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ÎN ZIARUL DE AZI:

S O multitudine de soluții la o unică alternativă: ECO
NOMIE SEVERĂ!S Pretutindeni iernarea animatelor 
să fie pregătită gospodărește I H5 La semnalele ziarului 
H Comorile din adîncuri puse în slujba progresului 

economic (Corespondență din Belgrad)

O problemă care solicită mai multă ATENȚIE, mai multă COMPETENȚĂ,

mai mult SPIRIT PRACTIC și... mai puțină discuție în general

Există un teme! științific, riguros 
fundamentat, care argumentează fă
ră echivoc necesitatea creșterii con
țin”», în ritm susținut, a producti- 

muncii. Nivelul ei exprimă, 
.. iȚ-imi; raliză, eficacitatea cu care 

uită munca socială, randa- 
■mn'it.J . ductiv al utilizării zestrei 

imane, la scara unei între- 
: amuri sau chiar a întregii

în acest context, sporirea 
L a productivității muncii 
un imperativ major, de 
ă actualitate.
lu-se la importanța excep-

consilii
pern;an

Refc!
> care o are, în continuâ-

w, cr ' erea productivității mun- 
1 economia noastră. t<>- 
Nicolae Ceaușescu, secreta

și-n al al partidului, a subliniat 
tul prezentat la Congresul 
al P.C.R. că aceasta „face

. ea și în viitor, în fiecare ra- 
ustrială să se ia măsuri pen- 
ducerea tehnicii și tehnolo- 
îsate, pentru extinderea au- 

' ; rii și mecanizării proceselor
, r ’îcție, pregătirea și perfecțio- 

calificării forței de muncă, 
sntarea științifică a norme- 
isirea completă și productivă

a timpului de lucru și întărirea dis
ciplinei în fiecare secție și loc de 
muncă**. Sint măsuri sigure, de ma
re intervenție și eficiență, a căror a- 
plicare consecventă garantează ob
ținerea unui înalt randament produc
tiv, în fiecare unitate și ramură in
dustrială. Este important de sublini
at, în acest sens, că in trei 'ani ai ac
tualului cincinal productivitatea mun
cii în industrie a crescut cu 26,6 la 
sută, intr-un ritm mediu anual de 8.2 
la sută.

La ce cotă se ridică nivelul acestui 
indicator, în perioada care a trecut 
din anul curent ? Au fost aplicate 
din plin, In toate întreprinderile, ce
le mai eficiente măsuri menite să în
trețină un ritm înalt de creștere a 
productivității muncii ?

Ca un corolar al studiilor com
plexe, care s-au făcut in cadrul ac
țiunii de organizare științifică a pro
ducției și a muncii, al măsurilor a- 
plicațe, într-o serie de întreprinderi 
și ramuri industriale s-au Înregistrat, 
în zece luni din acest 
însemnate - la productivitatea mu- 
Se situează la loc i 
prinderile aparținînd

an, sporuri 
ztivitatea muncit, 
de frunte între- 

I Ministerului E-

.A SEMICENTENARUL TEATRULUI NATIONAL

Șl AL OPEREI ROMANE DIN CLUJ

nergiei Electrice, care au îndeplinit 
planul productivității muncii,. în pe
rioada amintită, în proporție de 103,4 
la sută. Rezultatul capătă dimensi
uni și mai clare, judecîndu-1 în com
parație cu perioada corespunzătoare 
a anului 1968, față de care producti
vitatea muncii a crescut cu 12.2 la 
sută. Un calcul simplu arată că 
peste 80 la sută din sporul din acest 
an al producției globale a acestei ra
muri s-a obținut pe seama creșterii 
productivității muncii Cu aceleași 
bune rezultate se pot mindri și uni
tățile Ministerului Petrolului și Mi
nisterului Minelor, care au depășit 
planul productivității muncii, în 10 
luni din acest an, cu 3,9 la sută și, 
respectiv. 2.3 la sută, cea mai mare 
parte — peste. 75 la sută — din spo
rul producției în perioada respectivă 
realizîndu-se prin creșterea forței 
productive a muncii.

Rezultatele pozitive obținute pină 
acum in majoritatea ramurilor in
dustriale, în numeroase întreprin
deri. dau certitudinea îndeplinirii 
planului pe 1969 la acest indicator 
hotărî tor pentru dinamismul produc
ției și al eficientei activității produc
tive. Este de remarcat în acest sens 
semnificația economică a sporurilor 
consemnate la productivitatea muncii, 
precum și a ritmurilor ei de creștere: 
dacă în anul 1965. prin creșterea cu 
un procent a productivității muncii, 
se obținea un spor de producție de 
1.5 miliarde lei. în anul viitor echi
valentul productiv se va ridica la 
aproximativ 2.7 miliarde lei. pentru 
ca în anul 1975 să ajungă la 4 mi
liarde lei

Apreciind Ia justa valoare străda
nia colectivelor de întreprinderi în 
valorificarea resurselor interne, se 
poate spune oare că au fost epui
zate mijloacele de mărire permanen
tă a productivității muncii ? Concret, 
să vedem de ce natură este moti
varea economică a nerealizării pla
nului la productivitatea muncii in di
ferite întreprinderi sau chiar la ni-

TOVARĂȘUL NICOLAf CEAUSESCU 
A PRIMIT PI AMBASADORUL

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit vineri, 28 noiembrie 1969, 
pe ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Iranului la Bucu

rești, Soltan Sanandajl, la cererea 
acestuia.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care »-a desfășurat Intr-o 
atmosferă cordială.

GALAȚI: A fost realizat proiectul tehnic
pentru nave cu o capacitate de 15000 tone

La Institutul de cer
cetări și proiectări na
vale din Galați a fost 
realizat proiectul teh
nic pentru prima serie 
de nave cu o capaci
tate de 15 000 tone, 
destinate transportului 
de mărfuri in vrac. Co
manda va fi executată 
!a Șantierul naval din 
Galați pentru India

Noul tip de cargou, 
deservit de un echipaj 
de 70 de persoane, 
este prevăzut cu motor 
■de 7 200 CP., care dez
voltă o viteză de de
plasare de pină la 15 
noduri și o autonomie 
de navigație de 16 000 
mile marine.

Potrivit planului, tra- 
tajul primei nave in-

cepe anul viitor, iar In 
intervalul 1972—1975
vor fi construite 10 a- 
semenea nave.

Alte două proiecte 
ie nave pentru export, 
cargouri de 2 500 tone 
pentru mărfuri gene
rale fi cherestea, au 
fost solicitate de către 
Uniunea Sovietică.

(Agerpres)

Vizita președisitalu! 
Consiliului de Miniștri, 
Ion fibeorjlie Maurer, 

în Marea Britanii
Încheierea convorbirilor oficiale

LONDRA 28. — Trimișii speciali 
Agerpres, Nicolae Ionescu, Liviu 
Rodescu și Ada Gregorian, trans
mit : Vineri dimineața s-au înche
iat convorbirile oficiale dintre pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
României, Ion Gheorghe Maurer, și 
primul ministru al Marii Britanii. 
Harold Wilson.

Cei doi șefi de guverne au exa
minat, într-o atmosferă de sinceri
tate și încredere reciprocă, pro
bleme privind relațiile bilaterale și 
aspecte ale situației internaționale,

Sărbătorile care as
tăzi încep la Cluj cins
tesc o jumătate de 
veac de existență a 
Teatrului Național și 
a Operei Române. 
Cinci decenii care au 
însemnat pentru tea
trul și muzica româ
nească nu numai pri
lejul unor performanțe 
artistice, nu numai 
clipe de înalte satis
facții spirituale pen
tru numeroase gene
rații, ci au marcat, 
deopotrivă, mcmentele 
hotărîtoare ale evolu
ției și afirmării aces
tor două arte surori 
în țara noastră. Pentru 
că Teatrul Național și 
Opera din Cluj nu au 
avut și nu au In pei
sajul vieții culturale 
românești numai o 
prezență care se răs- 
frînge la perimetru] 
marelui oraș. Aceste 
două instituții au con
stituit de-a lungul u- 
nel jumătăți de secol 
focare de cultură ce 
au propulsat arta ade-

vărată, adueîndu-și o 
contribuție hotărîtoa- 
re la progresul spiri
tual al poporului nos
tru.

Și dacă astăzi sărbă
toresc cincizeci de ani
— Teatrul Național și 
Opera din Cluj nu-și 
numără anii numai din 
clipa în care Olimpia 
Bîrsan a rostit cele
brul vers prin valoa
rea lui simbolică în 
istoria teatrului nos
tru : „S-a potolit fur
tuna*'. Tradiția teatru
lui și a muzicii româ
nești în Transilvania, 
care coboară cu mult 
timp în urmă dincolo 
de hotarele acestui 
secol, era atît de pu
ternic împămîntenită
— îneît actul din 1919 
a Instituționalizat ceea 
ce mari și dezinteresați 
animatori — din gale
ria cărora strălucesc 
și astăzi personalități 
de-a pururi neuitate, 
precum Iosif Vulcan, 
Gheorghe Dima, Za-

haria Bîrsan, Tiberiu 
Brediceanu ș; multe 
alte ilustre nume — 
așezaseră cu temeini
cie de-a lungul a mul
te decenii de însufle
țită activitate. Integra
tă organic in fluxul 
formării și dezvoltării 
culturii românești mo
derne, fapt evidențiat 
de numeroasele tur
nee pe care trupele 
de teatru, „reuniunile*' 
muzicale, soliști le 
realizau deoparte și de 
alta a munților, tea
trul șl muzica de pe 
aceste meleaguri au 
slujit aceleași idealuri 
făcind din entuziasm 
și dăruire trăsăturile 
ce înnobilează perso
nalitatea omului de 
cultură.

A alătura astăzi a- 
cestor înaintași atri
butul animatori în
seamnă a le aduce un

Valeria RAPEANU

(Continuare 
în pag. a V-a)

Telegramă
Tovarășului IOSIP BROi

Președintele Republicii Socialiste Federo 
Președintele Uniunii Comuniștilor di

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republii 
Iugoslavia am deosebita plăcere de a vă ti 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia și popoar 
In numele Comitetului Central al Partidului 
liului de Stat al Republicii Socialiste. Români 
al meu personal, cele mai calde felicitări și_ 
succese în opera de edificare a socialismului î 
tatea și fericirea dv. personală.

Sînt pe deplin încredințat că relațiile de 
laborare rodnică, statornicite între Republica 
publica Socialistă Federativă Iugoslavia, înt 
mân și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia 
In continuare spre binele popoarelor româr 
«auzei socialismului, progresului și păcii în lut

Viorel SALAGEAN

(Continuare în pag. a III-a)

asupra conținutului

APARAT0R1 Al AVUTULUI OBSTESC

A APĂRUT
ALMANAHUL SClNTEIA 1970
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însoții de un semn 
de carte - calendar
și o carte poștală — 

solicitîndu-vă părerea

aflate pe ordinea de zi a convor
birilor. La întrevedere au luat parts 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Vaslle Pungan, am
basadorul României la Londra, pre
cum și Michael Stewart, ministrul 
afacerilor externe și Common- 
wealth-ulul, și Denis Laskey, am
basadorul Marii Britanii la Bucu
rești.

După încheierea convorbirilor, 
care s-au desfășurat la reședința 
premierului britanic din Downing 
Street 10, președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
și primul ministru, Harold Wilson, 
și-au luat un cordial rămas bun, 
șeful guvernului român urmînd să 
plece sîmbătă dimineața spre patria.

★
Președintele Consiliului de Mi

niștri, Ion Gheorghe Maurer, în
soțit de ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, a parti
cipat, vineri la amiază, la un de
jun oferit la Dorchester Hotel da 
Asociația presei străine din capi
tala Marii Britanii.

★
în dup'ă-amiap ' aceleiași «fie, 

președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a primit la 
reședința sa de la Hotel Claridges 
pe sir Verdon Smith, președintele 
companiei British Aircraft Corpora
tion, John Ferguson Smith, direc
torul general al diviziei B.A.C. din 
Waybridge, șl alți membri al condu
cerii acestei companii.

Au fost examinate cu acest pri
lej probleme privind dezvoltarea 
cooperării între B.A.C. șl firme in
dustriale din România.

LA CHIOȘCURI Șl ÎN LIBRĂRII

ALMANAHUL SCÎNTEIA 1970

Miniștri, Ion Gheorghe 
persoanele oficiale caro 
au asistat la un spec- 

opera „Bărbierul din

★
Vineri seara, președintele Con

siliului de 
Maurer, și 
îl însoțesc 
tacol cu
Sevilla**, prezentat pe scena Tea
trului Covent Garden. Oaspeții ro
mâni au fost însoțiți de Michael 
Stewart, ministrul afacerilor exter
ne și Commonweal th-ului.
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REPORTAJ PE GLOB
UN „PARADIS" AL DEZNĂDEJDII Șl

AL DEGRADĂRII UMANE

„NEW YORK GIGANTUL BOLNAV"

COMISIILE DE JUDECATA DE LA SATE INSTITUȚIE
A DEMOCRAȚIEI SOCIALISTE CU ADÎNCI RĂDĂCINI 

ÎN SPIRITUL DE DREPTATE AL ȚĂRANULUI
V

SUB MĂSLINII ELADEI

Telegramă

șl co
ji Re- 
t Ro- 
adînci 
eresul

RAD 
alive 
liului 
:tene, 
lonsi- 
ân și 
u noi 
sănă-

După cum se știe, prin intermediul 
comisiilor de judecată — ca institu
ție a democrației socialiste — se rea
lizează participarea maselor largi la 
înfăptuirea legalității și la educarea 
socialistă a cetățenilor în spiritul 
promovării șl dezvoltării avutului 
obștesc. Iată premisele convorbirii 
noastre pe tema responsabilității so
ciale a acestor comisii.

— Am făcut o mică anchetă intre 
juriștii și ziariștii din Brașov ți mi 
s-a spus că dumneavoastră ați fi 
omul cel mai „în problemă". E ade
vărat că pregătiți o lucrare despre 
comisiile de judecată ?

— Da. este adevărat, insă nici un 
jurist nu poate afirma vreodată că 
este pe deplin „în problemă'* — ne-a 
răspuns procurorul Constantin Soro- 
ceanu. Viața — dacă o cunoști de pe 
teren, clin sate, din întreprinderi — 
aduce' mereu o varietate de cazuri, 
unele inedite, nu prea simple, a că
ror rezolvare corectă poate da bătaie 
de cap oricărui jurist. „Lucrare** e un 
cuvînt care poate suna pretențios. E 
vorba de un obiectiv foarte limitat, 
inspirat de practica imediată. Pe Ungă 
activitatea obișnuită de procuror, iau 
parte și eu, alături de numeroși co
legi. la o acțiune obștească. Filiala 
din Brașov a asociației juriștilor ne-a 
repartizat o seamă de Întreprinderi și 
comune, în care facem un Instructaj 
al comisiilor de judecată. Știți prea

bine că aceste comisii stnt alcătuite 
din cetățeni aleși de colectivitate, a- 
dunări ale oamenilor muncii sau se
siuni ale consiliilor populare. Sint 
aleși oameni cu prestigiu în rîndul 
cetățenilor, dar oameni care nu sint 
juriști de profesie. Or, fn deplasările 
făcute de juriștii noștri s-a observat, 
mai ales la sate, că unele prevederi 
ale legii nu sint destul de clar în
țelese și interpretate. Colectivul m-a 
însărcinat să fac o lucrare scrisă cu 
acest scop simplu : să explice o sea-

Convorbiră- cu procurorul

Constantin SOROCEANU

mă de prevederi ale legii șî să le 
ilustreze cu citeva cazuri de viață, 
care să înlesnească înțelegerea teo
retică.

— Exiști vreun termen ?
— Un termen foarte urgent, din 

cauza Iernii. Este un anotimp cînd 
țăranul dispune de mal multă vreme 
liberă ; vrem să folosim Intensiv lu
nile de iarnă, pentru un Instructaj 
temeinic al comisiilor de judecată 
de la sate.

— Ce nelămuriri sau abateri de la 
lege ați observat ?

— Vorbind de mediul țărănesc, 
vreau să fac o mare deosebire între 
spiritul legii și litera ei. Comisiile, 
și legea pe temeiul căreia sint ele 
organizate, reprezintă o inovație a 
democrației socialiste, dar o inovație 
foarte apropiată de 'tradițiile țăranu
lui nostru și de simțul lui de drep
tate. Pe vremuri, cînd doi săteni a- 
veau o neînțelegere, adesea — dacă 
nu era o pricină extrem de gravă sau 
dacă nu voiau să ajungă la judecată, 
— cădeau de acord să ceară arbitra
jul unui consătean în care aveau a- 
mîndoi egală încredere, de obicei un 
bătrîn luminat sau un cărturar de va
ză din comună. Țăranii pricep deci 
foarte clar spiritul legii și aderă su
fletește la ea. în ce privește însă pre
cizia aplicației, litera, se ivesc une
ori nelămuriri. O să vă dau un exem
plu. La Feldioara. cițiva membri ai 
cooperativei agricole de producție au 
furat varză; era vorba de o cantitate 
relativ mică, mal puțin de Jumătate 
din baremul de 500 de lei, care, cînd 
e depășit, trece de competența co
misiilor. Judecata, din cite am aflat 
ulterior, a fost foarte eficientă. Cele

Sergiu FARCAȘAN

(Continuare In pag. a II-a)

Tovarășului ENVER HODJA
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncii din Albania

Tovarășului HADJI LLESHI
Președintele Prezidiului Adunării Populare a Republicii Populare Albania

Tovarășului MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Albania

TIRANA
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Con

siliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste Româ
nia, al poporului român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră 
și poporului frate albanez, calde felicitări și cele mai bune urări cu 
prilejul celei de-a 25-a aniversări a eliberării Albaniei. '

Poporul român se bucură din toată inima de realizările obținute de 
oamenii muncii albanezi în opera de construire a socialismului în cei 
25 de ani de la eliberare și le urează, de ziua acestei mari sărbători, noi 
succese în dezvoltarea și înflorirea multilaterală a Republicii Populare 
Albania.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie șl colaborare 
frățească dintre țările noastre se vor dezvolta continuu, pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului șl internaționalismului socialist, în intere
sul popoarelor român și albanez, 
lume.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretai general al Partidului

Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

al cauzei socialismului și păcii tn

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Socialiste România

A
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FAPTUL
DIVERS
„Profesor
automat64

EXIGENȚEI
PARTINICE

După aproape doi ani de mun
că și căutări, la Liceul nr. 2 din 
Reșița a fost pus in funcțiune 
automatul pentru studiu și exa
minare „Astex". Conceput ca 
un „frate" mai mic al automa
telor din București, Iași și Cluj, 
aparatul, al cărui „părinte" este 
profesorul de chimie Iosif Sze- 
pessy, îndeplinește următoarele 
operații: înregistrează pe film 
întrebările-problemă, acordă note 
(prin convertire de punctaj), 
semnalizează trecerea la noua 
întrebare și o efectuează auto
mat după formularea răspunsu
lui. Pe canalul de studiu, apre
ciază (prin semnalizare optică) 
corectitudinea răspunsurilor, dă 
îndrumări — „atenție", „revezi 
materia", „cere sprijinul tov. 
profesor" etc. — permițind, ast
fel, stabilirea rapidă a golurilor 
din cunoștințele elevilor și, in 
consecință, completarea acestora 
pe loc. In prezent, profesorul lu
crează la extinderea posibilități
lor mașinii de a verifica simul
tan cunoștințele unei întregi cla
se de elevi. Încercare — sperăm 
— încununată de succes, dat 
fiind că pină acum automatul a 
luat, la toate verificările... 
10.

nota

Nunta
„craiului 
de tobă64

construc- 
Ion Bar- 
Craiova)

De profesie tehnician 
tor (dar fără ocupație) 
bu (str. Brezoi nr. 3 
și-a „contractat", recent, un... loc 
de muncă. Avea nu mai puțin 
de șase condamnări penale. Și 
ce și-a zis el: unde a mers mia 
meargă și suta ! O condamnare 
în plus ce mai contează !, A 
mers, deci, în comuna Pielești 
(județul Dolj) undă a cunoscut-o 
pe E. C., cu care a hotărît „să 
se căsătorească". Era el căsăto
rit, dar ce importanță avea ? 
Pină la nuntă a cerut „logodni
cei" niște bani, pentru a cum
păra mobilă. A mai luat arvu
nă și de la alții, promițindu-le 
că le va procura diverse mate
riale de construcție. După asta... 
s-a făcut nevăzut. Cu bani cu 
tot. Acum a fost arestat. I se 
pregătește o nuntă pe cinste.

Se știe că scopul adunărilor de 
dări de seamă ale organizațiilor de 
partid din întreprinderi este, prin
tre altele, acela de a contribui la 
creșterea rolului conducător al aces
tora, la sporirea răspunderii comu
niștilor pentru realizarea în cele 
mai bune condiții a sarcinilor aflate 
în fața colectivelor respective în a- 
ceste săptămîni, cînd toate forțele se 
cer mobilizate spre realizarea inte
grală a sarcinilor anuale de plan și 
asigurarea unui „demaraj" corespun
zător din primele zile ale anului 1970.

A răspuns ședința cu activul a co
mitetului de partid de la uzina texti
lă „Oltul" din Sf. Gheorghe acestor 
cerințe ? Numai în mică măsură. Și 
aceasta pentru că nota dominantă a 
celor aproape patru ore<cît a durat 
ședința a constituit-o înlocuirea spi
ritului de lucru, a exigenței și com
bativității, proprii adunărilor de par
tid, cu tendința festivistă, „umfla
rea" realizărilor pozitive și o mare 
„discreție" față de lipsurile existen
te.

Desigur, nimeni nu contestă efor
turile încununate de succes ale co
lectivului uzinei pentru creșterea 
producției și productivității muncii, 
depășirea sarcinilor de export, îm
bunătățirea calității unor produse. 
Ar fi fost însă de așteptat ca ele să 
nu determine trecerea sub tăcere a 
unor asemenea aspecte negative cum 
sînt: „realizarea" în acest an a unor 
bonificații de 36 000 m țesături, dato
rită marelui număr de defecte ; creș
terea absențelor nemotivate față de 
anul trecut; rămînerile în urmă în 
domeniul investițiilor. Or, în loc 
ca discuțiile să fie axate spre 
mijloacele de a remedia deficiențele 
în organizarea producției, subliniind 
răspunderea care revine în acest do
meniu organizațiilor de partid, ele au 
fost orientate spre ocolirea aspecte
lor... delicate. (în cuvîntul său, tov. 
Zoltan Hegy, director comercial al 
combinatului textil, fost director ge
nera] al uzinei „Oltul", s-a referit în 
mică măsură la aceste realități neplă
cute).

Bineînțeles, „tonul" a fost dat de 
darea de seamă, care s-a mulțumit 
să înșire o serie de fapte, realizări

și minusuri din activitatea întreprin
derii — la modul constatativ, fără o 
analiză temeinică a cauzelor care au 
generat anumite neajunsuri, ca și a 
mijloacelor menite să le lichideze, 
după cum nu a conținut aprecieri 
privind activitatea de viitor. La a- 
ceasta s-a adăugat faptul că darea de 
seamă a ignorat cu desăvîrșire ase
menea laturi esențiale ale muncii de 
partid cum sînt cele privind exerci
tarea dreptului de control asupra 
conducerii întreprinderii, activitatea 
politico-educativă etc.

