ultimul loc marea sală a Palatului Congreselor. Or, „Răutăciosul adolescent" a trecut cu brio această primă confruntare cu participanții la festival. Este ceea ce a ținut, de-altminteri, să remarce cunoscutul critic sovietic Kira Paramo- nova, care mi-a spus îndată după proiecție : „Văd pentru a doua oară filmul dv. și-i descopăr calități noi. Cred că avem nevoie de asemenea filme care pun în dezbatere problema sincerității, a respon-

«abilității !n viată. Este de reținut că dragostea e prezentată cu puritate, cu o poezie de bună calitate. Filmul e admirabil interpretat și cucerește publicul1*.Discuțiile despre filmele
personaj, dar operele de artă autentică au adeseori aspecte care pot părea discutabile și prilejui controverse. Subscriu din toată inima la modul cum a fost conceput principalul personaj feminin,

văzute marți seara au continuat, spontan, ieri dimineață. Schimburi de opinii deloc complezente, reflectînd spiritul de exigență propriu acestei întîlniri cinematografice. Iată cîteva aprecieri despre filmul românesc :Daniil Hrabrovițkî (autorul scenariului la filmul „Nouă zile dintr-un an") : „Filmul românesc m-a emoționat, este scris și realizat cu maturitate. Eroul principal mi se pare, totuși, discutabil ca

la lirismul povestirii cinematografice". în același sens a apreciat filmul și regizorul Horst Seemann, din R.D.G., care a subliniat, în plus, calitatea deosebită a imaginii. El a remarcat, pe de altă parte, că filmul este prea general, ca Ioc al acțiunii, „Mi-ar fi plăcut să recunosc Bucureștiul în filmul dv., care ar fi cîș- tigat printr-o localizare geografică și socială mai exactă. Filmul are multe

lucrurl d« înaltă «all- tate".Mark Spiegel, reprezentantul pentru Europa al Asociației producătorilor de filme din S.U.A. și conducător . al delegației americane >la festival, a apreoiat că ar fi necesare unele retușuri în dialog și montaj pentru a se evita anumite lungimi și inegalități de ritm în „Răutăciosul adolescent". „Subiectul filmului dv. — a continuat el — e pasionant, jocul actorilor, nivelul profesional sînt de certă valoare".Am ascultat șl alte a- precieri despre „Răutăciosul adolescent", unele în termeni superlativi. După cum ne-a spus actrița cubaneză Eslinda Nunez — interesul festivalului de la Moscova rezidă tocmai în faptul că prilejuiește o întîlnire colegială a cineaștilor din diferite țări și schimburi de vederi obiective despre arta lor. Numai în felul acesta cinematograful poate progresa. Aș mal aminti simpatia pe care au manifestat-o după vizionarea filmului românesc senegaleza Therese Diop și cunoscuta actriță din Lituania sovietică Vija Artmane care, cu discreția pe care le-o Impune calitatea lor de membre ale juriului, au aplaudat prezența românească la festival, Imbră- țișîndu-i membrii tre.Ieri a retrospectiva despre Lenin, moment de deosebit interes al actualului festival. Au fost prezentate „Octombrie", prima încercare de a reda pe ecran chipul lui Lenin, și „Lenin viu" de Mihail Romm. Tot ieri în cadrul concursului de filme pentru copii a fost prezentată producția studioului Animafilm „Mica panteră și prietenii ei", împreună cu pelicule realizate în Italia, S.U.A. ' și R.D.G.
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10,00 — Limba engleză (re
luare). 10,25 — Limba germană 
(reluare). 10,50 — închiderea e- 
mlsiunll de dimineață. 17,40 — 
Buletin de știri. 17,45 — Lumea 
copiilor. Cei trei mușchetari (II). 
18,00 — Consultație tehnică TV. 
18,15 — Studioul pionierilor.
18,40 — Un interpret îndrăgit al 
cin tecului 
Sinulescu. 
lor. Dinamica 
lista în țara 
Mia Groza, 
M.A.N., conf, 
zllu, conf. dr. 
tor dr. Ionel Achim. 19,30 — 
lejumalul de seară. Buletin 
teorologic. 20,00 — Reportaj-an- 
chetă : Rîmnlcu Vîlcea nu. este 
un oraș al pensionarilor. 20,30 — 
Avanpremieră. 20,40 — Film artistic. 
„Telegrame". O producție a Stu
dioului Cinematografic Bucu
rești. 22,00 — Permanențe lirice. 
Versuri ale poeților : Mihu Dra- 
gomlr, M. Beniuc, Gellu Naum, 
Szemler Ferenc, Dumitru Cor- 
bea, E. Frunză, Petre Stoica, Ce
zar Baltag. 22,15 — Telejurnalul 
de noapte. Buletinul meteorolo
gic. 22,30 — Publicitate. 22,35 — 
Muzică ușoară Interpretată de 
formația „Venus". 23,00 — Itine
rar european. Emisiune de Dan 
Hăullcă. 23,15 — închiderea e- 
mlslunil.

muntenesc : Benone 
18,55 — Cronica idel- 

democrației socia- 
noastră. Participă : 
vicepreședinte 
dr. Dumitru 
Radu Florian,

al 
Ma- 
lec- 
Te- 
me-

I

I
I
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*
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Programul n.

19,30 — Telejurnalul de seară. 
20.00 — Concert simfonic. Orches
tra simfonică a Filarmonicii 
„George Enescu". Dirijor : Ionel 
Perlea. In program : Simfonia 1 
de Brahms. 20,55 — Film serial : 
„Comisarul Maigret'. 21,45 — „Trei •• 
stihii". întruchipare coregrafică a V 
focului, aerului și apei, realizată •’ 
de studiourile din R. P. Polonă. 
22.10 — Voci celebre : Virginia 
Zeanl, Elena Cernei, Mario del 
Monaco, Nicolae Herlea, < 
Wattson șl Ludovic Spiess. 22,— 
închiderea emisiuni!

I
Claire l

52.45 - 1

Prezența intensă a tineretului In viața socială se impune tot mai mult în ultima vreme ca un fenomen cu profunde aderențe în transformările generale — structurale și spirituale — ale epocii noastre. Tinerii pășesc într-o măsură crescîndă în arena luptei politice, el se arată doritori să-și canalizeze e- nergia și elanul în direcția împlinirii idealurilor mari, generoase ale lumii contemporane j în țările capitalului, ei își manifestă în forme variate, în căutări multiple nemulțumirea față de rînduielile existente, cer și încearcă să elaboreze răspunsuri privind organizarea mai bună și mai dreaptă a societății, se ridică împotriva politicii de încordare care face să planeze asupra lor spectrul războiului.Față de aceste manifestări, este firesc ca problematica tineretului să-și ceară și reflectarea pe plan teoretic— fapt ce se traduce prin creșterea cercetărilor și dezbaterilor în noua ramură a sociologiei — sociologia tineretului — ca și în disciplinele — avînd puternice tradiții— ale psihologiei adolescenței, ale eticii și pedagogiei.în lumina acestor multiple șl variate preocupări de ordin social-politic și teoretic a fost, binevenită inițiativa „Centrului de studiu al tineretului" de pe lîngâ „Universitatea Californiei de sud" („University of Southern California") din Los Angeles — S.U.A. de a reuni. în cadrul unei conferințe internaționale, care s-a ținut între 23—28 iunie, un număr de 20 de specialiști în sociologie, filozofie, psihologie, științe politice etc pentru a aborda din diverse unghiuri de vedere problematica tineretului Au fost invitați reprezentanți ai Statelor Unite (10 persoane) și ai unor țări din Europa, Asia, Orientul Apropiat și America de Sud (10 persoane). Au participat și numeroși observatori.Din cele 20 de rapoarte prezentate și din discuțiile susținute ce le-au însoțit s-au degajat trei pro-

bleme principale : analiza sociologică a situației tineretului, problematica antropologică (psihologică, etică și pedagogică) și semnificația mișcărilor studențești în diferite țări.Analiza sociologică a cuprins studii comparative asupra modelelor de comportament ale tineretului în societate în perspectiva aspirațiilor și manifestărilor lui sociale, politice și profesionale în diverse Spre deosebire

sa, prin două situații esențiale : lipsa de debușeu a absolvenților universitari și sentimentul general de nemulțumire și protest față de rîn- duielile societății contemporane din Occident (așa-numita „societate de consum") și față de cultura ei, dominată de tehnocrație, birocratism, dezumanizare.Rapoartele și discuțiile grupate In" jurul temei antropologice (prezentate de participant! din Polonia, Româ-

Eticțil intră, dintotdeauna, ca , e- lement- constitutiv, de conținut și de sens, al literaturii, conferindu-i valoare educativă. De conținut, pentru că relevînd condiția existențială în diferitele ei ipostaze și raporturi, scriitorul nu poate ignora (volens nolens) coeficientul moral . implicit al atitudinii umane De sens, pentru că destinul eroilor, finalitatea gesturilor acestora devin, prin ele însele, exemplare. Practica a infirmat și continuă să infirme? de altfel, în întreaga lume, tentativele, teoretice ale unora de a elimina din ecuația operei epice ori dramatice factorul etic, sub pretextul că actul estetio realmente autentic ar fi suficient sieși.De fapt, actul artistio e act de sinteză, act de expresie, traducînd un univers obiectiv și subiectiv complex, complicat și adesea contradictoriu, în care valorile morale nu sînt situate, nici pe departe, în ultimul rînd. Ba, dimpotrivă. Literatura din toate epocile stă mărturie. Inclusiv literatura epocii noastre. Cu rădăcinile ei adînc înfipte în solul actualității. Cu orizonturile și valențele ei specifice. Cu tipul ei relativ aparte de viziune. Cu nota ei distinctivă de umanism. Afirmîndu-și, așadar, caracterul ei istoric, așa cum și-l afirmau și literaturile momentelor anterioare. Caracter marcat, în chip firesc, și de problematica abordată, și de unghiul de interpretare ales. Altfel spus, și de realitățile evocate, și de poziția scriitorilor.Nu e greu de observat, sub acest aspect, oricare ar teria răscolită, timpul sau afectiv, tipologiile sau

