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DIN BILANȚUL ECONOMIC

© ÎN 11 LUNI, UN SPOR LA PRODUCȚIA INDUSTRIALA GLOBALĂ DE CIRCA 310 MI
LIOANE LEI ® SARCINA DE CREȘTERE A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII A FOST DEPĂ
ȘITĂ CU 2,8 LA SUTĂ ; ECONOMII SUPLIMENTARE DE 120 MILIOANE LEI Șl BENE
FICII PESTE PLAN DE 135 MILIOANE LEI © PREGĂTIM SUCCESELE ANULUI VIITOR

Ne. mai despart cîteva săptă- mîni pînă la sfîrșitul anului, dar pentru colectivele celor mai multe unități economice din județ bilanțul realizării angajamentelor asumate tn întrecerea socialistă pe anul în curs a fost de pe acum încheiat. Marea competiție declanșată în cinstea celui de al X-lea Congres al partidului și a celei de a XXV-a aniversări a eliberării patriei, competiție care a cuprins întreaga țară, a fost și este străbătută de spiritul Congresului, care a ridicat pe o treaptă superioară întreaga activitate economică, i-a conferit noi dimensiuni.rtăstlmpul care a trecut din acest an a purtat amprenta eforturilor deosebite depuse în toate unitățile economice ale județului, a cunoscut intrarea în funcțiune a noi o- biective și secții productive. Dar, mai presus de orice, fiecare dintre realizările consemnate pînă în prezent poartă semnătura zecilor de mii de oameni ai muncii, sînt rodul î- naltei răspunderi de care ei au .dat dovadă în sectoarele lor de activitate.Este de relevat că.' tn 11 luni, colectivele unităților industriale din județul nostru au realizat un spor la producția globală 'n valoare de circa 310 milioane lei, ceea ce depășește angajamentul anual majorat cu aproximativ 111 milioane lei. S-au creat astfel condiții pentru livrarea către beneficiari a unor cantități suplimentare la principalele sortimente ce se realizează în industria ieșeană. Pentru fondul pieței s-au livrat, peste cantitățile contractate, produse în valoare de 55 milioane lei, iar la export — produse în valoare de aproape 204 milioane leî, cu mult peste angajamentul asumat pe întregul an. In a- ceeași perioadă, sarcina de creștere a productivității muncii a fost depășită cu 2,8 la sută, realizările fiind mai mari cu 15 la sută față de perioada corespunzătoare a anului trecut. Aceste rezultate denotă vigoarea industriei județului nostru, atestă capacitatea creatoare a colectivelor de oameni ai muncii care, la chemarea partidului, și-au confruntat cu exigență și înaltă responsabilitate posibilitățile existente, a„ pus în valoare noi resurse interne și, perfec- ționîndu-și necontenit propria lor activitate, și-au onorat exemplar cu- vîntul dat.Evident, materializarea angajamentelor asumate în întrecerea socialistă este rezultatul fireso al unei intense munci politice, al cărei conținut a fost și este determinat de cunoașterea permanentă a realității din fiecare unitate economică, de o- rientarea colectivelor de oameni ai muncii spre problemele majore ale producției, în vederea obținerii unei înalte eficiente economice. In acest proces, biroul comitetului județean de partid a îmbinat activitatea de studiere și analiză a unor aspecte actuale și de perspectivă, eu examinarea concretă, la fața locului, a stadiului îndeplinirii obiectivelor ce au stat în fața colectivelor de întreprinderi, ajutînd astfel efectiv organele și organizațiile de partid din unitățile economice să coreleze organio munca politică desfășurată de acestea cu activitatea productivă.Subliniem, tn acest context, rezultatele obținute pe ansamblul județului și în majoritatea întreprinderilor tn domeniul reducerii cheltuielilor de producție, îndeosebi a celor materiale, precum. și în creșterea gradului de rentabilitate ca o consecință directă a acțiunilor întreprinse în acest an. In cursul primului trimestru, colective constituite din specialiști în diferite domenii de activitate, lucrători din aparatu] de partid și al sindicatelor au studiat. în principalele întreprinderi, dinamica pe ultimii ani a cheltuielilor materiale de producție și structura lor, au confruntat opiniile organizațiilor de partid și ale colectivelor din unitățile

respective, au ajutat compartimentele de organizare superioară a producției și a muncii, pentru îmbunătățirea tematicilor pe anul curent, orientîn- du-le spre elaborarea unor studii care să asigure micșorarea consumurilor specifice, economisirea resurselor de combustibil, energie electrică, materii prime și materiale — îndeosebi metal, lemn, ciment.Dezbaterea într-o plenară a comitetului județean de partid a concluziilor rezultate din această analiză, mobilizarea tuturor comuniștilor pentru traducerea în viață a hotărîri- Ior stabilite au determinat un revi-

riment tn activitatea politică, tehnică și organizatorică a unităților economice din județ, au impulsionat aplicarea unor măsuri ferme pentru folosirea mai eficientă a mijloacelor materiale și bănești, au înlăturat, în mare parte, inerția și rutina ce se mai făceau simțite tn unele sectoare de muncă. In această ordine de ideî, menționăm faptul că organizațiile de partid din întreprinderi au acționat cu mai multă vigoare pentru stabilirea unor norme de consum în concordanță cu dotarea tehnică și condițiile specifice de lucru, pentru reproiectarea unor repere la piesele de schimb și diverse subansamble, pentru o valorificare superioară a materiei prime. Pe aceste căi, la Uzina mecanică de material rulant Pașcani, consumul de metal a scăzut cu 17 kg la fie-
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Colocviu despre ideal
Băieții aceștia care stau în fața mea, patru studenți de la medicină, aleși la în- timplare, dintre mai mulți întîlniți zilele, trecute pe ținui din culoarele institutului, dezbat cu înflăcărare tema pe care le-am propus-o i idealul. M-au uitat i în cîteva minute, aerul discuției s-a încălzit și simt că nu mai este cazul să intervin ț discuția curge de la sine.lată-i : Modest Pihuleac a terminat conservatorul și s-a înscris la medicină. Este cel mai vîrstnic. A- drian Milca a reușit la facultate de-abia cînd a candidat a patra oară. Eduard Szabo — a doua oară, după ce a făcut armata. Florea Dumitrache nu are nici un „semn particular" Băieții, aleși la întîmplare, se dovedesc, deci, a avea o biografie cît de cît ieșită din comun, o viață care le-a oferit prilejul de a medita cu deosebită răspundere la des linul lor.— Idealul... Idealul nu este o revelație, vreau să spun că nu te naști cu el, idealul se învață. El nu este sădit în tine, ți-1 descoperi cu timpul.— Nu sînt de acord cu tine. Idealul ți-1 formezi în copilărie, în adolescență., crești în umbra idealului

Ce pretinzi de la viața, tinere? 
Să-mi ceară mult, ca să dau mult. 
E o lege a progresului.
Dar de la tine însuți?
Să am tăria să nu primesc mai mult
decit am

tău I („Splendidă formulare" — nu se poate reține să nu comenteze reporterul)— N-ai negat ce-am spus eu. Am spus doar că nu te naști cu el asa cum te naști cu simțurile, de exemplu. Idealul se formează în societate, este, așadar, un bun dobîndit, nu înnăscut. Noi am crescut și ne-am format în România socialistă. Idealurile noastre sînt o parte din idealul major al României socialiste— Adică, Idealul oamenilor din jurul nostru, Idealul poporului nostru.— Idealul tău nu poate fi

dat
tn nici un caz despărțit de Idealul societății în care trăiești Ai dreptate— Aș vrea, dacă sînteți de acord, să abordăm un subiect mai delicat ■ Idea) și interes.- Adică 7— Concret : să exemplificăm cu cazul lui Modest. El a terminat o facultate unde — din cîte știu eu — s-a dus la o vîrstă crudă erezînd Intr-o vocație pe care n-o aveai pe parcurs și-a descoperit adevărata vocație, medicina, și n-a stat pe gînduri- s-a pregătit și a venit aici. Ce vreau să relev din exemplul ăsta 7

Că stnt momente etnd între Idealul nostru și realizarea lui se poate așeza Interesul direct, interesul material Modest a terminat facultatea i putea viață liniștită, riu poate mai unul medic - un salariu, pe dent nu II are sidere un capitol al > tn general dificil, așa este pregătirea nală. încheiat. EI peste interesele ca să-și realizeze Idealul— Și cred că a procedat perfect tn măsura tn care reușim să n« subordonăm

să ducă o ou un sala- bun decît al tn orice caz, care ca stu- — și să con- al vieții. ... i cum profesio- a trecut materiale

interesele Idealului, reușim în viață. Altfel, nu. Să dau și eu un exemplu : venim la medicină avînd, fiecare, idealul alinării suferințelor omenești. Adevărat 7Toți : Adevărat.Rep. r Aceasta și este rațiunea pentru care am ales tineri din institutul vostru. Mi se pare că gîndurile despre ideal sînt aici la ele acasă.— Și n-ați greșit, așa este Deci i . _ ' ’viață 7 Să-mi împlinesc dealul (dealul poporului meu Să ajut eu, din toate puterile, construirea unei țări să atingă culmile civilizației Așa cum s-a spus : trăim in umbra Idealului nostru, vrem — nu vrem Dar dacă după trecerea anilor, nu-l realizăm — i- dealul nostru personal 7 Umbra lui se transformă, cu timpul, in pată pe conștiință Cu cît sîntem mai departe de el, de ceea ce am vrut să înfăptuim, cu atît mai mare și mai dureroasă va fi pata.— Eu sînt un om foarte sociabil j tmi place să discut și discut mult cu tot
George-Radu CHIROV1CI

ce vreau eu demeu și la i- al?i la care

(Continuare în pag. a V-a)

OȚEL,
FONTĂ,

împliniri în triunghiul
resițean

Am poposit tn lunca Bîrzavei chiar tn zilele în care si- derurgiștil reșițeni consemnau în cronica Întrecerii socialiste un nou șl important succes : îndeplinirea integrală și depășirea angajamentelor luate tn 1963 la producția de fontă, oțel și laminate finite. Rezultatul oglindește eforturile deosebite depuse de colectivele de oțelari, furna- liști și laminoriști pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce le revin in a- cest al patrulea an al cincinalului, ca și In vederea asigurării tuturor condițiilor necesare produc, ției prevăzute pentru viitorul an.Elementul hotărîtor tn obținerea succesului amintit îl constituie fructificarea resurselor interne ale producției pe cele trei laturi ale triunghiului incandescent : oțel — fontă — laminate. Astfel, față de nivelul angajamentului, oțelarii au dublat sporul de producție obținut peste prevederi, realizînd în 10 luni o cantitate suplimentară de 7 232 tone oțel. Preocuparea constantă acordată creșterii indicilor de utilizare s-a concretizat în realizări remarcabile : reducerea timpului afectat reparațiilor la cald și la rece, aprovizionarea ritmică și corespunzătoare a sectoarelor, îmbunătățirea regimurilor de funcționare a cuptoarelor, scurtarea duratei operațiilor de tncărcare ți descărcare, tn aceste zece luni, pe fiecare metru pătrat de vatră s-au produs zilnic cu 80 kg de oțel mai mult decît cantitatea planificată pentru parametrii cunoscuți.Unul din sectoarele cele ma! apreciate ale oțelăriei

este cel condus de maistrul Mihai Lupșan. Aici s-au a- plicat numeroase noutăți tehnologice, precum și cele mai importante raționalizări. Sectorul a devenit șl un laborator experimental, o adevărată secție de cercetare.— în producția de oțel ritmul și continuitatea sînt decisive, ne spune maistrul Mihai Lupșan. O singură zl sub indici ar însemna nu numai un pas Înapoi, ci și a perturbare In mecanismul bine pus la punct al producției.
meneaorice abatere, cît de mică ar fi. iese tn evidență și, prin forțe reunite, este imediat remediată t dar a fost și un început, o pregătire a acestui sistem de lucru foarte precis :— Am ținut seama da trei factori — continuă maistrul : pregătirea oțela- rilor, organizarea judicioasă a echipelor, stabilitatea lor.Stabilitatea duce, desigur, Ia o cunoaștere profundă, intimă, a cuptorului, a e- laborării șarjei. Culoarea lavei incandescente, zgomote aproape imperceptibile, mici deviații de temperatură alcătuiesc un sistem complex de semnale, pe car# acești vechi stăpîni ai cuptoarelor le cunosc în amănunt. Ei au o vorbă t „Noi Imbătrînim lingă cuptor, iar el, cuptorul. întinerește lingă noi".