ADUNAREA DE DARE 
DE SEAMĂ A ORGANIZAȚIEI 
DE PARTID DE LA UZINA 

TEXTILĂ „OLTUL"

Cum era de așteptat, mulțumirea 
de sine care răzbatea din darea de 
seamă a avut un efect molipsitor a- 
supra întregii desfășurări a dezbate
rilor. Tn cuvîntul majorității partici- 
panților la discuții, analiza exigentă 
a sarcinilor importante aflate în fața 
comitetului de partid, a modului cum 
sînt rezolvate a fost înlocuită cu a- 
precieri protocolare și formule de 
laudă stereotipe ; „Comitetul de par
tid a depus toate eforturile pentru 
îndeplinirea sarcinilor de plan" 
(Francisc Ștefan); „In ultimul timp, 
am primit un sprijin substanțial din 
partea comitetului de partid" (Andrei 
Domokoș) ; „Comitetul de partid a 
fost foarte activ și a activizat și or
ganizațiile de bază" (Ludovic Bara- 
bas).

Zadarnic am căutat, a doua zi după 
ședință, să obțin de la tovarășii atit 
de darnici in elogii o cit de redusă 
concretizare a ajutorului mult lău
dat. Excepție a făcut tov. Ludovic 
Barabas, șeful secției filatură, mem
bru al comitetului de partid, care

dînd eu ochii peste o hîrtie aflată pe 
biroul său, a avut o străfulgerare : 
„Uitați, am aici un exemplu concret". 
Iată conținutul hîrtiei : „Comitetul 
de partid... către Ludovic Barabas 
și Sandor Bardoczi (șeful atelierului 
de întreținere — n.r.) Mai jos, vă 
comunicăm hotărîrile comitetului de 
partid luate la ședința comitetului de 
partid în ziua de 25 septembrie 1969, 
pentru luare la cunoștință și execu
tare Pentru îmbunătățirea calității 
păturii de bataj se vor lua măsuri 
pentru înlocuirea sitelor de la ma
șinile bătătoare ; totodată, se va stu
dia posibilitatea de mărire a capaci
tății pivniței".

Așadar, această notă cu caracter 
pur administrativ este prezentată ca 
un exemplu de îndrumare a unui 
birou al organizației de bază de către 
comitetul de pa, rid ! Dacă aceasta 
înseamnă îndrumare politică, ce în- M 
seamnă atunci substituirea conducerii u 
tehnico-administrative ?

Asemenea manifestări de parale- 0 
lism și suprapunere, tendințele de în- H 
locuire a metodelor specifice muncii Sl 
de . partid cu metode administrative | 
explică în bună măsură deficiențele H 
existente în desfășurarea învâțămîn- H 
tului de partid, a activității politice H 
și culturale de masă, care își aduo H 
încă o contribuție redusă la dezvol- n 
tarea conștiinței socialiste a salaria- s| 
ților. Critici timide, dar îndreptă- | 
țite, au fost aduse, în cursul ședinței 
activului comitetului de partid, in le
gătură cu nivelul scăzut de exigen
ță manifestat față de profilul moral 
al unora dintre cei care au fost pri
miți în partid, precum și în legătură 
cu desconsiderarea obligației ce revi
ne comitetului de a urmări cu atenție B 
și solicitudine soluționarea propune- H 
rilor făcute în adunările de partid. H 

întreaga desfășurare a adunării cu g 
activul comitetului de partid de la u- | 
zina „Oltul" confirmă, o dată mai g 
mult, că respingerea tendinței de H 
mulțumire de sine, a prezentării în 
roz a lucrurilor, cultivarea spiritu
lui de exigență partinică constituie 
premisa fundamentală a dezvăluirii 
și înlăturării deficiențelor, a perfec
ționării muncii de partid.

Nicolae MOCANU

Uvertură la... „LUNA CADOURILOR"

Monumentul
de la Jupa

La o depărtare de cițlva ki
lometri de Caransebeș se află 
comuna Jupa. Pe aceste melea
guri, Traian a construit castrul 
și municipiul „Tibiscum". Mo
numentul — mărturie a originii 
și continuității poporului nostru 
— este impunător și astăzi. Dar, 
acolo unde există încă dalele de 
piatră ale așezării daco-romane, 
precum și zidurile vechi ale cas- 
trului, menite să fie scuturi de 
apărare, ființează acum o altă... 
„operă" de dată recentă : graj
durile cooperativei agricole 
Jupa. Cetățenii au .cerut in re
petate rinduri forurilor locale să 
ia măsuri pentru amplasarea 
grajdurilor in alt loc, atit din 
respect pentru opera înaintașilor, 
cit și din motive de igienă. Dar 
cei direct răspunzători au rămas 
tăcuți, precum zidurile cetății. 
Castrul dăinuie de aproape 
două milenii. Să sperăm că 
„opera" edililor din Jupa nu 
va dăinui tot atit...

Trei

O veche și frumoasă tradi
ție, consolidată an de an și 
de comerț, este aceea de a 
oieri la .sfîrșit de an cadouri 
celor dragi din familie, priete
nilor apropiați: Și cum mai în
totdeauna alegerea unui ca
dou frumos, util, semnificativ, 
te face să te gîndești, în aju
torul cumpărătorilor comerțul 
nostru organizează „buna ca
dourilor".

în „Luna .cadourilor" maga
zinele vor etala o mare va
rietate de articole, rămînînd la 
latitudinea fiecărui cumpără
tor alegerea celui mai potri
vit dar, după gust, după pre
ferințe. Important este ca ale
gerea să lie făcută din vre
me, ca „surpriza" să-i facă 
plăcere destinatarului, să se 
potrivească vîrstei, preferințe
lor sale, să-i „meargă la 
inimă".

Ați ghicit dorința mamei, a 
soției, a copiilor ? E momen
tul să aflati ce-.și dorește fie
care, pentru ca apoi, la fata 
locului în magazine, să ale
geți ceea ce vi se pare mai 
potrivit pentru fiecare. Să nu 
uităm că înmînarea darurilor 
de sfîrșit de an conferă mo...dintr-o 

beție»
Deunăzi, puțin după miezul 

nopții, la Brașov s-au produs 
mai multe accidente de circu
lație. Autorul este același con
ducător auto : Grigorescu Vladi
mir. .El conducea autoturismul 
1 — BV — 3 439, proprietatea 
T.A.P.L. Carpați. Fiind în sta
re de ebrietate și circulind cu 
viteză excesivă pe strada Sa
turn, către Zizin, a tamponat o 
motocicletă cu ataș. Aceasta, la 
rindul ei, a izbit un autoturism. 
Cu toate acestea, vinovatul nu 
oprește la locul accidentului, își 
continuă drumul. La prima in
tersecție urcă pe trotuar, unde 
surprinde și 
pietonul Ion 
ceastă dată 
foarte mică 
accidentează
Doboș din serviciul salubrității, 
care făcea curățenie pe stradă. 
Și de aici fuge și este găsit, în 
cele din urmă, de organele de 
miliție, la domiciliu. Asemenea 
manifestări de iresponsabilitate 
la volan se cer pedepsite cu 
toată asprimea.

mentului o semnificație apar
te. Nu numai pentru cei ce le 
primesc, dar și pentru cei ce 
ie oferă. „Luna cadourilor"

prilejuiește dovezi de afecțiu
ne, recunoștință, generozitate.

Foto : M. Cioc

Ne-am început documen
tarea la Poiana Brașov, 
intr-un peisaj de toamnă 
tirzie care îndeamnă spre 
visare. Citisem în planul 
pe' 1969 al Oficiului Na
țional de Turism că în lu
na octombrie aici urmează 
să fie pus în funcțiune un 
modern teleferic cu cabi
ne care, în numai cinei 
minute, realizează perfor
manța remarcabilă de a 
urca 42 de pasageri la o 
cotă aflată cu aproape 700 
m mai sus decit punctul 
de plecare. Și, ca să înche
iem o sumară caracteriza
re, vom adăuga că telefe
ricul cel nou de la Poia
na Brașov se sprijină pe 
numai trei piloni interme
diari, aflați la o distanță 
medie de peste 60Q de me
tri unui față de celălalt.

Ajunși la fața locului, 
am fost nevoiți să renun
țăm la proiectata călăto
rie „pe cablu" : la stația de 
pornire urmează abia să se 
treacă la montarea utilaju
lui, iar la fundațiile piloni
lor încă se lucrează. La da
ta vizitei noastre se discuta 
despre o decalare a ter
menului de punere in 
funcțiune. Cu sau fără 
această „decalare", lucra
rea tot nu va putea fi 
terminată decit în primul

* semestru al anului viitor.
După cum aflăm atit de 
ia reprezentanții construc
torului, cit și de la cei ai 
beneficiarului, principala 
cauză a întîrzierii o cons
tituie nelivrarea pilonilor 
metalici de către uzinele „1 
Mai" din Ploiești. E vor
ba ca primul pilon să so
sească în februarie, al doi
lea în martie și al treilea 
în aprilie 1970 I Desigur, 
nimeni nu-și imaginează că 
telefericul ar putea fi dat 
în exploatare fără piloni. 
Dar adevărul, este că sta-

• diul execuției este foarte 
departe de a fi lipsit nu
mai de buclucașii piloni. 
Din valoarea de peste 11 
milioane lei în lucrări de 
construcții-montaj, plani
ficată pentru anul în curs; 
nu se realizase pînă la 1 
octombrie nici jumătate. 
Păcatele furnizorului plo
ieștean (care se „acoperă", 
la rindul lui, cu calitatea 
necorespunzătoare a par- 
tizilor de oțel ce i-au fost 
livrate) nu scuză nicide
cum lipsurile organizato
rice ale Trustului 5 Con- 
ștrucții-montaj, aparținînd 
Ministerului Construcțiilor 
Industriale

în vecinătatea stației de 
pornire a telefericului, a- 
celași constructor se zbate 
cu construcția viitorului 
hotel cu 340 locuri de 
cazare și restaurant, cu - 
termen de predare la 30 
iunie anul viitor. Aici nu 
mai există nici un fel de 
furnizori întîrziați. Totuși, 
lucrările sînt rămase în 
urmă.

— Ne-am concentrat for
țele la lucrările cu terme
ne în anul acesta, ca să a- 

, sigurăm realizarea planului 
— ne explică inginerul șei 
a) T. 5 C.M., Emil Speli.

li amintim telefericul.
— Executăm pentru pri

ma dată o asemenea lucra
re. Condițiile sint foarte 
grele, iar cerințele de ca-. 
litate sint foarte ridicate. 
Noi nu dispunem de po
sibilitatea acordării vreu
nui spor de altitudine și 
ne vine foarte greu să-i 
convingem pe oameni să 
lucreze sus, pe munte.

— Toate acestea vă erau 
bine cunoscute cînd ați 
încheiat contractul. De ce 
v-ați angajat la un termen 
pe care nu-1 respectați ?

La această întrebare ni 
se dă un răspuns foarte 
optimist :

— Sperăm că vom res
pecta termenele.

Prin decalarea terme
nelor, prin „comprimarea" 
operațiunilor de finisaj — 
cele mai oretențioase, și 
de care depinde nemijlo
cit calitatea finală a exe
cuției ? Cazul analizat 
este simptomatic pentru 
executarea noilor obiective 
în domeniu) turismului. 
Este bine cunoscută'Situa
ția hotelurilor din Man- 
galia-Nord. care trebîîia

să fi fost date în folosin
ță în această vară : pînă 
Ia sfîrșitul trimestrului 
III, planul anual se reali
zase abia în proporție de 
două treimi, fiind încă în 
restanță o capacitate de 
cazare de aproape 1 500 lo
curi în hoteluri și peste 
1 300 locuri în căsuțe. De 
altfel, la aceeași dată, pe 
întreg O.N T., din planul 
de investiții era îndepli
nit donr 61 la sută (depă
șind, ce-i drept, cu 30 la 
sută valoarea realizată în 
primele nouă luni ale a- 
nujui trecut), situîndu-se 
astfel sub media pe econo
mie.

Rezultate modeste sau 
de-a dreptul slabe — de 
natură să umbrească unele 
realizări incontestabile din 
acest sector, să atenueze 
efectele eforturilor unor în
treprinderi constructoare 
și agenții județene frunta-

2,3 față de 6 ; la Tg. Jiu 
1,735 față de 6.7 ; la Pi

tești 1,65 față de 11,9 etc.
tn anul viitor, Oficiul 

Național de Turism va 
desfășura o activitate de 
investiții și mai intensă. 
Din valoarea totală de 1100 
milioane lei, se vor aloca 
fonduri importante pen
tru continuarea obiective
lor aflate în execuție, dar 
se va asigura totodată în
ceperea a 18 hoteluri noi 
în orașele-reședință de ju
deț care nu au dotări co
respunzătoare de acest fel 
(la Sf. Gheorghe, Ploiești, 
Alba Iulia, Bistrița, Boto
șani, Deva, Slobozia. Za
lău, Tg. Mureș. Alexan
dria, Vaslui, Rm. VÎIcea, 
Focșani ș.a.) sau în unele 
stațiuni balneo-climatice 
(Slănicul Moldovei, Buș
teni). Această acțiune va 
face ca ponderea prin
cipală a investițiilor turis-
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șe în îndeplinirea . planu
lui de investiții — s-au în
registrat; în afara celor ci
tate mai sus, la execuția 
telefericelor cu cabine din 
Sinaia și Brașov (Tîmpa), 
pe șantierele hotelurilor 
din Oradea, Bacău, Bîr- 
lad, toate cu termene de 
predare în acest an. Te
lefericele se află într-o si
tuație asemănătoare cu a 
celui din Poiana Brașov. 
La Oradea, unde planul nu 
fusese îndeplinit nici în 
1967 și 1968. rămăsese de 
realizat la sfîrșitul celor 
trei trimestre aproape 
jumătate din valoarea 
planului anual de peste 22 
milioane lei. (Termenul a 
fost și așa „decalat." din iu
nie în decembrie...). ta 
Bîrlad ar trebui ca tn ul
timul trimestru să se e- 
fectueze un volum de lu
crări mai mult decît du
biu față de primele trei 
trimestre la un loc 1

Necorespunzătoare este 
și situația a numeroase o- 
biective cu termen de pre
dare la 30 iunie anul vii
tor. Am expus mai sus ca
zul hotelului din Poiana 
Brașov. Tn mare „suferin
ță" sînt, de asemenea, ho
telurile din Suceava, Cîm- 
pi.ilung-Moidovenesc. Tg. 
Jiu. Pitești, Reția, Baia Ma
re. Mediaș ș.a. Este sem
nificativ să comparăm ci
fra realizărilor pe orime 
le nouă luni aie lui 1969 
cu ceea ce ar trebui execu
ta/! în cele nouă luni ră
mase oină la termenii] fi
nal Ia Suceava — 2.4 m!- 
linah'e hi față de a 2 mi
lioane : la Cîmpiilting —

tice, deținută pînă acum 
de litoral, să fie preluată 
de obiectivele din restul 
teritoriului. Pe litoral ’ se 
va încheia realizarea sta
țiunilor Venus și Jupiter și 
vor continua lucrările la 
stațiunea Saturn (teate 
trei cunoscute sub numele 
de Mangalia-Nord). Se vor 
efectua importante lucrări 
de completare a stațiuni
lor de pe malul Mării Ne
gre cu dotări care să le 
ridice standardul, să îm
bunătățească nivelul de
servirii. Astfel, se prevede 
ca, în anii 1970—72, toate 
hotelurile să fie înzestra
te cu restaurante proprii. 
Tn anul viitor. în această 
acțiune vor fi cuprinse 
hotelurile Dacia, Flora și 
Ovidiu, Sirena si Nentun 
(Mamaia), Bran-Bega-Brad, 
Belvedere (Eforie Nord). 
La Venus și Jupiter se 
vor construi restaurante, 
cofetării, braserii, berării, 
unități comerciale de pla
jă, grădinițe, cluburi. Un 
nou hotel cu restaurant se 
va termina ne malul lacu
lui Siutghiol, un camping 
cu 10 000 de locuri la Nă
vodari. iar la Nentun se 
vor construi unități de ca
zare cu 2 000 de paturi și 
imitați prestatoare de ser
vicii.

Tn țară, continuă lucră
rile la un număr de 21 de 
hoteluri, maioritatea cu 
termene de dare în folo
sință în 1970. dintre care 
le amintim și oe cele de la 
Curtea de Argeș, Băile 
Felix. Brăila. Covasna, Cra
iova. Galați, Tu.șnad. Mier

curea Ciuc, Odorhei, Hune
doara, Timișoara și hotelul 
„Intercontinental" — Bucu
rești.

Amploarea pe care o ca
pătă construcțiile turisti
ce în țara noastră ne deter
mină să acordăm o atenție 
deosebită condițiilor în care 
acțiunile plănuite sînt duse 
la bun sfîrșit. Or, după 
cum rezultă din expe
riența acestui an, exis
tă suficiente motive pen
tru ca, în această privin
ță, să avem serioase rezer
ve. Avind în vedere că este 
vorba despre un fenomen 
grav, cu implicații atit a- 
supra ritmului de . lărgi
re, în pas cu eforturile ma
teriale care se fac; a bazei 
organizatorice destinate 
turismului internațional, cit 
și asupra satisfacerii ne
cesităților hoteliere inter
ne; de tranzit, am solicitat 
opinia unor reprezentanți 
ai conducerii Oficiului Na
țional de Turism.

— Am constatat — ne 
declară tovarășul Alexan
dru Sobnru, președintele 
Colegiului O.N.T. — că or
ganele administrației locale 
manifestă intens dorința, 
perfect întemeiată, de a-și 
include in plan obiective 
turistice, mai cu seamă ho
teluri. Odată investiția a- 
probața, acest interes slă
bește de ceîe mai multe o;-î. 
iar pe parcursul realizării 
lucrările ajung să fie negli
jate. Hotelul este o unitate 
economică direct producti
vă, si atunci, cînd vorbim 
despre caracterul industrial 
al turismului, despre in
dustria hotelieră, nu facem 
o figură de stil. Se uită a- 
deseori că turismul inter
național este, de fapt, o 
formă eficientă și foarte 
avantajoasă a comerțului 
exterior, este o însemnată 
sursă de valută, de sporire 
a venitului național. Tn a- 
ceastă optică trebuie consi
derată realizarea obiective
lor turistice.

— Există încă o di
ficultate — adaugă tov. 
Porfir Negrea, vicepre
ședinte al O.N.T. La ho
teluri nu s-a operat încă 
reașezarea prețurilor de 
deviz în funcție de costul 
real al manoperei și al ma
terialelor, așa cum s-a pro
cedat, de exemplu, în con
strucția de locuințe. Așa
dar, constructorii care lu- 
crează cu noi lucrează . 'C- 
..pierderi planificate", cc’<i\ 
ce nu e deloc stimulata!'. 
Sintem direct interesați să 
plătim pentru lucrările so
licitate atit cit costă ele ; 
în acest s^op s-a și consti
tuit un colectiv, care a în
tocmit un proiect de hotă- 
rîre pentru recalcularea 
prețurilor de deviz la cons
trucțiile hoteliere. In fine, 
pînă la 1 octombrie agenții
le noastre județene nu se.o- 
cupau decît de organizarea 
excursiilor, fiind subordo
nate unei direcții generale, 
în prezent, ele sînt coordo
nate de conducerea O.N.T. 

.si. au în atribuție întreaga 
gamă de probleme ale tu
rismului, la nivel județean, 
inclusiv urmărirea modului 
cum se realizează investi
țiile. Cred că această schim
bare va iirmulsiona mersul 
lucrărilor și, de altfel, re
zultatele au și început s', > 
se arate.

Ne alăturăm opiniilor ex
primate de interlocutorii 
noștri. Socotim însă că. o 
dată cu îmbunătățirea ac
tivității agențiilor terito
riale ale O.N.T., o dată cu 
reconsiderarea obiectivelor 
turistice în categoria celor 
productive și cu stabilirea 
unor prețuri de deviz echi
tabile, este absolut necesară 
o schimbare de optică și din 
partea constructorilor. Atit. 
timp cit organizațiile de 
construcții vor pluti între 
justificări și . angajamente 
nerealiste, cit respectarea 
obligațiilor contractuale va 
râmîne un steril joc de cu
vinte, vor exista puține ga
ranții ale realizării în ter
menul prevăzut și la para
metrii de calitate prescriși 
ai investițiilor.

Arh. Gh. SĂSĂRMAN

(Urmare din pag. I)

accidentează pe 
Iancu. Nici de a- 
nu oprește. La 
distanță, din nou 

foarte grav pe Ion

...pină 
atunci, 
sănătate!

In orașul Buhușl sint trei 
farmacii. Una situată pe strada 
Casa Pionierului, alta in cen
trul orașului și o a treia in in
cinta Fabricii de postav. Ei bine 
(de fapt, ei rău), în aceste zile, 
din trei farmacii nu funcțio
nează nici una. Prima este în
chisă pentru inventar, a doua a 
intrat in renovare, iar cea de-a 
treia nu dispune de aparatura 
necesară preparării rețetelor. Aș
teptăm „rețeta" Direcției sani
tare județene. . înă atunci — să
nătate !

de tRubrică redactata
Ștefan Z1DĂRIȚĂ 
Gheorghe DAVID 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

citeva cooperatoare au simțit o vie 
rușine cînd s-au văzut judecate pen
tru furt în fața obștei satului. Acest 
efect — rușinea, remușcarea, senti
mentul penibil că nu dai față cu 
vreun aparat impersonal al justiției, 
ci cu proprii tăi vecini și prietenii 
care te vor ține minte multă vreme 
pentru actul tău urît, pentru inten
ția de a păgubi avutul obștesc, care 
e avutul fiecăruia dintre ei — pe 
scurt, sentimentele provocate de ju
decată, atunci cînd nu e vorba de un 
om prea tăbăcit între rele, constituie 
arme importante de influențare și 
reeducare. Judecata comisiei nu tre
buie însă să se oprească la senti
mente, ci să aplice legea. Membrii 
comisiei de judecată nu s-au des
curcat prea bine între articolele legii, 
însă furtul ,i-a revoltat sincer și au 
simțit că trebuie să aplice și o sanc
țiune materială. Au inventat atunci 
din capul lor o pedeapsă. I-au con
damnat pe vinovați să plătească de 
zece ori costul verzelor furate. Cînd 
am venit in comună, m-au întrebat 
dacă procedaseră legal. Le-am ară
tat legea și, pe baza dispozițiilor le
gale, au aplicat amenda cuvenită. 
Partea interesantă este că pedeapsa 
legală avea mici diferențe — în plus 
sau în minus — față de măsurile de 
influențare obștească luate de ei. Am 
fost impresionat. însemna că legea 
exprima destul de fidel sancțiunea la 
care ei ajunseseră pe cale intuitivă, 
apelînd la simțul lor de dreptate.

— Dar din ce cauză nu le-a fost 
legea destul de clară ?