Aurel MARTIN

tățile de comunicare, că eticul exercită azi o fascinație particulară. Că aproape fiecare prozator și dramaturg tinde să angajeze opera într-o dezbatere de ordin moral. Că, prin forța lucrurilor, propune atenției publice subiecte de meditație. Că, atingînd una sau alta din zonele existenței sociale și spirituale, investigația lui
puncte de vedere

fi ma- concret modall-
și mijloace noi, în pas cu vremea, cu dezvoltarea frămîntată a culturii moderne.Raportul prezentat de semnatarul acestor rînduri a criticat „mitul a- dolescenței" ca simbol al unor concepții care demarchează într-atît particularitățile „culturii parțiale" a- dolescentine încît uită că ethosul o- mului contemporan, tînăr sau adult, se află în fața acelorași probleme fundamentale ale existenței. Dacăacele

©ffi

problemelor tineretului
lucrări de sociologie a tineretului din ultimul deceniu care accentuau ceea ce s-a numit „cultura par- țială“ sau „cultura de grup" a tineretului, cu alte cuvinte trăsăturile specifice prin care se deosebește „lumea" tineretului de cea a adulților, — rapoartele prezentate au subliniat legăturile strînse dintre preocupările, necesitățile și aspirațiile diferitelor generații ale zilelor noastre Criti- cînd tendințele de absolutizare a trăsăturilor „culturii parțiale", raportul profesorului Frank Musgrove (Anglia) a arătat că statisticile dovedesc că tineretul este puternic a- tras de situația adultului, situație în care „rolul profesional, situația de a fi în producție, definește lumea a- dultului" In același sens, profesorul Jean Boudon (Franța) a arătat că criza universitară franceză din mai— iunie 1968 se explică, după părerea

acad. C. I. GULIAN
____________ ' . ■ \

nia, Statele Unite) au relevat, data aceasta prin luminarea pr< de. 'oce- selor spirituale, aceeași tendință matură — în ciuda unor particularități psihice specifice — a psihologiei și ethosului adolescentului de azi.Iiespingind ideea unei tipologizări schematice a modelării tineretului, raportul prof. Suhodolski (Polonia) a insistat asupra caracterului concret, diferit de la țară sau de la un regim politic al problemelor ce stau în neretului. Ceea ce implică nare a unor vechi procedee ale pedagogiei, obligînd-o să adopte forme
variat, la țară la altul, fața ti- o clăti-

particularitățile sale psihice, nivelul experienței sale de viață, situația lui socială, de .^pregătire" etc. îl deosebesc pe tînar de adult, capacitățile lui specifice (entuziasm, criticism, e- xigență, energie etc.) îi permit tocmai o angajare, uneori cu mai mari șanse de reușită, în lupta pentru transformarea societății, a omului și a culturii contemporane.In rapoartele lor, profesorii Barbara Myerhof (Los Angeles) și Kenneth Kenniston (Yale) au analizat cu comprehensiune trăsăturile unui „nou umanism", care se degajă din frămîn- tările șl acțiunile tineretului american, revoltat de nedreptăți sociale și politice, ca, de pildă, războiul din Vietnam și discriminările rasiale. Rapoartele acestor doi profesori americani au evidențiat faptul major că chiar atunci cînd formele 
de protest pot apărea confuze sau

capătă corolare etice. Ce altceva face, în ultimă analiză, Marin Preda în Moromeții, coborînd în straturile conștiinței țărănești, iar în Intrusul supunînd judecății dramaticul conflict dintre erou și o anume categorie de indivizi ? Sau ce altceva întreprinde Horia Lovinescu într-o piesă ca Petru Rareș 1 Sau Al. Ivasiuc în suita lui de romane, comentînd dilematice cazuri de conștiință ? Sau Nicolae Bre- ban, în Animale bolnave și Fănuș Neagu în Îngerul a strigat ? Sau, în fine, spre a nu lungi lista, Laurențiu Fulga în Alexandra și infernul și Dumitru Radu Popescu ori Paul Eve- rac, în întreaga lor literatură ? Intenția fiecăruia e, în fond, de a exploata și nu de-a escamota, dimensiunea etică. Mai mult. De a

naive (cum sînt cele practicate de mișcarea hippies etc.) trebuie deslușite cu răbdare semnificația lor con- testatară, dorința de înnoire, elanul lor neîndoielnic spre regăsirea valorilor umanisteRapoartele particlpanților din Ja- Sonia, Thailanda, Malaezia, Statele nite (Berkeley, Chicago, Wisconsin), R.F.G., Brazilia au fost centrate în jurul problemelor mișcărilor studențești din Statele Unite, ponia, R. F. a Germaniei, cuprins si ^demente valabile Ja- dar au ,_____ ... de'generalizare. Discuția în jurul acestei teme a avut darul de a îmbogăți tabloul mișcărilor studențești din a- proape întreaga lume, iar atitudinea fundamentală a vorbitorilor a fost a- ceea de comprehensiune față de o- biectivele majore ale tineretului universitar, în ciuda unor elemente a- diacente, uneori tulburi. Ca martori oculari, ca profesori și educatori, majoritatea vorbitorilor s-au pronunțat cu hotărîre pentru sprijinirea acelor acțiuni de revendicare care exprimă creșterea conștiinței tineretului, dorința lui de a participa activ la lupta de eliberare socială și națională.„Conferința internațională pe problemele tineretului" — primă reuniune științifică internațională pe ceastă temă — a prilejuit un rodnic schimb de opinii între reprezentanți ai unor ramuri științifice și țări diferite, capabili să vorbească în numele unor experiențe de viață și de cercetare variate.Ca reprezentant al țării noastre, am avut prilejul ca atît în raport cît și în cursul discuțiilor să citez cercetările realizate la noi de către Laboratorul de sociologie al Ministerului învățămîntului, Centru] de cercetare a problemelor tineretului și sectorul de etică al Institutului de filozofie al Academiei Republicii Socialiste România. Contactele stabilite cu reprezentanți ai diferitelor țări deschid perspective rodnice de ulterioară• colaborare pe plan mondial tn problemele atît de complexe ți de actuale ale tineretului.

a-

trece de la simpla ei evidențiere ca părte intrinsecă a conduitei umane, la problematizarea ei. Așa cum a procedat, de pildă, G. Călinescu, în Bietul Ioanide și în Scrinul Negru configurînd în prim plan relația dintre artistul de geniu și colectivitate. Sau Camil Petrescu, în Vn om între 
oameni și în drama Bălcescu, insis- tînd asupra Ideii de erou și asupra raportului dintre acesta și mase. Problematizarea înseamnă în toate cazurile citate luminarea conjugată a faptului moral din perspectiv >- cială, psihologică, filozofică. Ea mal înseamnă recunoașterea fenomenului ca dat caracteristic, major, vital. Ignorarea ultimei condiții înlesnește modificarea scării valorilor etice reale, crearea de false întrebări și de false răspunsuri, încercarea de a converti neesențialul în esențial, nesemnificativul în semnificativ, accidentalul în cui în adevăr mental. Cum unele cazuri.Nu spun nici _________ _____„___că fiecare epocă, fiecare clasă, fiecare națiune își au ethosul lor. Că și criteriile de apreciere se schimbă, la rîndu-le. In timp și spațiu. Că, dincolo de mutații radicale și -de fluctuații sezoniere, trăiesc însă niște principii normative despre bine și rău care depășesc, ca durabilitate, diversele vîrste ale omenirii. Că, totuși, ele primesc un conținut și o calitate diferențiată de la orînduire la orînduire, de la categorie socială la categorie socială. Că există, așa cum se știe, o morală sclavagistă, o alta feudală, o alta capitalistă, — morala socialistă fiind aceea care realizează integral și la cel mai înalt nivel de expresie principiile eticii ! că una e etica burgheză și alta cea proletară, că într-un fel interpretează lucrurile Andrâ Gide (propovăduind amoralismul) și tn alt fel Lev Tolstoi (dezvoltînd teza non- violenței), că unul este efectul literar al moralei existențialiste (catolice sau atee) și altul cel al moralei marxiste. Că, în funcție de idealuri și de împrejurări, se nasc nuanțe, se disting accente, se creează mituri. se formulează justificări, se arcuiesc opinii personale, sintetizate în viziunea cutărui sau cufărul scriitorIntrinsec literaturii în genere, coeficientul moral e cu atît mai specific uneia angajate, ca a noastră, în cadrul căreia autorii nu se mal mulțumesc să înregistreze neutral dialectica lumii obiective șl subiective. Pornind de la postulatul că umanismul socialist presupune o atitudine activă, revoluționară, omului de litere, comunist nu-i este indiferentă materia etică investigată și reliefată, cum nu-i este indiferentă nici natura și finalitatea dezbaterii. In raport cu această materie, el a- firmă anume valori morale (pozitive)— cele corespunzătoare ori apropiate idealurilor nobile ale omenirii— și respinge polemic aspectul negativ, degradant, formele retrograde^ laturile desuete, întunecate, inactuale. De pe pozițiile ethosului marxist.Ale unui ethos, așadar, corespunzător concepției filozofice despre existență, cea mai modernă. Poziții întotdeauna implicite în viziunea de 

pe 
le tex- dia- sor- res-

neesențialulîn general și anacroni- contemporan fundase mai întîmplă îno noutate, adăugind

ansamblu, în concluziile firești care cititorul e obligat să desprindă de la sine, din tul oferit ca partener de log și temă de reflecție. Situație tită să sublinieze însemnătatea___ponsabilității artistului, rolul său social. Responsabilitate multiplă și multilaterală, în fața opiniei publice șl a timpului. Rol care, în condițiile noastre, echivalează și cu acela de modelator al conștiințelor în spiritul moralei socialiste. Rol subliniat pregnant și în Tezele Comitetului Central aî P.C.R. pentru cel de-al X-lea Congres și recunoscut ca atare, în practica literară, de toți scriitorii noștri reprezentativi.
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Sesiunea Comisiei 
interguvernamentale româno-sovietice 

de colaborare economică
Miercuri seara s-au încheiat la București lucrările celei de-a treia sesiuni a Comisiei interguvernamentale româno-sovietice de colaborare economică. Comisia a analizat modul de îndeplinire a recomandărilor adoptate anterior și a constatat cu satisfacție că în colaborarea economică și tehnico-științifică dintre cele două țări s-au înregistrat rezultate importante. Au fost examinate, de asemenea, noi probleme ale colaborării și cooperării dintre cele două țări, îndeosebi în domeniul industriei chimice, siderurgice, construcțiilor de mașini, prelucrării țițeiului și petrochimiei, industriilor alimentare și ușoare, stabilindu-se măsuri concrete pentru dezvoltarea în continuare a acestei activități.In domeniul schimburilor comerciale comisia a examinat rezultatele

*Vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Gheorghe Radulescu, a oferit miercuri un dineu în cinstea delegației guvernamentale sovietice conduse de M.A. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.Au participat Gheorghe Cioară, prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, Mircea 'Malița,

îndeplinirii Protocolului româno- sovietic privind schimburile de mărfuri pe anul 1968, stadiul realizării Protocolului pe anul 1969, precum și posibilitățile lărgirii în continuare a schimburilor de mărfuri în interesul celor două țări, adoptînd recomandări corespunzătoare.Lucrările sesiunii s-au desfășurat într-o atmosferă prietenească, de înțelegere reciprocă, care caracterizează relațiile dintre cele două țări socialiste vecine.Protocolul încheiat cu această ocazie a fost semnat de Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții române în comisie, și de M. A. Leseciko, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții sovietice în comisie. (Agerpres)
♦adjunct al ministrului afacerilor externe, Grigore Bârgăoanu și Radu Constantinescu, vicepreședinți ai Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, și alte persoane oficiale.A fost prezent I.S; Ilin, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București.

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRIVicepreședintele Consiliului de Miniștri, Iosif Banc, a primit miercuri dimineața pe dr. Dimeny Imre, ministrul agriculturii și industriei alimentare al R.P. Ungare, care face o vizită în țara noastră.La întrevedere, care a decurs într-o atmosferă cordială, a participat Nicolae GiO3an, președintele Con-
★Ministrul agriculturii și Industriei alimentare al R.P. Ungare, dr. Dimeny Imre, împreună cu specialiștii care îl însoțesc în vizita pe care o face în țara noastră, a avut miercuri dimineața o întrevedere cu membri ai conducerii Ministerului Industriei Alimentare. Oaspeții au plecat apoi într-o călătorie în județele Argeș și

siliului Superior al Agriculturii.A fost prezent Imre Farkas, însărcinatul cu afaceri ad interim al R.P Ungare la București.Cu acest prilej au fost discutate u- nele probleme referitoare la dezvoltarea în continuare a colaborării și cooperării în domeniul producției a- gricole între cele două țări.
★Sibiu. însoțiți de Petre Moldovan, prim-vicepreședinte al Consiliului Superior al Agriculturii, ei au vizitat întreprinderea pentru, mecanizarea agriculturii Mărăcineni, Combinatul viniviticol de la Stefănești. stațiuni balneo-climaterice de pe Valea Oltului, (Agerpres'

TELEGRAMĂ

Ministrul afacerilor externe al Republicii Vietnamului de sud, Nguyen Thi Binh, a adresat o telegramă ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corne- liu Mănescu, prin care mulțumește pentru călduroasele felicitări ce i-au fost adresate cu prilejul numirii sale în această funcție.
Cronica zilei

Expoziția „Județul Neamț

vremea

ANGOLA LUPTĂ
PENTRU LIBERTAT

(Urmare din pag. I)
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în anul 25"PIATRA NEAMȚ (corespondentul „Scînteii"). — în cadrul acțiunilor organizate în cinstea Congresului partidului și a aniversării eliberării patriei, la Piatra Neamț a fost deschisă zilele trecute expoziția : „Județul Neamț în anul 25". Exponatele, graficele, panourile și machetele prezentate aici redau, în graiul cifrelor și faptelor, imaginea a- dîncilor prefaceri înnoitoare care au avut loc pe meleagurile județului, de-a lungul ultimului sfert de veac. Urmare a politicii de industrializare socialistă a țării, an de an au fost investite nești. tetice binatul zotoase țevi și bricate cimentteva din obiectivele ce au a- păruț în anii construcției șocia- listQ .pe Jiă,rta .industrială; a județului. iîn prezent județul Neamț dă țării întreaga producție de fire și fibre sintetice, 52,7 la sută din producția de țevi de oțel, 41 la sută din producția de mașini-u-

importante fonduri bă- Uzina de ladede Ia întreprinderea de prefa- din RomanK Fabrica de din Bicaz sînt numai cî-
de fibre sin- Săvinești, Com- îngrășăminte a- Roznov, Uzina de

/

nelte pentru prelucrarea lemnului, 25,5 la sută din producția de îngrășăminte azotoase, 17,4 la sută din producția de ciment O puternică dezvoltare a luat-o producția de energie e- lectrică, prin construirea salbei de hidrocentrale de pe Bistrița.Adinei transformări au avut loc și în viața satelor. Datorită sprijinului acordat de stat, folosirii bazei tehnico-materiale de care dispun, cooperativele a- gricole de producție au obținut an de an recolte tot mai bogate, iar avutul obștesc a- crescut în ultimii 8 ani de aproape patru ori.Cîteva din cele 17 săli ale expoziției oglindesc creșterea nivelului de trai al cesc în această Numărul mare școli, așezăminte nități sanitare, magazine, struite în acești ani, grija deosebită a partidului și statului noșțr.ufață de om și nevoile lui. Nutnai în ultimii trei ani, în orașele județului au fost date în folosință peste 2 100 apartamente, iar la sate s-au înălțat mai mult de 5 000 case

celor ce mun- parte a țării, de locuințe, de cultură, u- cori- reflectă

3

l
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Ieri în țară : Vremea s-a răcit în cea mai mare parte a- țării, excep- tînd Bărăganul și Dobrogea, unde s-a menținut călduroasă. Cerul a fost variabil, mai mult noros în estul Transilvaniei și nordul Moldovei, unde au căzut ploi locale. Averse izolate cu descărcări electrice s-au mai semnalat și în centrul Munteniei. Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit, cu intensificări în Oltenia și Moldova din nord-vest. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 13 grade la Rădăuți și 30 de grade la Viziru La București: Vremea a fost frumoasă și călduroasă, cu cerul variabil, mai mult senin. Vîntul

a suflat în general slab. Temperatura maximă a atins 29 de grade.Timpul probabil pentru zilele de 11, 12 și 13 iulie. In țară : Vreme răcoroasă și instabilă, mai ales la începutul intervalului. Cerul va fi variabil. Vor cădea ploi locale și sub formă de averse, însoțite de descărcări electrice, mai frecvente în nordul țării. Vînt potrivit, predominînd din sectorul nord-vestic Temperatura în creștere ușoară spre sfîrși- tul intervalului. Minimele vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, iar maximele între 16 și 26 de grade, izolat mai ridicate. In București : Vreme răcoroasă și ușor instabilă, mai ales la începutul intervalului. Cerul va fi variabil, favorabil averselor de ploaie în cursul după-amiezelor. Vînt slab, pînă la potrivit. Temperatura în scădere la început, apoi în creștere.
Importante cîștiguri în bani și prioritate 

la încheierea contractelor pentru construirea
■ ■ <s>

de locuințe proprietate personală
Construirea cu sprijinul statului a locuințelor proprietate personală cunoaște o tot mai mare extindere.în vederea construirii de locuințe proprietate personală economisesc la C.E.C. — pe librete 

de economii pentru construirea de 
locuințe — un număr tot mai mare de depunători. Acestora, Casa de Economii și Consemna- țiuni le acordă trimestrial, prin trageri la sorți, importante cîștiguri în bani. De pildă, cu prilejul tra'gerii la sorți pentru al doilea trimestru al anului, care va avea "loc la 30 iulie a.c. în Capitală, cîștigurile care vor fi atribuite au .valori de 401)00 lei, 20 000 lei și de 15 000 lei.Pe lîngă cîștigurile în bani, titularii cîștigători la tragerile la sorți, care doresc să-și construiască locuințe proprietate personală cu sprijinul statului, beneficiază și de dreptul de a depune

opțiuni pentru oricare cartier sau tip de bloc, indiferent de data înscrierii.în afara acestor avantaje specifice, titularii libretelor de economii pentru construirea de locuințe beneficiază și de avantajele generale ale economisirii la C.E.C., care sînt acordate tuturor depunătorilor, indiferent de instrumentul de economisire pe care îl utilizează : garantarea de către stat a sumelor depuse, acestea putînd fi oricînd restituite; păstrarea secretului privind sumele depunătorilor și operațiunile efectuate, scutirea de orice fel de taxe și impozite a depunerilor și câștigurilor.
Libretele de economii pentru 

construirea de locuințe se emit de unitățile G.E.C. în sume fixe de 5 000 de lei oricărei persoane care dorește să economisească pe asemenea librete.