Radu GHEORGHIU

In interesul păcii
și securității

în EuropaDupă cum se eunoaște, in zilele de 3 și 4 decembrie a avut loc la Moscova întîlnirea conducătorilor de partid și de stat din Republica Populară Bulgaria. Republica Socialistă Cehoslovacă Republica Democrată Germană. Republica Populară Polonă, Republica Socialistă România, Republica Populară Ungară și U- niunea Republicilor Sovietice Socialiste.Opinia publică din țara noastră a primit cu viu interes rezultatele a- cestei tntilniri oare a prilejuit un util schimb de păreri asupra unui larg cerc de probleme legate de întărirea păcii și securității pe continentul nostru și tn lume S-a confirmat tncă o dată că schimburile de păreri tntre reprezentanții țărilor socialiste și ai partidelor comuniste și muncitorești, desfășurate într-o atmosferă tovărășească. de înțelegere și stimă reciprocă, reprezintă o contribuție importantă la întărirea colaborării și prietenie) dintre țările socialiste, Ia cauza unității lorParticipanții la tntîlnire au acordat o atenție deosebită examinării situației de pe continentul nostru, a problemelor legate de realizarea securității în Europa. în acest context a fost subliniat sprijinul de care se bucură în rîndul popoarelor, al cercurilor politice și guvernamentale și în opinia publică internațională, propunerile cu privire la pregătirea și ținerea unei conferințe general- europene. După cum se știe, ideea organizării unei conferințe consacrate problemelor referitoare la înfăptuirea securității în Europa a fost formulată încă din 1966 în Declarația de la București a țărilor socialiste participante la Tratatul de la Varșovia | ea a fost reafirmată tn Apelul de ta Budapesta din acest an, precum și cu prilejul recentei consfătuiri de la Praga a miniștrilor de externe ai acestor țări Deosebit de pozitiv a fost primită propunerea ca această conferință europeană «ă tnscrie pe

• •

și în lume
ordinea sa de zi și să proclame renunțarea la folosirea forței sau la amenințarea cu folosirea acesteia în relațiile reciproce dintre statele din Europa — și lărgirea relațiilor comerciale, economice și tehnico-știin- țifice, pe baza egalității în drepturi, în scopul colaborării politice întră statele europene.Dezbăt.înd, in cadrul Intîlniril, problemele securității europene, țările socialiste participante au exprimat hotărîrea lor de a milita cu perseverență pentru ca de pe continentul nostru să fie înlăturate obstacolele care mai stau tn calea dezvoltării unor relații de bună vecinătate, pentru ca principiile coexistenței pașnice să fie încetățenite trainic în raporturile reciproce dintre statele cu orînduiri sociale diferite.„Cu convingerea că tși îndeplinește una din înaltele sale îndatoriri internaționale ce îi revine atît ca stat socialist cît și ca țară europeană,— arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, tntr-un articol publicat tn revista „Probleme ale păcii și socialismului"— România și-a adus și își aduce cu consecvență contribuția la întărirea păcii și securității pe continentul nostru, intensificind relațiile sale cu celelalte state europene, manifestind in permanență inițiativă, atitudine constructivă, în vederea dezvoltării colaborării punzător lismului".Viața a securitate . _____  ____ _______ ...căror surse de tensiune și neîncredere în relațiile dintre state, în realizarea unei largi colaborări și cooperări tntre state. Acest lucru ests posibil pe baza așezării trainice a relațiilor dintre state pe principiile independentei și suveranității națio-

Constantin MITEA

lntereuropene, intereselor cores-păcii și sociademonstrat constă în că drumul spra eliminarea ori-

(Continuare în pag. a V-a)

Telegramă
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaTransmit Excelenței Voastre mulțumirile mele pentru felicitările prietenești pe care mi le-ați adresat cu ocazia celei de-a 15-a aniversări a revoluției algeriene.Folosesc acest prilej pentru a exprima urările mele de sănătate șl fericire dumneavoastră, ca și poporului prieten al României.Cu înaltă considerație,

HOUARI BOUMEDIENE 
Președintele Consiliului Revoluției, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Algeriene
Democratice și Populare



PAGINA 2 SClNTEIA - duminică 7 decembrie 1969

7

BOGAT IN BLOCURI

Gh. GRAURE

de Nicuță TÂNASE

re- ca- Din • Articolul intitulat „Igiena magazinului a- limentar" critica de-

INTR-UN CARTIER

a Capitalei — să asculte doleanțele ?“ s-a răspuns : „Cum nu vină ? Vin me-

LOCATAR, DE PROBĂ

DIALOG
CETĂȚENESC

Deunăzi, ne-am instalat cartierul general" in Titan. Scopul : un amplu sondaj în rîndul cetățenilor. Tema? O vor defini însemnările ce urmează.— Dumneavoastră unde vă faceți cumpărăturile ?— Păi, unde ? Aici în cartier.— Și sînteți mulțumit, a- veți la îndeinînă suficiente unități de desfacere ?Omul cu care înfiripasem pe stradă acest scurt dialog ne-a privit parcă puțin mirat. A zis : ,;Ei, nu știți d-stră cum e Titanul ? Tot așa cum a fost și mai înainte".__ v— Bogat în blocuri, dar sărac în unități de desfacere si de deservire publică. Piețe n-are de loc. (De fapt, există un simulacru de piață, despre care vom a- minti la locul potrivit).Intr-adevăr, așa e in Titan. Omul a sintetizat. în cîteva cuvinte. întreaga realitate. La „croirea" și construcția celui mai mar« cartier din Capitală — un veritabil oraș de mărimea Brăilei — au fost „omise" magazinele, unitățile de deservire. Numeroși cetățeni cu care am stat de vorbă erau contrariați de lipsa de interes pe care au arătat-o și o arată in continuare, față de această situație, organele de specialitate. Pentru că, se știe, nu sîntem nicidecum în fața unei „noutăți" de ultimă oră 1 lipsa magazinelor în Titan dăinuie de multă vreme.Ce distanțe au de parcurs cumpărătorii de la locuințele lor pînă la unitățile comerciale și de deservire cele mai apropiate ? Cît timp se pierde pentru cumpărături ? Am dorit să verificăm pe viu datele care ne interesează. Imaginîn- du-ne — cum spuneam — că sîntem pentru o zi locatari ai cartierului Titan, am pornit, pe jos sau cu autobuzul, din cele mai diverse puncte ale cartierului spre centrele de deservire.Ce e drept, distanțele dintre complexele existente nu sînt foarte mari (doar 2—3 km I). Dar partea cea mai mare de timj nu o înghit drumurile, ci cozile. Fiind puține, magazinele sînt a- saltate. Pentru o cutie de conserve am stat la coadă 45 de minute. Pentru cel mai banal, dar strict necesar articol — pîine, zahăr, făină — pierzi, cu drumul șl așteptările, în medie 2 ore.Ne-am îndreptat, în seara aceleiași zile, și spre piață. Am găsit-o în semiîntuneric. Cele cîteva unități de

legume existente acolo sînt luminate vag cu... felinare de vînt. Dacă te duci prea tîrziu sau dimineața prea devreme, din cauza întunericului, poți cere o marfă și primi alta. Cartierul este, firește, luminat, dar piața n-a fost racordată la rețea. Din... neglijență INe imaginăm că locuim pe str. Zăvideni. Cum ajungem Ia frizeria din cartier? Mergem 6—7 sute de metri pe Zăvideni. ieșim în bd.

după 8 ore de serviciu, să începi să bați drumurile. Cea mai sîcîitoare este, firește, lipsa unui număr corespunzător de unități alimentare, a centrelor de legume și fructe. De aceea, de multe ori, noi, gospodinele, luăm drumul Oborului. Lipsesc însă și magazinele de textile-încălță- minte și de alte tipuri". Soțul ei spune : „Unica frizerie (o frizerie la peste o sută de mii de oameni I) e atît de

nit, totuși, unul astă vară. Scopul : să se intereseze cine a stricat leagănele din parc....Părăsim acest mare și frumos cartier bucureștean și iată-ne, de data aceasta, în cabinetul tovarășului A- lexandru Crăciun, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al Capitalei. Mai sînt de față unul dintre directorii generali adjuncți ai direcției generale comerciale,

Leontin Sălăjan, parcurgem și pe acest bulevard cam tot aceeași distanță, o luăm a- poi pe Baba Novac. Total general : 2 500 m. Adică 5 km dus și întors pentru un tuns IPresupunem în continuare că ni s-a defectat un a- parat de radio sau dorim să dăm un costum la curățat De data aceasta, avem „locuința" pe str. Postăvarului. O luăm pe Postăvarului, dăm în Zăvideni, apoi în bd. Leontin Sălăjan, parcurgem str. Baba Novac, ieșim în Mihai Bravu și de aici ? Doar la... 8 stații de tramvai e Calea Moșilor. Total dus și întors, aproximativ 18 km. Timp consumat : 3 ore și 40 de minute....Sîntem în casă la familia N. Locuința este plasată într-unul dintre cele mai mărginașe blocuri. 7. 12Ambii soți lucrează. Soția se plînge de timpul imens irosit. bătînd drumurile și aș- teptînd la cozi : „Este cît se poate de neplăcut ca,

departe șl mereu atît de a- glomerată, încît am renunțat cu desăvîrșire la serviciile ei. Prefer să parcurg 7—8 km pînă în alt cartier. In privința altor unități de deservire, situația nu e deloc mai roză. Avem în cartier o singură cizmărie | croitorii nu sînt ; unități de depanat aparatele electrice de uz casnic — de asemenea | nu s-a deschis încă nici o curățătorie chimică..."Pe alți cetățeni i-am întrebat t „A venit vreodată cineva — de la consiliul popular;- de la Ministerul Comcțului Interior, de la Direcția generală comercială - - • ■vă Ni să ren. Vin, promit și pleacă. Vizita se soldează, cel mult, cu apariția unui chioșc". Am mai întrebat : „Dar deputății ce spun ?“ Foarte mulți cetățeni ne-au răspuns că nici măcar nu-i cunosc. La blocurile „M“ ar fi ve-

precum și șeful serviciului organizării comerțului din respectiva direcție.— Cum s-a ajuns Ia problema Titanului ? Simplu — afirmă tovarășul vicepreședinte. Cînd s-a înălțat cartierul, constructorii au fost obligați să lucreze numai apartamente. Magazinele au fost neglijate. A- ceasta e realitatea. De altfel, nici M.C.I. nu repartizează întotdeauna la timp și integral fondurile necesare.— Așa e — se aude ca un ecou glasul directorului general adjunct.— Așa e — se aude ca un ecou mai stins și vocea șefului de serviciu.Deci, asupra constructorilor au fost exercitate presiuni. Foarte rău. Există hotărîri ale forurilor superioare care stabilesc că ansamblurile de locuințe trebuie să fie date în folosință concomitent cu unitățile de deservire. Dar tovarășii a- flați de față ne vorbiseră

despre aceste presiuni ca și cînd ele ar fi fost efectul vreunei forțe misterioase, în fond, cui îi sînt subordonate întreprinderile de construcții ? Consiliului popular. Pentru noi este clar cine poartă răspunderea.Tovarășul vicepreședinte, cît și subalternii' d-sale nu sînt însă întru totul de n- cord cu părerea noastră. Ni se spune că realizarea complexelor de deservire a fost întîrziată și din cauza institutului „Proiect-Bucu- rești". Arhitecții n-au proiectat la timp magazinele. Poate fi și aceasta o cauză. E adevărat, nu o dată I.P.B. a jucat asemenea feste locatarilor noilor cartiere. Dar, întrebăm : cui îi este subordonat institutul? Vreunui minister ? Nicidecum. Tot consiliului popular ITotuși, în baza indicațiilor primite și în urma numeroaselor sugestii ale cetățenilor, în cartier au fost amplasate, mai ales la punctele de intersecție mai importante, chioșcuri de legume și fructe și centre de vînzare a laptelui. Ceea ca e încă foarte puțin în port cu cerințele.In dialogul nostru cu varășul vicepreședinte deplasat apoi discuția sfera răspunderilor sfera preocupărilor actuale ale consiliului popular, în ideea de a remedia, în măsura posibilului, situația de fapt. Sîntem informați că în viitorul foarte apropiat (e vorba de cîteva luni) în Titan vor mai fi date în folosință alte 3 complexe de deservire. Ni s-a prezentat și o hartă. Cerculețele negre indicau deschiderea mai multor magazine și complexe de deservire. „Cînd vor fi deschise ?" — am întrebat.Răspuns : „Incepînd din a- nul 1971". Prin urmare 3 complexe în 1970. iar 11 — mai tîrziu. Acestea sînt 
acum posibilitățile.Pînă atunci ? Se va apela în continuare la mijloace mai simple. După cum se afirmă, cartierul va fi îm- pînzit cu puncte de desfacere, cu unități volante pentru legume și fructe, lactate și alte produse de cerință curentă. Construcția pieței va fi terminată și ea în scurt timp. Sînt, evident, soluții tranzitorii. Totuși, a- ceste ultime vești sînt relativ bune. De aceea, n-am mai insistat. Numai de n-ar rămîne simple proiecte nerealizate, cum au fost, din păcate, și cele inițiale.