— Din cauza noastră, a juriștilor. 
Tocmai de aceea am conchis că este 
nevoie de un instructaj scris, auxi
liar. Legea e bună, dar uitați-vă și 
dumneavoastră ce scrie, de pildă, la 
capitolul sancțiunilor : „Comisiile de 
judecată pot lua prin hotărîre... po
trivit dispozițiilor art. 11, 12 alin. 3, 
art. 15 slin. 1 lit. a și b șl alin. 2, 
art. 19, 20 alin. 3, art. 23 alin. 1 și art. 
24, una din următoarele măsuri de 
influențare obștească"... Avind în ve
dere că e vorba de comisii populare, 
cuprinzînd oameni nu prea versați, 
o serie de articole — corecte în sine 
— le pot apărea înrudite cu algebra.

— Mda, trebuie să mărturisesc că 
nici mie nu mi-ar fi ușor să mă des
curc. Se spune insă că unele comisii

de judecată ar da dovadă de o tole
ranță care cauzează pagube nu nu
mai avutului obștesc, dar chiar și im- 
pricinaților; ei se simt astfel încu
rajați să persevereze in infracțiune 
și ajung in cele din urmă la. condam
nări mai grave. Care este părerea 
dumneavoastră ?

— Dacă aș vorbi de o toleranță 
generală, ar însemna că nivelul de 
conștiință al acestor comisii și al o- 
piniei publice in general este scăzut 
și m-aș abate de la adevărul faptic. 
Adevărul este întotdeauna concret. 
Am observat cazuri de toleranță ; dar 
dacă este vorba nu de excepții, de 
cazuri rare, ci de un fenomen, mă 
pot referi — cel puțin pe baza ex

® ® @
— Din păcate aș putea da mai 

multe. Mă limitez la unul, pentru 
ca. in spațiul limitat al ziarului, să-l 
puteți descrie mai pe îndelete, de
oarece aici ne interesează nu atit fap
tul in sine, cit combaterea unui mod 
greșit de a judeca. O întreprindere 
a avut de plătit locație pentru că 
marfa din vagoanele C.F.R. nu era 
descărcată la timp. Cum era și firesc, 
comisia de judecată a fost sesizată 
do neglijența celui responsabil cu. 
descărcarea, care cauzase pagube de 
aproape o mie de lei. împricinatul a 
arătat însă că unul din ajutorii săi 
tușea în acea zi, că altul nu i-a ve
nit la lucru etc. în unele cazuri, a- 
cest gen de scuze e fabricat ulterior.

Încă nesancționați o serie de oameni 
eu vini precise. Și încă ceva, foarte 
important. Să zicem că omul acuzat 
de neglijență este realmente nevino
vat. Bine, nu-l pedepsim, n-ar fi 
drept. Dar cum râmîne cu paguba ? 
Dacă nu este el de vină, atunci e 
altul. Dacă „nimeni nu e de vină", 
dacă „așa a fost situația" și era „fa
tal", să se producă o pagubă,, atunci 
sint de vină oamenii de la condu
cerea serviciului, secției. întreprinde
rii. care au tolerat crearea situpției. 
Răspunderea pentru pagube trebuie 
să fie o castană fierbinte : dacă ni
mănui nu-i convine s-o țină în mină 
și fiecare se grăbește s-o treacă in 
mina altuia, să nu ne resemnam a o

perienței mele în județul Brașov — 
numai la două asemenea tendințe. 
Una se manifestă in întreprinderi. 
După eîte am observat, comisiile de 
judecată din întreprinderi dau dova
dă de reală exigență atunci cînd este 
vorba de furt. Sustragerile din avu
tul obștesc sint un fapt urit, degra
dant, o pagubă adusă fiecărui mem
bru al colectivității, și în pedepsirea 
lor nu există prea multă tocmeală și 
ezitări. Chiar dacă un membru al co
misiei ar vrea să se arate mai in
dulgent, se rușinează de ceilalți. Gin- 
diți-vă că ați avea de judecat furtul 
comis de un cunoscut sau prieten al 
dumneavoastră. V-ar fi penibil să vă 
pronunțați pentru toleranță intr-un 
asemenea caz infamant. Optica se 
schimbă însă, din păcate, atunci cind 
e vorba de alte pagube cauzate avu
tului obștesc, cele rezultate din ne
glijență. Aici există încă în între
prinderi cazuri cînd comisiile se lasă 
induse în eroare asupra faptelor sau, 
chiar cînd dispun de fapte exacte, 
le interpretează în mod greșit.

— Ați putea da un exemplu ?

pentru a-1 disculpa pe vinovat. Dar 
chiar în cazurile cind e vorba de 
fapte exacte, comisia, adesea, gre
șește atunci cînd absolvă de răspun
dere Fiecare dintre noi răspunde de 
un anumit sector de activitate. Fie
căruia i se întîmplă să întîmpine 
dificultăți neprevăzute. O organizare 
bună a muncii prevede dinainte o 
seamă de greutăți și, chiar a- 
tunci cind se ivesc obstacole 
complet neprevăzute, caută so
luții, alarmează și pe alții, cere 
ajutoare etc. Există, după părerea 
mea, un spirit nesănătos de culegere 
a „cauzelor obiective", fiecare se lasă 
pe celălalt, iar cind se ivește o legi
timă tragere la răspundere, unii ce
tățeni moi și sceptvj încep Sț. se je
lească : „oameni sintem", „așa merg 
lucrurile" etc. „Așa merg", dacă le 
lăsăm să meargă I Sper că nu veți 
scrie in ziar că orice om adus pen
tru neglijențe in fața comisiei de ju
decată trebuie pedepsit chiar și a- 
tunci cind nu e vinovat. Să scrieți 
insă că, la granița aceasta ceva mai 
subtilă — intre slăbiciuni organiza
torice și neglijență — se strecoară

lăsa în mina colectivității, a avutului 
obștesc, pentru că atunci nu numai 
că vom fi păgubiți cu toți, dar se va 
produce un lucru mult mai grav. O 
pagubă suferită de o întreprindere, 
hai să acceptăm, pentru moment, că 
poate fi suportată din așa-zisul bu
zunar colectiv. Dar imediat ce o to
lerezi, se ivesc altele, sînt încurajați 
alți neglijenți. Un găinar nu ne pro
voacă pagube numai prin ceea ce 
fură, ci mai ales prin elementul de 
dezorganizare și spiritul de delăsare 
pe care il provoacă. Activitatea co
misiilor de judecată este salutară 
prin puterea lor de influențare, ca 
organe care încheagă in jurul lor 
puterile reale ale opiniei noastre pu
blice înaintate.

— Spuneați că mal există și o altă 
tendință de toleranță.

— La sate, oamenii sint înru
diți unii cu alții — cumetri, nași, 
fini etc., cu duiumul. Cind e 
vorba să fie ales in comisie, omul se 
codește. Nu-i vine ușor la gindul că 
va avea mîine de mustrat cine știe 
c.e rubedenie, a lui sau a nevestei. 
Se mai întîmplă, pe alocuri, ca din

aceste comisii să facă parte si cîte 
unii lipsiți de o atitudine fermă, ei 
înșiși nu cel mai bun exemplu în. ce 
privește grija față de avutul obștesc. 
Dincolo insă de aceste aspecte izo
late, pot să vă spun că am dat de 
unele sancțiuni mult mai juste decît 
aș fi putut să le dau eu. ca jurist de 
meserie.

— E inevitabil să. vă cer un exem
plu.

— Cercetînd dosarele întreun sat. 
i-am întrebat pe membrii comisiei 
de judecată : „Văd că ăștia 
doi au exact aceeași vină. To
tuși, ăstuia i-ați aplicat o sanc
țiune ceva mai mare, celui
lalt mai mică. Dacă vina e a- 
ceeași, de unde deosebirea ?“ Mi-au 
răspuns : „Unul era un pierde-vară, 
celălalt avea un. aport mai mare de 
zile-njuncă la cooperativă." Mi i-au 
descris pe amîndoi, în toate amă
nuntele, și mi-am dat seama eă in 
instanță un jurist de meserie n-ar fi 
putut avea o cunoaștere atit de pro
fundă a situației fiecăruia, mobilu- 
rilor sale, circumstanțelor...

— ... și antecedentelor.
— Antecedentele sint altă poveste. 

Legea arată clar că nu poate veni 
in fața comisiei decît un om care se 
află la prima lui abatere. înainte, 
găinarii mai șireți aveau grijă să 
ture întotdeauna cîte puțin, zilnic 
c'te puțin. Erau prinși, asupra lor 
cu o valoare mică, de resortul comi
siei. nu se alegeau cu o condamnare 
la tribunal. Acum, chiar dacă ai fu
rat prima oară sub o valoare de 500 
de lei — dar dacă ai săvîrșit în tre
cut încă o abatere, chiar de altă 
natură, de pildă dacă ai lovit' pe 
cineva — pătrunzi în competența 
tribunalului.

— O ultimă întrebare. Ce îmbună
tățiri preconizați în activitatea co
misiilor șl in instruirea lor ?

— Despre prima, v-am mai vorbit. 
„Dura lex sed lex“, spuneau roma
nii. Legea e aspră, uar e lege. Și aș 
aclăuga : e dreaptă. înțelegerea și a- 
plicarea exactă a legii este o obliga
ție pentru orice fel de judecată, de 
la cea simplă, la locul de muncă, 
pînă la instanțe superioare cum este 
Tribunalul Suprem. Dar comisiile de 
judecată, după cum se știe, sînt con
cepute nu numai ca organe de men
ținere a legii, ci și ca factori activi 
de influențare și, educație. V-am po-
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menit adineauri de un verdict dife
rențiat după cunoașterea oamenilor. 
Membrii comisiei mi-au explicat a- 
ceastă hotărîre mie, după ce le ce
rusem lămuriri, dar rațiunile și cir
cumstanțele după care s-au condus 
nu erau explicate în scripte — poate 
că ar fi exagerat să le cerem multă 
scriptologie — dar nu fuseseră ex
plicate destul de amplu nici in 
cursul dezbaterii. La fiecare judecată 
participă o asistență destul de nu
meroasă. N-ar strica de loc ca pre
ședintele adunării să dea o greutate 
mai mare factorilor motivaționali. A- 
dică să nu dea glas numai hotărîrii 
propriu-zise a comisiei, dar să și ex
plice pe larg felul cum a apreciat 
comisia faptele, ce împrejurări 
a luat în considerație etc. A- 
poi cazurile ce vin în fața 
comisiei semnalează de obicei u- 
nele carențe : dacă a fost o sustra
gere sau o neglijență, ea a fost în
lesnită poate de unele slăbiciuni ale 
organizării în locul respectiv. Ar fi 
util ca membrii comisiilor să sesi
zeze activ factorii locali de condu
cere și ar fi încă și mai util ca di
rectorul, președintele sau alte per
soane din conducerea întreprinderii, 
cooperativei ele. să asiste mai des la 
dezbaterile acestor comisii și să 
tragă de acolo și unel,e concluzii, în
soțite de urmări practice. în sfîrșit, 
in ce privește instruirea comisiilor, 
vrem să trecem dincolo de activita
tea curentă sau de lămuririle mai 
mult sau mal puțin generale. Ne-am 
gîndit să folosim perioada de iarnă 
la țară pentru niște instructaje pe 
cazuri. Să pregătim adică niște spețe 
fictive, niște cazuri imaginare, bine 
potrivite, tipice, și să-i punem pe 
membrii comisiilor să le judece îm
preună cu noi, ca într-un proces a- 
devărat. Acest exercițiu, împreună 
cu exercițiul de a interpreta împre
ună, cot la cot, textele legii, ar va
lora mai mult decit lămuririle ab
stracte.

— V-ați gîndit să vă predafi lu
crarea la o editură ?

— Cîțiva colegi mi-au sugerat a- 
ceastă idee. Eu însă găsesc prefera
bil s-o multiplicăm cu mijloace lo
cale, s-o împărțim comisiilor de ju
decată numai din raza noastră, a ju
dețului Brașov, și să vedem in ce 
măsură ajută realmente comisiile în 
practica Lor.
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într-un recent articol publicat în 
ziarul nostru se releva că economi
sirea metalului este o problemă com
plexă a economiei naționale, o sar
cină comună a metalurgiei și a con
strucțiilor de mașini subliniată în 
repetate rînduri de conducerea de 
partid și de stat. Tocmai de aceea 
se insista, în cuprinsul articolului 
asupra valorificării superioare a a- 
cestei prețioase materii prime de 
întreprinderile constructoare de ma
șini, prezentindu-se atit succesele ob
ținute în acest domeniu, cit și unele 
clin neajunsurile care mai generează 
risipa metalului. Continuăm analiza 
noastră în legătură cu modul de gos
podărire a metalului la producător — 
adică în întreprinderile industriei 
metalurgice — dar și la un alt prin
cipal consumator al metalului, și a- 
nume, șantierele de construcții-mon- 
taj.

Cum se înfățișează evoluția acțiunii 
de economisire a metalului la pro
ducător, în unitățile industriei meta
lurgice — primul factor interesat în 
cel mai înalt grad în acest sens ? In 
t-"! trimestre din acest an s-au con- 
s-jr. at. la 4 produse principale, eco
nomii de metal de peste 1 500 tone ; 
metalurgiștii țării s-au străduit, deci, 
nu numai să sporească producția de 
fontă, oțel și laminate, ci să și eco
nomisească metalul în propriul pro
ces de elaborare a lui. Economiile 
puteau fi însă mult mai consistente 
dacă se lucra cu mai mult spirit de 
prevedere, dacă se acorda întreaga 
atenție calității metalului. De ce a 
fost depășit, de pildă — la Combina
tul siderurgic Galați — consumul de 
lingouri din oțel carbon calmat și 
necalmat pentru sleburi ? Cauzele 
principale sînt două, după cum ara
tă analizele întreprinse : pe de o 
parte, datorită calității necorespun
zătoare a oțelului produs în cursul 
semestrului I din acest an. iar pe.de 
altă parte, din cauza menținerii unor 
dificultăți legate de tehnologia, de

turnare a unor noi formate de lin
gouri.

în mod sigur se puteau preveni iro
sirea și valorificarea scăzută a meta
lului și la oțelăria Combinatului side
rurgic Hunedoara. Ne. oprim foarte 
pe scurt asupra acestei probleme, în- 
trucît unii specialiști sînt tentați să 
justifice depășirea consumului de lin
gouri din oțel carbon calmat și aliat 
pentru blumuri de relaminare și 
forjă' exclusiv prin modificarea struc
turii sortimentelor la laminorul de 
800 mm. Realitatea arată că, în bună 
parte, nerespectarea normelor de con
sum se datorează și unor deficiențe 
privind determinarea incorectă a for
matelor și dimensiunilor lingourilor, 
neaplicarea presiunilor de laminare 
stabilite, utilizarea unui regim nesa
tisfăcător de încălzire, precum și al
tor neajunsuri de ordin intern.

Cele aproape 13 000 tone metal 
—- cu cit s-au depășit consumurile 
normate prin planul de stat la 8 pro
duse principale ale industriei meta
lurgice — puteau fi transformate în 
producție suplimentară de metal, atit 
de necesară industriei construcțiilor 
de mașini și șantierelor de const,ruc- 
ții-montaj.

Vorbind de spiritul de gospodărire 
a metalului în sectorul de construeții- 
montaj (după cum spuneam, acesta 
este un alt principal consumator al a- 
cestei materii prime de bază a eco
nomiei naționale) trebuie precizat din 
capul locului că în acest an. in trei 
trimestre, el s-a dovedit a fi mai se
ver, mai înalt decit în perioadele an
terioare. La circa 95 la sulă din vo
lumul total al lucrărilor executate au 
lost economisite aproape 8500 tone 
metal, iar principalele ministere și în
treprinderi de construcții ale consi
liilor populare județene au înregistrat 
importante reduceri ale consumurilor 
prevăzute în proiectele de execuție 
■la total metal și. la oțel beton.
■ Iată, sintetic,, evoluția economiilor 
la total metal și oțel beton <în tont1)/:

Min. Tnd. Mat. de Construcții
' 'in. Con. pt. Ind. chimică și rafinării 
S. n. Energiei Electrice
întrep. de Constr. ale Cons. Pop. 
județene

total metal oțel beton
2 477 1 155
1 144 549
1 151 495
1 684 1 046

cîștiga, cum se spune, la lucrările de 
aliipentare cu apă a orașului Zalău 
și la unele lucrări efectuate în cadrul 
Uzinei de îngrășăminte chimice Va
lea Călugărească. Iar alte 108 tone 
metal se vor economisi la Combi
natul siderurgic Galați ; nu în pro
cesul de producție a oțelului, ci în 
urma reducerii grilajelor metalice 
prevăzute în jurul... spațiilor verzi 
și înlocuirii lor cu gard viu. Este și 
mai frumos, și mai economic, și mai 
rentabil. Proiectanții și beneficiarii 
respectivi nu se gindiseră, de La în
ceput, la aceste soluții !

Exemplele amintite — în urma a- 
nalizei efectuate — sînt, desigur, po
zitive și arată ce economii se pot ob
ține în acțiunea de gospodărire ju
dicioasă a metalului. Cu toate aces
tea, nu se poate afirma că nu se mai 
fac simțite tendințele de gigantoma- 
nie, de a ridica mai multe ziduri și a 
instala mai puține mașini, de a con
funda spațiile industriale cu zone de 
agrement, de a construi mastodonți 
de oțel — cu alte cuvinte, de a nu 
valorifica superior și cu înaltă efi
ciență resursele de metal ale econo
miei naționale. Cei care manifestă 
aceste slăbiciuni nu au capacitatea să 
înțeleagă; încă, ce însemnătate are 
pentru sectorul de construcții-montaj 
diminuarea ponderii construcțiilor în 
totalul investițiilor, a consumurilor 
de materiale și metal în special, căi 
sigure de creștere a eficienței inves
tirii fondurilor statului.

Este cunoscut că. cu prilejul vizi
tei întreprinse pe șantiere de cons
trucții de locuințe din Capitală -- la 
13 noiembrie a.c. — tovarășul Nicolae 
Ccaușescu a făcut ample recomandări 
și a formulat sarcini precise în vede
rea reducerii consumurilor de mate
riale, de metal, extinderii rapide a 
metodelor moderne, cit mai econo
mice, in acest domeniu. Anul 11)70, an 
cu un marc volum de construcții- 
montaj, a subliniat secretarul general 
al'partidului, trebuie să'fie un an lio- 
tăritor pentru introducerea și extin
derea celor mai noi și eficiente pro
cedee de construcții — sector ale că
rui importanță și amploare trebuie 
just ințelese in lumina mărețului pro
gram adnotat de Congresul al X-lea 
al partidului.

Petre NEDELCU

Sosirea anotimpului fri
guros impune o deosebită 
grijă pentru a crea condiții 
cît mai bune de iernare a 
animalelor, adăposturi căl
duroase, igienice și canti
tăți îndestulătoare de fu
raje de bună calitate.

„Iarna trecută, ne spunea 
ing. Pavel Spirache, direc
tor adjunct al Direcției a- 
gricole județene Tulcea, a 
fost pentru noi plină de în
vățăminte. Din cauză că în 
anul trecut s-au neglijat 
pregătirile pentru iernarea 
animalelor, în multe coope
rative agricole s-a înregis
trat o mortalitate ridicată, 
îndeosebi la animalele ti
nere. Producția de carne, 
lapte, ouă — rămasă sub 
media pe țară — nu a mai 
putut fi nici acum recupe
rată".

Ce se întreprinde acum 
pentru a nu se mai reedita 
„experiența" anului trecut? 
Raidul pe care l-am între
prins în mai multe coope
rative agricole de produc
ție din acest județ ne-a 
prilejuit constatarea că în 
multe unități au fost înche
iate pregătirile necesare. 
Cooperatorii din Măcin, de 
exemplu, au avut în plan 
să lărgească anul acesta un 
grajd pentru tineretul tau
rin, să construiască o hală 
de păsări. încă din luna oc
tombrie, lucrările la aceste 
obiective au fost terminate, 
zău fost totodată revizuite și 
amenajate toate adăpostu
rile vechi. Inginerul zooteh
nist Mircea Brătescu afirma 
pe bună dreptate că „iar
na poate veni și mîine, to
tul este pus la punct". La 
această unitate s-au asigu
rat toate sortimentele de 
furaje prevăzute. Finurile 
au fost balotate și depozi
tate cu grijă, s-a pus în 
funcțiune o tocătoare me
canică pentru pregătirea 
furajelor grosiere, au fost 
stabilite rații echilibrate 
pentru toate speciile și ca
tegoriile de animale, s-a in
trodus o strictă evidență a 
nutrețurilor din depozite 
etc. Pregătirile pentru ier
narea animalelor s-au în
cheiat si în cooperativele 
agricole din Nalbartt, Iazu
rile, Jurilovca, Beștepe, 
Isaccea și altele.

Totuși, De ansamblul ju
dețului din 33 construcții 
zootehnice planificate, în a- 
ceșt an. au fost complet ter
minate doar 10. celelalte a- 
flîndu-se în diferite faze de

i

execuție. O situație eu totul 
precară se constata la adă- 

. posturile pentru porcine.
Din 12
gră.șătorii j 

, terminate și 
ji sință numai

... COL ...
pentru 

maternități si îtț- 
pfeyăzute, sini 

:i pate în folo-.. 
două. Această.

situație se dWr'ăște “Stabr!' 
nun'cii și. lip
ita re tehnică.

organizări a 
sei de îndru
Singurul specialist în cons
trucții agricole din județ a 
fost antrena? Ia diverse alte 
acțiuni. în Campanii, agri
cole, iar în restul timpului 
s-a ocupat de întocmirea 
unor situații statistice lu-

nare. Nu este de mirare că 
se întîlnesc construcții în
cepute și abandonate, chiar 
în stadii avansate de execu
ție în cooperativele Doro- 
banțu, Sarinasuf, Slava- 
Ru.să, Nufărul și altele. în 
aceste unități ni s-a vorbit 
despre lipsa meseriașilor.

tru păsări lucra un singur 
meseriaș, cu toate că în co
mună sînt mulți alți oameni 
pricepuți.

Deși terminarea construc
țiilor reprezintă o necesita
te imperioasă, organele 
agricole au neglijat luni de 
zile să se intereseze de a-

cordată o maximă atenție 
reparării și pregătirii adă
posturilor existente. La 
Dunavățu de Jos, saivanele 
de oi stau necurățate de ani 
de zile, acoperișul este de
teriorat. Toate grajdurile 
de la cooperativele agricole 
din localitățile Greci, Mi-

PRETUTINDENI IERNAREA ANIMALELOR

SĂ FIE PREGĂTITĂ GOSPODĂREȘTE!