Prof. dr. F. M. Reza, rectorul U- nlversității din Teheran, care ne vizitează țara la invitația Prezidiului Academiei Republicii Socialiste România. a conferențiat miercuri dimineața la Institutul de matematică din București al Academiei despre problemele actuale ale sistemelor dinamice.în timpul șederii în Capitală, oaspetele a fost primit de acad. Miron Nicolescu, președintele Academiei, de acad. Horia Hulubei, președintele Comitetului pentru energie nucleară de pe lîngă Consiliul de Miniștri, și Nicolae Murguleț, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice. El a vizitat, de asemenea, orașul Cluj, unde a semnat o convenție de colaborare între Universitatea Babeș-Bolyai și Universitatea din Teheran, care prevede, printre altele, schimburi reciproce de profesori și studenți, precum și schimburi de publicații de specialitate.în seara aceleiași zile. Soltan H. V. Sanandaji. ambasadorul Iranului la. București, a oferit un dineu în cinstea rectorului Universității din Teheran.
★La invitația Consiliului Centrai al Organizației Pionierilor din Uniunea Sovietică, miercuri a plecat spre Moscova — în schimb de experiență — o delegație a Consiliului Național al Organizației Pionierilor din Republica Socialistă România, condusă de Virgilm Radulian, președintele consiliului.La 9 iulie a părăsit Bucurestiul domnul Francis Joseph Shakespeare, directorul Agenției de informații a S.U.A., care a întreprins o vizită în țara noastiă cu ocazia prezentării expoziției „Creația industrială în S.U.A.".In timpul șederii în tara noastră, oaspetele a avut convorbiri la Ministerul Afacerilor Externe, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă și Comitetul de radio și televiziune cu privire la colaborarea culturală și științifică dintre România și S.U.A.(Agerpres)
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inginerul Dincă. Aveam 16 ani cînd am intrat aici. Drepturile ucenicului erau ușor de ținut minte : dreptul la bătaie, dreptul la frig și dreptul la foame. Dormeam cite douăzeci- treizeci în barăci unde vara ne coceam de căldură și iarna degeram. Unde sînt ? S-au demolat demult. Mîncam mămăligă de trei ori pe zi ; spre toamnă „făceam rost" de cartofi și îi coceam în oala de turnare. Vara umblam desculți, toamna și iarna în bocanci sparți.Privirea inginerului se burează sub ceața amintirilor.— Și poate că nu acesta era lucrul cel mai important. Cînd îmi aduc aminte, ceea ce îmi încrînce- nează toată ființa ceva : lipsa celor mai elementare drepturi omenești și. înainte de toate, privarea de demnitate, nicul de altă dată definiție nedemn un trai omenesc, de grijă, nedemn și el partea lui de bucurie sub soare. „Bate-1 pe țăran!“, „Meseria nu se-nvață, se fură", „Bătaia e ruptă din rai" — cam a- cestea erau cuvintele sub semnul cărora se desfășura viața ucenicului. Un sentiment de umilință ne însoțea de dimineața pînă seara. Dacă ar fi să prind în cîteva cuvinte situația ucenicului, aș alege două : speriat și flămînd.— Poate că și mai grea era viața ucenicului din micile ateliere meșteșugărești — ne spune muncitorul cizmar Dumitru Ghiță. în marile fabrici, de bine, de rău, se mai făcea școală, mai era un program, funcționa solidaritatea muncitorească a unor grupuri mai mari. Eu am învățat meseria Ia unu’ Gogu Tudose ; îi zicea Țuică, vă dați seama de ce. La Țuică mă sculam la patru dimineața, făceam tăiam masa urmă făceam piața și ajutam la bucătărie. Spălam vasele, legănam copilul, mergeam după cumpărături. Adormeam istovit spre miezul nopții. Aveam 13—14 ani, o fărîmă de copil, mi se face singur milă cînd mi-aduc aminte...Aceasta era, de multe orb viața ucenicului: o slugă la toate, neplătită, un fel de rob, bun doar ca să fie bătut. Meseria 7 Să se descurce cum poate.. Sistemul funcționa sub ochii

este alt-
Da, uce- era prin să ducă nedemn să aibă

focurile, măturam, lemne, pregăteam de dimineață. Pe

oblăduitori ai autorităților, neinteresate să aplice propriile lor legi. Ele existau pe hîrtie; de aici însă și pînă la aplicare era un drum lung. De cele mai multe ori. el nu era parcurs.Zeci de mii de oameni își începeau, în chipul acesta, drumul în viață, în fiecare an. Zeci de mii de ucenici (statistica oficială înregistrează 39 250 în 1938) se pregăteau să devină muncitori ; în viața lor se reflecta viața muncitorimii ; și poate că unele acorduri răsunau și mai dureros în ființa lor; cutia de rezonanță era atît de fragilă...
lâf23 August 1944. începe marșul impetuos al României spre viața nouă. Bătălia de clasă intră într-o etapă nouă. Urmează anii grei și glorioși ai cuceririi

dragoste vlăstarele. Nu o dată vreun muncitor mai vîrstnic ofta: „Ei, băieți, dacă ați ști cum era pe „vremea mea..." — și ne povestea amintiri din viața lui de ucenic. Am terminat apoi liceul, am terminat și facultatea. Eu, un muncitor ca oricare altul. Am știut întotdeauna, chiar în timpul uceniciei, că în anii noștri ne facem și ucenicia 
de oameni.„Ucenicia de oameni" — fericită expresie ! Ucenicia libertății, a demnității, u- cenicia în efortul de a dărui patriei tot ce au mai bun în ei, de a-și consacra toate puterile creșterii și înfloririi României socialiste.

★Am vizitat, zilele trecute, Grupul școlar de pe lîngă Uzinele „23 August" ; fostele uzine Malaxa unde

tul este pus în slujba unei optime pregătiri a elevilor.— Paradoxal, dar tocmai din această cauză în- tîmpinăm unele greutăți — ne spune interlocutorul nostru. încet-încet, de-a lungul anilor s-a conturat tendința excesivă teoretice odată, a celei practice, de a se prelungi nejustificat durata studiilor, de a se încărca, fără rost, programa analitică și manualele.— Știți, la Uzinele „23 August" cineva mi-a spus înciudat că școala profesională s-a transformat în „Academia de înalte studii strungărești".— E o bună doză de exagerare, dar, de ce să n-o recunoaștem, un simbure de adevăr există. Realitatea e că în învățămîntul pro-

de a se acorda o atenție pregătirii în dauna, cîte-

Cadența celei
mai tinere coloane

puterii politice și economice. Iar fiecare victorie obținută de popor se răs- frîngea și în zona adolescenței. în zona unde clasa muncitoare își pregătea viitorul schimb. ___Inginerul proiectant „23 August", și-a ucenicia de lăcătuș 1949. Era primul după naționalizare, trat în școala profesională a Uzinelor „Armătura" din Capitală.— Și eu aveam tot 16 ani ; în fond, nu mă despărțeau decît cîțiva ani de cei care uceniciseră în timpul patronilor. Dar deosebirea era ca de la cer la pămînt. Am intrat, din prima zi, în internat. Tot în prima zi am primit gratuit uniformă, lenjerie, manuale, caiete, rechizite. Am urmat timp de trei ani școala. Aveam cercuri artistice, participam la competiții sportive, țineam șezători, mergeam cu școala la teatru, la cinematograf.Și. mai cu seamă, simțeam că sîntem o parte integrantă a clasei care deține puterea în România, simțeam că ea își crește cu

ion la Bălan, Uzinele început în anul an deA in-

și-a făcut ucenicia și ing. Nicolae Dincă, despre care am vorbit la început. Grupul are o școală profesională, o școală poșt-li- ceală și o școală de maiștri. Doar în școala profesională învață 1 600 de elevi, repartizați în trei ani de studii. Aici se pregătesc strungari, frezori, rectificatori, lăcătuși, sculeri-ma- trițeri, modelieri. turnători, laminoriști — și multe alte meserii. Internii au la dispoziție un cămin modern ; alături de clădirea nouă, constructorii depun eforturi pentru ca o dată cu începerea noului an școlar să dea în folosință și a doua clădire nului.Dormitoarele au tru paturi fiecare. Dulapuri în perete, parchet, lavabouri, băi la fiecare etaj, săli de studii... așa arată căminul ucenicilor de la „23 August". Cantina spațioasă rivalizează cu un mare restaurant. Vizitez apoi sălile de clasă și, însoțit de ing. Dumitru loan, directorul de studii al Grupului școlar, laboratorul de testare a apti
tudinilor profesionale. To-

a cămi-cîte pa

fesional se cam manifestă aceste tendințe „academi- zante". Sîntem obligați să constatăm că forma de pregătire relativ nouă, aceea a uceniciei la locul de muncă, dă rezultate excelente.— Și eu am avut discuții cu muncitori care, din practica lor de zi cu zi, și-au exprimat net preferințele pentru noua formă. Mai mult, s-au plîns că exagerările despre care vorbim au darul de a scădea simțul de responsabilitate al ucenicului, atît în ceea ce privește nivelul de pregătire,, profesională cît și în general, în fața vieții.— E greu de dat un verdict, dar e cert că în activitatea noastră se face simțită nevoia unei perfecționări de ansamblu.Completăm observația noastră cu aceea că orarele elevilor sînt sub-în- cărcate, că elevilor li se anulează unele deprinderi pe care acasă, la părinți, le-au avut, pe care, după terminarea școlii, le vor căpăta, vor-nu vor, din nou : de pildă, aceea de a-și face curățenie în locuință. Sau, fie-ne îngăduit să între-

băm : este oare obligatoriu ca la cantina Grupului școlar „23 August" (pe care am vizitat-o ; exemplul este însă valabil pentru toate școlile) să se cumpere totul de pe piață ? Nu ar putea elevii înșiși să cultive cîteva hectare cu zarzavaturi pe terenurile libere ce se pot găsi, în cele mai multe cazuri, cu ușurință ? Ar fi și util și plăcut. Și n-ar dăuna nimănui. '...Sînt doar cîteva observații critice, receptate în cursul documentării noastre, unele angajînd ansamblul învățămîntului profesional, altele „de amănunt" Sîntem însă convinși că în aceste zile cînd întregul popor dezbate cu înflăcărare Tezele și proiectul de Directive pentru Congresul al.X-lea al partidului, toți cei legați într-un fel sau altul de învățămîntul profesional (conducători de întreprinderi, cadre tehnice, maiștri și muncitori din u- zine, cadre didactice, direcțiile de învățămînt din ministere, direcția generală de resort din Ministerul învățămîntului) își vor aduce contribuția pentru optimizarea acestui important sector al activității noastre sociale. Directivele C.C. al P.C.R. din aprilie 1968 ca și Legea învățămîntului adoptată ulterior, 
documente care marchează 
încă o dată grija pe care 
partidul și statul nostru o 
acordă învățămîntului pro
fesional, trasează cu limpezime direcțiile în care se va dezvolta acesta. Pe baza lor, învățămîntul profesional va cunoaște un nou cu o sarcinii pe de a mîine
avînt, va răspunde eficiență sporită de mare răspundere care o are: aceea pregăti schimbul de 
al clasei muncitoare.