AM PRIMIT

Venlți la vară!
,M& cheamă lorgu Stepan, lo

cuiesc la Plenița, județul Dolj, 
ți vin la dv. cu o rugăminte...".

Rugămintea tovarășului lorgu 
era cam bizară. Ne ruga să in
tervenim pe lingă „forurile tu
telare" să-l ocolească iarna a- 
nului 1969/70. De ce ? Cităm iar 
din scrisoare : „La depozitul 
nostru de lemne, cind sint lem
ne, nu sint cărbuni, iar cînd sint 
cărbuni, nu sint lemne. Gestio
narul se prevalează de tot felul 
de ho,tăriri și nu ne dă nici lem
ne, nici cărbuni. Cică are dispo
ziție să le dea pe amindouă o 
dată. Iarna e la ușă".Tovarășe lorgu, să fie clar. Oricît ne-am strădui noi, nu putem face să vă ocolească iarna. O singură posibilitate ar fi pentru rezolvarea problemei. Să vă „ocolească" gestionarul depozitului de lemne. Mai sorieți-ne.

lui popular și ne-a spus că ar fi 
bine să contribuim la electrifica
rea satului nostru. Am contri
buit și... Și anul trecut a venit 
cineva cu un colac de sirmă și 
l-a aruncat intr-un șanț, unde 
ruginește și azi".Toate acestea, ni le comunică, în numele a 45 de cetățeni rămași „orfani" de curent electric, Traian Vasilățeanu, din comuna Vasilați, satul Popești, județul Ilfov.Dragă tovarășe Vasilățeanu, dacă eu m-aș pricepe la electricitate (nu știu să montez nici măcar un bec d'e 120 volți, dar- mite de 220 I) aș veni eu să... Totuși, vă trimitem un colac de salvare ! Am trimis scrisoarea unde trebuie.

• Sînt instituțiile publice la dispoziția cetățeanului atunci cînd acesta are nevoie de ele ? Aceasta a fost tema dezbătută de ancheta „Orele cetățeanului la instituția publică", „Avînd în vedere criticile juste menționate în articol — se arată în scrisoarea Comitetului executiv al Consiliului popular municipal Suceava — s-a stabilit ca la serviciile care în prezent practică pentru public programul 8—11, să se asigure zilnic, prin rotație, prezența unui salariat între orele 15—17, spre a se crea cetățenilor ocupați în producție în cursul dimineții posibilitatea de a-și zolva . problemele re-i interesează".

Colacul de sîrmâ„Cu mult timp în urmă a ve
nit la noi președintele consiliu-

de seamă că 
august—sep- 

plătit biletul 
părere aveți 

tombolă ?".

Am terminat dulceața!
Locatarii blocului C 14 din str. 

Plut. Nedelcu Ion, nr. 6, secto
rul 4-București, ne scriu : „Sin- 
tem niște oameni nefericiți. Ne 
plouă in casă. Ne plouă in apar
tamentele in care abia am in
trat. Acoperișul e făcut anapo
da. Vin puzderie de „comisii" și 
constată că avem dreptate. Au 
venit și niște echipe care s-au 
apucat de lucru. Au făcut și ce
va reparații. Mai fac încă, dar 
tot plouă. Iar am făcut recla- 
mații, iar au venit comisii... Cind 
veneau comisiile le tratam cu 
dulceață de trandafiri. Am ter
minat ji dulceața și de plouat tot 
ne plouă in casă...".

1! greșeala dv. Nu trebuia să-i serviți cu dulceață de trandafiri, cl cu dulceață amară. Totuși, neținînd cont de „greșeala" dv„ am trimis scrisoarea forurilor competente. Să mai plouă și la ei!

Biletul de tombola 
nr. 0 012 206

„Acum citeva zile, ne scrie to
varășa Virginia Dan de la Școa
la generală Făget, comuna Ghi- 
meș Făget, am primit (nu numai 
eu, ci toate cadrele didactice), 
cite un bilet de tombolă. Bile
tele de tombolă au fost trimise 
de Inspectoratul școlar Bacău. 
Bineînțeles, contra cost. Trebuie 
să știți că mie îmi place să joc 
la tombolă și, recunosc, am și 
noroc. O dată mi-a ieșit la „loz în plic" „mai trage o dată". Am 
dat cu mare bucurie cei 3 lei, 
cit a costat biletul, dar cind 
m-am uitat mai bine la biletul 
achitat, am băgat 
tombola a fost in 
tembrie și eu am 
în decembrie. Ce 
despre o astfel dePărerea noastră e colosală! Șl, ca atare, li felicităm pe organizatorii acestei tombole cu cîș- tiguri „retroactive". Așadar, punem și noi la tombolă (numai pentru acei organizatori) o mustrare. Care-o cîștiga-o, a lui să fie.

CU ADRESA EXACTA...

Spărgătorii... 
de drumuri

Vizitatorul unui cartier de locuințe frumos este îndreptățit să spună : „Pricepuți arhitecți și constructori !“. Aceeași apreciere o facem și noi, stră- bătind cartierele Berceni și Drumul Taberei.Berceni. Zecile de blocuri cu mii de apartamen- te sînt prinse între ele într-o vastă rețea de străzi și alei. O pornim pe aleile Străduinței, Ornamentului, Ciceu... Pelicula de asfalt apare, asemeni unei haine vechi, cîrpită din loc în loc ; străzile sînt tăiate în diagonală, în lat, în lung... Cine sînt „croitorii cei mari" ai străzilor gata croite ?— Sînt fie constructori ai întreprinderii de apă și canal (I.C.A.B.), ai întreprinderii de construcții hidrotehnice și foraje '(I.C.H.F.), ai întreprinderii

Foto : M. Cîoopentru distribuirea gazelor, ai întreprinderilor de construcții și ai altor întreprinderi, cum sînt cea de electricitate (l.D.E.B.) și „Teleconstrucția" — ne spune tov. G. Cernescu, inginer-șef al întreprinderii de drumuri și poduri Bueurești. Adesea, unul și același drum e spart de cîteva ori în șir.Ne întreținem cu un „colaborator" la spargerea drumurilor : inginerul I. Udrea, șef de șantier la I.C.H.F.— De ce ați spart aleile Ciceu, Străduinței etc. 7— Planul extinderii rețelei de termoficare a fost elaborat după cîțiva ani de la nașterea drumurilor de acces. In consecință, n-am avut altceva de făcut decît să spargem aleea în lungul ei (vezi fotografia de mai sus). Dar să știți că în curînd terminăm treaba și...— Asfaltați ?— Nu încă pînă la primăvară. Trebuie să se taseze pămîntul. Pentru mașini și pietoni vom pune deasupra nisip...Discuția pe aceeași temă a continuat șl cu alți interlocutori. în esență, toți au fost de acord că asemenea situații se datoresc îndeobște unor cauze „obiective" : de multe ori, o întreprindere are planificată execuția unei lucrări în trimestrul I, alta în trimestrul III, iar a treia în anul următor. Iată deci că una din cauzele principale constă în lipsa de coordonare a planurilor anuale, nemai-

vorbind de a celor de perspectivă, deși la direcția generală de drumuri și poduri a municipiului am aflat că a fost creat un serviciu special tocmai pentru coordonarea acțiunilor celor 5—6 întreprinderi.Și, cum spuneam, chiar coordonate fiind, întreprinderile împricinate găsesc teren să se... afirme (ne-o spune chiar ing. I. Neamțu, șeful coordonării). De ce ? O să vedem. Pe Calea Griviței, înainte de executarea lucrărilor de modernizare, I.C.A.B. și-a montat conductele necesare. Strada s-a modernizat și totul trebuia să fie în bună regulă — după cum afirmă specialiștii — cel puțin 10 ani. Dar iată-i pe I.C.A.B.-iști din nou la lucru pe Calea Griviței. Sparg și iar sparg caldarimul. Au de făcut o lucrare nouă ? Nu ! Au făcut lucrări de proastă calitate și acum, ca să repare, strică ce-au făcut alții, ca să aibă și aceia ce repara....Bd. Păcii — Armata Poporului. Se execută lucrări de mare anvergură, unele porțiuni sînt încă desfundate. Totuși, unele din trotuare ar fi putut fi terminate cu mult înainte de sosirea ploilor. Dar nu sînt gata. I.D.E.B.-ul, deși anunțat din timp de modernizarea zonei, întîrzie montarea rețelelor electrice subterane. La rîndul lui, l.C.A.B.-ul mai face și aici unele reparații (aceleași lucrări de proastă calitate, care au impus spargerea betonului). In consecință, întreprinderea de drumuri ra- mîne în urmă cu lucrări în valoare de aproape 1 milion de lei, iar locatarii se luptă cu zloata și noroiul.Dacă așa stau lucrurile, atunci ce rol mai ar« serviciul coordonării ?— E drept, lucrările nu erau Inevitabile în tota
litate. Dacă l.C.A.B.-ul ar fi făcut lucrări de bună calitate, n-ar mai fi trebuit să revină; dacă7' I.C.H.F. ar fi executat, în Drumul Taberei, conducte de termoficare avînd în vedere perspectivele cartierului și zonei industriale, ar fi dimensionat judicios conductele și n-ar mal fi venit ulterior să le dezvolte...Sînt afirmații care nu fac decît să sublinieze lipsa de coordonare dintre diferitele întreprinderi.Cea mai mare parte a drumurilor, a aleilor din noile cartiere sînt însă sparte fără a se cere nici o aprobare. A uitat constructorul să tragă o conductă, să facă un branșament ? Sparge drumul și gata. „E drumul lui, face ce vrea cu el — ni se spune. Pînă nu se termină cvartalul de locuințe, el nu aparține direcției de drumuri, așa că nu ni se cere avizul" (!) Și, în continuare, aflăm un lucru pur și simplu uluitor : întreprinderea de construcții (dependentă și ea de consiliul popular) nu dă socoteală nimănui atîta vreme cît nu declară că a terminat cvartalul. Așa se explică șl decuparea aleii Ciceu, de care aminteam la început. „Noi i-am informat pe cei de la I.C.H.F.— ne mărturisește ing. Neamțu — că nu sîntem de acord cu spargerea. Dar ei au făcut cum au vrut, pentru că lucrarea e în antrepriza constructorului, care încă nu ne-a predat acest drum". Și astfel, datorită unor practici pe care nimeni nu le' poate înțelege, cheltuielile aferente acestor lucrări sînt trecute în devize, în proiecte, la investiții și, pe această bază, se scot banii din bancă. Nimeni nu este penalizat, nimeni nu păgubește, în afară de stat.Lipsa de colaborare dintre întreprinderile specializate în lucrări gospodărești-edilitare a mai fost sesizată, ba se poate spune chiar fără exagerare, că a devenit un cal de bătaie al presei și televiziunii. A sosit timpul să se pună capăt unui asemenea stil de lucru. In sectorul de drumuri— sector de cea mai mare importanță în economia țării, ca și pentru dezvoltarea și confortul noilor cartiere — toți factorii trebuie analizați serios, încît să se cunoască de la început, în amănunt, detaliile de execuție, operațiunile edilitare ce urmează a fi efectuate într-o zonă sau alta. Pentru realizarea acestor deziderate, singura soluție — recunoscută, de altfel, de toți factorii cu care am discutat — este curmarea, odată pentru totdeauna, a muncii necoordonate, de mîntuială, a risipei materiale, care aduc prejudicii atît statului, cît și cetățenilor.