«Balanța furajeră are 
goluri, dar cocenii stau 
pe cîmp

® O dilemă „străvezie**; 
sticla care n-a ajuns 
la destinație

® Meseriașii „n-au
o • §

meseria, ci iu

RJUD-ENCHETfi IN COOPERATIVELE AGRICOLE DE PRODUCȚIE 
DIN JUDEȚUL TULCEA

problemă care a devenit 
acum „calul de bătaie" al 
celor care nu s-au interesai 
tot anul de soarta construc
țiilor. In localitățile aminti
te sînt, de altfel, mulți me
seriași — zidari, dulgheri — 
care1 execută lucrări Ia dife-, 
:rtți cetățeni. -pe; <®nt‘ pro-, 
pr’u. Nimeni' : 'n-â Încercat 
să stea de vorbă cu ei. să-i 
determine să-și aducă con
tribuția la realizarea în ter
men a construcțiilor zoo- 
tehnice La cooperativa a- 
gricolă de producție din 
Baia, de exemplu, zilele 
trecute la un adăpost pen-

ceastă problemă. Abia acum 
ing Emil Cubltș'aii, direc
torul Direcției agricole ju
dețene, și-a însușit ideea de 
a se trec;; repede la organi
zarea echipelor de con
st ructori, la sprijinirea a- 

( esșftțra de către alți coope- 
;• ;■ r,-rfoKi,'"'O-parte din specia- 
i lișhi direcției agricole s-au 

deplasai pe teren în coope
rativele agricole rămase în 
•urmă cu pregătirile pentru 
iarnă Ar fi de dorit ca 
măcar acum să se facă sim
ții sprijin'.!I lor.

Pe lingă terminarea o- 
biectiveior noi. trebuie a-

I nerii, Carcaliu, Somova nu 
I au geamuri și uși. iar pan- 
i lele de scurgere sînt înfun

date. Prin aceste unități au 
trecut specialiști ai direcției 
agricole, care au dat indi
cații să fie înlăturate nea
junsurile amintite, dar . ei. 
au venit și au plecat, și 
pînă acum nu s-a i între
prins nimic concret. Lipsesc 
unele materiale de con
strucții, îndeosebi geamuri. 
„Am bătut de trei ori dru
mul la Tulcea, la baza de a- 
provizionare. no spunea Iov. 
Ion Pavel. președintele coo
perativei agricole din Mir

cea Vodă, Dar ne-am întors 
cu mîna goală". Se impune 
ca organele agricole jude
țene să rezolve și astfel de 
probleme considerate „mi
nore", dar, în fond, cu atit 
mai importante cu cît, după 
cum este știut, oricît de 
bun ar fi un adăpost, dacă 
n-are geamuri nu ține de 
cald.

Una din direcțiile spre 
care se ce.r orientate efor
turile este asigurarea și 
gospodărirea judicioasă a 
furajelor. Față de anul tre
cut, există mai multe flnuri, 
nutrețuri însilozate, con
centrate și grosiere. Dar ba
lanța furajelor pe întregul 
județ prezintă încă un defi
cit de 17 000 tone finuri și 
20 000 tone suculente. Aces
te minusuri pot fi măcar 
parțial suplinite prin strîn- 
gerea, depozitarea-și prepa
rarea cocenilor ‘de porumb. 
Dintr-un calcul sumar re
zultă că, pînă în ziua de 24 
noiembrie, mai erau pe 
cîmp circa 30 000 tone co
ceni de porumb. în coope
rativele Horia, Zebil și al
tele, animalele se plimbă în 
voie prin lanurile de co
ceni netăiați, depreciindu-i. 
Or, acest nutreț poate fi 
valorificat integral dacă 
este administrat în stare 
preparată. La cooperativa 
agricolă de producție . din 
Mircea Vodă, în preajma 
grajdurilor s-a amenajat o 
bucătărie de furaje, unde 
nutrețurile grosiere sînt to
cate, apoi saramurate și 
dospite într-un bazin do 
mare capacitate. Exemple 
asemănătoare pot fi întîlni- 
te și la cooperativele Iazu
rile, Cataloi și Nicolae Băl- 
cescu. Dar în alte coopera
tive, cum sînt acelea din 
Turcoaia, Zebil, Somova, 
tocătorile mecanice stau ne
folosite. Deosebit de păgu
bitor este că instalațiile de 
măcinat nu sînt intens uti
lizate, ajungîndu-se la ca
zuri cînd porcii puși la în
grășat sînt hrăniți cu știu- 
leți de porumb. In fiecare 
cooperativă agricolă, cu in
vestiții minime, trebuie să 
se creeze spații și condiții 
necesare pentru măcinarea, 
tocarea, înmuierea și dospi
rea furajelor, pentru încăl
zirea apei la maternității» 
de scroafe.

Pentru înlăturarea grab
nică a neajunsurilor sem
nalate privind iernarea ani
malelor se impune inter
venția energică, operativă, a 
organelor agricole județene. 
Terminarea grabnică a noi
lor adăposturi, repararea 
celor existente, strîngerea 
de pe cîmp a tuturor re
surselor de furaje, gospo
dărirea și administrarea a- 
cestora eu cea mai mare 
grijă sînt. acțiuni de mare 
însemnătate economică de 
care demnd realizarea u- 
nor producții mari de carne 
și lapte, prevenirea pierde
rilor de animale.

La total metal, Ministerul Indus
triei Materialelor de Construcții a 
obținut' tot atîtea economii cît Mi
nisterul Petrolului, Industriei Meta
lurgice, Industriei Construcțiilor de 
lașini, Minelor, Agriculturii și Sil- 

ulturii luate la un loc ; iar la oțel 
aton, de peste două op mai multe 

economii decît ministerele amintite. 
Economia de metal — însumînd cele 
aproape 8 500 tone — realizată pe șan
tierele de construcții-monta.i are la 
bază, în special, aplicarea măsurilor 
indicate de conducerea de partid și 
de stat în acest domeniu, întărirea 
răspunderii în elaborarea modalități
lor de utilizare a metalului, comba
terea risipei la locurile de muncă. 
Sublinia, în acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Raportul pre
zentat la cel de-al X-lea Congres al 
P.C.R. „Trebuio pus un accent mai 
mare pe dezvoltarea producției de 
prefabricate din beton și alte mate
riale, în vederea reducerii consumu
lui de metal și lemn, a ridicării gra
dului de industrializare a lucrărilor 
în construcții". Dînd viață acestor sar
cini majore, marea majoritate a fac
torilor cu responsabilități în dome
niul investițiilor ay accentuat preo
cupările pentru înlocuirea în exe
cuția lucrărilor a oțelurilor obișnui
te cu oțeluri superioare, de rezis
tență mai mare, pentru schimbarea 
de soluții și eliminarea supradimen
sionărilor, extinderea folosirii restu
rilor de laminate, precum și reduce
rea pe cît posibil a pierderilor ad
misibile sau de altă natură.

Nu se poate spune, însă, că toți 
proiectanții și titularii de investiții 
au găsit de cuviință să drămuiască 
riguros metalul, să-1 utilizeze numai

acolo unde este cazul, cu un înalt 
spirit gospodăresc. Ce mari rezer
ve nevalorificate există în acest do
meniu se desprinde dintr-o analiză 
efectuată de organele Băncii de In
vestiții asupra unor documentații de 
proiect și deviz la lucrările de con
strucții-montaj. Sîntem în posesia a- 
cestor dale referitoare la eficacitatea 
conlucrării organelor bancare, a be
neficiarilor și proiectanților în vede
rea reducerii consumurilor de metal. 
Prin schimbarea de soluții și elimi
narea supradimensionărilor se preco
nizează economisirea a circa 2 150 
tone metal; pe baza înlocuirii unor 
materiale — circa 1 900 tone; prin 
folosirea materialelor recuperate — 
circa 800 tone ; iar în urma renunță
rii la unele lucrări inutile, fără a 
diminua cu nimic funcționalitatea 
noilor obiective de investiții — circa 
1 700 tone metal.

Mai semnificative decît cifrele a- 
mintite ni se par, însă, modalitățile 
concrete de realizare a aces
tor deziderate. De pildă, Inițial, 
la canalizarea zonei industriale 
GiUrgiu-Nord și la alimentarea 
cu apă a localității Negru Vodă, 
s-a prevăzut folosirea conductelor' 
metalice — ca și cum cele din azbo
ciment nu erau tot atît de bune. Re- 
nunțîndu-se la conductele metalice, 
se pot cîștiga 700 tone metal. Suges
tiv este și cazul întreprinderii de u- 
nelte si scule din Brașov ; aici, prin 
înlocuirea structurii de rezistență din 
stîlpi de beton armat și ferme meta
lice cu structură integrală din beton 
prefabricat, la atelierele de prelu
crări mecanice, debitare și tratamen
te termice, se vor economisi 130 tone 
metal. Circa 170 tone metal se vor

Comanda oțelarului. La cunoscutul semn al oțelarului sînt ridicate stăvi- 
larele fluviilor de oțel ale cuptoarelor siderurgice Foto: M. Caranfil
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vel de ramură. Căci, așa cum se des
prinde din sintezele statistice, in 10 
luni din acest an. 1G întreprinderi din 
industria construcțiilor de mașini, 15 
din industria lemnului și alte cîteva 
din industria .materialelor de cons
trucții au înregistrat niveluri sub 
prevederile stabilite la indicatorul 
productivitatea muncii.

Poate că forurile de resort și con
ducerile unor întreprinderi au pregă
tite „argumentele" care să motiveze 
randamentul scăzut al muncii. 
At.îta timp cît in unitatea res
pectivă și nu în altă parte se găsesc 
resursele redresării, ale depășirii a- 
Cestui impas, cit economia națională 
așteaptă, în spiritul înaltei eficiența, 
o productivitate a muncii ridicată, 
pentru realizarea căreia statul face 
mari eforturi tehnice, materiale și 
umane, asemenea justificări nu pot 
fi luate în seamă.

Se știe că nivelul productivității 
muncii este în legătură indisolubilă 
cu gradul de utilizare a'tehnicii și a 
timpului de lucru. Tehnica modernă, 
element devenit obișnuit în majori
tatea întreprinderilor noastre, mane
vrată de mîini pricepute poate să 
sporească performanțele funcționale 
ale utilajelor, să producă salturi apre

ciabile ale randamentului muncii. De 
aceea este greu de explicat de ce con
ducerea Combinatului de îngrășămin
te chimice din Tr. Măgurele stă im
perturbabilă în fața realității ; aici, 
planul la productivitatea muncii pre
zintă o nerealizare, in 10 luni din 
acest an, de circa 20 la sută. Cauzele? 
Stagnări înregistrate Ia utilaje și fo
losirea necorespunzătoare a timpului 
de lucru. Din aceleași motive inter
ne, fabrica de cărămizi „Reconstruc
ția" din Feldioara, Combinatul de fi
bre artificiale Brăila, întreprinderea 
de produse din ceramică fină Bucu
rești au înregistrat minusuri între 10 
și 15 la sută față de nivelul planifi
cat al productivității muncii.

Așa cum s-a desprins din analizele 
întocmite, o atare situație a fost ge
nerată, în cea mai mare parte a a- 
cestor întreprinderi, de exploatarea 
nerațională a mașinilor și instalații
lor. de suprasolicitarea lor în anumi
te perioade. La acestea se adaugă și 
lipsa de supraveghere din partea mai
ștrilor și a șefilor de secții, de ope
rativitate în remedierea unor defec
țiuni tehnice. Cine altcineva decît 
conducerile întreprinderilor respecti
ve trebuie să instaureze un spirit de 
maximă exigență și intransigență față 
de orice tendințe de nesocotire a nor
melor elementare de exploatare și in-

0 REZOLVARE DEFINITIVĂ, NU 0 LĂMU

RIRE PE HÎRTIE A PROBLEMEI COLABO

RĂRI!

ANGAJAMENTUL ESTE PROMIȚĂTOR

„Pentru suplinirea unui 
„gol" de ore manoperă la 
turnătorie — ne relata re
cent ing. Mircea Drăgulin, 
șeful secției „calde" de la 
uzina „23 August" din Ca
pitală — am căutat să ex
tindem turnarea în coji, 
procedeu care, pe de o 
parte, conduce la o econo
mie nu numai de mano
peră (estimată la circa 
30 000 ore), dar și de me
tal prin reducerea adao
surilor de prelucrare și 
care, pa de altă parte, 
conferă produselor tur
nate o calitate supe- 
-ioară".

Și totuși această mo
dernă tehnologie nu este 
folosită la nivelul posibi
lităților. Cauza principală 
a mai fost înfățișată în 
ziarul „Scîateia" (ultima 
dată Ia 3 mai a.c.) : co
laborarea dintre uzi
nele „23 August" în 
calitate de beneficiar, 
ți U.R.E.M.O.A.S. — fur
nizor, al cărei obiect este

nisipul peliculizat, nu se 
desfășoară în conformi
tate cu înțelegerea inter
venită între cele două în
treprinderi. Practic, după 
evidențele existente la 
uzina „23 August", în 10 
luni, din 1 630 tone pro
mise nu s-au livrat de
cît jumătate.

Ca răspuns la ultimul 
articol pe această temă, 
am primit o scrisoare din 
partea Ministerului In
dustriei Construcțiilor de 
Mașini — din care spi
cuim :

„Pentru restul anului 
1969, _ pentru a se lămuri 
definitiv problema acestei 
cooperări, s-au convocat 
la M.I.C.M. cadre de con
ducere din cele două uzi
ne și din direcțiile gene
rale tutelare stabilindu-se, 
prin minuta încheiată la 
data de 15 mai, modul de 
livrare și condițiile care 
trebuie respectate de cele 
două uzine. Considerăm 
că în felul acesta proble
ma colaborării între aces

te uzine va intra pe un 
făgaș normal...".

Se pare însă că nici 
această „minută" din 15 
mai nu a „lămurit" defi
nitiv problema, pentru 
că restanțele au apărut în 
continuare șl în aceleași 
proporții ca mai înainte. 
In scrisoarea amintită se 
mai face o apreciere : 
„Aceste relații de colabo
rare, de ajutor reciproc, 
se încadrează pe linia 
creșterii competențelor u- 
zinelor a maturității pe 
care acestea le-au căpătat 
în decursul anilor pentru 
a putea singure să-și dez
volte relațiile de colabo

rare fără să mai fie ne
cesară — și nici indicată 
— o tutelare, o coordo
nare din partea forurilor 
superioare". Da, așa este 
și noi subscriem la acest 
punct de vedere. Cu toa
te acestea colaborarea ia 
care ne referim nu dove
dește nici acum, după 
mai bine de un an de 
cînd ea s-a inițiat, matu
ritatea dorită. Pentru 
că întreprinderile nu au 
fost capabile să-și res
pecte propriile lor înțe
legeri, continuăm pe a- 
ceastă cale dialogul cu 
centralele industriale ale 
celor două uzine.

TOVARĂȘE DIRECTOR GENERAL, RĂSPUN

SUL PRIMIT NU NE SATISFACE !
Tn ziarul nostru din 15 

octombrie a.c. a fost pu
blicat articolul „Respec
tarea disciplinei contrac
tuale — un imperativ eco
nomic". în care se anali

zau cauzele transformă
rii repartițiilor și contrac
telor economice dintre în
treprinderile industriale 
în simple petice de hir- 
<ie Era criticată în a-

cest sens, între alte or
ganisme economice, și 
Direcția generală de a- 
provizionare și desfacere 
din Ministerul Industriei 
Chimice, care, prin unele 
dispoziții părtinitoare, ne
socotea interesele benefi
ciarilor interni.

Iată și spicuiri din răs
punsul primit, în urma 
publicării articolului, din 
partea acestei direcții ge
nerale : „Ca, urmare a u- 
nei sarcini sporite la ex
port, la finele lunii au
gust s-au dat dispoziții 
Combinatului chimic Ttr- 
năveni să intensifice li
vrările de carbid la ex
port, pe seama cotelor be
neficiarilor interni, care 
nu reclamau livrarea i- 
mediată și integrală a 
contractului pe luna au
gust. Cantitatea nelivra- 
tă pe luna august a fost 
repartizată pe trimestrul 
IV 1969...". Semnat : di
rector general A. Nițu- 
lescu.

Tovarășe director gene
ral, vrem să vă facem cu

noscut că răspunsul dum
neavoastră nu ne satis
face. De ce ? în primul 
rînd, pentru că el conține 
unele inexactități. Există 
dovezi certe că beneficia
rii interni reclamau în lu
na august onorarea inte
grală a contractărilor. In 
al doilea rînd, pentru că 
tratați in răspuns forma 
problemei și nu fondul ei. 
Nimeni nu spune că pla
nul la export nu trebuie 
realizat, depășit, că în
treprinderile nu trebuie 
să folosească orice posi
bilitate pentru realizarea 
și suplimentarea planului 
la export. Dar nu este cu 
nici un chip în regulă să 
se îndeplinească acest 
plan dereglind mecanismul 
producției interne, acope
rind lipsurile dintr-o par
te cu producție din altă 
parte. Ne așteptam, tot
odată, să vă spuneți pă
rerea asupra a ceea ce ar 
trebui întreprins pentru 
întărirea disciplinei con
tractuale, pentru evitarea 
situațiilor relatate în ar
ticolul amintit.

La numai patru zile de 
la apariția la rubrica 
Contraste a notiței criti
ce „Pe unde au trecut izo
latorii", cu o promptitu
dine remarcabilă, condu
cerea întreprinderii 3 
izolații din Capitală ne-a 
informat printr-o scrisoa
re că s-a convins la fața 
locului de autenticitatea 
faptelor relatate în ziar și 
că a luat numeroase mă
suri pentru mai buna de
servire a materialelor pe 
șantierul de la Sebeș. îm
potriva celor care se fac 
vinovațl de degradarea 
bunurilor ce le-au fost în
credințate spre adminis
trare au fost aplicate 
sancțiuni, mergind de la 
„mustrare scrisă cu aver
tisment" și pină la retro
gradarea din funcție pe 
timp de două luni.

„Mai buna organizare a 
punctelor de lucru — se 
arată mai departe în scri
soare — a constituit o- 
biectul discuțiilor periodi
ce în adunările generale 
de partid, în comitetul de 
direcție, în ședințele de 
producție la toate nivelu
rile. Faptul că au apărut

totuși lipsuri de genul ce
lor semnalate în ziar se 
datorește insuficientei 
preocupări a cadrelor de 
conducere ale Șantierului 
305 Brașov și lotului 
care activează pe șantie
rul Fabricii de P.F.L. de 
la Sebeș. De aici se des
prinde, firește, și pentru 
noi, (n. n. conducerea în
treprinderii) obligația de 
a controla și mai intens 
în viitor modul in care 
salariații de la punctele 
noastre de lucru se pre
ocupă de buna gospodări
re și conservare a mijloa
celor materiale de care 
dispun pentru realizarea 
sarcinilor de plan".

Apreciind seriozitatea 
cu care conducerea între
prinderii 3 izolații din Ca
pitală a răspuns la sem
nalul ziarului, cit și spi
ritul autocritic ■ care o a- 
nimă, nu ne rămîne de
cît să ne convingem noi 
înșine, cu prilejul altor 
deplasări pe șantierele 
unde lucrează echipele a- 
cestei unități de construc
ții, cit de durabil va fi 
în timp angajamentul a- 
sumat.

treținere a mașinilor, instalațiilor si 
agregatelor, față de orice abatere de 
la disciplina muncii ?

Risipa de timp productiv se gre
fează, in alte întreprinderi, pe un alt 
neajuns care afectează simțitor nive
lul productivității muncii : calificarea 
încă redusă a unei părți a forței de 
muncă. Ne oprim asupra a două în
treprinderi — „Acumulatorul“-Bucu- 
rești, unitate care* nu și-a realizat 
planul productivității muncii in tri
mestrul trecut decît în proporție de 
90 la sută, și întreprinderea de prefa
bricate Turda, la care productivitatea 
muncii obținută a atins numai 88,6 la 
sută din nivelul planificat în această 
perioadă. Aici există încă un număr 
ridicat de muncitori necalificați sau 
cu calificare scăzută, sub nivelul do
tării tehnice. Consecințele ? Numai 
in trei trimestre din acest an, la 
„Acumulatorul" s-au înregistrat rebu
turi de circa 3 milioane lei. iar la în
treprinderea turdeană, de 2,2 milioa
ne lei, sume ce reprezintă munca in 
zadar a zeci de salariați, influențind 
negativ nivelul productivității mun
cii.

în scopul recuperării unor aseme
nea pierderi efective de producție, 
de productivitate a muncii, sau de 
timp productiv, nu peste tot se ac
ționează la rădăcina cauzelor ; mai 
mult, în anumite întreprinderi s-a re
curs la calea cea mai ușoară, dar nu 
și cea mai economică — angajarea 
de forță de muncă peste limitele 
admise prin plan. A fost o ultimă 
zvicnire, pentru a salva realizarea 
planului de producție. Cu chiu, cu vai, 
uneori s-a reușit, insă de fiecare 
dată cu prețul diminuării substanția
le a aportului productivității muncii 
la creșterea producției industriale. 
Cazul Fabricii de motoare elec
trice din Pitești, care a depășit nu
mărul mediu scriptic de salariați, in 
trimestrul trecut, cu 205 muncitori 
și nu și-a realizat planul productivi
tății muncii decît în proporție de 71 
la sută, și cel al întreprinderii „E- 
lectrobanat" Timișoara, unde s-au în
registrat 154 salariați in plus iar sar
cina de creștere a productivității mun
cii a fost realizată in proporție de 
91,3 la sută — sînt edificatoare in a- 
cest sens. Calculele arată că dacă se 
lichidau zecile de mii de om-ore ri
sipite din cauza absențelor nemotiva
te și învoirilor nu era necesară anga
jarea nici unui salariat in plus pen
tru realizarea sarcinilor de producție, 
ci, dimpotrivă, se asigura creșterea 
randamentului în muncă a fiecărui 
muncitor.

Hotărîtoare este, deci, intervenția 
energică, cu măsuri concrete, pentru 
punerea în valoare neintîrziată a re
zervelor interne. Mijloacele necesare 
stau la îndemîna fiecărei întreprin
deri : o judicioasă exploatare a ma
șinilor. agregatelor și instalațiilor, 
organizarea rațională a producției, 
creșterea gradului de pregătire al tu
turor muncitorilor, mecanizarea unor 
munci grele, o normare științifică a 
muncii pe fiecare salariat și, în sfir- 
șit, o disciplină fermă în toate com
partimentele de activitate.

pe.de
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Sub ochii nevinovoji ai acestui copil s-a desfășurat ,.o noapte de hașiș', In care persoanele 
din fotografie și-au inoculat acest drog ucigător. Ce urmări vor avea asupra conștiinței 

și a ființei lui asemenea acte iresponsabile ?

dimensiunile sociale ale toxicomaniei

„Mr. Tam-
„Omul cu tamburi-

sporește cu 2 000 
la 16 000. In 1967 

din asistența pu-

SOCIETĂȚI

PARADIS

„Salvați-vă tinerețea 1
vă tonifică întreg organismul 1“ ; 

Y vă ia durerile de cap cu mîna" | 
Z este tableta infailibilă".
Cum să reziști atitor asigurări, 

atîtor tentații ? Durerea fizică, tul
burările psihice, neliniștile de tot 
felul dispar, ca la un semn de ba
ghetă magică : simpla revelație a 
existenței lui Z, a lui Y sau a lui 
X îți dă aripi.