★în marea defilare țională din ziua de 23 August va trece, ca în fiecare an, și cea mai tînără coloană a clasei muncitoare. Ii văd aievea, tineri, sănătoși, puternici, reflectînd în mișcările lor, în cîntece, în priviri, căldura cu care îi înconjoară clasa muncitoare, conștiința că sînt schimbul de mîine al celor de Ia care astăzi învață profesiunea. Cea mai tînără coloană pășește în viață luminată din plin de soarele pe care partidul comunist l-a ridicat deasupra României cu un sfert de veac în urmă. Sub razele lui, România muncitoare de mîine pășește încrezătoare spre viitor.
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ȘTIRI
SPORTIVE• Ieri a început la Istanbul cea de-a 10-a ediție a Balcaniadei de tenis In competiția feminină selecționata României a învins echipa Turciei cu 3—0. iar formația Iugoslaviei ' a întrecut cu 2—1 reprezentativa Greciei. In concursul masculin echipa română (în care joacă Dron, Mărmureanu, Sântei) a fost învinsă cu 2—1 de selecționata Greciei.• Simbătă, la Cluj, echipa cehoslovacă de fotbal Slovan Bratislava, aflată în turneu în țara noastră, în- tîlnește echipa Universitatea Cluj.• Intilnirea internațională de șahMoscova—București a luat sfîrșit cu victoria șahiștilor sovietici. Scorul final : 11,5—8,5. In prima partidă,Smîslov a cîștigat ia Gheorghiu, iar în cea de-a doua oficialii au consemnat remiză. Cele două partide dintre Kușnir și Nicolau au luat sfîrșit cu un rezultat de remiză.• Turneul internațional masculin de handbal de la Madrid a programat alte trei meciuri. Selecționata României a învins cu scorul de 22—18 (12—7) echipa Norvegiei. Gruia a marcat 9 puncte. Din echipa României s-au mai remarcat Gațu și Popescu, care au înscris cite 3 puncte. Franța a învins Spania cu 21—13 (9—7). Echipa Portugaliei a învins cu scorul de 22—10 (6—6) o selecționată regională.• Cu prilejul „nocturnei" atletice de Ia Kiiln, recordmana mondială la aruncarea discului, Liesel Wester- mann (R. F. a Germaniei) a realizat performanța de 62,18 m. Pe locul doi s-a clasat campioana olimpică Lia Manoliu (România), cu 58,07 ni. Campioana olimpică Colette Besson (Franța) a terminat învingătoare în proba de 400 m plat cu rezultatul de 54” 2/10. Roelants (Belgia) a ocupat primul Ioc la 5 000 m plat în 13’34” 6/10 (record belgian).
PRONOEXPRESnumerele extrase la concursul nr. 28 din 9 iulie 1969.EXTRAGEREA I :1' 44 42 29 9 39.Fond de premii : 392.890 lei.EXTRAGEREA A II-A :35 32 11 17 38 36 3.Fond de premii : 321.692 lei.

succese. Cele cinci zone amintite însumează o suprafață de 800 000 kmp și o populație de 2 milioane locuitori. Practic forțele patriotice au eliberat și au stabilit o nouă administrație pe o treime din suprafața țării.Putem afirma că lupta noastră a intrat astăzi într-o etapă calitativ nouă, caracterizată prin faptul că sediul mișcării se află acum în interiorul țării și prin deschiderea de noi fronturi.Noua situație creată a dus și la o modificare a tipului de acțiuni pe care le desfășurăm. In zonele pe care le controlăm au mai rămas cîteva baze portugheze, care sînt izolate și aprovizionate de regulă pe calea aerului, deoarece căpeteniile trupelor colonialiste s-au convins că drumul terestru este foarte riscant pentru ele. Trebuie, deci, să eliminăm a- ceste baze, care constituie rezerve ale colonialismului în teritoriile controlate de noi. Parțial am și distrus unele dintre ele.
Aflată în fruntea luptei 

anticolonialiste din țara dv., 
M.P.L.A. desfășoară, paralel cu 
lupta armfltă împotriva trupe
lor portugheze și o vastă ac
țiune de organizare socială în 
zonele eliberate. Care sînt 
preocupările M.P.L.A. în aceas
tă direcție"?In zonele în care noi deținem controlul, am instaurat o nouă administrație, care își desfășoară activitatea in mai multe direcții. în primul rînd, es^e vorba de a asigura cu alimente populația din aceste zone. în condiții extrem de vitrege am organizat cîmpuri de cultură, care nu o dată sînt bombardate de către avioanele colonialiștilor A- cestea împrăștie diferite substanțe toxice care desfrunzesc copacii, distrug culturile, bombardează cu napalm pentru a incendia plantațiile și nu rare sînt cazurile cînd ele vî- nează pur și simplu pe lucrătorii o- goarelor din zonele eliberate. In ciuda acestei situații complicate, se poate spune că locuitorii zonelor a- mintite își au asigurată hrana necesară.Ne preocupăm. în același timp, de închegarea unei rețele sanitare. Au fost create în ultima vreme unele spitale de campanie și unele puncte sanitare. Deocamdată, dispunem de un personal medical puțin numeros, dar sperăm că în curînd această stare de lucruri se va ameliora. Ne propunem să atragem în această muncă mai multe femei care au dovedit aptitudini deosebite. De altfel țin să menționez că femeile sînt prezente în toate sectoarele de activitate ale mișcării noastre, inclusiv în formațiile de luptă.O alta dintre preocupările noastre principale în zonele eliberate este crearea unei rețele de învățămînt propriu. Pînă acum avem mai ales școli primare în care învață atît copiii cît și adulții. bineînțeles separat. în fiecare sat există o școală pripțară, cu. un învățător. înțțara la noi, 90 la sută din populație este analfabetă. Pentru lichidarea acestei situații se depune o vastă muncă în zonele eliberate.în fine, în zonele eliberate s-au înfiripat primele organizații sindicale.

Se știe că între Lisabona, 
Salisbury și Pretoria, aceste 
trei citadele ale reacțiunii și 
rasismului, la fel de interesate 
în menținerea rușinosului re
gim colonial, există strînse le
gături de sprijin reciproc. Se 
știe, de asemenea, că autorită
țile coloniale portugheze se 
bucură de sprijinul altor cercuri 
imperialiste. în ce măsură se 
răsfrînge asupra luptei de eli
berare a populației africane din 
Angola această situație ?Alarmați de succesele obținute de mișcarea de eliberare în ecele teritorii africane care nu au scuturat încă ' jugul dominației străine, colonialiștii încearcă să-și unească eforturile pentru a salva ce mai poate fi salvat. In această privință, Portugalia se bucură de ajutor nelimitat din partea căpeteniilor rasiste din Africa de Sud. R.S.A. furnizează colonialiștilor portughezi pe lîngă echipament militar (inclusiv avioane de luptă) și muniții, un sprijin destul de masiv în oameni. Nici rasiștii rhodesieni nu se Iasă mai prejos. Recent luptătorii noștri au doborît un elicopter din al cărui jurnal de bord a reieșit că era de proveniență rhodesiană.Un important sprijin militar îl obține Portugalia din partea unora din aliații săi occidentali din N.A.T.O. care, în schimbul acestui „ajutor", primesc mînă liberă în ce privește acapararea bogățiilor An- golei, a importantelor sale resurse minerale. Așa, de pildă, terenurile diamantifere sînt controlate de capitalurile americane, belgiene și sud- africane. Compania „Gulf Oil Company" a început exploatarea zăcămintelor de petrol din Cabind3, iar „Texaco" — a celor din Zaire etc.In ciuda masivei concentrări de forțe militare, cauza colonialismului este iremediabil pierdută, după cum o demonstrează acțiunile tot mai îndrăznețe ale luptătorilor noștri, loviturile tot mai puternice pe care le administrează colonialiștilor și sprijinitorilor lor.Pe de altă parte, aș vrea să spun că dacă colonialiștii și neocolonia- liștii încearcă să-și coordoneze eforturile. pornind fiecare de la apăra

rea intereselor proprii, popoarela care luptă pentru eliberare își manifestă și ele unitatea de acțiune, pe bază intereselor și țelurilor comune — sfărîmarea lanțurilor dependenței coloniale. Amplificarea luptei pentru independență în celelalte două colonii portugheze — Mo- zambic și Guineea-Bissau — o- biectivele comune pe care le-am menționat au dus la crearea Conferinței organizațiilor naționale din coloniile portugheze (C.O.N.C.P.) care grupează reprezentanții mișcărilor de eliberare din cele trei țări, aflate încă sub dominația colonială. Deși aceste țări sînt despărțite prin mari distanțe geografice, coordonarea luptei pentru independentă se dovedește eficientă, iar succesele mișcării de eliberare dintr-o țară sînt succesele tuturor
S-a vorbit de o modificare 