George POPESCU

LĂ SEMNALELE ZIARULUI
răspunsul Comitetului executiv al Consiliului popular județean Suceava rezultă, de asemenea, că — prin măsurile luate pentru buna organizare a programelor de lucru — a fost reglementată și problema învoirilor de la întreprinderi pentru plata chiriei sau rezolvarea altor cerințe ale cetățenilor! Comitetul executiv al Consiliului popular județean Vaslui ne informează, la rîndul său, că a stabilit ca în municipiul Bîrlad, orașele Huși. Vaslui și Negrești.

pentru serviciile i stare civilă, spațiu locativ și circumscripții financiare programul zilnic de lucru să fie 7,30—14, iar în zilele de luni, miercuri și vineri — și de la ora 14 la 20 (așa cum au propus cetățenii participants la anchetă). La celelalte direcții și servicii de la consiliile județean, municipal și orășenești, programul este, zilnic, 8—17, cu o pauză între 12,30-13.

ficiențele legate de „ținuta" unor magazine și localuri. Răspunzînd ziarului, Inspectoratul comercial de stat din cadrul Ministerului Comerțului Interior ne informează că, spre a se întări autoritatea și răspunderea șefilor de u- nități, se elaborează o nouă reglementare, ur- mînd ca la definitivare să se țină seama de sugestiile cuprinse în articol. De asemenea, problema cuantumului amenzilor este în curs de rezolvare : se pregătesc acte normative

referitoare la stabilirea și sancționarea contravențiilor la regulile generale de comerț. „Articolul sus-menționat — se spune în încheiere — venind în sprijinul preocupării permanente a Ministerului Comerțului Interior pentru antrenarea tuturor lucrătorilor la desfășurarea unui comerț civilizat, sîntem autorizați de conducere să transmitem și pe această cale mulțumiri redacției ziarului".

La același articol a răspuns și Direcția generală comercială a Capitalei. Aducîndu-ne la cunoștință că deficiențele constatate la magazinele specificate în articol au fost prelucrate de conducerile O.C.L. Alimentara — sectoarele 3 și 8 cu lucrătorii în cauză, că, de asemenea, conducerea O.C.L. Alimentara 3 a luat măsura ca lucrătorii vizați să fie penalizați la premiile ce li se cuveneau, iar Inspecția comercia’ă de stat a sancționat contravențional pe cei 7 lucrători de la magazinul din șos. Mihai Bravu nr. 90, respectiva direcție generală comercială ne mai informează că au fost

vizate și conducerile I.A.P.L., reamin- tindu-li-se sarcinile ce le revin pe linie de igienă a unităților, a ținutei și prezentării personalului.Ne exprimăm totuși 
o nedumerire: cum este posibil ca în urma acestei atît de recente sesizări, multe u- nități de alimentație publică să se prezinte așa cum a reieșit în cursul ultimului raid efectuat de redacție ? , (vezi „Scînteia" nr.8 263). Ce părere au forurile în drept, și in primul rînd condu- , cerea Direcției generale comerciale, despre efectele avertizării .respective ? Nu ar trebui intervenit, cu mai multă fermitate și în mod mai eficient ?

Considerînd de cea mai mare însemnătate problema relațiilor dintre instituțiile publice și cetățeni și re- ferindu-mă mai direct la articolul „Este învestit omul de Ia ghișeu cu puteri discreționare ?“, m-am hotărit să vă scriu. In funcția pe care o am, m-am străduit să iau măsuri corespunzătoare pentru ca omul ce ni se adresează să fie satisfăcut în cadrul legii, iar în cazurile cînd — personal sau din sesizări — am aflat despre o cit de mică abatere a funcționarilor tribunalului de Ia conduita legală, omenească și politicoasă față de cetățeni, i-am sancționat pe cei vinovați. M-am pus întotdeauna în situația omului venit de departe, care a plecat de cu noapte de acasă și care, în dosul unor hirtii, trăiește de fapt o mică dramă, o nemulțumire căreia îi caută rezolvare. • Am înțeles că, prin atitudinea noastră, noi reprezentăm justiția, iar omul nemulțumit nu va spune că președintele sau cutare funcționar de la judecătorie nu-și face datoria, ci că instituția nu lucrează bine. Or, noi nu avem dreptul să aducem instituției o asemenea „faimă".Și acum să vă dau cîteva exemple. Deși eu am ore de audiență stabilite prin regulamentul de ordine interioară, vă mărturisesc că nu m-am formalizat niciodată, ci am primit în audiență pe oricine, la orice oră. Cetățeanul dintr-o oarecare comună îndepărtată nu are de unde cunoaște orele mele de audiență ; el vine la tirg sau la policlinică atunci cînd poate, este legat de mijloacele de transport cu ore fixe și, ca atare, nu-1 pot trimite acasă să vină mîine.La noi este asigurată primirea cetățenilor zilnic șl în afara programului judecătoriei, în care sens și după-amiezile avem judecător de

serviciu care are dispoziția să rezolve toate solicitările. Nici un om nu trebuie să plece de la noi nelămurit (am spus înadins „nelămurit" și nu „nemulțumit", căci noi avem de-a face și cu infractori, care ar putea , pleca nemulțumiți, deși sînt lămuriți).Cînd am aflat despre o abatere a vreunui subaltern, am luat măsuri pe loc. De nară a chemat la ție, niște oameni zi, cînd, de fapt, men de judecată această faptă, a fost obligată să le plătească pe Ioc cheltuielile de transport îr. sumă de 96 lei, ceea ce a și făcut. La noi se știe acuma limpede că acela care ocazionează deplasări inutile oamenilor le plătește pe loc cheltuielile.Intr-un alt caz, un grefier a omis să ceară, prin adresă scrisă, niște acte aflate intr-o comună, cale de vreo 30 km de sediul instanței. Oamenii au venit la judecată de dimineață, ca să afle că dosarul nu se poate judeca din lipsa actelor respective. Atunci l-am trimis pe grefier să aducă personal actele din comuna respectivă, avertizîndu-1 că dacă pînă la sfîrșitul ședinței de judecată nu sosește, va fi sancționat Funcționarul s-a executat și, la ora ordonată, a adus actele, dosarul

. am luat pildă, o funcțio- judecată, cu cita- pentru o anumită dosarul avea ter- în altă zi. Pentru
s-a judecat In ziua aceea șl oamenii n-au mai fost purtați pe drumuri.Revenind la articolul amintit, subliniez că, declarîndu-mă întru totul de acord cu ideile lui de bază, am in același timp obiecții în legătură cu modul în care înfățișează situația fostului condamnat și cu concluziile pe care ie formulează. în primul rînd dacă (și subliniez dacă) într-adevăr așa stăteau lucrurile, aprecierile trebuiau să se refere exact la acel om al legii care se făcea direct răspunzător — și nu la justiție. Căci a trage concluzii generalizatoare dintr-un caz particular e ca și cum ai spune, văzînd un soldat beat, că s-a îmbătat toată armata. In al doilea rînd, consider că exemplul din articol, referitor la cazul unui condamnat, care nu ar fi fost servit Ia timp și a mal fost a- mînat o dată, nu a fost cel mai fericit ales. în al treilea rînd, în articol se vorbește despre faptul că 1 s-au cerut fostului condamnat „acte peste acte" pentru soluționarea cererii de reabilitare. Dacă este vorba de

fiecăruia, să creăm trepte de funcțiuni și, cînd omul a ajuns la maturitate profesională, să-1 punem în contact cu publicul. In al doilea rind, ar mai trebui să lichidăm din birocrație, să mai terminăm cu hîrtiile inutile, încît funcționarul să lucreze în liniște, să aibă răbdare, să nu-1 amenințe o grămadă de hîrtii din care cauză să nu poată avea o atitudine plină de grijă față de cetățeni. Dacă funcționarul are timpul drămuit din cauza numeroaselor situații, statistici și chițibușuri, (repet, le am în vedere pe cele inutile și sînt destule) evident că el caută să scape cit mai repede de cetățeanul care-i răpește timpul, îi dă răspunsuri formale, doar să-l vadă o dată plecat. în al treilea rind, trebuie să scăpăm de vechea mentalitate potrivit căreia, pentru orice lucru, cit de mărunt ar fi el, trebuie să ai o acoperire, ca nu cumva să fii tras la răspundere. Este necesar să se creeze o opinie publică puternică împotriva tendinței de acoperire, a aceleia de a obține pentru orice fleac girul altor persoane. Aler- gînd după acoperiri pentru orice lucru mărunt, scapi din vedere îndatorirea de bază de a-i servi pe cetățeni și, dacă ți se solicită o adeverință, în loc să i-o dai cui i se cuvine, bați pe la ușile șefilor după tot felul de aprobări, de teamă ca nu cumva să fi greșit măcar cu gîndul.Ca atare, lipsa de solicitudine față de cetățeni nu este generată numai de soiul prost al anumitor funcționari, ci și de o seamă de condiții nefavorabile, în care funcționarul îșl desfășoară uneori munca. De aceea, consider că merită ca presa să-și îndrepte atenția și asupra rădăcinilor acestei situații, care sînt mult mal profunde decit apar la prima vedere.

Liviu PODGORNEI
președintele judecătoriei Drăgășani, 

județul Vîlcea

acte inutile, este rău că i s-au cerut, dar alta este situația dacă este vorba despre acte multe, dar absolut necesare.Nu sînt de acord cu tonul categoric cu care s-a scris că „superficialitatea, necunoașterea sau incompetența sînt culpe care trebuie imputate atît funcționarului în cauză, cît și conducătorului instituției care l-a promovat și care-1 menține în funcție".Să mă explic i cînd este vorba de un funcționar incapabil, indolent, care aduce prejudicii instituției și cetățeanului, iar șeful lui, în ciuda evidenței îl menține în funcție, a- tunci șeful este vinovat. Dacă funcționarul greșește, iar șeful nu ia atitudine — în raport cu greșeala — iar este vinovat.Dar concluziile categorice nenuanțate și mai ales nefundamentate în cazul la care ne referim m-ar putea determina — în cazul în care aș ține seama de ele — să hotărăsc că dacă voi mai constata vreo abatere din partea vreunui funcționar, să-i desfac de Îndată contractul de muncă, ca să nu-mi fie imputabilă menținerea lui în funcție.Socotesc că problema trebuie pusă puțin altfel și anume 1 să facem e- forturi mai mari — noi, conducătorii de instituții — pentru a-i pregăti pe funcționari în specificul muncii
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Concentrarea eforturilor materiale, bănești și umane ale statului pe mari și puternice platforme de' investiții a dat și dă rezultate remarcabile și în județul Argeș. Nu se poate spune, însă, că s-au prevenit toate neajunsurile legate de pulverizarea forțelor Ia un număr mare de lucrări, că s-au înlăturat pierderile generate de prelungirea anormală a duratei construcțiilor, de recuperarea cu mare în- tîrziere a fondurilor de investiții. Practic, nu peste tot s-a acționat ho- tărît în vederea asigurării unei planificări și proiectări raționale a construcțiilor, care să permită o judicioasă eșalonare a lucrărilor, darea succesivă, rapidă în exploatare a o- biectivelor și capacităților de producție, potrivit indicațiilor formulate de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat la Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român.Să analizăm, bunăoară, modul în care s-a eșalonat execuția investițiilor din cadrul Combinatului de articole tehnice din cauciuc Pitești. La acest mare obiectiv industrial, prin graficul atașat la studiul tehnico- economic, s-a prevăzut execuția lucrărilor unor obiective cum ar fi depozitul de materiale diverse și remiza Diesel — cu o valoare de construcții-montaj de numai 994 000 lei — începînd din trimestrul IV 1967 și pînă în 1970. obiectul anexă laborator uzinal, între 1968-1970. iar o- biectul depozite, între 1968-1972. Este evident că o asemenea eșalonare a lucrărilor nu a ținut seama de necesitatea concentrării eforturilor tehnice, materiale și umane pentru execuția și terminarea obiectivelor de bază, care condiționează în mod direct punerea în funcțiune a primei etape a combinatului ; acceptarea e- xecuției simultane, negîndite judicios, a mai multor obiecte, începerea unor lucrări secundare anticipat, în detrimentul celor de bază, au dus în final la prelungirea duratei de construcție pe mai mulți ani ; și aceasta, îri mod nejustificat, în contradicție cu necesitatea de a nu admite nici un fel de deficiențe în angajarea fondurilor de investiții ale statului.Surprinde, însă, la combinatul a- mintit, că unele din obiectele începu-, te în devans nu se vor putea- termina nici în trimestrul IV a. c., printre care matrițeria, o poartă autobasculă — ambele începute in anul 1967 ; este adevărat, ele nu condiționează intrarea în exploatare a primei etape a combinatului și, tocmai de aceea, șe pune întrebarea t de ce a fost nevoie să se disperseze forțele ? Beneficiarul și proiectantul erau datori, în schimb, să concretizeze stadiile fizice obligatorii de atins la lucrările principale, volumele de investiții repartizate pe obiecte, aferente primei etape, să le fundamenteze rațional în graficul de execuție fizică ; factorii respectivi au... omis aceste îndatoriri esențiale și — nu întîmplă- t.or — în contractul de antrepriză, beneficiarul a acceptat, ca termene de predare a obiectivelor, termene după 1970, deși prima capacitate trebuie pusă în funcțiune încă din acest an. Perseverîndu-se pe linia planificării și eșalonării defectuoase a investițiilor, tot Ia această mare unitate a industriei ușoare „vîrful" de construcții-montaj s-a aglomerat în anul dării în exploatare a primelor capacități de producție în acest fel, volumul lucrărilor planificate să se realizeze în acest an reprezintă 71 la sută din totalul lucrărilor de construcții montaj prevăzute în întreaga perioadă 1967-1969.La implicațiile de pînă acum ale dispersării fondurilor de investiții, la majoritatea obiectivelor din cadrul combinatului, se adaugă și altele, tot la fel de dăunătoare. S-a deschis un front de lucru prza larg, pe care constructorul nu l-a putut acoperi corespunzător cu forța de muncă, dar mai