La început tableta se dovedește 
tntrucîtva eficace. Curînd ea re
clamă o doză dublă. Aflată sub de
pendența medicamentului, o per
soană care nu poate dormi tri
plează doza. Dar constată că in
somnia, departe de a fi fost în- 
frîntă, s-a agravat. Atunci caută un 
somnifer mai puternic, adică un 
hipnotic. Iar hipnoticul este stu
pefiant. Un altul, suferind de 
grene. consumă un analgezic, 
dicamentul este, la început, 
mant. Apoi nu-și mai exercită e- 
fectul. Și doza crește. Barbituricele 
și alți depresori ai sistemului ner
vos central se prescriu, în unele 
țări, cu o lipsă de răspundere alar
mantă. Amfetaminele sînt folosite 
de bărbați a căror slujbă solicită 
eforturi intense, ca stimulatoare ale 
capacității de muncă, precum și de 
femei care nu au altă preocupare în 
afară de menținerea siluetei, pen
tru a slăbi, pentru că așa cere 
„moda". O statistică elvețiană oferă 
cîteva cifre edificatoare : din 618 
de consumatori de analgezice — 
toxicomani prin abuz — 160 s-au 
îmbolnăvit de rinichi, iar din 436 
de bolnavi care au abuzat de a- 
nalgezice, 20 la sută au plătit prin 
grave anemii, reclamînd tratamen
te de lungă durată. Consecințele 
farmacomaniei sint încă mai gra
ve în țările scandinave și în Sco
ția. în Anglia, peste 15 000 de per
soane se otrăvesc în urma consu
mului de barbiturice ; sinuciderile 
cu barbiturice marchează progrese 
nu mai puțin neliniștitoare : 104 în 
perioada 1941—1950, 735 în perioada 
1958—1962 etc.

S-a constatat că intoxicația cro
nică cu barbiturice prezintă simp- 
tome similare tulburărilor neurolo
gice sau alcoolismului cronic, ma
nifestări de incoerență în vorbire 
și de ataxie, boală care se caracte
rizează prin neregularitate în 
mers. Sondajele numără printre vic
timele accidentelor de automobile 
nu numai alcoolici, dar și mereu 
mai mulți consumatori de „sedati
ve" și „stimulente" care, luate în 
cantități excesive, au efectele al
coolului, provoacă adesea psihoze 
paranoice.

Barbiturice, ataractice, anorictice, 
analgezice — o cohortă nesfirșită 
de droguri, care — după cum recu
nosc o serie de sociologi și oameni 
de știință reputați — amenință socie
tatea occidentală, întrucît toate cre
ează obișnuința, dependența psihică, 
un fel de sclavie a omului, în spe
cial a adolescenților. în rîndul că
rora toxicomania este foarte răs- 
pîndită.

Șase studenți americani din sta
tul Pennsylvania au orbit subit. Un 
control medical a stabilit cu ușu
rință cauza : erau consumatori de 
LSD, drogul cel mai toxic, care frî- 
nează maturizarea tinerilor, pro
voacă dureri atroce, demența, ten
tația sinuciderii sau a crimei, ano
malii fizice și psihice nu numai la 
cei intoxicați, ci și la descendenții 
lor.

Șoferul unul camion apasă bruso 
pe accelerator și intră cu viteză 
maximă în mulțimea care asista la 
un spectacol în aer liber. „A fost 
un impuls interior, pe care nu-1 
pot explica* — s-a justificat șoferul, 
în timpul interogatoriului. Un exa
men medical — impus de compor
tarea lui — a restabilit însă ade
vărul : fumase marijuana. O sin
gură țigară... și cîteva zeci de 
oameni au plătit cu viața pentru 
viciul șoferului. Marijuana provoa
că adesea crize de turbare și de de
lir, însoțite de tendința de a să- 
vîrși acte de violență.

„Am fost un drogat" este titlul 
unei cărți recent apărute în Fran
ța. Autorul, ziaristul Guy Cham
pagne, fost redactor-șef al unuia 
dintre cele mai răspîndite ziare pa
riziene, nu face literatură. El rela
tează obiectiv, fără înflorituri, fapte 
al căror erou a fost, el face măr
turisiri autobiografice. Simplu, 
direct, cutremurător : la discoteca 
din Rue Saint-Benoit, la Paris, a 
cunoscut o femeie. „Mă numeso 
Anne, i-a spus aceasta. Trebuie să 
te avertizez că fumez opiu". Credea, 
totuși, că glumește. Avea însă să 
cunoască foarte curînd realitatea. 
Și s-o împărtășească. întîi, intrigat ; 
apoi, fascinat de „miile de rîuri 
dulci și șoptitoare care-i irigau 
trupul" ; apoi, după primele sen
zații „minunate", prăbușirea. „O 
greață teribilă mă răsucește deasu
pra lavaboului. scrie Champagne. 
Vomismentele, sughițurile, crispa
rea tuturor mușchilor care se în
tind și dislocă trupul, toate acestea 
le primesc ca pe o ușurare; Dar an
xietatea revine, vorace. Sînt inun
dat de bale, de fiere..."

Descrierea simptomelor este greu 
de reprodus. Precizia ei merge pînă 
la cruzime, pînă la autoflagelare. 
Fostul ziarist a ajuns o epavă. De 
la pipa de opiu a trecut curînd la 
seringă, iar injectarea drogului ăste 
ultimul pas spre ceea ce cl însuși 
numește „punctul de unde nu mai 
există întoarcere". Necesitatea creș
te paralel cu dependența fizică, 
devine obsesie. Victima colindă uli
țele faimosului cartier Pigalle. în 
căutarea drogului. Și cade în plasa

traficanților. Starea Iul fizică se de
teriorează zi cu zi și Încearcă să se 
sinucidă. Eșuează însă. Anne 
reușește, aruncîndu-se de la eta
jul apartamentului lor. Coșmarul 
lui Champagne va lua sfîrșit odată 
cu dezintoxicarea. Alții, marea ma
joritate, mai puțin norocoși, sfîr- 
șesc ca Anne sau In ospicii.

Drogurile — clasice sau moder
ne — au căpătat aspectul unei epi
demii care cuprinde în Occident 
mase uriașe de oameni, tn imensă 
majoritate tineri, un flagel care 
sugerează deflagrația nucleară. S-a 
vorbit mult despre dopajul tn 
sport. Atleții se droghează, în spe
ranța că-și vor asigura în mod ar
tificial performanțele la care rîvnesc. 
Iluzia aceasta a provocat însă moar
tea unui boxer ca germanul Jupp 
Elze sau a ciclistului englez Simp
son, în timpul participării sale la 
turul Franței. Euforic la început, 
drogul se dovedește curînd nefast.

într-o pivniță 
nu pot intra o 

aproape 300 
copii 

americani.

Comisia stupefiantelor de pe Un
gă O.N.U. a categorisit LSD — 
drog halucinogen — ca pe un „grav 
pericol pentru sănătatea și secu
ritatea individului și a societății". 
Intr-o conferință despre „Noile pa- 
radisuri artificiale" create de pro
dusele halucinogene, dr. Marcel 
Eck de la clinica de neuro-psihia- 
trie a spitalului Trousseau din Pa
ris aprecia că numai un kilogram 
de LSD poate intoxica zece mi
lioane de. oameni. Descriind acțiu
nea drogului, el a prezentat un 
tablou cutremurător : toxicomanul 
iși pierde în asemenea măsură sen
sibilitatea in raport cu realitatea, 
incit imaginile se imobilizează, cu
lorile, formele și mișcările se În
trepătrund pînă la nerecunoaștere, 
toxicomanul devine victima unei 
schizofrenii provizorii, care, prin 
exces de intoxicare, se poate per
manentiza.

Și totuși, unde trebuie căutate

maniel se închide. De-o parte indus
triașii drogurilor, traficanții și lu
mea lor de umbre subterane ; de 
alta, consumatorii, condamnați! la 
o viață de coșmar sau la moarte | 
al treilea inel al cercului sînt fir
mele și organizațiile comerciale 
subsidiare, complici al celor dintîi 
și dușmani ai celor din urmă.

îngrijorate de extinderea acestei 
epidemii cu consecințe atît de 
grave, autoritățile din diverse țări 
occidentale întreprind unele mă- 
«uri împotriva traficului de narco
tice. La punctele de frontieră, în 
porturi, aerogări se exercită un 
control mai sever pentru depistarea 
transporturilor de droguri. O co
misie specială a O.N.U. inițiază 
consfătuiri, studii, face recomandări 
pentru limitarea ravagiilor acestui 
flagel. Fără îndoială, toate aceste 
acțiuni au un efect mai mare sau 
mai mic. Dimensiunile și implica
țiile toxicomaniei rămîn însă la fel 
de îngrijorătoare, ele fiind tn ra
port direct proporțional cu pro
blemele mari ale societății capita
liste — inegalitatea socială, spec
trul șomajului, discriminările de 
tot felul, lipsa de idealuri pentru 
milioanele de tineri. Pentru nume
roasele lor victime, drogurile oferă 
un refugiu iluzoriu dintr-o socie
tate nedreaptă, o speranță deșartă 
de a evada într-o altă lume... Ceea 
ce nu înseamnă în realitate altceva 
decît un salt tn vid.

Cu prilejul recentelor 
alegeri pentru desemnarea 
primarului orașului New 
York, ounoscutul publi
cist francez Raymond 
Cartier publică în săptă- 
mînalul PARIS MATCH 
un amplu articol cu titlul 
de mai sus, în care, re- 
levînd că metropola ame
ricană ocupă în prezent 
primul loc în lume tn ce 
privește numărul popula
ției (peste 11 300 000 de lo
cuitori), prezintă și co
mentează o serie de pro
bleme care au ieșit cu 
pregnanță la iveală tn 
timpul campaniei electo
rale

New 
autorul - 
fascinant, 
impunători, 
concepții 
tndrăznețe, 
luxoase și 
citoa re, 
tă renumite în lumea în
treagă „Și totuși — se a- 
rată tn continuare tn ar
ticol — toți specialiștii 
stnt de acord și toate an
chetele ajung la aceeași 
concluzie : tn spatele fa
țadei sale superbe, New 
York-ul alunecă rapid 
spre o situație haotică".

Simptomele acestei stări 
«lnt multiple. „Așa, de 
pildă, din 1950 și pînă tn 
prezent au părăsit orașul 
peste un milion și jumă
tate de newyorkezi. A- 
cest fenomen nu a fost în
registrat In 
ce pentru 
că tn locul 
au venit un 
persoane din alte regiuni. 
Cei ce au părăsit orașul 
aparțineau unor pături 
cu oarecare stare materia
lă. Noii locuitori ai New 
York-ului — în marea lor 
majoritate negri și porto
ricani — sînt oameni să
raci, trăind în condiții de 
adîncă mizerie.

în fiecare lună, numărul 
persoanelor care recurg 
la serviciile asistenței pu
blice 
pînă 
trăiau 
blică 872 000 de oameni, tn

1968 această cifră depă
șea un milion. In prezent, 
un newyorkez din 8 nu 
are nici un fel de alte re- 
«urse de trai In 
sistenței publice, 
procentaj este 
nuă creștere.

Insula Manhattan este 
Inima New York-ului șl

trăind tn condiții uneori 
dintre cele mai precare. 
La aceștia se adaugă va
gabonzii din cartierul 
Bowery, declasații din 
Greenwich Village și e- 
lementele dubioase din 
West Side și Lower East 
Side. tn ansamblul său, 
Insula Manhattan este re
giunea cea mai săracă a

York-ul — scrie 
- este un oraș 

ou zgîrie-norl 
rod al unor 
arhitectonice 
cu magazina 

vitrine strălu- 
cu edificii de ar-

totodată simbolul acestui 
oraș în ochii lumii. Aci se 
află Wall Street-ul, cen
trul marii finanțe ameri
cane | aci se află Empire 
State Building, cea mal 
(naltă olădire din lume i 
aci se găsesc Metropolitan 
Museum șl Universitatea 
Columbia ; tot aci pot fi 
intîlnite magazinele cele 
mal opulente și aparta
mentele cele mai somp
tuoase. Pe de altă parte, 
27 la sută din locuitorii 
Manhattan-ulul stnt negri. 
Iar 39 la sută portoricani.

TATE NEDREAPTĂ ® BUSINESS
ZIA EVADĂRII DINTR-0 SOCIE

Autoritățile suedeze sînt alar
mate de progresiunea vertiginoa
să a toxicomaniei. în 1965 poliția 
a arestat 187 toxicomani, în 1966 — 
1 000, în 1968 — peste 1 500. în ace
eași perioadă, cantitatea de hașiș 
descoperită de poliția stupefiante
lor a evoluat de la 0,3 kg la peste 
100 kg. Statisticile demonstrează 
că majoritatea zdrobitoare a con
sumatorilor sînt tineri și chiar co
pii sub 12 ani.

Copenhaga este invadată de hip
pies. Despletiți, cu privirile ră
tăcite, ei vagabondează pe ulițele 
periferice, ca și prin piețele din 
centrul capitalei daneze, în căuta
rea cluburilor clandestine 
comani. 
în care 
persoane, 
neri și 
glezi, 
dezi, germani — fumează stupe
fiante sau și le injectează, Iși trec 
unul altuia țigara sau seringa, cad 
în transă unul lîngă altul, unul 
peste altul, abrutizați și inconștienți.

La Londra ii găsești în Soho, dar 
și pe Regent Street, fieful magazi
nelor de lux. în Marea Britanie, 
heroina se vinde legal, pe bază de 
prescripție medicală. Teoria care a 
făcut posibilă această lege — oferă 
„fructul oprit" și nimeni nu va mai 
simți tentația lui — s-a dovedit 
falsă. Nici măcar prețul, foarte ri
dicat, nu-i înspăimîntă pe cei care 
au căzut tn mrejele drogului. în 
cluburi, la domiciliu, în colțuri de 
stradă îi vezi administrîndu-și in
jecții, fumînd țigări cu marijuana 
sau prizînd heroină și cocaină. Un 
tînăr in virstă de 22 de ani, con
cediat pentru degradarea fizică și 
psihică in care ajunsese, a mărtu
risit că toate încercările de a aban
dona viciul au fost depășite de sta
rea de dependență, care tl obliga 
ca, după fiecare cură de dezintoxi
care, să reia drogul, împotriva pro
priei sale voințe. începuse la vîr- 
sta de 13 ani și fura, pentru a-și 
putea procura doze din ce în ce mai 
mari de heroină. Drogul lipsindu-i, 
ajungea la acte de violență ; a- 
tunci era arestat și internat din 
nou pentru dezintoxicare. Pînă azi, 
însă, ciclul nu s-a închis. Un al
tul, in virstă de 21 de ani, a prizat 
prima doză de heroină la vîrsta de 
9 ani. Efectele n-au întîrziat să se 
manifeste : irascibilitate, acte de 
violență. Cînd a amestecat heroina 
cu cocaina, și-a pierdut somnul, a 
început să slăbească, nu și-a mai 
putut controla acțiunile. Combina
ția de heroină și cocaină se nu
mește — în argoul toxicomanilor 
— „dinamită". Nu-i exagerat : tî- 
nărul despre care vorbesc a trecut 
de la prizarea heroinei la înghiți
rea ei, pentru a ajunge la con
sumul „dinamitei" prin injecții in- 
tramusculare și intravenoase. In
tr-un grad de anemie extremă, a 
ajuns un simplu automat, incapabil 
să articuleze un singur cuvint in
teligibil.

de toxi- 
sordidă 

sută de 
de 

— danezi, 
francezi, 

fumează

originile calamității ? 
parte, mizeria socială, neliniș
tea zilei de mîine au împins ma
sele de tineri în brațele stupefian
telor, în căutarea unor momente 
de uitare, de evadare din coșmarul 
lumii capitaliste. Pe de altă parte, 
exponenții acestei lumi, cu bună 
știință, au căutat să canalizeze preo
cupările tineretului și ale altor ca
tegorii sociale pe căile lăturalnice 
ale abrutizării și despersonalizării, 
să le abată astfel atenția de la pro
blemele sociale arzătoare. Astăzi, 
în condițiile războiului din Viet
nam, în care militarii americani sînt 
puși să ucidă ființe nevinovate, în 
care în orice moment tinerii 
trimiși să moară pentru o 
care nu este a lor, aceleași 
turi acționează din plin, 
lume a lipsei de idealuri, a falsei 
străluciri, a violenței promovate Ia 
rangul de politică de stat, formula 
„opiu pentru popor" devine mai 
actuală decît oricînd, ea căpătînd 
rezonanțe din cele mai tragice. In 
universul capitalist, unde banul 
este atotputernic, drogurile consti
tuie un business din cele mai ren
tabile, care aduce promotorilor săi 
profituri exorbitante, de miliarde 
de dolari. S-a creat o rețea care 
înglobează „respectabili" patroni de 
firme farmaceutice, intermediari și 
traficanți clandestini, gangsteri, 
asasini, avocați, oameni politici, 
personalități din „înalta societate" 
de pe toate continentele (traficul 
de stupefiante are un caracter in
ternațional), agenți de publicitate - 
care inserează reclamele pentru 
stupefiantele sintetice, producători 
de filme, autori dramatici, cintăreți 
la modă. Am putea deschide aci o 
paranteză asupra legăturilor oculte 
dintre industria drogurilor și cea 
a muzicii așa-zis ușoare („pop") din 
țările occidentale.

Industria muzicii „pop" se adre
sează — după cum precizează însăși 
publicitatea ei — tinerilor între 9 
și 25 de ani. în 1965, cîntărețul 
Bob Dylan a lansat un cîntec pe 
fond de rock intitulat ‘' 
bourine Man" .
na" nu era decît un traficant de stu
pefiante, pe care eroul cîntecului 
îl implora să-i dea „o .doză". S-a 
inaugurat astfel o întreagă produc
ție de „drug-rocks", apologie a to
xicomaniei. în 1966, Tandyn Aimer, 
autorul șansonului „Iat-o pe Mary 
venind", a recunoscut că Mary nu 
este alta decît Mary Jane, translite- 
rația engleză a cuvîntului marijua
na. După cum susține cîntecul, au
torul este deprimat și singur, dar 
Mary este singura în măsură să-1 
salveze.

Și aceste cîntece sînt aducătoare 
de beneficii respectabile. Un sin
gur disc, „Traficantul", a adus ca
sei de discuri ..Record Industry As
sociation of America" (R.I.A.A.) 
profituri de peste un milion de do
lari !

Aici, cercul diabolic al toxico-

Brusc, pe plaiurile Greciei a 
coborît toamna. Din nordul Ma
cedoniei și Traciei pînă în sudul 
Peloponezului, pămîntul elen, su
focat de arșița care nu mai înceta, 
se îmbibă de apă. Inghițindu-și a- 
marul pentru slaba recompensă a 
efortului lor din cursul verii, țăra
nii din Nord își privesc ogoarele 
aburind cu speranța unei recolte 
mai bune în anul ce vine. Cultiva
torilor de măslini din Creta, toam
na le-a adus destule griji : fructele 
verzi ale livezilor, lipsite de sevă, 
au căzut ca ploaia, Înainte de a fi 
ajuns în stadiul împlinirii, înfăți- 
șînd astfel populației perspectiva a 
12 luni fără modestele venituri 
furnizate de comercializarea măsli
nelor.

In Peloponez, măslinii și-au pier
dut argintul din frunze, legănîn- 
du-și ramurile, ușurate după o re
coltă bogată. Cu o migală specifică, 
dar și cu satisfacția asigurării sur
selor de trai pentru încă un an. cu
legătorii au sortat miliarde de 
be după aspectul și calitățile 
Mari cantități vor lua drumul 
țelor interne șl externe. Marea
blemă e aceea a prețului la care in
termediarii vor consimți să cumoere 
uleiul de măsline. Abia pe urmă lo
cuitorii satelor își vor putea face 
socoteala pentru a vedea tn ce mă
sură se pot aproviziona cu piine și 
celelalte produse strict necesare, a- 
duse din alte regiuni ale țării sau 
din import.

Autoritățile au promis zilele aces-

tea că vor interveni In problema 
prețurilor, achiziționînd o parte a 
uleiului la un barem care se men
ține la nivelul de anul trecut, scum
pirea vieții — oglindită parțial și 
în datele oficiale — urmînd a fi su
portată de cei interesați. Dintre cu
legătorii de măsline nu toți tși pun 
tnsă asemenea probleme. Sezonierii 
— mii și mii — veniți din Epir, din 
Arcadia și din alte regiuni unde nu 
sînt solicitate decît parțial brațele

muncă, șl-au încheiat anul de 
muncă, dar nu și-au asigurat mini
mul necesar pentru iarnă, 
pun speranța în pribegie, 
decît să 
verilor, 
tîlni un 
bații în 
cedat la fel. Sînt circa două sute de 
mii în Germania occidentală, ni
meni nu știe numărul celor plecați 
tn America sau Australia. „Din cei 
ce pleacă departe, unii revin abia 
la bătrînețe. după pensionare — îmi 
spunea primarul unei mari locali
tăți din Peloponez. Iși procură In
tre timp mijloace pentru trai, iși 
construiesc sau închiriază cîte o 
locuință spre a-și putea petrece a-

New York-ului și una din 
cele mal sărace din Sta
tele Unite. Bogăția sa 
poate fi asemuită cu o 
lamelă foarte îngustă, 
comprimată Intre două 
zone de paupertate In con
tinuu proces de extinde
re

La New York, sistemul 
de salubritate este dintre 
cele mai defectuoase. Da
torită lipsei de credite, 
curățenia lasă tot mai 
mult de dorit. Volumul 
mare de resturi menaje
re oreează probleme se
rioase. Pe străzi șl tn 
parcuri sînt vizibile sem
nele neglijenței. La toa
te acestea »e adaugă un 

locuitorilor 
le 

frică 
Toate 
tn ju-

nou :
York-ului 

frică, o 
tot mai palpabilă, 
discuțiile se axează 
rul atacurilor nocturne șl 
diurne, asupra jafurilor 
cu mina armată, spargeri
lor și violențelor sub toa
te formele. Fiecare locui
tor poate să exemplifice 
cu experiența personală 
«au cu experiența unor 
rude și cunoscuți. Anche
tele de opinie publică au 
relevat că patru persoane 
din zece nu ies din casă 
după căderea nopții din 
cauza fricii. De multă 
vreme nimeni nu îndrăz
nea să treacă noaptea 
prin Central Park, singu
ra oază de verdeață din 
New York ; azi a devenit 
primejdios să străbați a- 
cest parc chiar șl tn 
cursul zilei, datorită ma
relui număr de vagabonzi 
și haimanale care mișună 
pe aici. Cunoscuta piață 
Times Square, poreclită 
„Răscrucea lumii", este 
astăzi mai primejdioasă 
decît erau tn trecut locali
tățile obscure din Far 
West. In 
ră. polițiștii

100 pînă la 150 de persoa
ne. fără a putea însă in
staura ordinea. A devenit 
nesigură și călătoria cu 
metroul. Mulți pasageri 
sînt jefuițl sub amenin
țarea armelor.

Consumul de 
te face ravagii,
deră că la New York e- 
xistă nu mai puțin de un 
sfert de milion de toxico
mani. In marea metropolă, 
Mafia cîștigă de pe urma 
traficului cu droguri 300 
de milioane de dolari. 
Pentru a face rost de ba
nii necesari, toxicomanii 
recurg la furturi și chiar 
la crime.