a tacticii folosite de autorită
țile coloniale portugheze după 
venirea la putere a guvernului 
Caetano. In ce constă această 
modificare ?Venirea la putere a Iul Caetano nu a însemnat nici o schimbare în politica Portugaliei în colonii. El în- tîmpină mari dificultăți în încercarea de a ține situația în mînă. Con- tinuînd politica predecesorului său, Caetano a procedat Ia unele gesturi așa-zis liberale, în esență însă este vorba de o pură demagogie. In discursul său ținut în fața „Consiliului legislativ" din Luanda a sfătuit pe toți portughezii din Angola să pună mina pe arme pentru a lupta împotriva combatanților din mișcarea de eliberare. Totodată, a promis sporirea cu încă 20 000 de soldați a efectivului trupelor colonialiste în Angola.Pe de altă parte, colonialiștii portughezi recurg și la alte metode. Ei desfășoară o așa-zisă „activitate psihologică" pentru a determina populația angoleză să renunțe la luptă. In acest scop au hotărît să acorde unor oameni ai lor de încredere posturi în administrația colonială, fă- cînd în același timp promisiuni demagogice privind, chipurile, o „autonomie'' locală. Asemenea manevre transparente, simulacre de concesii, nu pot însă înșela^ pe nimeni — și de altfel efectul lor este practic nul. In fine, ei recurg și la unele grupări marionetă care nu au nici un sprijin real în interiorul țării și care au ca scop doar să dezorienteze poporul. U- nicul exponent autentic al intereselor poporului angolez este M.P.L.A. și în fața acestei realități colonialiștii se dovedesc neputincioși, indiferent de tacticile pe care le folosesc.Aș dori însă să relev, în această ordine de idei, că în rîndurile oamenilor simpli din Portugalia se constată o intensificare crescîndă a mișcării ’de protest contra războiului colonial. Poporul portughez dorește soluționarea cît mai grabnică a problemei coloniilor și această stare de spirit își face loc chiar și printre militari. Tinerii încorporați în metropolă fac tot ce le stă în putință pentru a nu fi trimiși să lupte în colonii. Fenomenul dezertărilor capătă proporții tot mai ample. Anul trecut, de exemplu, au dezertat 14 000 de soldați portughezi.

Ați mai fost în România. 
Ce impresii v-au lăsat țara 
noastră, contactele cu realită
țile sale, cu oamenii săi ?Mă aflu aici pentru a treia oară. Prima dată am venit în țara dv. pe cînd eram tînăr student, cu prilejul Festivalului Mondial al Tineretului și Studenților din 1953 ; a doua oară, anul trecut; iar a treia oară în prezent. De fiecare dată am fost primit cu aceeași prietenie plină de căldură și de fiecare dată am remarcat amploarea eforturilor constructive în care este angrenat întregul dv. popor. în construcțiile noi, în fabrici, uzine, școli, instituțiile culturale și de îngrijire a sănătății pe care le vezi la tot pasul ai dovada cea mai palpabilă de ce poate face un popor atunci cînd devine stăpîn pe destinele proprii.M-au impresionat, de asemenea, în mod deosebit firea deschisă, prietenoasă, ospitalitatea largă a poporului dv.In ce privește contactele oficiale pe care le-am avut, țin să remarc că am găsit întotdeauna interes și comprehensiune totală, simpatie deplină și sprijin față de cauza noastră. Aș dori în mod deosebit să-mi exprim satisfacția pentru faptul de a fi fost primit de secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu. Cu prilejul convorbirii pe care am avut-o cu d-sa, cu prilejul celorlalte discuții purtate în România ani simțit încă o dată preocuparea constantă a poporului român, a conducătorilor dv. de a sprijini lupta de eliberare, înfăptuind în practică principiile internaționalismului. Aș vrea să mă fac interpretul sentimentelor de gratitudine pentru faptul că în politica statului dv. un rol important revine sprijinului față de noile state și față de popoarele care luptă cu arma în mînă pentru a-și dobîndi independența. Mișțarea noastră dă o înaltă apreciere acestei politici. Datorită poziției sale principiale, ideilor pentru care militează, această politică se bucură de (nare stimă și respect în întreaga lume.

Președintele M.P.L.A., Agostinho Neto, vizitînd o bază militară din districtul Cuando-Cubango
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Azi, președintele 
Saragat începe 

consultările privind 
noul cabinet
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DE P. NENNI CONDUCERII 
P. S. I.

ROMA 9 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția A.N.S.A., pre- 

, ședințele Giuseppe Saragat va în- 
i cepe joi consultările în vederea 
, formării noului guvern, în care 

scop va primi succesiv pe fostul 
președinte al Republicii, Giovanni 
Gronchi, șl pe președinții și foștii 
președinți ai Camerei Deputaților 
și Senatului. Consultările vor con
tinua vineri, cînd șeful statului 
va primi pe foștii președinți ai 
Consiliului de Miniștri și pe șefii 
grupurilor parlamentare ale dife
ritelor partide.

Conducerile partidelor politice 
italiene și ale grupurilor lor parla
mentare se străduiesc să-și defi
nească poziția în vederea acestor 
consultări. Fostul lider al Partidu
lui Socialist Italian, Pietro Nenni, a 
trimis o telegramă lui Francesco de 
Martino, care conduce reuniunea 
Comitetului Central al P.S.I. consa
crată examinării situației din tară 
și alegerii noului comitet de direc
țiune. In telegramă, Nenni subli
niază că hotărîrea sa de a demisio
na din funcția de președinte al 
partidului este „irevocabilă11, ară- 
tînd că el nu poate fi „președinte 
al sciziunii după ce a fost liderul 
unificării" (este vorba de unifica
rea dintre socialiști și social-de- 
mocrați). Comitetul Central al 
P.S.I. a hotărît să lase vacant pos
tul de președinte al partidului.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția TASS, 
Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a avut miercuri o convorbire la 
Kremlin cu Jozef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Miniș
tri ----- 
în 
cu

al R. P. Polone, care a sosit 
capitala sovietică în legătură 
Expoziția industrială jubiliară

„Cea de-a XXV-a aniversare a 
Republicii Populare Polone11. Po
trivit agenției, cu acest prilej s-a 
făcut un schimb de opinii în legă
tură cu un cerc larg de probleme 
referitoare la dezvoltarea colabo
rării multilaterale dintre U.R.S.S. 
și R. P. Polonă și au fost discu
tate, de asemenea, alte probleme 
interesînd cele două țări.

de-a XXF-a
aniversari

a eliberăm
României

CONVORBIRI UNGARO-BULGARE
SOFIA 9 (Agerpres). — La So

fia au început miercuri convorbi
rile oficiale dintre delegația de 
partid și guvernamentală ungară,

în frunte cu Jănos Kădăr, aflată 
în vizită în Bulgaria, și delegația 
de partid și guvernamentală bul
gară, în frunte cu Todor Jivkov.

Ședința Consiliului

Cu prilejul celei de-a XXV-a 
aniversări a eliberării României de 
sub jugul fascist, ambasadorii Ion 
Georgescu (Elveția), Corneliu Bog
dan (Statele Unite), Aurel Arde- 
leanu (India), ministrul plenipoten
țiar Valeriu Georgescu (Israel) 
și însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim Teodor Dițulescu (Ghana) au 
ținut conferințe de presă, în cadrul 
cărora au vorbit despre succesele 
remarcabile obținute de România 
socialistă în cei 25 de ani de la 
eliberare, precum și despre princi
piile politicii externe ale patriei 
noastre.

(Agerpres)

de Colaborare

în urma tratativelor purtate la Washington între dele
gații ale S.U.A. și R. F. a Germaniei, miercuri s-a anunțat realizarea unui acoid privind compensarea parțială de către R.F.G. a cheltuielilor efectuate de S.U.A. pentru întreținerea trupelor americane pe teritoriul vest-german. Acordul stipulează că guvernul vest-german va cheltui în S.U.A., în diverse forme, suma de 1,5 miliarde dolari pe o perioadă de doi ani, pentru a permite recuperarea de către bugetul american a aproximativ 80 la sută din cheltuielile în devize efectuate în R.F.G.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția Tass, Nikolai 
Podgomîi, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., l-a 
primit miercuri la Kremlin pe as
tronautul american Frank Bor
man. în cursul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, Borman 
s-a pronunțat în favoarea cola
borării dintre S.U.A. și U.R.S.S. 
Cucerirea Cosmosului, a spus el, 
este un domeniu în care putem 
face multe pentru a ne îmbunătăți 
relațiile.

Nikolai Podgornîi a subliniat că 
în relațiile dintre U.R.S.S. și S.U.A. 
au existat diferite perioade, dar, 
independent de aceasta, popoarele 
sovietic și american au fost le
gate întotdeauna de un sentiment 
de bunăvoință. Contactele pe care 
le stabilim între noi la diferite 
nivele, inclusiv vizitele reciproce 
ale cosmonauților, a subliniat el, 
pot aduce numai foloase. Preșe
dintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. a transmis un sa
lut președintelui S.U.A., Nixon, și 
a urat succes apropiatului zbor 
al navei „Apollo-H11.