ales cu utilajele și mecanismele necesare — ceea ce a determinat ca nici unul din obiectivele începute în anul. 1967 să nu se î afle în situația de a fi terminat și recepționat. O serie de utilaje tehnologice nu au putut fi montate, stau imobilizate și, împreună cu construcțiile propriu zise, nu dau încă producția și acumulările scontateAcelași mod defectuos de repartizare a fondurilor de investiții pe lucrări se observă și îo cadrul unor șantiere subordonate întreprinderii de rețele electrice Pitești, din Ministerul Energiei Electrice. Din totalul fondurilor de investiții alocate prin planul de stat în acest an, lucrările nominalizate, în număr de 7 •— din care 6 începute în anii anteriori. — dețineau o pondere de numai 12 la sută, iar cele nenominalizate, în număr de 110, aveau restul ponderii, revenind în medie circa 570000 Iei pe lucrare. Evident, nu are nici un temei o asemenea necunoaștere a necesității lucrărilor în domeniul respectiv, o asemenea bîjbîială în angajarea fondurilor statului.Fragmentări alt fondurilor de investiții și, implicit, ale forțelor s-au semnalat și la alte obiective ; numai că în cazul lor s-a depășit'chiar'durata de execuție normată': La instalația de furfurol din cadrul Fabricii de tananți, cît și. la fabrica de drojdie furajeră de la C.I.L. Pitești, a- ceastă situație a apărut, pe de o parte, din cauza întîrz.ierilor în executarea părții de construcții, determinate de antrepriza generală, iar, pe de altă parte, din cauza neasigurărli la timp a utilajelor tehnologice de către furnizori. Aceste anomalii, în afara faptului că au generat unele dereglări în satisfacerea unor cerințe ale economiei raționale, au dus și la imobilizarea, pe perioade încfelun-, gate, a fondurilor .de investiții in construcții neterminate.Ne-am oprit la aeeșțe situații, deoarece ele nu au apărut de la. sine ; tergiversarea finalizării investițiilor respective s-a datorat și’ modului de organizare a activității constructorului, dispersării teritoriale, lipsei unui profil specializat, cît și modului de cuprindere a lucrărilor. In municipiul Pitești, de pildă, lucrările de cons- ’.țrucții-motitaj. industriale șiau..' executat de 5 antreprize generale.' iar cele soeial-culturale de 4 antreprize,

In cooperare cu alte numeroase sub- antreprize. O atare stare de lucruri a declanșat neajunsuri. in realizarea investițiilor, ca in cazul platformei industriale Găvana, unde, neexistînd un proiect de organizare coordonator. s-a tărăgănat rezolvarea operativă a multitudinii de probleme apărute pe parcurs . în plus, adeseori, șantierele s-au stînjenit unele pe altele în. activitate și nu s-a putut asigura utilizarea-rațională a capacităților de producție.Desigur, este de așteptat că Înființarea Ministerului Construcțiilor Industriale va permite eliminarea în parte a lipsurilor de genul celor a- mintite. La aceasta pot contribui și unele măsuri'și reglementări în scopul creării unui decalaj judicios între proiectare și execuție, care să înlesnească pregătirea investițiilor în bune condiții. Bine ar fi, de asemenea! ca, în cazul investițiilor care se dau în funcțiune pe etape să se precizeze, din capul locului, de către proiectant și beneficiar, lucrările, atît fizic cît și valoric, care fac parte din fiecare etapă, iar în execuție să se țină seama de această e- șalonare, începîndu-se numai lucrările strict necesare ; totodată, ar fi de dorit ca fondurile necesare unui obiect sau altuia să se prevadă și să se acorde de organele finanțatoare pentru fiecare etapă — și nu global, chiar dacă într-un an de plan se execută lucrări pentru două sau mai multe etape ; util ar fi să se aplice sancțiuni severe în cazul începerii unor lucrări dacă nu s-au asigurat toate condițiile necesare desfășurării corespunzătoare a execuției. în sfirșit, în vederea încadrării în duratele normate — sau scurtării lor — a lucrărilor ce se execută în cadrul unor zone industriale, ar fi nimerit să se. întocmească obligatoriu proiectul coordonator de organizare, pentru a face posibilă execuția corelată și in ritm susținut a tuturor obiectivelor din zonă, precum și dimensionarea cît mai rațională a bazei de producție a constructorului, potrivit nevoilor reale.
Ing. Al. MINCULESCU
inspector tehnic șef,. Sucursala 
județeană Argeș o Băncii 
de Investiții

După cum se știe, In a- cest an condițiile climatice n-au fost prea favorabile — in prima parte a anului a plouat abundent ca in cea de-a doua timpul să devină secetos. Experiența noastră ca și a altor cooperative agricole <a demonstrat că, și in condiții climatice mai puțin favorabile, se pot obține recolte mari. Se cere să se aplice însă complexul de măsuri agrotehnice specifice fiecărei culturi. Spunem aceasta deoarece, în acest an, cooperativa noastră a realizat., in medie la hectar, cite 7 085 kg boabe pe întreaga suprafață cultivată de 639 hectare. Această recoltă este cu 2 000—2 500 kg mai mare decit cea realizată în cooperativele agricole vecine, care obțin, de asemenea, recolte bune — Tătaru, Negru Vodă, Chir- nogeni, Amzacea și altele.' In rîndurile de față ne. vom referi la măsurile și metodele care au făcut cu putință, ca în acest an, să obținem 7 085 kg porumb la hectar, cea mai mare recoltă din istoria cooperativei noastre și care ne situează pe primul loc intre cooperativele agricole din județul Constanța.Desigur, natura nu se lasă stăpînită ușor atunci cînd este vorba sâ-i smulgi recolte mari.. Dar, cooperativa agricolă are la indemină tractoare și mașini agricole puse la dispoziție de statul nostru prin întreprinderea pentru mecanizarea agriculturii, dispune de cantități tot mai mari de îngrășăminte, folosește semințe din soiuri productive.Se poate afirma că agrotehnica porumbului este bine cunoscută de către cei mai mulți cooperatori. Este adevărat că se știu toate elementele care contribuie la sporirea producției la a- ceastă valoroasă plantă a- gricolă. Hotărîtor este insă ca măsurile agrotehnice să se aplice întocmai. Or, a- ceasta este determinată de modul cum este organizată munca, de răspunderea cu care se execută fiecare lucrare de către' cei care concură la realizarea producției : cooperatori, șefi ele echipă, brigadieri, mecanizatori. Noi am cultivat, în rîndul oamenilor, răspunderea pentru tot ce fac.Vorbind de măsurile grotehnice trebuie subliniat, de la început, cadrul creat pentru aplicarea lor. Este vorba, în primul rînd, de amplasarea rațională a culturii porumbului. In cooperativa noastră porumbul urmează după cereale pă-

ioase. Este un element de mare însemnătate. Și iată de ce. Pe aceste terenuri se pot face arături din vară, ceea ce preîntîmpină pierderea umezelii din pă- mînt și, în același timp, favorizează acumularea în sol a apei provenită din ploi și topirea zăpezilor. Pentru zona noastră, unde precipitațiile sint puține, acest lu-

plexe la hectar, ne-am dat seama că putem merge pe densități mai mari. Pînă a- nul trecut, noi asiguram o densitate de 30 000—35 000 plante la hectar, Efectuînd apoi răritul cu sapa, numărul plantelor scădea considerabil. Pe baza unei experiențe efectuate în anii trecuți, ce-i drept pe suprafețe mici, am ajuns la con-

intr-un an nefavorabil 
CEA MAI BOGATĂ

RECOLTĂ
DIN ISTORIA

COOPERATIVEI
7085 kg porumb la hectar — 
un record care trebuie consolidat
cru are o mare însemnătate și constituie un element hotăritor pentru obținerea unor recolte mari.In primăvară, terenul * fost pregătit așa cum cer regulile agrotehnice. Nu vom insista mai mult asupra acestei lucrări pentru că este în general cunoscut modul cum se lucrează la semănat. După noi, elementul hotărîtor care a contribuit la sporirea recoltei a constat in asigurarea u- nei densități mai mari de plante la hectar. Este vorba de debarasarea de o deprindere mai veche, aceea de a lăsa porumbul mai rar. Acum, cînd solul este lucrat în bune condiții și întrucît l-am fertilizat cu cite 200 kg Îngrășăminte chimice com-

cluzla că putem spori numărul de plante la 50 000 la hectar. Este drept, o parte dintre membrii consiliului de conducere, dintre mecanizatori și brigadieri au o- biectat că o să folosim inutil zile-muncă la rărit Calculele insă au demonstrat că nu avem ce pierde. Dacă timpul ar fi fost secetos micșoram Intr-adevăr densitatea prin rărit cu un consum neînsemnat de zile muncă. în caz de precipitații, așa cum au fost de altfel, 180 mm pe metru pătrat îh perioada de vegetație, semănînd des am avut numai de cîștigat. De aceea, am reglat bine semănăto- rile pentru o densitate de 50 000 plante la hectar.După răsărit, plantele pe

rînd erau foarte dese. Venise vremea prâșitului. Cit și cum vom rări erau probleme pe care le întilneam pentru prima dată, dar la care am primit la timp răspunsul. înaintea prășitului in fiecare brigadă au avut loc consfătuiri de lucru în prezența inginerului și președintelui cooperativei, urmate de demonstrații practice cu participarea tuturor cooperatorilor apți de munca. Indicația dată ca răritul să se facă cu mina și nu cu sapa, ca în anii trecuți, astfel să răm'ină cel puțin 40 000 plante la hectar, a fost respectată de către toți cooperatorii. S-au efectuat sub cel mai strict control, trei prașile mecanice, pe u- nele sole chiar 4—5, și două prașile manuale cînd s-a făcut și răritul. Față de anii precedenți s-au consumat în plus 7—8 zile muncă la hectar. Insă sporul de recoltă a răsplătit din plin acest efort.Aplicarea la timp a celorlalte măsuri agrotehnice ne-au dat posibilitatea să obținem un spor de producție față de prevederile planului de 2 750 kg la hectar. In total, de pe întreaga suprafață cultivată cu porumb, s-a obținut un spor de recoltă de 1 757 tone. Cea mai mare parte a acestei producții suplimentare a fost livrată la fondul central al statului peste prevederile contractului, cooperativa în- casînd aproape 2 milioane lei. Chiar și la un asemenea nivel al recoltei, putem spune că avem posibilități să realizăm mai mult. Pe o suprafață de 60 hectare unde, in primăvară, am administrat suplimentar 150 kg uree la hectar am obținut cite 8100 kg porumb la hectar.Perspective ? Pentru 1970 ne-am propus să cultivăm 790 hectare cu porumb, iar măsurile luate încă de pe acum — amplasarea rațională a culturii, executarea de arături pe toate suprafețele, fertilizarea terenului cu cantități însemnate de îngrășăminte — ne vor permite să obținem recolte tot atît de mari. Experiența noastră ca și a altor cooperative agricole demonstrează în modul cel mai convingător că agricultura noastră cooperatistă dispune de imense rezerve pentru creșterea producției, ce pot fi puse în valoare.
Nicolae HUDIȚEANU 
președinte
Alex. CUCIUREANU 
inginer agronom, 
cooperativa agricolă 
Comana, județul 
Constanța