In ceea ce privește cri
minalitatea — scrie auto
rul articolului 
pul campaniei 
țiale din 1968 
o controversă,
nistru de justiție Ramsey 
Clark a declarat, cu acel 
prilej, că nu sînt adevăra
te afirmațiile despre exis
tența unui val de crimi
nalități. Statisticile anuale 
ale Biroului Federal de 
Investigații dezmint a- 
ceastă declarație. Aceste 
statistici arată limpede 
că din 1960 pînă în pre
zent populația Statelor 
Unite a crescut cu 10 la 
iută, In timp ce numărul 
actelor de delicventă a 
sporit cu 90 la sută.

Teama care a cuprins 
orașele americane și, în 
primul rînd, New York-ul 
nu reprezintă o psihoză 
artificial creată. Cunos
cutul ziar New York 
Tinies a făcut o anchetă în 
rîndurile locatarilor a 
două imobile învecinate 
de pe Strada a 10-a. Din 
totalul de 37 de locatari, 
25 au fost victime ale 
unor jafuri sau atacuri cu 
mîna armată. O tînără a 
fost jefuită de opt ori, iar 
o femeie tn vîrstă, de 16 
ori. Poliția nu sosește la 
locul delictului decît cu 
mare tntîrziere șl de alt
fel cea mai mare parte a 
victimelor preferă să nu 
ce adreseze poliției, tn- 
trucît știu dinainte că a- 
oest lucru este inutil, te- 
mîndu-se totodată și de 
eventualele represalii ale 
gangsterilor. Bineînțeles, 
exemplul Străzii a 10-a nu 
este valabil pentru toate 
străzile New York-ului. 
Există tnsă sute de ca
zuri analoge sau chiar 
mai rele. New York Times 
nota, pe de altă parte, 
că cea mai mare parte a 
celor care comit jafurile 
și spargerile sînt indivizi 
care se droghează".

în încheiere, autorul 
relevă că din toate aceste 
motive sarcina primarului 
New York-ului, John 
Lindsay, recent reales, 
este una din cele mai gre
le. El a ieșit victorios în 
urma unei campanii elec
torale foarte strînse, în 
cursul căreia a promis că 
va face tot ce îl stă în pu
tință pentru 
ceastă stare 
Lindsay s-a 
om capabil 
Dar — conchide Cartier 
— problemele New York- 
ului ’nu depind de calită
țile sau personalitatea u- 
nui om. O singură persoa
nă, oricît de capabilă ar 
fi, nu poate găsi o solu
ție a dramei urbane, de 
esență socială, pe care o 
trăiește New York-ul.

murgul vieții pe pămtnturile natale. 
Străini de țară, de satul pe care 
nu-1 mai cunosc, de ei tnșiși".

Intr-o duminică am plecat pe șo
seaua ce duce spre Salonic. Plajele 
arătau ca stupii. Coloane de mașini 
din Atena luceau tn soare de-a lun
gul țărmului. La marginea unei tar
lale de legume, o căsuță singuratică, 
plăpîndă, umbrea o palmă de pă- 
mînt De după căsuță a apărut mal 
tntîi un cal, apoi plugul, asupra că-

rula se tncovolase o bătrtnă, tn veș- 
mînt lung, de culoarea pămîntulul 
răscolit. Fără să vreau mi-am a- 
mintit de copilărie, ctnd mamele 
noastre preluaseră muncile bărbați
lor plecați pe front.

— E duminică — l-am spus bătrî- 
nel, care nu-și dezlipea ochii de 
pămînt. Nu e timp tn cursul săptă- 
minii ?

— Mîlne n-aș mal avea cu ce — 
mi-a răspuns

împrumutase atelajul de la un 
„consătean" aflat la ctțiva kilo
metri. Feciorii 1 s-au răspîndlt prin 
lume. Numai despre cel mlo știe că 
se află In Germania occidentală. A 
plecat cu speranța că după #.tț!va 
ani va putea deveni „om liber", căci

din copilărie, ca șl frații săi, lucrase 
pentru „proprietarul hotarului". 
Speră, ca și ceilalți două sute de 
mii, că va găsi apoi de lucru acasă. 
Aici, deocamdată, investițiile sînt 
îndreptate spre construirea de dru
muri pentru „deservirea întreprin
derilor particulare grecești și străi
ne" — după cum s-a exprimat mi
nistrul coordonării economice, Ma- 
karezos — dar al căror fundament 
încă n-a fost proiectat. Pentru ca 
toți emigranții să găsească la În
toarcere un loc de muncă — spunea 
un economist — ar fi nevoie cel 
puțin de dublarea actualului poten
țial industrial al țării.

Totuși, cei care pleacă sînt aleșii 
•oartei. Pentru că nu oricine poate 
emigra. Mai întîi, trebuie să aibă 
dovada că va fi angajat tn țara tn 
care pleacă, ceea ce nu-i o treabă 
ușoară. Apoi, trebuie să răspundă 
noilor exigențe existente ani tn Gre
cia, să se bucure de

S-au retras pe la 
legăturii de măsline, 
pașapoarte, alții nu.
moașă tn Grecia. Pînă și colinele 
de piatră se acoperă cu un covor 
subțire de verdeață. De toamnă și 
de pămtnt milioane de oameni din 
această țară își leagă speranțele 
pentru anul viitor. Pentru mulți, În
verzi rea cîmpiilor, semn al repaosu- 
lui pămîntulul în Grecia, semnifică 
momentul dezrădăcinării, al des
părțirii de familii, de prieteni, de 
țară.

A
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PMO SECURITATE SI
I

Vineri dimineața a plecat la Viena 
delegajM română care va participa 
la lucrările Conferinței reprezentan
ților opiniei publice pentru securita
te și cooperare în Europa, ce va avea 
loc între 29 noiembrie și 1 decembrie, 
in capitala Austriei.

Din delegație fac parte prof. univ. 
dr. docent Tudor D. lonescu, deputat 
în Marea Adunare Națională, preșe
dintele Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii, conducătorul dele
gației, Mia Groza, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, vicepre-

COOPERARE IN EUROPA
ședință a Consiliului Național al Fe
meilor, prof. univ. dr. docent Mihnea 
Gheorghiu, prim-vicepreședinte al 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, Nicolae Ga- 
vrilescu, secretar al Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, Vasile Nicol- 
cioiu, secretar al C.C. al U.T.C., San
da Rangheț, secretar al C.N.A.P., Ion 
Cîrje, redactor-șef ăl revistei „Lu
mea", Stanciu Brătescu, membru al 
C.N.A.P., și Ton Fîntinaru, ziarist.

(Agerpres)

Protocol româno-ungar privind schimbul 
de mărfuri și plățile pe anul 1970

în urma tratativelor care s-au des
fășurat într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă, la 28 noiem
brie s-a. semnat la București Proto
colul privind schimbul de mărfuri și 
plățile pe anul 1970 între Republica 
•Socialistă România și Republica 
Populară Ungară.

In baza prevederilor acestui proto
col, România va livra : mașini-unelte, 
utilaj petrolier, vagoane marfă, uti
laj pentru construcții, utilaj pentru 
industria alimentară, rulmenți, di
verse mașini agricole, autocamioane, 
autobasculante și alte autovehicule, 
produse ale industriei lemnului, pro
duse sodice și diverse produse chi
mice, sare, materiale de construcții, 
mobilă, bunuri de larg consum si 
alte mărfuri.

Țara noastră va importa din Unga
ria : mașini-unelte, mașini și echipa
ment electric, utilaj pentru industria 
chimică, utilaj pentru construcții, au
tobuze, diverse aparate de măsură și

control, aparate medicale și Rontgen, 
produse ale industriei radiotehnice. 
laminate din oțel și aluminiu, mate
riale retractare, produse chimice, de- 
tergenți, țesături din bumbac, bunuri 
de larg consum și alte mărfuri.

Documentul încheiat prevede majo
rarea schimbului de mărfuri cu I la 
sută față de anul 1969 și cu 36 la sută 
față de acordul de lungă durată din
tre cele două țări.

Din partea română protocolul a 
fost semnat de Vasile Răuță, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
iar din partea ungară de Jeno Tor- 
dai, adjunct al ministrului comerțu
lui exterior.

La semnare au fost de fața Cornel 
Burtică, ministrul comerțului exte
rior, Sandor Argvelan, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R. P. Ungare 
la București, precum și membrii ce
lor două delegații.

(Agerpres)

O sărbăfoa re
artei românești

9

(Urmare din pag. I)

suprem omagiu pen
tru munca neobosită, 
pentru pasiunea cu 
care au ținut făclia 
artei nestinsă și au 
trecut-o de la o gene
rație la alta. Arta a 
fost concepută de ei 
ca o componentă a 
conștiinței naționale, 
prilej de afirmare a 
virtuților acestui po
por, întruchipare a 
aspirațiilor sale. Cul
tură populară în sen
sul cel mai bun al cu- 
vîntului. ea a consti
tuit un adevărat fac
tor. colectiv de con- 
șliitSă și a tins necon
tenit ''spre afirmarea 
pe căile artei a unor 
categorii cit mai largi 
de oameni.

Cu această moșteni
re porneau la drum 
acum cincizeci de ani 
cele două instituții 
•vțrbătorite acum nu 

mai de intelectuali

u.

Recepție cu prilejul
celei de-a XXV-a aniversări 

a eliberării Albaniei
Ambasadorul Republicii Populare 

Albania la București, Iosif Pogace, a 
oferit vineri seara o recepție cu pri
lejul celei de-a XXV-a aniversări a 
eliberării Albaniei.

Au participat Gheorghe Radulescu, 
Constantin Drăgan, Gheorghe Stoica, 
Constantin Stătescu, secretar al Con
siliului de Stat, Bujor Almășan, 
Adrian Dimitriu și Dan Enăchescu, 
miniștri, Nicolae Ecobescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
conducători al unor instituții cen
trale și obștești, oameni de știință și 
cultură, ziariști.

Au luat parte șefi aî unor mi

siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului di
plomatic. (Agerpres)

TELEG^A^Ă
Cu ocazia celei de-a XXV-a ani

versări a eliberării Albaniei, minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu Mănes- 
cu, a trimis o telegramă de felicitare 
ministrului afacerilor externe al 
Republicii Populare Albania. Nesti 
Nașe.

O delegație de activiști ai P. C. R. 
a plecat în R. P. Polonă

La invitația C.C. al P.M.U.P., vi
neri a plecat în Republica Populară 
Polonă, pentru un schimb de expe
riență, o delegație de activiști ai 
P.C.R., condusă de tovarășul Cons
tantin Băbălău, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui județean Dolj al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bănea -

sa, delegația a fost condusă de to
varășul Ion Cîrcei, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

A fost de față Jan Brudzynski, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.P. Polone la București

(Agerpres)

Conferința telinico-științifică a industriei poligrafice
Vineri la amiază s-au încheiat lu

crările celei de-a 7-a Conferințe teh- 
nico-știlnțifice a industriei poligrafi
ce.

Sinteza concluziilor după cele două 
zile de dezbateri reflectă eforturile 
întreprinse pentru perfecționarea și 
standardizarea tehnologiei poligrafice, 
crearea de înlocuitori indigeni ai 
materialelor din import, introducerea 
progresului contemporan în industria 
noastră poligrafică. O serie de studii 
prezentate in cadrul conferinței au 
prilejuit uri util schimb de experien

ță în probleme economice și ale or
ganizării conducerii producției.

Participarea la conferință a repre
zentanților ministerelor și între
prinderilor furnizoare de materiale 
sau beneficiare ale producției poli
grafice a imprimat reuniunii o ținu
tă de lucru, care a permis cunoaște
rea greutăților și deficiențelor ee 
mai există în relațiile de colaborare 
cu industria poligrafică, adoptarea de 
măsuri corespunzătoare pentru înlă
turarea acestora.

(Agerpres)

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A IUGOSLAVIEI SOCIALISTE

Comorile din adîncuri 
puse în slujba 

progresului economic
Azi, popoarele Iugoslaviei vecine și prietene săr

bătoresc două evenimente memorabile în istoria patriei 
lor ; in urmă cu 26 de ani, la 29 noiembrie 1943, in 
perioada ocupației fasciste, în orășelul lalțe din Bosnia 
s-a ținut cea de-a doua sesiune a Vecei Antifasciste de 
Eliberare Națională a Iugoslaviei, ale cărei hotărîri 
au pus bazele Iugoslaviei noi. Doi ani mai târziu, în 
aceeași .zi de noiembrie, Iugoslavia a fost proclamată 
republică populară federativă. Astfel și-au găsit în
cununarea luptele grele duse de popoarele Iugoslaviei 
pentru eliberarea națională împotriva cotropitorilor 
fasciști, lupte în care ele au dat mari jertfe de singe.

După eliberare, devenite stăpîne pe propria lor soar
tă, popoarele Iugoslaviei au trecut de îndată la vinde
carea rănilor războiului, au înfăptuit profunde trans
formări revoluționare in toate domeniile vieții sociale. 
Sub conducerea U.C.I. au obținut remarcabile succese 
în dezvoltarea economiei. Au fost construite numeroase 
întreprinderi industriale, hidrocentrale, zone miniere, 
șantiere navale dotate cu tehnică modernă. Importante 
schimbări s-au petrecut în agricultură, au fost dobin-

dite succese în dezvoltarea științei, învățămîntului, 
culturii.

Poporul român urmărește cu interes și caldă sim
patie rodnica activitate constructivă a oamenilor mun
cii din Iugoslavia, se bucură din inimă de realizările 
lor în construcția socialistă Aceste sentimente sînt ex
presia strînselor relații de prietenie, care leagă popoa
rele noastre, prietenie care s-a dezvoltat de-a lungul 
veacurilor, iar in anii socialismului a cunoscut o și mai 
amplă înflorire. Construirea in comun a hidrocentra
lei de la Porțile de Fier constituie o expresie a rela
țiilor de strînsă colaborare, a prieteniei trainice stator
nicite între poporul român și popoarele Iugoslaviei.

Oamenii muncii din tara noastră își exprimă con
vingerea că relațiile de prietenie și colaborare multi
laterală româno-iugeslave vor cunoaște și în viitor o 
dezvoltare rodnică și transmit, de ziua marii sărbători 
a R.S.F. Iugoslavia, popoarelor țârii vecine un căldu
ros salut, urarea de a obține noi și mari succese în 
construcția socialistă, în înflorirea patriei lor.

Cronica silei
și de confrați, ci și de 
publicul românesc ce 
s-a simțit prin ele și 
datorită lor mai bo
gat sufletește. Aceas
tă moștenire s-a îm
plinit pînă astăzi da
torită unor atribute cu 
care Naționalul și O- 
pera clujeană se pot 
mîndri. Și în primul 
rînd prin conștiința 
răspunderii, a seriozi
tății și temeinicia cu 
care a fost privită 
arta de cei ce au slu
jit timp de cinci de
cenii cele două Insti
tuții care se numără 
printre cele ce au adus 
o contribuție hotărî- 
toare la evoluția ar
tei noastre în acest 
răstimp. De la reper
toriu, care a inclus în- 
tr-o succesiune impre
sionantă culmi ale 
creației universale și 
românești, creațiile 
autorilor de astăzi, 
maeștri sau tineri, 
pînă la modul în care 
acestea au fost inter

pretate — totul a 
contribuit la crearea 
acestui sentiment ce 
onorează generații de 
slujitori ai artei. Să 
înșiruim aici nume ? 
Nu ar avea rost. Sînt 
numeroase, și multe 
din ele reprezintă ste
le de primă însemnă
tate în istoria și in 
actualitatea teatrului 
și muzicii noastre, iar 
ceea ce au realizat se 
numără printre cele 
mai durabile faptc-de-- 
artă românești din a-s 
cest răstimp.

Toți cei care în- 
tr-un fel sau altul am 
trăit datorită celor 
două instituții mo
mente de mari. împli
niri spirituale grava
te adine in conștiin
ța noastră, însoțim 
glodurile de recunoș
tință cu. urarea de a 
înscrie noi izbînzi ce 
vor contribui elocvent 
la dinamizarea vieții 
culturale a țării.

Vineri au început Ia Iași lucrări
le simpozionului național — „Peda
gogia învățămîntului superior" — 
prima manifestare științifică pe a- 
ceastă temă organizată în tara noas
tră.

★
Vineri dimineața, la Institutul po

litehnic din Brașov au început lu
crările unei consfătuiri republica
ne pe tema „Proiectarea, tehnolo
gia și exploatarea sculelor așchie- 
toare".

★
în,"cadrul maVflOT aniversări cultu

rale recomandate de UNESCO, vi
neri seara a avut loc în Capitală, 
sub auspiciile Universității popu
lare București, Uniunii Scriitorilor 
și Comisiei naționale a Republicii 
Socialiste România pentru UNESCO, 
o manifestare dedicată împlinirii a 
100 de ani de la moartea lui Gheor
ghe Asachi.

★
Joi și vineri a avut loc la Hune

doara o sesiune de comunicări teh-

nico-economi-ce organizată de Cen
trala industrială din localitate, avînd 
ca obiectiv mai strînsa legătură a 
cercetării cu producția în scopul 
creșterii eficienței acesteia si extin
derii tehnologiei avansate.

4c
Peste 150 de arhitecți din Capitală 

și din țară, specialiști din institute 
de proiectare -. și din întreprinderile 
producătoare de prefabricate, au dez
bătut, timp del două 'zile, in cadrul 
plenarei Uniunii Arhitecților, orga
nizată la București, probleme , ale 
induștrializării-^ef.a.tirjî&-i jsîĂ,? con
strucțiile de locuit țj' .sociSÎ-cultu- 
rale. (

/ *
La invitația i Uniunii Scriitorilor 

au sosit în tara .noastră scriitorii bul
gari Dimitar j Mantov și Velicic.o 
Meșkov, in schimb de experiență și 
documentare. De asemenea. dr. 
Walko Gydrgy. redactor la revista 
literară „Nagy Vllag" din Budapes
ta, este, zilele acestea, oaspetele re
vistei „Secolul 20“

(Agerpres)

ȘTIRI SPORTIVE»

Electrificarea liniei ferate
Fii iași - Orșova

La 29 noiembrie 1969 se vor 
pune sub tensiune de 27 000 
volți linia de contact și insta
lațiile aferente acesteia, în 
continuare, de la Filiași la Or
șova.

Construcția ei este astfel 
realizată ca să nu poată pro
voca situații care ar periclita 
viata celor ce se găsesc în 
preajma ei. Este necesar însă 
ca toți cetățenii să respecte cu 
strictețe anumite reguli atunci 
cînd sînt în apropierea rețelei

de contact, a stîlpiloi sau al
tor elemente din construcția 
rețelei sau din zona ei. Aceste 
reguli sa află afișate în gări, 
peroane, săli de așteptare și 
în trenuri.

ATENȚIE, calea lerată elec
trificată Craiova—Filiași—Or
șova va lucra sub tensiune de 
27 000 volți și prezintă pericol 
de electrocutare pentru cei 
care nu respectă riguros in
strucțiunile anunțate.

Un nou tip ele casa
camping

Tn cadrul Complexului pen
tru industrializarea lemnului 
din Comănești s-a realizat un 
nou și interesant tip de casă 
destinată atît campingurilor 
montane, cît și celor de pe li
toral. Ea poate fi ușor trans
portată de la un loc la altul, 
fără să fie necesară demonta
rea. Elegantă, de formă sfe
rică, realizată prin combinarea

unor elemente colorate și plăci 
sculptate se remarcă, totodată, 
datorită calităților sale tehnice 
deosebite : o bună izolare fo
nică și termică, instalație e- 
lectrică, mobilă confortabilă 
cu multiple funcționalități. A- 
ceastă casă poate fi montată 
pe un suport cu mai multe 
picioare.

A

IN TURNEUL INTERNATIONAL 
DE TENIS DE MASA de la Troll- 
haettan (Suedia), echipa feminină a 
României a învins cu scorul de 3—0 
selecționata Angliei. Iată rezultatele 
tehnice ale acestei înlilniri : Maria 
Alexandru—Shirley 2—0 ; Eleonora 

■ Mihalea—Piddock 2—0; Alexandru, 
Mihalca—Shirley, Piddock 2—0. In 
proba de simplu femei (turul 2), Mi
halca a învins-o cu 3—0 (21—17. 
21—9, 21—19) pe Jill Shirley.

TURNEUL INTERNAȚIONAL „O- 
PEN“ de tenis (pe teren acoperit) 
DE LA STOCKHOLM a continuat cu 
o parte din meciurile optimilor de 
finală ale probei de simplu bărbați. 
Nu s-au înregistrat surprize, astfel 
că favoriții s-au calificat pentru 
sferturi ; iată rezultatele : Gimeno 
(Spania) — Bengtsson (Suedia) 2—6, 
6—3, 6—0 ; Pitici (Iugoslavia) — Buch
holz (S.U.A.) 6—3, 6—4; Pasarell 
(Porto Rico) — Holmberg (S.U.A.) 
6—3, 6—2; Smith (S.U.A.) — Pala 
(Cehoslovacia) 6—4, 6—3. în sfertu
rile de finală ale probei de dublu 
bărbați, australienii Laver și Emer
son au eliminat cu 6—3, 7—5 pere
chea americană Riessen. Holmberg.

FOSTUL CAMPION MONDIAL DE 
ȘAH TIGRAN PETROSIAN a trecut 
în fruntea turneului internațional 
de șah de la Palma de Mallorca. în 
runda a 5-a Petrosian l-a învins cu 
piesele albe pe brazilianul Costa 
Mecking. totalizând 3,5 puncte. Ur
mează în clasament Korcinoi 3 punc
te și o partidă întreruptă, Mecking. 
Spasski, Medina și Diez del Corral 
cite 3 puncte fiecare. Spasski a re
mizat cu Toran, Medina l-a învins 
pe Bobotov și Diez del Corral pe 
Szabo.

LA TOKIO se desfășoară in pre
zent campionatul mondial de bow
ling. După prima zi de întreceri con
duce sportivul mexican Mario Bo- 
netta Aguilera cu 1 682 puncte.

urmat de francezul Andre Cervelli 
— 1 680 puncte și belgianul Edmond 
Clauw — 1 650 puncte.

IN CONCURSUL INTERNAȚIO
NAL DE PATINAJ ARTISTIC DE 
LA VIENA, după exercițiile impuse, 
conduce Margitta Wieckert (R.D.G.). 
urmată de Donna Walter (Elveția) și 
Ildiko Halasz (Ungaria).

AL PATRULEA MECI DINTRE 
SELECȚIONATELE DE HOCHEI PE 
GHEAȚA ALE CANADEI ȘI CEHO
SLOVACIEI s-a disputat la Kosice, 
luînd sfîrșit cu scorul de 4—0 (1—0. 
3—0, 0—0) în favoarea hocheiștilor 
cehoslovaci. 7 000 de spectatori au a- 
sistat la o partidă în care echipa 
cehoslovacă a făcut o veritabilă de
monstrație.

LOTO
Numerele extrase

la tragerea din 28 noiembrie 1969
EXTRAGEREA I ; 64 22 SO 2 52 87 

66 3 9 44 10 55. Fond de premii : 
559 680 lei.