Economică
DaMOSCOVA 9 (Agerpres). — Moscova a avut loc cea de-a 24-a 

ședință a Consiliului Băncii inter
naționale de colaborare economică. Ședința a fost prezidată de dr. O. Pool, conducătorul delegației Republicii Socialiste Cehoslovace în Consiliul băncii.Consiliul a discutat problemele activității curente a băncii și a adoptat hotărîri corespunzătoare.Ședința consiliului s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească și colaborare activă de

NOI NAȚIONALIZĂRI ÎN PERU
LIMA 9 (Agerpres). — Ministrul Peruvian al agriculturii și pescuitului, generalul Jorge Barandiarân, a anunțat că „Compania națională de telefoane" (C.N.T.), proprietate nord-ame- ricană, va fi naționalizată. „Tot ceea ce intră în domeniile energiei și comunicațiilor trebuie să devină proprietatea statului" — a spus el. Mi-

nistrul Peruvian a subliniat că „Compania peruviana de telefoane" (C.P.T.), aparținînd, de asemenea, capitalului nord-american, va intra, la rîndul ei, în procesul de naționalizări.C.N.T. asigură serviciul telefonic în interiorul țării, iar C.P.T. acoperă serviciile telefonice din capitala țării, Lima, portul Callao și rețeaua internațională.
ORIENTUL APROPIAT

Activitate diplomatică

★
STOCKHOLM 9 (Agerpres). — în 

cadrul manifestărilor prilejuite de 
cea de-a XXV-a aniversare a elibe
rării României, televiziunea suedeză 
a prezentat filmul artistic româ
nesc „Ultima noapte a copilăriei11, 
în regia lui Savel Știopu.

La Seul continuă demon
strațiile studențești împotriva intenției autorităților de a proceda la o revizuire a constituției. Sfidînd ordinul de închidere a tuturor instituțiilor de învățămînt superior, aproximativ 400 de studenți au pătruns în clădirea Universității Pusan, unde au ținut un miting. Studenții au organizat apoi o demonstrație de protest pe străzile Seulului.
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PARIS

ÎN DEZBATEREA 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI

ASPECTE ALE POLITICI!
EXTERNE FRANCEZE

Generalul Hassan El- 
Amri a demisionat din funcția de prim ministru al Republicii Arabe Yemen și din cea de comandant suprem al armatei yemenite, anunță a- genția MEN. Președintele Consiliului Republican al Yemenului, Abdel Rahman El Iriani, a acceptat această demisie.

Un protocol cu privire la 
colaborarea dintre Algeria 
și Republica Democrată 
Vietnam în domeniul cultural pe perioada 1969—1970 a fost semnat la Alger. Acesta este primul protocol dintre cele două țări în domeniul cultural.

în aceste zile, în Orientul Apropiat se desfășoară o intensă activitate diplomatică. Astfel, ministrul Orientării naționale al R.A.U., Mohammed Fayek, care a întreprins un turneu în Tanzania, Burundi și Zambia, unde a avut convorbiri cu oficialitățile din țările respective, a sosit la Nairobi, și a avut convorbiri cu ministrul de stat pentru afacerile externe al Kenyei, Ko- inange Mbiyu, cu care a examinat aspecte ale situației din Orientul Apropiat. El va înmîna președintelui Jomo Kenyatta un mesaj din partea președintelui Gamal Abdel Nasser și-și va încheia turneul o dată cu vizita pe care o va face în cursul săptămânii viitoare în Uganda.Hussein Chafei, membru al Comitetului executiv suprem al Uniunii Socialiste Arabe și consilier al președintelui Nasser, a sosit marți la Conakry, capitala Guineei, în continuarea turneului prin mai multe țăriPe rilor din regiunea Africii de vest, de altă parte ministrul aface- externe al Belgiei, Pierre Har-

mei, l-a invitat pe omologul său israelian, Abba Eban, să facă o vizită oficială la Bruxelles, s-a anunțat marți în capitala Belgiei. Data vizitei va fi stabilită ulterior.în același timp, ministrul apărării al Kuweitului, șeicul Saad Al Abdallah Al Sabah, va face o vizită oficială, la sfîrșitul acestei săptămîni, în Siria. într-o declarație făcută presei, ministrul kuweitian al apărării a arătat că întrevederile pe care urmează să le aibă cu conducătorii sirieni se vor referi la evoluția situației din Orientul Apropiat și la dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări.
★Purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat, Robert McCloskey, a anunțat că Joseph Sisco, secretar de stat adjunct însărcinat cu problemele Orientului Apropiat, a părăsit miercuri Washingtonul îndreptîn- du-se spre Londra. Sisco se va consulta cu guvernul britanic asupra conflictului din Orientul Apropiat.

mei, l-a invitat pe omologul

NEW YORK 9 (Agerpres). — în orașul Boston (S.U.A.) s-au deschis lucrările celei de-a 22-a Adunări generale a Organizației Mondiale a Sănătății (O.M.S.). La lucrări participă delegațiile țărilor membre printre care și o delegație guvernamentală română condusă de prof. dr. Ion Moraru, adjunct al ministrului sănătății, membru în Consiliul Executiv al O.M.S.în raportul prezentat Adunării generale, dr. M. G. Candau, director general al O.M.S., afirmă că în țările în curs de dezvoltare se manifestă „o lipsă cronică de cadre medicale11, care să asigure asistenta necesară populației din aceste țări. El subliniază că „preocuparea pentru pregătirea de cadre, precum și a unei baze materiale stituie, la ora major în cele lume11.
corespunzătoare, con- actuaiă, un obiectiv mai multe țări din

PARIS 9 (Agerpres). — Consiliul 
de Miniștri al Franței a dezbătut în 
ședința sa de miercuri unele as
pecte ale politicii externe france
ze, pe baza unei expuneri a mi
nistrului de externe, Maurice Schu
mann. Relatînd despre desfășura
rea dezbaterilor, Leo Hamon, pur
tătorul de cuvînt oficial, a relevat 
că partenerii Franței în Piața co
mună „înțeleg punctul de vedere 
francez. Franța, a adăugat el. este 
împotriva oricărei încercări de a 
lega desâvîrșirea Pieței comune, 
prevăzută pentru 1 ianuarie 1970, 
de vreo altă problemă, cum ar fi 
primirea unor noi membri. Obiec
tivul general al guvernului fran
cez, a spus purtătorul de cuvint, 
rămîne evoluția Pieței comune, a- 
vînd o politică economică comu
nă, spre o veritabilă personalitate 
europeană".

în expunerea sa, ministrul de ex
terne a informat Consiliul de Mi
niștri asupra convorbirilor pe care 
le-a avut cu colegul său vest-ger- 
man, Willy Brandt, precum și asu
pra lucrărilor Comisiei mixte fran- 
co-sovietice și a poziției franceze 
față de problema conflictului din 
Nigeria. Abordînd problemele 
Orientului Apropiat, Maurice Schu
mann a declarat că Franța rămîne 
favorabilă efcrturilor celor patru 
puteri și că el va aborda aceste 
probleme în convorbirile cu secre
tarul de stat adjunct al S.U.A , Jo
seph Sisco, în timpul apropiatei 
vizite a diplomatului american 
Paris.

Delegația economică ja
poneză, care 3 fncut o vizită în R. P. Bulgaria, a plecat spre patrie. Delegația a avut convorbiri la Ministerul Comerțului Exterior din Bulgaria în legătură cu colaborarea bilaterală îd domeniul comercial și al navigației.

La Londra s-a înche
iat Săptămîna coopera
tistă internațională. Tflra 
noastră a fost reprezentată prin- 
tr-un stand cu exponate ale pro
ducției cooperatiste și de artiza
nat. Cu prilejul unor manifestări 
artistice organizate în cadrul săp- 
tămînii, un grup folcloric englez 
a prezentat cîntece și dansuri 
românești.

Ca urmare a inundațiilor 
și alunecărilor de teren care s-au produs în ultimele zile în regiunile apusene ale Japoniei, 80 persoane și-au pierdut viața, alte 8 sînt date dispărute și 173 au fost rănite. Bilanțul provizoriu mai consemnează 941 case distruse complet sau parțial și 4 314 persoane rămase fără adăpost.

la Președintele Georges
Pompidou a avut> ,a Palatul Elysee,

VIETNAMUL DE SUD I
o întrevedere de 40 de minute cu președintele Republicii Niger, Diori Ha- mani, aflat în prezent la tratament în Franța.

APLAUZE
PENTRU 

„PRAHOVA" 
PE MALURILE

TIBRULUI
Cîntecul și jocul popular ro

mânesc, îndrăgite și apreciate de 
spectatorii italieni, au înregistrat 
un nou succes pe malurile Ti- 
brului. Marți seara, într-un ca
dru deosebit de pitoresc, în cel 
mai modern cartier al Romei, 
E.U.R., un public numeros a 
aplaudat cu entuziasm măiestria 
interpretativă și înalta ținută ar
tistică a ansamblului folcloric 
„Prahova" din Ploiești.

Prezentînd un program de 
cîntece și dansuri din diferite 
regiuni ale României, „Prahova" 
a făcut să retrăiască pe scenă 
datini străvechi ale poporului nos
tru, transmițînd, totodată, spec

Corespondența din Roma 
de la N. Puicea

tatorilor optimismul și dinamis
mul folclorului românesc. Aflat 
în Italia în cadrul schimburilor 
culturale româno-italiene, pentru 
un turneu de aproximativ o lună 
de zile, ansamblul prahovean a 
mai prezentat spectacole la Rieti 
și Ostia-Lido, bucurîndu-se de 
același succes. In orașul Rieti, 
artiștii români au luat parte la 
„Sărbătoarea soarelui", împreună 
cu ansambluri folclorice italiene 
și din alte țări, reușind să cuce
rească trofeul „Placheta de me
rit", acordată celui mai bun an
samblu.