(Urmare din pag. I)La aceasta se adaugă tradiția organizării, în fiecare an îmbunătățită; Echipele sînt alcătuite după reguli stricte, determinate de o. anume „pedagogie practică" — veritabil tezaur de experiență în virtutea căreia promovarea este urinarea unui întreg proces de perfecționare, rezultatul urcării multor trepte, al unei dibăcii căpătate in timp.Firește, căutările oțelarilor pe linia creșterii eficienței economice se plasează pe un teren mult mai larg. Pentru a putea asigura economiei naționale metalul necesar, oțelarii re- sițeni au acordat o atenție deosebită îmbunătățirii calității și diversificării structurii producției. In perioada primelor zece luni ale acestui an, colectivul secției oțelărie a asimilat și elaborat 4 mărci noi de oțeluri aliate, dintre care două sortimente sînt destinate construcțiilor metalice ale ecluzelor de Ia Porțile de Fier și podului Giurgeni-Vadul Oii.
Alături de cuptoare se înalță furnalele, sursa neîntreruptă a fontei reșițene. Și aici competența și abnegația oamenilor. organizarea științifică a producției și spiritul inovator au dus la rezultate remarcabile. Un volum de circa 60 la sută din sporul de fontă realizat peste prevederile de plan ale acestui an de către furnaliști — spor care se ridică la 22 300 tone — a fost realizat cu cocs economisit (16,7 kg pe tona de fontă). Luîndu-se măsuri pentru conducerea științifică a agregatelor, pentru eliminarea mersului redus, pentru respectarea tehnologiei de fabricație, indicele de utilizare a furnalelor a crescut, în zece luni, la 1 360 kg pe fiecare metru cub j de volum util și zi, față de 1239 j kg cît era planificat. Cifra Indică un [ record deoarece indicele de utilizare

(Urmare «lin pag. I)

Zilnic, de la Unitatea de exploatare și industrializare a lemnului Focșani 
sînt expediate beneficiarilor sute de tone de masă lemnoasă

care boghiu gondolă, cu 7 kg la un tampon, iar prin folosirea deșeurilor recuperabile se economisesc la fiecare vagon 73 kg metal. Asemenea rezultate s-au obținut și la Uzina metalurgică, Uzina mecanică Nicotină și pe unele șantiere de construcții. Este edificator că, pe ansamblul județului, cheltuielile de producție au fost reduse cu aproape 120 milioane de lei în plus față de plahj iar valoarea beneficiilor suplimentare depășește 135 milioane lei, eu 75 milioane mai mult decît angajamentul anual. •In atenția comitetului județean de partid a stat și îndeplinirea angajamentelor asumate în domeniul' investițiilor. Organele și organizațiile de partid din întreprinderile de construcții. au imprimat în întreaga lor activitate un înalt spirit creator, exigent, de înaltă responsabilitate, reușind să asigure pînă Ia 1 noiembrie realizarea în proporție de 83 la sută a planului anuaj de investiții. Semnificativ este faptul că în acest an a intrat în producție, cu șase luni înainte de termen, cel mai important obiectiv industrial din actualul cincinal în județul nostru — Uzina de fire și fibre sintetice. De asemenea, au fost date în funcțiune noi capacități la țesătoria de mătase „Victoria", la Uzina pentru prelucrarea maselor plastice, Uzina metalurgică, precum și întreprinderea de produse ceramice. Ca urmare a măsurilor întreprinse pentru organizarea temeinică a muncii, s-au creat condiții . pentru îndeplinirea integrală a planului și a angajamentului
O B B B B Orealizat în acest an este superior celui prevăzut în proiect.O mare atenție se acordă aici producției pentru export. De altfel, fonta fabricată la Reșița și-a găsit statornici beneficiari peste hotare. Pentru 

a ajunge aici s-au parcurs cîteva etape de îmbunătățiri, s-au. respectat punctele de reper ale unei tehnologii pretențioase i analiza chimică exigentă a minereurilor care intră în șarjă, dozarea corespunzătoare a materiei prime, funcționarea cores-

Ge reprezintă o zi, o zi obișnuită, în cetatea de foc ? Fiecare zi (socotită la parametrii îndelung și exigent calculați) este o etapă din continua, fără odihnă viață a combinatului. Realizarea planului pe o zi este o treabă la prima vedere obișnuită, normală, care nu ar comporta discuții Și totuși, ce dezlănțuire de energie, ce complexă , și uriașă materializare de cunoștințe și efort trebuie depuse pentru aceasta I De aceea, performanța laminoriștilor care au îndeplinit planul pe zece luni

Oțel, fontă, laminate
punzătoare a agregatelor prin menținerea unei temperaturi între limitele prescrise, analiza calității fontei și zgurei. La toate acestea se adaugă preocuparea oamenilor de a asigura fontei un aspect exterior cît mai îngrijit prin răcirea cupelor cu o soluție de grafit și argilă refractară.— Anul acesta — cînd, de altfel, am obținut și cele mai bune rezultate — am rezolvat și cele mai multe probleme de tehnologie, ne spune furnalistul Ion Sfircocea. De unde se vede că priceperea, cunoștințele în meserie sînt hotărîtoare.N-ar trebui să uităm însă efortul, munca conștiincioasă, și mai mult decît atît, pasionată : reparația capitală a furnalului a fost terminată cu 16 zile mai devreme. Aceasta înseamnă cîteva mii de tone de fontă în plus.

cu 7 zile mai devreme se bucură de o unanimă apreciere chiar și printre încercații siderurgiști. Cum au reușit această victorie în întrecerea cu timpul ? Ne-o spune un martor competent, laminoristul-șef Florian Ca- zacu ;— Disciplina tehnologică, organizarea muncii erau bine puse la punct din anii trecuți. Anul acesta a fost îndeosebi rîndul măsurilor tehnico- organizatorice, al inovațiilor și raționalizărilor. S-au făcut în secție 360 propuneri care, individual sau reunite, au fost aplicate. 80 Ia sută din lamirioriști au participat la această largă acțiune. Cu alte cuvinte, aproape fiecare om s-a dovedit interesat de tehnica cea mai nouă, de introducerea ei în producție.Cîteva secvențe din filmul realizărilor laminoriștilor : la linia de tablă, unde s-au înregistrat cele mai bune

rezultate, depășirile de producție se cifrează ia 779 tone laminate. Pe linia reversibilă s-au laminat peste plan 281 tone, la linia mijlocie — 252 tone, Ia linia fină' — 49. Succeselor amintite, laminoriștii reșițeni le-au adăugat anul acesta și asimilarea în fabricație a noi profile destinate modernizării parcului feroviar național.
Înainte de a încheia aceste rînduri nu pot să nu relev o altă latură, mai puțin cunoscută; a Reșiței și a oamenilor ei. Aici, gigantismul se îmbină uneori cu finețea cea mai desăvîrșită, înalta competență supune nu numai oțelul incandescent, ci și tehnologiile cele mai delicate. Mi-a fost arătat un fir de metal de fapt un tub minuscul cu un diametru interior de 0,3 mm și cu cel exterior de 1 mm. Tubul era o creație de maximă perfecțiune a mîinilor lui Bela Szekely, un adevărat bijutier în mecanică fină pe care o practică de peste 40 de ani. Firul de metal, care înlocuiește o piesă procurată din import, a fost conceput și realizat cu dispozitivele create de meșter. Această operație de uluitoare precizie, care durează un timp record (doar 40 minute) este una din zecile de metode originale ai căror autori sînt modeștii creatori ai metalului re- șițean.In acest an care se apropie de sfîr- șît, anul Congresului al X-lea al P.C.R., siderurgiștii reșițeni au dăruit țării mai mult oțel, fontă și laminate. Iar acuni, adunîndu-și succesele, depășirile de producție; experiența și priceperea muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor săi. Combinatul siderurgic din Reșița se pregătește să înt.împine anul 1970 și viitorul cincinal. Pentru că aflîndu-se intr-o permanentă actualitate, tradiționalul leagăn al siderurgiei românești, vechea cetate a oțelului reșițean, participă cu o tinerească contribuție la marea operă de dezvoltare a economiei noastre socialiste.

la construcția' de locuințe și asigurarea frontului de lucru necesar pentru perioada de iarnă.In contextul bilanțului pozitiv pe care l-am prezentat, socotim oportun să subliniem, însă, că realizările unităților economice ieșene puteau fi și mai concludente. Avem în vedere faptul că nu toate întreprinderile din județ și-au îndeplinit cu rigurozitate angajamentele asumate și nici Ia nivelul exigențelor pe care le incumbă realizarea tuturor sarcinilor de plan. Privind dincolo de cifrele globale semnificative, fără îndoială, constatăm că unele întreprinderi au rămas datoare, mai mult sau mai puțin, la unele capitole ale planului de stat. Avem încă restanțe la un număr de 15 dintre principalele sortimente ce se produo în județul Iași, ceea ce implică restanțe corespunzătoare și la livrările către beneficiari, diminuînd și ceilalți indicatori economico-financiari la nivelul județului. în această postură se situează Uzina mecanică Nicolina — cu restanțe la boghiuri și reparații de vagoane, Întreprinderea de produse ceramice și Fabrica de mobilă.Chiar dacă față de anii precedenți activitatea din construcții s-a îmbunătățit, totuși și în acest an s-au înregistrat ritmuri scăzute de execuție și rămîneri în urmă față de grafice, mai ales pe șantierele fabricii de produse lactate, complexului pentru creșterea și ingrășarea porcilor, la centrala telefonică din Iași și la lucrările Direcției de radio și televiziune. Pe de altă parte, unitățile de construcții — în special întreprinderea nr. 4 construcții-montaj și Trustul local de construcții — n-au reușit nici în acest an să se încadreze în indicatorii financiari planificați, avînd importante minusuri la capitolul eficiență economică.Este foarte adevărat că aceste deficiențe vizează și. activitatea organelor și organizațiilor de partid, a comitetelor de direcție din a- ceste unități, care n-au stăruit să se realizeze integral măsurile tehnico-arganizatorice .adoptate de adunările generale ale salaria- ților în vederea unei producții ritmice, conform cu prevederile de plan. Aceste neajunsuri sînt mai evidente pe șantierele de construcții și la Uzina mecanică Nicolina, unde aparatul tehnico-ingineresc a fost cu totul insuficient antrenat la elaborarea și aplicarea unor studii care să determine îmbunătățiri radicale in procesul de producție, să asigure valorificarea integrală a potențialului tehnic și uman de care dispun.Neîndeplinirea unor sortimente de către anumite întreprinderi este generată și de modul defectuos în care se îndeplinesc planurile de cooperare, de intervenția neeficientă, uneori lipsită de operativitate, a unor ministere și organe centrale. Semnalam, de exemplu, greutățile provocate de Uzina de vagoane Arad și uzina „Progresul" Brăila, care nu au livrat la timp uzinelor mecanice din Iași și din Pașcani piese de schimb și subansamble de care depindea realizarea unor sortimente destinate exportului și a unor utilaje pentru sectorul construcțiilor de drumuri. Dar nu avem în vedere numai nerespectarea termenelor de livrare, ci și calitatea produselor, care de multe ori au fost refuzate sau returnate pentru remedieri.Uzina pentru prelucrarea maselor plastice din Iași, în ciuda tuturor eforturilor, va încheia anul 1969 cu o restanță la producția globală de circa 50 milioane lei, fapt ce va avea consecințe negative asupra livrărilor către unii beneficiari interni și externi. Ministerul Industriei Chimice cunoaște această perspectivă, însă n-a asigurat cantitățile necesare de materii prime necesare pentru Îndeplinirea integrală a planului de producție. Uzina ieșeană