EXTRAGEREA A II-A : 25 13 34 46. 
Fond de premii : 313 804 lei.

teatre
..........  Lli .HQUIUIl 1

Semicentenarul Liceului 
„Mihail Eminescu" 

din Constanța

vremea

La Liceul nr. 2 „Mihail E- 
minescu" (fostul liceu de fete) 
din Constanța va avea loc 
sărbătorirea semicentenarului 
în zilele de 6—7 decembrie 
a.c. Foștii profesori și elevi 
care doresa să ia parte la 
festivitate sînt rugați să-și a- 
nunțe participarea pînă Ia 
data de 3 decembrie, la secre
tariatul liceului din str. Traian 
nr. 19, telefon 23412.

Ieri în țară : vremea a conti
nuat să se răcească. Cerul a 
fc.Tt variabil, mai mult acoperit 
th Banat, Transilvania, Moldova 
și zona de munte, unde au con
tinuat să cadă ninsori tempo
rare. Precipitații izolate s-au 
mai semnalat în nord-estul 
Munteniei și nordul Dobrogei. 
Vîntul a suflat potrivit, cu in
tensificări locale în Oltenia și 
Moldova. Temperatura aerului 
la ora 14 oscila între minus â 
grade la Joseni. Borsec, Miercu
rea Ciuc și 6 grade la Tulcea și 
Tg. Jiu tn București : vremea

s-a răcit. Cerul a fost mai mult 
noros dimineața și variabil 
după-amiaza. Vîntul a suflat 
potrivit. Temperatura maximă 
a fost de plus 5 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 30 noiembrie, 1 și 2 decem
brie. în țară : vremea se încăl
zește în prima parte a interva
lului, îneepînd din vestul țării. 
Cerul va fi variabil, mai mult 
noros în Banat, Transilvania și 
Moldova, unde vor cădea preci
pitații locale. In rest, preci
pitații izolate. Vînt potrivit. 
Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 5 și plus 
5 grade, izolat mai coborîte, iar 
maximele între 4 și 14 grade. 
In București : vreme rece la în
ceput, apoi în încălzire ușoară. 
Cerul va fi variabil. Vînt slab 
Temperatura in creștere ușoară

« Filarmonica de stat „George E- 
nescu“ (la Ateneul Român) : Concert 
simfonic - 20. Dirijor ; Mihai Bredi- 
ceanu. Soliști : Ion Voicu și lulia 
Tozser.

* Opera Română : Carmen — 19.30.
O Teatrul Național ,,1. L. Caragiale" 

(sala Comedia) ; idiotul — 10,30 ; (sala 
Studio) ; Al patrulea anotimp - 19,30.

q Teatrul de comedie ; Opinia pu
blică — 20.

9 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra1’ 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu) ; Un 
tramvai numit dorință — 20 ; (sala din 
str. Alex. Sabia) : Victimele datoriei 
- 20.

e Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) . Lovitura — 13,30 ; (sala Stu
dio) . Cinci luna e albastră —■ 20.

ft Teatrul Mic : Iertarea — 20.
ft Teatrul Ciulești (la Sala Palatu

lui) : Pălăria florentină — 19,30.
e Teatrul evreiesc de stat : Camu

flaj — 20.
© Teatrul „Țăndărică* (sala din Ca

lea Victoriei) : Elefănțelul curios — 
15 ; 17, Nocturn I (spectacol pentru 
adulți) — 21,30.

© Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase™ (saia Savoy) : Cafeaua cu lapte 
de adio — 19,30 ; (sala din Calea Vic
toriei nr. 174) : Femei, femei, femei — 
19,30.

Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : București variete — 
19,30.

ft Ansamblul artistic al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor : Esop, viața, 
muzica și noi — 20.

© Circul de stat : Ritmurile arenei 
— 19,30.

Din mănoasa cîmpie a 
Vuivodinei și pînă în ari
dul Muntenegru, din va
lea Savei și pînă în cea 
a Vardarului, de pe țăr
mul însorit al Adriatic!) 
sosesc mereu vești despre 
munca migăloasă, dar pli
nă de satisfacții, a cerce
tătorilor adincurilor. Fo
losind metode și unelte 
moderne, geologii „scru
tează" străfundurile mării 
și ale pămintului, aducând 
la suprafață bogății ine
stimabile. in urmă cu doi 
ani, directorul Institutului 
federal de geologie, Pav- 
le Peiovici, îmi spunea :

„Nu toate regiunile țării 
noastre au fost îndeajuns 
de cercetate. S-ar putea 
ca într-un viitor apropiat 
să fie descoperite zăcă
minte noi, calitativ supe
rioare celor de pînă acum, 
ceea ce va crea perspecti
ve și mai mari de dezvol
tare și Înflorire a econo
miei iugoslave". în timpul 
care a trecut de atunci am 
putut să constat, de nenu
mărate ori, că interlocuto
rul meu a avut dreptate. 
Au fost depistate rezerve 
de uraniu în Slovenia și 
Macedonia, petrol' și ga>.gt 
pe țărmul Adriaticii, mi
nereu de fier, crom, ni
chel. cupru, plumb, zinc și 
magnezită în Serbia, Croa
tia, Muntenegru, Bosnia și 
Herțegovina. Chiar și în 
locurile de unde o serie 
de minereuri se extrăgeau 
de ani și ani, cifrele pri
vind rezervele au trebuit 
șă fie de multe ori „co
rectate".

Cea mai nouă știre des
pre munca geologilor au 
adus-o ziarele în urmă cu 
cîteva zile. Lingă Vlase- 
nița (Bosnia, și Hertego- 
vina) au fost depistate re
zerve de bauxită evaluate 
la 60 milioane tone. Acea
sta a întărit aprecierea că 
R.S.F. Iugoslavia dispune 
de mari rezerve de „aur 
roșu", care o situează pe

primele locuri în Europa 
și în lume.

înainte de cel de-al doi
lea război mondial imensa 
majoritate a minereurilor 
iugoslave luau calea stră
inătății în formă brută, 
doar 1 Ia sută din aceste 
bogății fiind prelucrate în 
tară. în anii de după eli
berarea țării, valorificarea 
materiilor prime a consti
tuit o preocupare perma
nentă a conducerii de par
tid și de stat. Erau nece
sare eforturi susținute 
pentru crearea unor noi 
ramuri industriale. însu

importat. Prima fabrică 
de aluminiu, cu o produc
ție modestă, s-a construit 
la Moste, in Croatia. A- 
ici era prelucrată cam un 
sfert din bauxita prove
nită din minele de la O- 
brovaț, Dîrniș, Rovini Si
ni, Imotski și de pe insu
la Tres. Mai tîrziu a fost 
construit laminorul de la 
Șibenik. în 1971 va intra 
în funcțiune și combina
tul de lingă Titograd, ca
re se construiește pe ba
za unui acord cu firma 
franceză „Peehiney". 
Combinatul va produce

CORESPONDENTA DIN BELGRAD 
DE LA NICOLAE PLOPEANU

șirea de noi tehnologii de 
producție. Ceea ce în tre
cut era considerat drept 
utopie a devenit realitate 
în anii socialismului. Pe 
baza prelucrării superioa
re a. minergi[rjj[q.r de .cu-., 

■ pru, .plumb?- și ziriă s-a 
dezvoltat electrotehnica, 
una din ramurile cu cel 
mai înalt ritm de dezvol
tare. Potrivit planurilor 
de perspectivă, acum a 
venit rîncjul bauxitei.

Tn Iugoslavia „aurul ro
șu" a început să fie ex
tras pentru prima dată în 
Istria și pe coasta Dal
mației ; a urmat apoi 
descoperirea de rezerve 
în Bosnia și Herțegovina, 
în Muntenegru și mai re
cent în Kosovo. Dar, pî
nă nu de mult, în țară nu 
se prelucra nici a zecea 
parte din minereu, iar a- 
luminiul necesar econo
miei în mare măsură era

anual 200 000 tone alumi
nă și 50 000 tone alumi
niu. O bună parte din u- 
tilajele destinate combi
natului vor fi produse in 
tară de către întreprin
derile din-. N’iș. Zagreb, 
Maribov, - Slavonski Broci 
și Titograd. Pentru a 
furniza curentul electric 
necesar combinatului, în 
prezent Se află în con
strucție o hidrocentrală, 
la Martini?. De aseme
nea. un agregat al hidro
centralei de la Baina 
Bașta va lucra pentru în
treprinderea muntone- 
greanâ.

Mari zăcăminte de ba
uxită se găsesc în valea 
rîului Neretva, în apro
piere de Mostar (Herte- 
govina). Anul acesta ex
tracția va atinge aici a- 
proape 400 000 tone. Du
pă cum scrie ziarul „Os- 
lobodjenie", economiștii

și-au făcut următoarele 
calcule : din exportul a 
460 000 tone bauxită se 
obține anual un venit de 
3 200 000 dolari. Aceeași 
cantitate de bauxită poa
te fi transformată în 
200 000 tone alumină, care 
aduc anual un venit de 
14 milioane dolari ; din 
200 000 tone alumină se 
pot obține 100 000 tone a- 
luminiu, al căror preț pe 
piața mondială este de 
50 milioane dolari.

Din aceste calcule s-a 
născut ideea construirii 
unui nou combinat de a- 
luminiu la Mostar, unde 
există condiții deosebit 
de favorabile : minereu 
de bauxită cu o înaltă 
concentrație și, de ase
menea, energie electrică. 
Lucrările la acest com
binat urmează să încea
pă la sfîrșitul acestui an 
sau la începutul anului 
viitor. Potrivit proiectu
lui, întreprinderea va 
produce într-o primă fază 
alumină, urmînd ca mai 
tîrziu sâ treacă și la pro
ducția aluminiului, avîn- 
du-se în vedere că nece
sitățile economiei iugo
slave sînt în continuă 
creștere.

„Comoara de la Vlase- 
nița", cum a fost numită 
în presă, este doar unul 
din darurile oamenilor 
muncii din Iugoslavia a- 
duse i'n preajma zilei de 
29 noiembrie. Din fabrici 
și uzine, de pe șantiere
le de construcții și din 
institutele de cercetare, 
ziarele informează în a- 
ceste zile despre succese
le cu care popoarele iu
goslave întâmpină sărbă
toarea lor națională. 
Printr-o muncă avîntată, 
consacrată înfloririi și 
propășirii patriei, ele 
înscriu noi pagini lumi
noase în istoria nouă a 
Iugoslaviei socialiste.

TELEGRAMĂ I

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a trimis o telegramă de 
felicitare secretarului de stat pentru 
afacerile externe al Republicii Socia
liste Federa.tive Iugoslavia, Mirko 
Tepavaț, cu ocazia sărbătorii națio
nale a R.S.F, Iugoslavia.

★
Ambasada R.S.F. Iugoslavia la 

București anunță că, datorită cutre
murelor de pămînt din regiunea 
Banja Luka, soldate cu victime o- 
menești și mari pagube materiale, 
recepția obișnuită cu prilejul sărbă
torii naționale nu va fi organizată în 
acest an.

In același timp, ambasada mulțu
mește călduros tuturor organizațiilor 
și persoanelor care au trimis ajutor, 
precum și celor care au exprimat 
sentimente prietenești, de solidarita
te cu populația sinistrată.

DESCHIDEREA EXPOZIȚIEI DE FOTOGRAFII 
ARTISTICE DIN IUGOSLAVIA

Sub auspiciile Asociației artiștilor 
fotografi din țara noastră, vineri la 
amiază s-a deschis, la Galeria de Artă 
din str. Brezoianti, Expoziția de foto
grafii artistice din R.S.F Iugoslavia, 
organizată cu prilejul zilei de 29 no
iembrie — Ziua națională a Iugosla
viei. Expoziția prezintă realizările a 
35 de artiști, dintre care mulți de re
nume internațional, care expun circa 
109 de lucrări înfățișînd aspecte, mo
mente interesante din viața de fie
care zi. atitudini și chipuri expresive.

în cadrul festivității de deschidere 
a expoziției au luat cuvîntul Ing. Sil
viu Comănescu, secretar general «>1 
Asociației artiștilor fotografi din tara 
noastră, și Milos Pavlovici. artist fo
tograf clin Iugoslavia.

în asistentă se allau Vasile Dinu.

vicepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, artiști fotografi, ziariști, alți 
oameni de cultură.

Erau prezenți, de asemenea, Iso 
Njegovan, ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia la București, membri ai amba
sadei și alți membri ai corpului di
plomatic.

★
La invitația Comitetului orășe

nesc Kladovo al U.C.I., o delegație 
a Comitetului municipal Tr. Seve
rin al P.C.R. a plecat vineri in 
R S.F. Iugoslavia pentru a participa 
la festivitățile prilejuite de sărbă
toarea națională a popoarelor din. 
țara vecină.

(Agerpres)
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> Vă place Brahms ? : PATRIA — 9 ;
11.30 , 14 ; 16.30 , 19 , 21.30.
© Operațiunea Lady Chaplin : REPU
BLICA - 8,45 , 11.15 ; 13,45 ; 16.15 ;
18.45 . 21.15 ; BUCUREȘTI - 8 ; 10 ;
12.15 ; 14.30 ; 16,45 ; 19 . 21,15.
© Noile aventuri ale răzbunătorilor : 
LUCEAFĂRUL - 9 ; 11,13 ; 13,30 . 16 ;
18.15 ; 20,45.
© Blow-up : CAPITOL — 9,15 ; 12 ;
15.15 ; 18 ; 20.45, CINEMATECA —
9.45 , 12 ; 14.
• Femeia îndărătnică : FESTIVAL —
9.15 . 12 ; 15 ; 18 ; 20,30, FAVORIT - 
10 : 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, MODERN —
8.45 , 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15.
© Păpușa (ambele serii) : VTCTORIA 
- 9 : 12.30 ; 16 : 19,30.
© Morții rămîn tineri : CENTRAL —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Răni vechi : LUMINA — 9 15—16,15 
în continuare ; 18,30 ; 20,30.
• Paria : PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15,
VIITORUL - 15,30 ; 18.
• Program pentru copii : DOINA — 
9 ; 10.
o Căldura : DOINA — 11,30 ; 13,45 ;
16 : 18,15 ; 20,30
9 Fluviul și marea ; Dincolo de val ; 
Spectatori șî „spectatori" • Rugby : 
TIMPURI NOI - 9—21 în continuare. 
O In împărăția leului de argint : FE
ROVIAR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Beru șî comisarul San Antonio :
EXCELSIOR - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, FLOREASCA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA —

9.30 ; 11,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. TOMIS — 
9.30—15,30 în continuare : 18 ; 20,15.
• Mai periculoase decît bărbații : 
GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, AURORA — 9,30 ; 11,30 ; 13.30 ;
16 . 18,15 ; 20,30.
ft Am două mame și doi tați : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE - 15,15 :
17,45 ; 20.
ft Angelica șî sultanul : BUZEȘTI —
15.30 ; 18, MOȘILOR — 15,30 ; 13.
O Moartea unui birocrat : MOȘILOR
— 20,30.
o Yo—Yo : BUZEȘTI — 20,30.
ft La Nord prin Nord-Vest : DACIA — 
8.15—20 în continuare.
ft Corabia nebunilor : BUCEGI —
9.15 ; 12,30 ; 16,15 ; 19,30. ARTA - 8-
16.30 în continuare ; 19,30.
ft Omul care valora miliarde : UNI
REA - 15.30 . 18. FERENTARI - 15,30 . 
18 : 20,15.o Primul învățător : UNIREA — 20,15. 
© Cînd voi fi mort și livid : LIRA —
15.30 ; 18 ; 20,15.
O Baltagul : DRUMUL SĂRII — 15 :
17.30 ; 20, GIULEȘTI - 15,30 ; 13 ; 20.30.
© Război și pace (seriile I șj II) : CO- 
TROCENI - 15 ; 19.30.
o Viața lui Mateus : VIITORUL —
20.30.
© Testamentul doctorului Mabuse : 
VOLGA — 9,30—16 in continuare :
18.15 ; 20,30.
© Vlrldiana ; MIORIȚA — 9,30 ; 11,45 : 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
ft Lupii albi : POPULAR — 15,30 ; 18.
• Vară capricioasă ; POPULAR — 
20,30.
A Un glonte pentru general : MUNCA
— 16 ; 18 ; 20, CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
© Stelele din Eger : COSMOS — 15,30 ; 
19.
O Galileo Galilei : FLACÂRA — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
© Omul, orgoliul, vendetta : VITAN —
15.30 ; 18 : 20,30.
• Tinerețe fără bătrînețe : RAHOVA
— 15,30.

t V
Programul I 4 
17.00 — Emisiune de limbă germană. 
18,00 — Miră de reglaj.
18,05 — Bună seara fete, bună seara 

băieți ! — Emisiune pentru ti
neret.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — Reflector — Pe urmele emisiu

nilor din această săptiimînă.
19.45 — Tcle-enciclopedia : Romanii ;

Zbor alpin . Bihar.
20.45 — Film serial „Răz.bunătorii*4 :

Cine e trădătorul ?
21,35 — Recital Doina Badea.
22,05 — Telejurnalul de noapte — Tele- 

sport.
22.30 — Păpuși pentru oameni mari

(Tnterviziune) — Film de varie
tăți realizat de Studioul de te
leviziune.

23,00 — Romanțe noi — Interpret! noi.
23,20 — închiderea emisiunii progra

mului I.

Programul II

19.45 — Seară de teatru : „Cum vă pla
ce ?" de W. Shakespeare. Inter
pretează actorii Teatrului „Ro
yal Shakespeare Company" — 
producție a studiourilor en
gleze.

22,00 — Film serial „Epoleții diavolu
lui" — Episodul al in-Jea — 
„Maiorul SS“.

22.45 — închiderea emisiunii progra
mului II.
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sovieto-amencane din America Centralăde Sudde la Helsinki

Semnarea Tratatului

H F. a Germaniei A 25-a ANIVERSARE A ELIBERĂRII ALBANIEI

Partidului 
Partidului 
Partidului 
Partidului 
Partidului

Festivitâfile de la Tirana

Demonstrație împotriva războiului din Vietnam

SAIGON 28 (Agerpres). — în cursul 
nopții de joi spre vineri unitățile de 
artilerie ale Guvernului revoluționar 
provizoriu al Vietnamului de sud au 
efectuat peste 20 de bombardamente 
asupra unor importante obiective stra
tegice americano-saigoneze. în comu
nicatele date publicității se arată că 
șapte dintre acestea au provocat pa
gube considerabile. în același timp, 
avioane americane de tip B-52 și-au 
continuat raidurile de bombardament 
asupra teritoriului sud-vietnamez.

De asemenea, numeroase lupte s-au 
înregistrat joi în cele cinci provincii 
septentrionale ale Vietnamului de sud. 
Cea mai puternică ciocnire a avut loc 
în apropiere de Can Lo, în sudul zo
nei demilitarizate. La această luptă 
au luat parte și unități de blindate 
americane. Ciocniri violente au mai 
avut loc într-o zonă situată la cîțiva 
kilometri de Da Nang.

Un participant 
la masacrul de la

Song My mărturisește
Un fost soldat, Paul Meadlo, 

care se afla in Vietnam într-o 
grupă comandată de locotenen
tul William Calley, a povestit la 
posturile de radio ale rețelei 
C.B.S. ' ’ ’ '
ticipat 
My in 
extras 
părute 
Monde".

„Locotenentul 
propiat de noi 
„Știți ce 
așa 7“ —

despre felul cum a par
ia masacrul de la Song 
luna martie 1968. Iată un 
din mărturisirile sale a- 

in ziarul francez „Le
Calley s-a a- 
și ne-a spus : 

aveți de făcut, nu-i 
„Da", i-am răspuns eu. 

înțelesesem că el vrea numai 
să-i păzesc. Locotenentul a ple
cat ca să revină după 10 minute 
spunind: „Cum, nu i-ai ucis 
incă ?" I-am răspuns că nu. 
„N-am crezut că vreți să-i o- 
mor, ci că ați ordonat numai să-i 
supraveghez". — „Nu, vreau să-i 
văd morți" — a replicat Calley.

Calley s-a dat înapoi 3 sau 5 
metri. Mi-a ordonat să deschid 
focul, ^.tunci am început să trag, 
aproximativ patru încărcătoare, 
asupra grupului.

— Ați tras deci cam 65—70 de 
focuri, a intervenit un ziarist.

— Exact. Fiecare încărcător 
conține 17 gloanțe.

— Cam cîți ați ucis dlntr-un 
foc ?

— ...Am tras de foarte aproa
pe, așa că nu puteam greși țin
ta... Nu se poate ști cu precizie 
câți au murit, arma asta trage 
așa de repede !... S-ar putea să 
fi omorît 10—15...

. — Sinteți căsătorit 7
— Da.
— Aveți eopii T
— Doi...
— Cum ați putut trage asu

pra copiilor 7
— Nu știu, este un lucru care...
— Care sint sentimentele dv. 

acum, cind vă gindiți la toate a- 
cestea 7

— îmi va rămîne pe conștiin
ță pentru tot restul vieții mele... 
— a răspuns Paul Meadlo.

îscă un ad 
samavolnic 

al autorităților 
de la Seul

SEUL 28 (Agerpres). — La închi
soarea din Seul a avut loc vineri a 
șasea execuție capitală în ultimele 
cinci luni,' anunță agenția France 
Presse. Profesorul sud-coreean Sang- 
su Yoon, in vîrstă de 50 de ani, a 
fost executat prin spînzurare sub 
acuzația de spionaj. El a fost ares
tat anul trecut împreună cu alte 27 
de persoane care au fost traduse în 
fața „instanțelor judecătorești" și 
condamnate sub acuzația de spionaj 
și activitate care contravine regimu
lui de la Seul. Ca și în cazurile pre
cedente, și de această dată este vor
ba de măsuri represive dezlănțuite 
de autorități împotriva acelor forțe 
care se opun regimului „președinte
lui" Pak Cijan Hi, se pronunță în 
favoarea evacuării tuturor trupelor 
străine de pe teritoriul sud-coreean 
și pentru reunificarea Coreei.n -----

NEW YORK 28. — Corespondentul 
Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : In Comitetul politic al Adu
nării Generale au continuat dezbate
rile asupra problemelor dezarmării. 
Vorbitorii au pus un accent deose
bit pe analizarea prevederilor pro
iectului de tratat sovieto-american 
privind prevenirea extinderii cursei 
înarmărilor nucleare pe teritoriile 
submarine aflate în afara jurisdic
ției naționale a statelor.

Joa de Araujo Castro (Brazilia) 
a subliniat că proiectul de tratat ar 
trebui să interzică complet folosirea 
acestor teritorii pentru orice fel de 
scopuri militare și să prevadă ex
pres drepturile statelor riverane 
asupra platoului lo.r continental. 
A. M. Akwei (Ghana) a apreciat 
proiectul de tratat ca fiind o impor
tantă inițiativă pe calea demilitari
zării teritoriilor submarine. El a ară
tat însă că acesta reprezintă doar o 
jumătate de măsură, întrucît pri

C.E.E. ÎN PREAJMA CONFERINȚEI DE LA HAGA

LIMITELE UNEI POSIBILE
CONCILIERI

HAGA 28 (Agerpres) — In ajunul 
conferinței la nivel înalț, a țărilor 
Pieței comune, care urmează să se 
deschidă luni la Haga, oficialitățile 
vest-europene își multiplică declara
țiile, iar presa occidentală acordă 
acestui eveniment un spațiu din ce 
în ce mai mare.