Consacrând cronici spectacole
lor prezentate de „Prahova", zia
rele „II Messaggero" și „II Tem
po" scot în evidență calitățile 
artistice ale ansamblului româ
nesc, entuziasmul cu care a fost 
primit de către public. „Soliștii 
vocali și instrumentiști, dansato
rii ansamblului popular din 
România — scrie „II Messagge
ro" — și-au prezentat repertoriul 
excelent, încîntînd publicul. Am 
putut aprecia un spectacol va
riat și fascinant, reflectînd bogate 
tradiții". Publicând cîteva foto
grafii ale ansamblului și prezen
tînd amănunțit programul execu
tat de dansatorii români, ziarul 
„11 Tempo" scrie că întregul 
program „a cucerit pe merit o- 
vațiile publicului prezent".

intensificarea acțiunilor
patrioțibrofensive ale

SAIGON 9 (Agerpres). — In Vietnamul da sud, ultimele 24 de ore au fost marcate de o intensificare a acțiunilor ofensive lansate de forțele patriotice împotriva obiectivelor ameri- cano-saigoneze. Potrivit informațiilor

se prelun-

înăsprirea relațiilor dintre
Liban si Arabia Saudită

5BEIRUT 9 (Agerpres). — Crizei politice libaneze caregește, 1 s-a adăugat, în prezent, o înăsprire a relațiilor dintre Liban și Arabia Saudită. Punctul de plecare al încordării, relatează agențiile de presă, îl constituie nemulțumirea Arabiei Saudite pentru faptul că oficialitățile libaneze s-au arătat nefavorabile unei oferte saudite de construire a unei rafinării în Liban.

Acordul comercial libano-saudit expiră la sfîrșitul acestei luni și guvernul de la Ryad nu. pare dispus să-l reînnoiască. Or, Arabia Saudită este unul din principalii clienti ai produselor industriale libaneze, astfel încît se apreciază că un eventual boicotaj saudit ar putea provoca închiderea a peste jumătate din uzinele tării.

furnizate de comandamentul american de la Saigon, au fost bombardate, printre altele, un complex logistic, situat în apropierea zonei demilitarizate. și o serie de poziții americane din regiunea capitalei.Tot din Saigon se anunță că alte două elicoptere americane au fost do- borîte miercuri în Vietnamul de sud. Patru militari americani au fost uciși și trei răniți. Agențiile de presă mai semnalează organizarea de către forțele patriotice a unei ambuscade împotriva unei unități a diviziei americane 101 aeropurtate., într-un punct situat la 560 km nord-est de Saigon. Ciocnirea a durat șapte ore și s-a soldat pentru partea americană cu nouă morți și șapte răniți.

Elveția. Tradiționala sărbătoare a cîn- tecului și dansului Ia Schiipheim, cantonul Lucerna

25 de irakieni testați pentru „activități antistatale" urmează să fio în curînd eliberați din lipsă de dovezi, a anunțat Comitetul pentru investigații al Tribunalului revoluției din Bagdad. Printre ei se află ofițeri superiori, oameni de afaceri etc.
Republica Populară Alba

nia și Republica Zambia au hotărît să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasade, anunță a- genția A.T.A.
Violenîe tulburăriau lzbuc- nit miercuri în orașul kenyan Kisumu în legătură cu asasinarea ministrului planificării economice, Tom Mboya. Cortegiul funerar a fost nevoit să-și schimbe ruta din cauza manifestației la care au participat peste 100 0OO do persoane. Poliția a făcut uz de gazo lacrimogene pentru a dispersa mani- festanții și a face loc cortegiului funerar.
Miercuri s-a deschisîn Par* cui „Sokolniki" din Moscova expoziția internațională de mașini poligrafice, la care participă circa 700 firme din 20 de țări. Președintele Camerei unionale de comerț a Uniunii Sovietice, Mihail Nesterov, a inaugurat expoziția. In numele guvernului sovietic, parti- cipanții și oaspeții din străinătate^. au fost salutați de V. Novikov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri a/ U.R.S.S. La deschidere a fost de față președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă din Republica Socialistă România, Pompiliu Macovei.
Un „proiecî de conven

ție" privind interzicerea ar
melor bacteriologiceva Pr®- zentat de Marea Britanie astăzi la Conferința de dezarmare de la Geneva, s-a anunțat la Londra. Potrivit agenției France Presse, proiectul britanic prevede ca statele părți la convenție să se angajeze să nu folosească niciodată, să nu producă, să nu achiziționeze sau să permită producerea de arme bacteriologice, precum și să nu întreprindă nici un fel de cercetări vizînd producerea de asemenea arme. Observatorii constată însă că acest document, care vine să întărească Protocolul de la Geneva din 1925 în acest domeniu, nu face nici o aluzie la armele chimice.

Marcel Naville, președin
tele Comitetului Intenț£?î> 
nal al Crucii Roșii, « Geneva cu destinația Lagos. La plecare, el a declarat că intenționează să studieze la fața locului situația transporturilor de ajutoare pentru populația biafreză. Naville a exprimat părerea că se exagerează importanța recentelor convorbiri de la Londra dintre reprezentanții guvernului britanic, cei ai guvernului federal nigerian și ai C.I.C.R., precizînd că este vorba doar de o primă luare de contact

Incident 
de frontieră 
sovieto-chinez

MOSCOVA 9 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că Ministerul 
Afacerilor Externe al U.R.S.S. a 
adresat ambasadei R. P. Chineze la 
Moscova o notă de protest, în care 
se arată că la 8 iulie un grup de 
cetățeni chinezi înarmați a violat 
frontiera de stat a U.R.S.S. și, pă- 
trunzînd pe porțiunea sovietică a 
Insulei Goldinski de pe fluviul 
Amur, a deschis focul împotriva 
unor lucrători fluviali sovietici. 
Unul dintre ei a fost ucis și trei au 
fost răniți.

PEKIN 9 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția China Nouă, 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R. P. Chineze a adresat ambasadei 
sovietice de la Pekin o notă de pro
test în care se arată că unități de 
frontieră sovietice au pătruns pe 
bordul a două nave pe teritoriul 
chinez în regiunea Insulei Pacha, 
pe partea chineză a fluviului Hei- 
lun. Milițienii chinezi, se spune în 
notă, au ripostat în autoapărare.

Inîilnirea consultativă a țărilor neangajateBELGRAD 8 — Corespondentul gerpres, N. Plopeanu, transmite : Belgrad au continuat miercuri crările întîlnirii consultative a rilor neangajate. în ședința de mineață a fost adoptată ordineazi care cuprinde discutarea rolului politicii de neangajare în lumea

A- La lu- ță- ■ di- de
contemporană, în special în legătură cu problemele păcii, independenței și dezvoltării ț considerații asupra posibilităților de intensificare a consultărilor, colaborării și acțiunilor comune ale țărilor neangajate în diferite domenii de activitateîn cadrul întîlnirii au început a- poi discuțiile generale.

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Președintele Nixon a anunțat 
miercuri o reducere cu 10 la sută 
a personalului american, militar și 
civil, aflat în străinătate, cu ex
cepția personalului militar din 
Vietnamul de sud, Coreea de sud 
și țările membre ale N.A.T.O. 
Comunicatul Casei Albe preci
zează că problema retragerii tru
pelor americane din Vietnamul de 
sud va fi tratată separat. O nouă 
hotărîre a președintelui în legă
tură cu această problemă este aș
teptată să fie comunicată la mijlo
cul lunii august.

Planul reducerii personalului a- 
merican din străinătate va per
mite rechemarea în S.U.A., pînă 
la sfîrșitul anului financiar în 
curs, a aproximativ 20 000 de ci
vili și militari și realizarea unor 
economii bugetare de aproximativ 
75 milioane dolari.

MOMENTE DRAMATICE

PENTRU ECHIPAJUL DE PE „RA“
CAIRO 9 (Ager

pres). — Echipajul 
bărcii din papirus 
„RA", care încearcă 
să traverseze Oceanul 
Atlantic, a trecut 
prin momente dra
matice — relatează 
cotidianul egiptean 
„Al Ahram" difuzînd 
ultimul mesaj primit 
din partea navigato
rului norvegian Thor 
Heyerdahl. Valuri 
violente au izbit în

timpul nopții barca, 
făcînd-o să se clatine 
puternic. Apa a pă
truns chiar în interi
orul ambarcațiunii. 
Nu s-a produs totuși 
nici o catastrofă. 
Thor Heyerdahl și 
ceilalți membri ai e- 
chipajului au folosit 
plutele de salvare și 
au reușit să scoată 
apa care pătrunsese 
în barcă. Temerarii 
navigatori nu și-au

pierdut cumpătul du
pă această încercare 
dificilă prin care au 
trecut, iar „RA“ își 
continuă călătoria în
cepută cu mai bine de 
o lună în urmă. Vnul 
dintre membrii expe
diției, americanul Ba
ker, s-a arătat cît se 
poate de optimist și 
și-a exprimat speran
ța că „RA“ va atinge 
țărmul Antilelor în 
trei săptămîni.

AU EXISTAT FORME DE VIAȚĂ 
PE LUNĂ?

Acum, în preajma 
zborului navei spați
ale „Apollo-ll“, care 
urmează să aseleni- 
zeze, se înmulțesc 
în presa mondială 
relatările cu pri
vire la descoperirile 
pe care le-ar putea face 
astronauții. Cel mai 
insistent revine ve
chea întrebare : au e- 
xistat forme de viață 
pe satelitul Pământu
lui ? In paginile zia
rului englez „The 
Times" este inserată

părerea savantului Ro
bert Jastrow, director 
al Institutului de Cer
cetări spațiale „God
dard" din New York, 
care consideră că 
Luna s-ar fi so
lidificat cu mult mai 
devreme decît Terra și că analiza rocilor lu
nare ne va oferi pre
țioase informații pri
vind primul miliard 
de ani din existența 
planetei noastre. Jas
trow așteaptă să

se găsească urme 
de viață conservate 
în straturile de roci 
lunare, care ar cores
punde cu formele de 
viață ce ar fi fost 
posibile pe Pămînt 
în această perioadă. Și 
în această privință, a- 
selenizarea modulului 
lunar ar putea să ducă 
la date științifice care 
să îmbogățească con
siderabil cunoștințele 
despre univers.

T. R
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