' ■așteaptă; încă «din Iulie a.c., să 1 șe onoreze integral repartițiile de . P.V.C. și polietilenă, dar se pare că așteaptă zadarnic. Pînă acum restanța a atins peste 3 200 tone la polietilenă și 300 tone la P.V.C., iar pentru luna decembrie asigurarea materiei prime continuă să fie incertă.în general, apreciem relațiile eficiente statornice între ministere și unitățile subordonate aflate pe teritoriul județului. în cadrul acestor relații directe s-au rezolvat cu operativitate multe probleme. Dar, nu rareori, la sesizările întemeiate ale biroului comitetului județean de partid, privind unele greutăți a căror rezolvare depășește competența și posibilitățile întreprinderilor, am primit din partea ministerelor de resort răspunsuri de loc convingătoare, în unele cazuri chiar formale. Este concludent în acest sens, următorul exemplu. Pentru amplificarea cu 50 MW a centralei electrice de ter- moficare din Iași, cu termen de dare în funcțiune trimestrul III 1970, — amplificare impusă de acoperirea necesarului de utilități la întreprinderile din zona industrială — Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini a prevăzut în contract livrarea unui cazan de 420 tone/h și a unui turbogenerator de 50. MW în trimestrul III 1969. Deși am semnalat în repetate rînduri faptul că uzinele furnizoare tergiversează lucrările de construcție a acestor echipamente, în prezent ni se comunică, de către același minister, amînarea termenului de livrare a cazanului în trimestrul IT970, iar a turbogenera- torului în trimestrul III 1970, ceea ce amînă cu un an darea în funcțiune a noii capacități. Nici Ministerul Energiei Electrice n-a acționat cu perseverența cuvenită, mul- țumindu-se să ne comunice răspunsul M.I.C.M. Fapt este că unitățile din zona industrială a lașului contează pe utilitățile programate a li se livra în plus. în cursul anului viitor. Aburul tehnologic nu va putea fi înlocuit prin nici un fel de adrese și. justificări. De asemenea, o capacitate de circa 700 mii mp țesături de mătase nu va intra în funcțiune în acest an, deoarece uzina „Unirea" din Cluj nu livrează 68 războaie automate. Ambelor ministere — Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și Ministerul Industriei Ușoare — li s-au semnalat aceste restanțe, dar răspunsurile primite nu sînt de natură să garanteze îndeplinirea planului de extindere a capacității țesătoriei de mătase „Victoria". Totodată, din partea Ministerului Industriei Materialelor de Construcții așteptăm o intervenție mai operativă și competentă la întreprinderea de produse ceramice, recent intrată în funcțiune, în vederea eliminării unor neajunsuri din proiectare, corelării dotării tehnice cu prevederile procesului tehnologic și completării tuturor utilajelor necesare.In ansamblul economiei județului nostru sînt create premise pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1969 și condițiile pregătitoare pentru buna desfășurare a activității productive din primele zile ale anului 1970. Biroul Comitetului județean de partid a analizat cu factorii de răspundere din toate întreprinderile situația existentă, stabilind totodată direcțiile și obiectivele principale spre care trebuie îndreptate eforturile colectivelor în viitorul apropiat. Alături de măsurile politice, tehnice și organizatorice întreprinse pe plan județean, îmbunătățirea asistenței tehnice și intensificarea sprijinului operativ din partea organelor centrale vor asigura, pe temeiul faptelor de pînă acum, succese importante tn Înfăptuirea planului pe anul care vine, ulti
mul din actualul cincinal.
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Privifi cu atenție cadranul. Nu
mai intre orele 16—21, se înre
gistrează mai mult de o treime 
din totalul accidentelor.
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Cooperativa agricolă de producție Brăhășești (județul Galați) a avut, pînă la sfîrșitul lunii trecute, o cantitate de 30 (treizeci) vagoane de lucernă amestecată cu vrej de mazăre. Normal, cooperatorii au vite și se pregătiseră pentru iarnă. Acum însă — cenușa s-a ales de munculiță lor 1 Știrea ne-a sosit de la comandamentul pompierilor, care specifică, printre altele, că nu se cunosc cauzele incendiului și pierderile. Admitem că nu se cunosc cauzele, dar pierderile ne clare. Adică 300 tone care parcă nici n-ar fi Tocmai de aceea vă și zăm la modul cel mai

Potrivit legii, actele medico- 
legale privind infracțiuni de o- 
mor, loviri sau vătămări '■ Jd 
cauzează moartea se trimit co
misiei de control și avizare 'de 
pe lingă Institutul de cercetări 
științifice medico-legale „Prof. 
dr. Mina Minovici" din Bucu
rești, care are obligația să se 
pronunțe in termen de 10 zile. 
Iată insă că in multe cazuri 
trec nu 10 zile, ci 10 luni, timp 
in care cauza penală nu poate 
fi soluționată. Exemple: actul 
medico-legal in cauzele privind 
pe Floarea Virginia (trimis la 
20 noiembrie 1968), Oprea Vasile 
(15 mai 1969) Baboi Florea (18 
august 1969) ?i multe alte cauze 
aflate in curs de urmărire pe
nală la Procuratura județeană 
Prahova — și probabil, și la alte 
procuraturi județene. Așa stînd 
lucrurile, soluția pare... simplă : 
sau să se desființeze comisia, 
pentru a se respecta legea — 
sau să se respecte legea, 
ințindu-se o comisie care 
facă datoria.

satulLa căminul- cultural din Plăieșu (Neamț) a avut loc un proces public. Frații Ion și Gheorghe Oglinjeanu, foști sa- lariați la o întreprindere din Tg. Neamț, au fost judecați pentru furt calificat. Cu cîteva săptămîni în urmă, cînd pe tarlalele cooperativei agricole din Timișești se aflau grămezi de cartofi, el au descins într-o noapte cu ..gazul" întreprinderii, furînd 1 ooo kg de cartofi. Atît a încăput în mașină; Dar la jumătatea drumului mașina a rămas în pană de curent. Cu această ocazie au fost surprinși de către organele de control. Pentru furt în dauna avutului obștesc, frații Oglinjeanu au fost condamnați la cite trei ani închisoare corecțională. In sentința dată de tribunalul județean se apreciază că infractorii au profitat de poziția în afară de sat a tarlalei și de neatenția celor chemați să asigure paza avutului obștesc. Aprecierea constituie un motiv de reflecție pentru conducerea cooperativei din Timișești. Pentru ea și pentru toate celelalte nități agricole cooperatiste.

In primele zece luni ale aces
tui an s-au înregistrat 4 452 ac
cidente de circulație. Grupate pe 
zile, ele se prezintă astfel;

Luni , i 

Marți . 
Miercuri 
Joi 
Vineri 
Simbătă 
Duminică

S-ar părea ci simbăta 
ziua cea mai „rea". Dar, aten
ție, numărul accidentelor este 
„repartizat" aproape în mod e- 
gal pe zile, și, ceea ce este mai 
important, sint prea multe.

cu
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Nicolae Dragoș : Aș începe, 
tovarășe Aurel Dragoș Muntea
nu, afirmind că prin ope
ră și atitudinea față de e- 
venimente, scriitorul se defi
nește pe sine in raport cu lu
mea. Condiția scriitorului se 
schimbă in funcție de epoca in 
care trăiește, de ideile pe care 
le slujește. Care este, după opi
nia dv. condiția scriitorului 
azi ?Aurel Dragoș Munteanu : Romanticii creaseră la începutul secolului trecut un tip de existență artistică abstrasă din lume, contemplînd cu detașare evenimentele și oamenii. Ei au impus, astfel, în literatură tipul „geniului" care se reclamă de la alte realități decît cele imediate. Astăzi, artistul este solicitat de lumea înconjurătoare căreia i-a descoperit marile dimensiuni. în acest fel el reia o mare tradiție — aceea a scriitorului cetățean care a populat, de pildă, cetatea grecească sau a făcut podoaba „sutei a optsprezecea", marele secol al luminilor. De, aceea scriitorul actual se exprimă în mod diversificat, în funcție de solicitările diferite ale lumii, asigurînd coerența ipostazelor sale prin unitatea de structură a personalității. Aș mai remarca un fapt esențial : în zilele noastre, cum este și firesc, majoritatea autorilor își domină opera, personalitatea vie fiind uneori mai interesantă decît pagina tipărită, lă- sîndu-ne numai să bănuim toate virtualitățile pe care Ie include. Abia tîrziv. — după încheierea operei, de multe ori — putem face apel strict la mărturia literară. Sintetizînd cele spuse mai sus, scriitorul actual este angajat cu toată ființa sa în mod multiplu, este implicat și dator ca artist, ca om, ca cetățean realităților 'țării sale, efortului de construcție socialistă, de înflorire multilaterală a patriei.N.D. : Pentru a-și domina o- 

pera, pe lingă un puternic ta
lent, pe lingă o limpede con
știință artistică, cred că scriito
rul trebuie să aibă sentimentul 
culturii, respectul creației spiri
tuale a înaintașilor...

A. D. M.: Desigur! Scriitorul de azi este un intelectual de formație sistematică. Scriitorul modern se află In situația de a moșteni tradiții, de a fi expresia unui cosmos spiritual constituit pe care trebuie să-1 cunoască foarte bine. Este greu de închipuit un scriitor semnificativ pentru literatura română actuală care să nu fi parcurs cele mai importante opere ale literaturii române de la cronicari pînă la Liviu Rebreanu sau la un alt mare exponent al spiritualității românești. Repet, nu lecturi în- tîmplătoare ci temeinice, căutînd să distingă tendințele adinei ale literaturii noastre. O pildă exemplară de asemenea lectură se află în opera lui Călinescu, sintetizată în eseul final din marea istorie a literaturii, des-, pre specificul naționali In ăl doilea rînd, scriitorul actual este de neînchipuit în afara marilor valori literare ale umanității, de asemenea, considerate sistematic. Mai mult decît orice sînt împotriva lecturilor în- tîmplătoare ; ele falsifică imaginea noastră despre artă, duc la concluzii pripite iar în practica artistică adesea la rătăcire și la irosirea eforturilor. în acest sens, cred, că folositoare este îndeosebi frecventarea a- siduă a clasicilor, care ne oferă o meditație perenă asupra condiției u- tnane. N.D. : Dar se afirmă, citeoda- 
tă, că împovărat, copleșit de lec
turi, scriitorul tînăr riscă să 
nu-și mai afle originalitatea.

A. D. M.: In legătură cu aceasta Îmi amintesc de cuvintele lui Charles Andler, despre un filozof modern care a început să-i studieze cu și mai multă asiduitate pe clasici în clipa cînd a simțit că izbucnește propria lui originalitate. Numai în compania marilor valori avem măsura tentativei noastre artistice, numai vecinătatea piscurilor poate să educe cum trebuie aspirația noastră spre înălțimi. Amiel spunea în jurnalul lui că dorința ostentativă de a fi original nu este de bună calitate intelectuală Nu vreau să fiu considerat un conservator, dar mai amintesc o opinie de autoritate, aceea a lui Călinescu, care spunea că marele scriitor, scriitorul clasic, urmărește genul refuzînd particularul lipsit de semnificație. Să fim liniștiți, nu trebuie să căutăm cu orice preț originalitatea, ea se impune atunci cînd există în mod real. Un scriitor care are sub ochi o lume la care se referă prin fiecare rînd al operei sale, dacă este posesorul unei mari vocații, va fi și original, fără a epata, fără a rupe în mod inutil continuitatea eforturilor spirituale. Precizînd aceste lucruri cred totuși că efortul scriitorului este unul orientat către nou, că opera sa, în măsura în care este izbutită, este esențialmente novatoare.N.D. ; Am întilnit undeva ob
servația că preocupați obsesiv de 
„sincronizarea" operei lor cu cea 
produsă in alte părți, unii autori 
uită că aceasta nu trebuie să du
că la îndepărtarea de realitățile 
cărora le sînt martori.

I A. D. M. : Este firesc ca un scriitor să fie atent la eforturile confraților săi de pe alte meridiane. Citesc cu pasiune ceea ce scriu colegii mei din întreaga lume și cred că este normal să ne integrăm într-o tendință mai generală a literaturii. Scriitorul de azi se adresează unui public care cel mai adesea depășește comunitățile restrînse. De asemenea, ceea ce apare

răspunde unor tendințe publicului, ale oamenilor adresăm. Cînd sintem orgolioși spunem că ne adresăm omului în general. Nu putem rămîne în afara evoluției modalităților de expresie artistică, fiindcă ele nu sînt întîmplă- toare. Dar, de asemenea, nu putem prefera lipsa de criterii în receptarea valorilor străine. Și care ar putea să fie criteriul dacă nu propria noastră tradiție și propriile noastre predispoziții artistice, determinate de realitatea istorică la care participăm. Lipsa criteriilor poate determina o anumită nesiguranță asupra valorilor, asupra a ceea ce este esențial. îmi amintesc că fiind student și studiind la Cluj istoria presei românești, am evocat, atunci, traducerile masive făcute în secolul trecut sub îndrumarea lui Heliade Rădulescu. Nu mi-a venit să cred . într-o perioadă în care Stendhal sau Balzac își publicau romanele noi preferam prozatori obscuri de care astăzi nimeni nu mai știe, inovatori la modă pe atunci, acordînd foarte puțină atenție acestor titani Spunîna toate acestea nu vreau să minimalizez activitatea lui Heliade ci să atrag doar atenția asupra faptului că problema cunoașterii altor literaturi este foarte delicată și) că nu este deloc ușor să distingem orientarea profundă a unui fenomen

adinei ale cărora ne N.D. : Desigur, lumea capita
listă ascunde sub aparența de 
prosperitate (și cum se 
vorbi de prosperitate în 
dițiile gravelor inegalități 
claie ?) contradicții ireconcilia
bile. Inechitatea, obsesia războ
iului, competiția inumană 
tru escaladarea ierarhiei 
le, lipsa unei perspective 
pra destinelor umanității fac ca 
in conștiința unor scriitori să 
se consolideze o viziune tragică 
ori decepționistă asupra lumii. 
In cazul unor mari talente, o 
asemenea viziune a făcut să a- 
pară opere remarcabile. Dar nu 
cred, chiar in acele condiții 
specifice, că decepționismul poa
te fi soluția unică a scriitoru
lui. Marii oameni de artă nu 
și-au pierdut niciodată încre
derea in viitor, în izbinda ra
țiunii umane.

poate 
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st) -

pen- 
soda- 
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■A. D. M. : N-aș putea să apreciez exact situația 7 confraților mei din Occident. Probabil că o anumită orientare pozitivă a concepțiilor artistice, a literaturii (folosesc expresia orientare p.ozitivă în sensul căutării unor situații constructive) există și acolo. Mă gîndesc îndeosebi la marea aderență a unor scriitori foarte reputați față de mișcările pro-
Interviul nostru cu scriitorul 
AUREL DRAGOS MUNTEANU

ess

plină de abnegație a concetățenilor noștri, a idealurilor lor socialiste Dacă vom reuși sau nu, vor aprecia generațiile de mîine! Ceea ce trebuie să nu uităm niciodată este că nu vom putea disimula nici una din slăbiciunile noastre. Principala condiție ar fi să nu ne îndepărtăm nici un moment, de Ia adevărurile lumii care ne înconjoară, de la realitatea superioară a socialismului, de la principiile clasicilor marxismului, 'care își află aplicarea creatoare în politica consecventă, înalt patriotică a Partidului Comunist Român.Partidului Comunist Român.