Tristul spectacol pe care îl oferă de 
cîtva timp comunitatea europeană, 
scrie cotidianul „Le Monde", explică, 
în bună parte, dorința participanților 
de a ajunge, în cadrul apropiatei reu
niuni, la o „relansare vest-europea- 
nă“. Nimeni nu se îndoiește, subli
niază la rîndul său agenția France 
Presse, de faptul că Piața comună 
este o realitate. Dar nu e mai puțin 
adevărat că, în fapt, este vorba de un 
edificiu fragil, incomplet, fără o ba
ză sigură.

Conferința de la Haga urmează să 
dezbată trei problem’e majore asu
pra cărora se pare că fiecare dintre 
membrii comunitari au avansat un 
acord de principiu. Este vorba de 
faimosul triptic francez : desăvîrși- 
rea, aprofundarea și lărgirea Pieței 
comune. Prin desăvîrșire ar trebui 
să se înțeleagă adoptarea definitivă 
a reglementării financiare a Pieței 
comune agricole înainte de 1 ianua
rie 1970. Aprofundarea ar urmări în
tărirea solidarității dintre membrii 
comunității și în alte sectoare deeit 
cei al schimburilor comerciale. în 
fine, lărgirea ar implica, în opinia 
franceză, stabilirea condițiilor în

® O B O ® O ®

Președintele Pakistanului, mareșalul Yahya Khan, a anunțat o 
serie de măsuri care au ca scop să faciliteze reîntoarcerea la o guvernare 
civilă. într-o cuvîntare radiodifuzată, șeful statului a făcut cunoscut că va ridica 
de la 1 ianuarie 1970 toate restricțiile impuse activității partidelor politice și că 
anul viitor vor avea loc alegeri generale pentru Adunarea Națională. Yahya 
Khan a subliniat că alegerile se vor desfășura după principiul „un om, un vot" 
și că Adunarea Națională ce va fi aleasă va elabora o nouă constituție a Pa
kistanului.

Convocarea de urgență a Consiliului de Securitate tn 
legătură cu recentul bombardament efectuat de forțele armate portugheze asu
pra localității senegaleze Samine, soldat cu victime în rîndul populației, a fost 
cerută de reprezentantul Senegalului la Națiunile Unite. în scrisoarea adresată 
Consiliului se menționează că unități portugheze dislocate în coloniile africane 
ale Portugaliei au violat și în trecut teritoriul senegalez, iar creșterea pierderilor 
a obligat guvernul acestei țări să se adreseze Consiliului de Securitate.

Trateîive între delegații 
de partid și guvernamentale 
ale R. P. Polone și R. S. 
Cehoslovace au avut loc la Var* 
șovia între 27 și 28 noiembrie. Au fost 
discutate probleme referitoare la rela
țiile economice dintre cele două țări. 
La 28 noiembrie, delegația cehoslovacă, 
condusă de V. Hula, vicepreședinte al 
guvernului, și de J. Lenart, secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a pără
sit Varșovia, plecînd spre patrie.

Ciocniri între partizani și 
poliția columbiană. Un comu- 
nicat al direcției generale a poliției 
columbiene informează că în ultimele 
15 zile un număr de 5 soldați au fost 
uciși și 22 au fost răniți in cursul dife
ritelor lupte purtate cu grupurile de 
partizani columbieni. Ciocnirile au avut 
loc în departamentele Huila și San
tander. Potrivit comunicatului, șase 
partizani ar fi fost uciși în aceste lupte. 
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vește doar armele nucleare și nu și 
pe cele convenționale.

Salvador Laurel (Filipine) a spri
jinit apelul secretarului general a- 
dresat către marile puteri nucleare 
de a institui un moratoriu asupra ex
perimentării și perfecționării unor 
noi sisteme de arme nucleare strate
gice și a salutat eforturile ce se de
pun pentru incheierea unei, conven
ții internaționale privitoare la inter
zicerea fabricării, perfecționării, sto
cării și folosirii armelor chimice și 
bacteriologice. Vernon Mwaanga 
(Zambia) a apreciat, la rîndul său, că 
în prezent există toate condițiile ne
cesare încheierii unui acord interna
țional pentru interzicerea tuturor 
experiențelor nucleare în toate me
diile. ................
lutat 
ricii 
zone 
ale globului.

Birane Wane (Senegal) a sa- 
inițiativa denuclearizării Ame- 
Latine și a arătat că astfel de 
trebuie create și în alte regiuni

care ar putea fi primiți noi mem
bri. ,

Dacă nu există nici o opoziție fun
damentală între „cei șase" asupra fie
căreia dintre aceste probleme, di
ficultatea principală rezidă în prio
ritatea ce trebuie acordată unuia sau 
altuia dintre cele trei capitole. Ele se 
leagă între ele și trebuie rezolvate 
împreună — spun cinci dintre cei 
șase membri ai C.E.E. Franța, prin
cipalul beneficiar al Pieței comune 
agricole, dorește, înainte de toate, ca 
reglementarea politicii financiare a- 
gncole să fie definitiv adoptată. Par
tenerii Parisului se tem insă ca nu 
cumva guvernul francez, o dată ob
ținută această reglemen’are, să a- 
dopte o politică ce ar duce la amina- 
rea „sine-die" a deschiderii negocie
rilor cu Anglia. Această neîncrede
re, relevă agenția France Presse, 
pare să fie înlăturată printr-un a- 
cord tacit : reglementarea financia
ră va fi adoptată înainte de sfîrșitul 
anului, iar negocierile eu Anglia vor 
putea începe in primele luni ale a- 
nului 1970. Parisul, precizează 
„Le Monde", pare că a obținut de la 
partenerii săi comunitari promisiu
nea ca la Haga să nu se stabilească 
o dată precisă la oare ar putea fi 
deschise negocierile. Acest lucru de
termină pe observatorii politici să 
considere că, chiar dacă se constată 
o apropiere între pozițiile parteneri
lor, divergențele vor mai avea multe 
ocazii de a se manifesta.

In Noua Zee’tmdă vor 
avea loc astăzi alegeri Pen- 
tru desemnarea celor 84 de deputați 
ai Parlamentului țării. Bazîndu-se pe 
rezultatele ultimelor sondaje ale opiniei 
publice, observatorii politici neo-zee- 
landezi prevăd o competiție electorală 
încordată între candidații Partidului 
Național de guvemămînt și cei ai 
Partidului Laburist.

Peste 60 000 d® muncitori 
au demonstrat pe străzile 
capitalei italiene în cursul zilei 
de vineri. Demonstrația a fost orga
nizată de cele trei organizații sindicale 
italiene, C.G.I.L., U.I.L., C.I.S.L. în 
sprijinul revendicărilor muncitorilor 
metalurgiști privind majorarea sala
riilor și îmbunătățirea condițiilor de 
muncă.

HELSINKI 28 (Agerpres) — La 
Ambasada americană din Helsinki 
a avut loc vineri o nouă intîlnire 
a reprezentanților Uniunii Sovie
tice și S.U.A. care duc convorbiri 
preliminarii cu privire la limitarea 
cursei înarmărilor strategice.

de neproliferare a armelor 
nucleare de către

BONN 28 (Agerpres) — Guvernul 
Republicii Federale a Germaniei a 
hotărît semnarea Tratatului de ne- 
proliferare a armelor nucleare. A- 
ceastă măsură a fost anunțată vineri 
de cancelarul Willy Brandt, tn 
oonformitate cu hotărîrea adoptată, 
ambasadorii vest-germani la Mos
cova, Londra și Washington au 
semnat, în cursul'aceleiași zile, tra
tatul în numele guvernului.

Tratatul de neproliferare a arme
lor nucleare a fost semnat pînă în 
prezent de aproximativ 90 de state.EVENIMENTELEDIN ORIENTULAPROPIAT

CAIRO 28 (Agerpres). — Andră 
Betencourt, ministru delegat pe lin
gă primul ministru al Franței, însăr
cinat ou planificarea și amenajarea 
teritoriului, a sosit vineri într-o 
vizită oficială de șase zile la 
Cairo la invitația guvernului 
R.A.U. Ministrul francez va avea 
convorbiri cu oficialități egip
tene și va ti primit de președin
tele Gamal Abdel Nasser. In cadrul 
întrevederilor vor fi, examinate pro
bleme referitoare la relațiile dintre 
cele două țări și situația din Orien
tul Apropiat. într-,0 declarație făcu
tă la sosirea la Cairo, Andră Be- 
teneourt a subliniat că Franța con
sideră că trebuie (tăcui totul pentru 
traducerea în viață, efectivă și ime
diată, a rezoluției) Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967 în pro
blema situației din Orientul Apro
piat.

în sectorul

★
TEL AVIV. — Bombardiere israe- 

liene au atacat vineri obiectivele mi
litare egiptene situate 
central al Canalului de Suez, a de
clarat la Tel Aviv un purtător de 
cuvînt israelian, citat de agenția Reu
ter. Potrivit declarației sale, după în
deplinirea misiunii toate aparatele 
israeliene s-au întors la bazele lor.

★CAIRO. — Un purtător de cuvînt 
militar egiptean a declarat că a- 
viația israeliană a încercat să bom
bardeze vineri pozițiile armatei 
R.A.U., anunță agenția M.E.N. El a 
menționat că artileria antiaeriană e- 
gipteană a intervenit, doborînd un 
avion israelian.

■Ar

BEIRUT. — Noul ministru de in
terne al Libanului, Kamal Jumblat, a 
avut vineri o întrevedere cu Chafic 
el Hout, reprezentantul Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, rela
tează corespondentul agenției U.P.I. 
întrevederea a fost consacrată exa
minării unor probleme privind si
tuația in cele 15 tabere de refugiați 
palestinieni aflate în Liban.

Secretarul general al C.C. 
al Partidului Neo Lao Hak- 
SOt, Fu mi Vongvicit, a adresat co
președinților Conferinței de la Geneva 
din 1962 un mesaj în care condamnă 
complicitatea autorităților Tailandei la 
agresiunea S.U.A. împotriva Laosului. 
De la bazele militare americane de pe 
teritoriul tailandez — se arată în me
sajul amintit — decolează avioane de 
diverse tipuri, inclusiv bombardiere 
„B-52", care efectuează raiduri de 
bombardament în regiunile laoțiene 
controlate de forțele Pathet Lao ; în 
același timp, trupele tailandeze parti
cipă la operațiunile militare împotriva 
populației din localitățile situate în 
zona de frontieră.

Primul ministru al Japo
niei, Eisaku Sato, a hotărît să dizolve 
marți Camera Reprezentanților — in
formează agenția Associated Press, 
înainte de a fi pusă în aplicare a- 
ceastă hotărîre, premierul Sato va rosti 
luni un discurs în cadrul sesiunii 
extraordinare a Dietei. Hotărîrea de 
a se dizolva Camera Reprezentanților 
— apreciază observatorii politici — 
constituie un indiciu că alegerile ge
nerale ar putea fi organizate într-un 
viitor apropiat, poate chiar la sfîrșitul 
lunii decembrie.

Naționalizarea filia!ei din 
Ecuador a societății americane de 
telecomunicații „AII American Cables 
and Radio" a fost hotărîtă de guver
nul ecuadorian.

Naționalizări 
în Yemenul

ADEN 28 (Agerpres). — într-o de
clarație radiodifuzată, președintele 
Consiliului prezidențial al Republicii 
Populare a Yemenului de Sud, Salem 
Aly Robayee, a anunțat naționaliza
rea tuturor băncilor și a companiilor 
străine de asigurări, portuare și de 
comercializare a petrolului, care ope
rează în această țară. El a subliniat 
că această hotărîre a fost luată în 
vederea eliberării economiei țării de 
sub dominația străină, pentru a se crea 
condiții favorabile dezvoltării forțelor 
de producție naționale.

în același timp, Aly Robayee a a- 
nunțat constituirea unei noi organi
zații economice, care se va ocupa de 
sectorul de stat și de planificare și 
înființarea unei bănci naționale.

Hodja, prim-secretar al 
-tidului Muncii din Alba-

TIRANA 28 (Agerpres) — Cu pri
lejul celei de-a 25-a aniversări a e- 
liberării Albaniei de sub jugul fas
cist, la Tirana a avut loc o adunare 
solemnă, organizată . de Comitetul 
Central al Partidului Muncii din Al
bania, Prezidiul Adunării Populare, 
Consiliul de Miniștri și Consiliul 
general al Frontului democratic.

Enver I’ 
C.C. al Partidu 
nia, a rostit o cuvîntare, tn care a 
înfățișat rezultatele obținute de po
porul albanez in construcția unei 
vieți noi în cei 25 de ani care au tre
cut de la eliberarea țării.

Vorbitorul a subliniat că poporul 
albanez se poate'mîndri, pe bună 
dreptate, cu succesele realizate in a- 
cești ani în toate domeniile de acti
vitate Dintr-o țară înapoiată, a a- 
rătat el, Albania s-a transformat în 
prezent într-o țară cu industrie mo
dernă, o agricultură înaintată și cu 
un sistem dezvoltat de învăță- 
mînt. Industrializarea țării a fost

r

în legătură cu actuala
situație socială dm Franță

UK DISCURS AL PREMIERULUI CHABAN-DELMAS
PARIS 28 (Agerpres). — Primul 

ministru al Franței, Jacques Chaban- 
Delmas, a rostit joi seara la posturile 
de radio și televiziune un discurs în 
care a abordat cîteva aspecte ale ac
tualei situații sociale din Franța. El 
a exprimat critici severe la adresa 
mișcării greviste a oamenilor muncii, 
pe care nu o găsește justificată. în 
opinia premierului, puterea de cum
părare a populației ar fi crescut, lip
sind de obiect acțiunile revendica
tive. Chaban-Delmas a acuzat Con
federația Generală a Muncii (C.G.T.) 
și Partidul Comunist Francez de a 
fi organizat grevele în scopuri de 
„subversiune". El a menționat exis
tența unor „limite" pe care mișcarea 
revendicativă nu ar trebui să le de
pășească, avertizînd că, dacă acest 
lucru se va întîmpla, „guvernul va fi 
constrîns să recurgă la forță".

Discursul premierului este aprobat 
de presa pariziană de dreapta, care 
vede în el o dovadă a „autorității 
guvernamentale". Unii comentatori 
relevă faptul că discursul a fost ros
tit în preajma Congresului național 
al partidului guvernamental U.D.R. 
și ar fi menit să dea satisfacție ace

23JEXU3S

Feste trei miliarde de 
peSOS (240 milioane dolari) sînt 
scoase anual din țară în mod ilegal de 
societățile străine care acționează în 
Mexic. Cifra a fost publicată în urma 
unei anchete efectuate de Ministerul 
mexican de Finanțe.

0 declarație m care de
nunță încercările autorită
ților de la Pretoriade a înscena 
la începutul lunii decembrie un pro
ces unui grup de 22 de lideri sindicali, 
care în ciuda represiunilor au con
tinuat lupta împotriva asupririi rasiale, 
a fost dată publicității de Federația 
sindicatelor din întreaga Africă.

ZIRR IMPRIMAT...

LA DOMICILIU
Firma japoneză „Toshiba" a 

realizat un aparat cu care un 
ziar se poate imprima... la do
miciliu. Aparatul, lung de 0,5 m 
și înalt de 0,3 m, recepționează 
prin radio materialul de gazetă 
transmis de redacție și-1 impri-
mă pe pagini de 32 X 46 cm în 
decurs de numai 5 minute. în 
pofida faptului că un astfel de 
„ziar la domiciliu" 
cui în întregime o gaze 
nuită, posibilitățile sale 
mijloc de informare ‘ 
considerate extrem

nu va înlo- 
gazetă obis- 

’ > ca nou 
în masă sînt 
de mari.

CIUDAD DE MEXICO 28 (Ager
pres). — în capitala Mexicului s-au 
încheiat lucrările celei de-a 6-a 
Consfătuiri a Partidelor Comuniste 
din America Centrală. Au partici
pat reprezentanți ai 
Muncii din Guatemala, 
Comunist din Salvador, 
Comunist din Honduras, 
Socialist din Nicaragua, 
Avangarda Populară din Costa 
Rica, Partidului Comunist Mexi
can și Partidului Popular din Pa
nama. în declarația dată publicită
ții se arată că participanții au pro
cedat la un schimb de experiență 
asupra acțiunilor lor împotriva im
perialismului și reacțiunii interne.

In declarație se subliniază im-

caracterizată de o dezvoltare cu 
prioritate a sectoarelor-cheie, astfel 
că în prezent fabricarea mijloacelor 
de producție reprezintă mai mult de 
55 la sută din realizările industriei 
albaneze. Transformări înnoitoare 
a cunoscut și agricultura, dotată în 
prezent cu circa 10 500 de tractoare; 
mecanizarea agriculturii, desfășura
rea activității în acest sector econo
mic în cadrul cooperativelor agricole 
au permis să se obțină o producție de 
trei ori mai mare decît în cei mai 
buni ani din trecut. Enver Hodja 
s-a ocupat, de asemenea, de unele 
probleme ale situației politice interne 
și internaționale a țării.

★
La Palatul Culturii din Tirana a 

fost inaugurată expoziția „Albania 
socialistă la 25 de ani". La inaugurare 
au participat Enver Hodja, Hadji 
Lleshi, Mehmet Shehu, și alțj con
ducători de partid și de stat alba
nezi, reprezentanți ai oamenilor mun
cii, invitați de peste hotare.

lora din rindul majorității care acu
ză guvernul de „lipsă de fermitate". 
Ziarul „L’Humanită", organul Parti
dului Comunist Francez, scrie: „Mo
tivarea esențială a discursului primu
lui ministru a fost, evident, atacul 
contra partidului comunist și acu
zația de „subversiune"... în înfrunta
rea cu protestul crescînd al oame
nilor muncii, guvernul încearcă să 
creeze un climat de frică și să di
vizeze clasa muncitoare. Se' poate 
considera în mod rațional că nici di- 
versiunilS, nici amenințările nu vor 
fi suficiente pentru 
menii muncii să-și 
turtle".

a împiedica oa- 
revendice drep-

al U.D.R., prin-
*

Consiliul Național . .
cipalul partid al majorității guverna
mentale din Franța, și-a început lu
crările vineri la Montpellier, în pre
zența a 700 delegați. Ordinea de zi 
a Consiliului Național cuprinde exa
minarea mai muitor subiecte referi
toare la politica internă și externă. 
Raportul general este prezentat de 
secretarul general al partidului, Ro
bert Poujade.

O ® ® ® ®

N.A.S.A. a publicat joi seara 
primele fotografii luate de mem
brii echipajului navei „Apollo- 
12“ în timpul diferitelor mo
mente ale călătoriei lor spația
le. Printre acestea se numără 
fotografiile in culori ale eclip
sei solare pe care astronauții 
le-au făcut în drumul lor de re
întoarcere pe Pămînț. Aceste 
fotografii arată Pămîntul aco
perind în întregime fața Soa
relui,care se vede din „umbra" 
acestuia ca un nimb de raze 
cs-ți dă impresia unui enorm 
inel montat în diamante. Luînd 
aceste fotografii, Conrad, Bean 
și Gordon au fost primii pămîn- 
teni care au văzut o eclipsă a 
Soarelui provocată de Pămînt 
(eclipsele pe care noi le cunoaș
tem sînt produse de „interpune
rea" Lunii în fața Soarelui). în 
fotografie : unul din astronaut! 
tn timpul ...promenadei sele
nare. 

portanța sărbătoririi centenarului 
nașterii lui V. I. Lenin, căreia îșl 
propun Eu-i dea un caracter do 
masă.

Participanții la consfătuire au 
condamnat războiul dus de S.U.A. 
în Vietnam și și-au reafirmat soli
daritatea cu Cuba revoluționară, 
exprimîndu-și satisfacția față de 
procesul de dezvoltare și întărire a 
economiei acestei țări. Consfătuirea 
și-a exprimat, de asemenea, soli
daritatea cu comuniștii și toate for
țele progresiste din Peru, care 
luptă pentru transformări radicale 
în țară, pentru recuperarea bogă
țiilor naționale exploatate de mo
nopolurile străine, pentru înfăp
tuirea unei reforme agrare 
profunde.

Șl P. C. DIN N
PHENIAN 28 (Agerpre 

Phenian a fost dat public 
nicatul cu privire la conv 
tre delegația Partidului I 
Coreea, condusă de Kim 
cretar general al C.C. a 
și delegația Partidului C 
Norvegia, condusă de Re; 
președintele partidului. în 
vorbirilor s-a făcut un i 
proc de Informații asupi 
celor două partide, abort 
odată probleme legate d 
rea și dezvoltarea relații 
tenie și colaborare dintre 
partide, precum și asupr 
bleme internaționale actu

în Ung
BUDAPESTA 28 (A;

După cum anunță agenț 
delegație a P.C. German, 
Kurt Bachmann, președin 
lui, a făcut o vizită în 
ră. Delegația a fost prim 
Kădăr, prim-secretar a 
P.M.S.U., și a avut conv< 
conducători de partid m: 

în comunicatul referite 
vizită, dat publicității la 
se relevă că cu acest p 
loc un schimb de păreri 
laborării dintre cele do 
precum și în legătură cu 
ternațională.

din Argentina
BUENOS AIRES 28 (Agerpres) 

— La Buenos Aires a avut loc o 
ședință a C.C. al Partidului Comu
nist din Argentina, în cadrul că
reia secretarul general al parti
dului, Arnedo Alvarez, a prezen
tat un raport în care a arătat, prin
tre altele, că pe continentul lati- 
no-american se desfășoară lupta 
pentru lichidarea dominației mo
nopolurilor, în special a celor nord- 
americane, în economia națională. 
Naționalizarea societăților nord-a- 
mericane din Peru și Bolivia, a 
spus Arnedo Alvarez, face parte 
integrantă din acest proces.

Referindu-se la situația internă, 
Arnedo Alvarez a subliniat inten
sificarea acțiunilor oamenilor mun
cii pentru drepturile lor și pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață. 
El a adresat un apel tuturor comu
niștilor de a-și intensifica activi
tatea organizatorică și politică în 
rîndul maselor populare din Ar
gentina.

TOKIO 28. — Corespondentul A- 
gerpres, FI. Țuiu, transmite : Comite
tul Central al Partidului Comunist din 
Japonia a adoptat programul său elec
toral în vederea alegerilor generale. în 
acest program, Partidul Comunist din 
Japonia se pronunță pentru abrogarea 
tratatului de securitate japono-ameri- 
can, pentru o reformă democratică a 
Dietei și formarea unui guvern de 
coaliție a tuturor forțelor democratice 
din Japonia, care să acționeze în ve
derea retrocedării necondiționate a Old- 
nawei, pentru neutralitatea Japoniei, 
încheierea unui tratat de pace cu 
U.R.S.S. și restabilirea relațiilor di
plomatice cu R. P. Chineză.