și poporului

literar din alte părți. Un exemplu fericit este cel oferit de poetul Ion Pillat care a intuit anumite valori fundamentale înainte ca ele să se impună în propria lor țară. Deci, în acest domeniu — ca de altfel în toate care privesc arta — propria noastră structură este cea care trebuie să ne călăuzească — Împreună cu studiul atent și cu meditația susținută asupra tuturor tentativelor artistice. Ne poate ajuta în mod esențial considerarea istoriei actuale, cercetarea implicațiilor pe care le are ea în eVoluția omului contemporan, a universului său moral și intelectual fiindcă, este știut, arta nu există în afara oamenilor determinați istoricește. N.D. ; Am văzut recent filmul 
lui Antonioni, in care cred a se 
fi intenționat — simplific, desi
gur ! — o demonstrație cu mij
loace de înaltă artă, a ideii că, 
in condițiile orinduirii ca
pitaliste, realitatea este dură, 
violentă, construită pe pe
ricole imprevizibile și minciună, 
că salvarea și-o poate afla o- 
mul prin fuga în. imperiul ima- 
ginației. A transmite, intr-un 
film românesc, universul lui An
tonioni, soluțiile lui artistice — 
decurgînd din situațiile-sim
bol prezentate — înseamnă, aș 
spune, a nedreptăți flagrant o 
realitate cu totul opusă lumii 
filmului luat ca exemplu. Nu 
cred că se pot da in orice par
te a lumii aceleași soluții pen
tru om.

A. D. M. : Este greu ca eu să dau soluții pentru om. Doar cei care vor lua odată în considerare viața mea vor putea, eventual, să găsească sau să nu găsească soluții în propria mea conduită. In ceea ce privește adevărurile artistice, cred că ele nu trebuie contemplate fragmentar, nu trebuie adoptate pe baza experienței unei opere particulare. Omul este o ființă stenică. Capacitatea lui de a trăi dezolarea și de a i se împotrivi este o mare realitate a existenței. Cred că acesta este mesajul marii arte. Ea ne face mai lucizi, ne descoperă adevărurile condiției noastre și, în același timp, ns dă energie pentru a o trăi și, nu o dată, chiar pentru a fi fericiți. Există în opera oricărui mare ar-, tist, cît de completă ar fi tensiunea ei tragică, petele de lumină, căldura sufletului omenesc, micile bucurii Omul nu poate fi înconjurat numai de culoarea neagră fiindcă își pierde ochii. Nu se poate trăi numai din considerarea minciunii și nu întîm- plător se exprimă imagistic nașterea omului prin ridicarea ochilor lui din pămînt către stele. Cred că omul trebuie să aibă încredere în sine și să încerce ameliorarea naturii sale. De altfel, creatorii pe care-i subînțelegeați numindu-1 pe Antonioni sînt mai mult moștenitorii unei lumi pe care nu ei au construit-o. Ei erau în situația de a conserva anumi'e valori descoperind, într-o bună zi, că nu mai au ce r* - ->---- -  -omul pe care mai există, că ruină. Noi ne tuație. Sintem crea o lume nouă, pe baze sociale, o lumi) a socialismului, a izbînzii muncii libere și a dreptății. Printr-un e- fort plin de noblețe și de semnificație, angajînd omul în esența sa. Ne aflăm într-un moment istoric cu semnificație adîncă. aproape ontologică, influențînd poate însăși esența ființei noastre. Altele sînt resorturile lui „homo constructivus" — omul societății noastre dinamice, creatoare, decît ale omului crepuscular. Nu poți să vrei o lume nouă, dacă nu ai încredere că ea poate să ia naștere intr-adevăr și să dureze, o lume mai bună, mai dreaptă. Ce scriitor s-ar putea exclude de la o asemenea tentativă umană !?

testatare, la îmbrățișarea de către ei a cauzei popoarelor în curs de eliberare, la protestul continuu față de mijloacele de alienare De asemenea, am în vedere faptul că procesul is'o- ric actual nu este încheiat, că meditația unor scriitori asupra lumii noastre este departe de a-și fi precizat concluziile. In orice caz, remarc cu plăcere faptul că toți marii scriitori actuali fac parte din stingă politică și că toate evenimentele politice însemnate i-au găsit pe aceeași parte a baricadei. Nu cunosc extrem de bine orientarea tinerilor scriitori, acei de vîrsta mea — să spunem. Este firesc, difuzarea lor urmează căile succesului literar. Bănuiesc însă, avînd în vedere înclinațiile tineretului actual, în general, că ei nu fac excepție de la cele spuse mai sus. Doresc apoi să insist asupra faptului că angajarea scriitorului despre care am mai vorbit în cursul discuției noastre este în primul rînd una de natură politică. Nu cred că un scriitor actual, de oriunde ar fi el, poate să ocolească domeniul politicii, poate să nu aibă atitudini în acest sens, pentru bunul motiv că omul actual trăiește într-un univers politizat, pentru că politica reprezintă azi principalul resort al acțiunilor sale. Iar politica scriitorului trebuie să fie una îndreptată către om, către interesele sale fundamentale.
N.D. : Scriitorul român are 

marea șansă ca, trăind intr-o 
țară în care se făurește socia
lismul, să fie chemat de insăsi 
politica țării, a partidului ia 
slujirea omului, • a intereselor 
sale fundamentale.

A.D.M.: Politica pe care o face astăzi un scriitor în țară Ia noi răspunde cred propriilor sale înclinații. Așa cum am mai spus, ne aflăm în condițiile de creare a unei lumi de care vom fi responsabili în fața generațiilor viitoare. Soluția este ca fie. care scriitor să rămînă fidel structurii sale, adeziunii sale față de munca

N.D. : Iar pentru aceasta tre
buie să slujim cu scrisul idealu
rile umaniste, care, în condițiile 
noastre istorice, evident superi
oare, s-au îmbogățit, au obținut 
dimensiuni noi.A.D.M. : In general, scriitorului ti sînt mai puțin la îndemînă propozițiile abstracte despre om și condiția lui ; el exprimă adevărurile sale prin operă dar fiindcă am acceptat posibilitatea și chiar necesitatea reflecției sale teoretice voi formula în cîteva cuvinte mai explicite esența atitudinii mele. Omul este pentru scriitor alfa și omega, de la el pornește și la el revine oricare din demersurile sale. Omul gîndit în mod plastic ca un cosmos viu. Marx spunea că a fi radical înseamnă a merge la rădăcină, iar pentru noi rădăcina este omul. Avatarurile istoriei moderne, evenimentele patetice ale acestui secol au întărit în conștiința omului credința că atunci cînd interesele sale fundamentale nu sînt respectate, cînd sînt transgresate frontierele umanității se nasc cei mai oribili monștri. De aceea, scriitorul actual — cu atît mai mult unul dintr-o țară socialistă care statuează umanismul ca politică de stat— nu poate să fie decît un militant al idealurilor celor mai omenești, un luptător pentru împlinirea lor. In țara noastră, politica generală a P.C.R. a urmărit în mod consecvent Crearea unui cadru adecvat expansiunii libere a forțelor creatoare, idealizarea unei umanități autentice. Cred că acest proces își va găsi ecoul firesc în artă, așa cum se exprimă el, cu mijloacele sale specifice, urmînd febrilitatea și contradicțiile vieții însăși.N.D. : De fapt, la Congresul al 
X-lea al partidului, cuvintele a- 
dresate creatorilor '
veau tocmai darul de a-i 
demna la făurirea unor 
destinate slujirii unei umanități 
autenticeA. D. M. : Obligația elementară a scriitorului mi se pare, aceea de a fi prezent în lume prin opera sa, prin scrisul său de zi cu zi, prin participarea la evenimente, într-un cuvînt, prin întreaga sa personalitate. Realitatea în care trăim este condiția noastră fundamentală, isțoria actuală a țării noastre este propria noastră istorie. Nu putem să ieșim din propria noastră istorie, cum spunea Hegel, decît dacă am încerca să ieșim din propria noastră piele. Dezideratele formulate la Congresul al X-lea al partidului privind condițiile concrete ale activității noastre fac parte integrantă din programul vast de construcție a țării, program pe care— asemenea întregului popor — ne simțim datori și onorați să-1 slujim cu toții ca scriitori și ca cetățeni, prin faptele și cărțile noastre. Crezînd în om, în rosturile sale, este firesc să-1 sprijinim în dorința sa de a fi mai uman, cum spunea Marx, întărind în el trăsăturile sale cele mai autentice. Literatura nu trebuie numai să-1 exprime pe om, ci și să-1 sprijine, să-1 determine să aspire către perfecțiunea morală. Frumosul era pentru grecii antici o formă supremă a moralei. Cred că așa trebuie să fie și pentru omul de azi și de mîine, omul unei lumi noi, socialiste.

La 7 decembrie se împlinesc 85 de ani de la nașterea unui strălucit fiu al poporului nostru, eminent om de stat și patriot înflăcărat, dr. Petru Groza. Profund atașat aspirațiilor de libertate, independență și progres social ale poporului român, dr. Petru Groza și-a închinat întreaga viață luptei pentru triumful acestor aspirații, al căror purtător de stindard a fost Partidul Comunist Român. Petru Groza a adus o remarcabilă contribuție la instaurarea și consolidarea regimului democrat popular, Ia construirea orînduirii noi, socialiste în România.S-a născut și și-a petrecut copilă-; ria pe meleagurile Hunedoarei, apoi pe cele bănățene. Năruirea imperiului de eliberare națională a popoarelor, l-a

Național Român al Reuniunii Universale pentru Pace, înființat pe baza hotărîrilor Congresului Mondial pentru Pace ținut la Bruxelles în septembrie 1936.In anii întunecați ai dictaturii fasciste, ai aservirii României de către Germania hitleristă și ai războiului antisovietic, cînd clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea progresistă se ridicau la luptă pentru salvarea ființei naționale a poporului, dr. Petru Groza a participat intens la activitatea forțelor patriotice în frunte cu P.C.R. pentru răsturnarea regimului antonescian, scoaterea țării din război și alăturarea ei Ia coa-

muncitoare « __________  ________ ■ apr®- ridicînd steagul luptei de de sub exploatare, a știut sub steagul lui, alături muncitorească, toate țărănești care au urmat mereu

austro-ungar, sub loviturile luptei

de artă a- 
in- 

opere

găsit în rîndul participanților ac- I tivi la realizarea unirii Transilvaniei cu România, numele său figurînd prin- ■ tre componenții Marelui Sfat Național constituit în 1918 la Alba Iulia. După înfăptuirea acestui memorabil act istoric, a fost ales de 5 ori deputat in parlamentul României și a ocupat de două ori funcția de ministru.Nutrind convingeri profund democratice, nu s-a putut împăca însă cu politica antipopulară a claselor ■ dominante. Afinitatea profundă cu soarta poporului îl determină să caute „o nouă orientare care să corespundă intereselor reale ale poporului român". In atmosfera puternicelor frămîntări sociale din timpul crizei economice din 1929— 1933, el se alătură din toată inima luptei forțelor sociale înaintate ■ ale țării. Sub conducerea sa a luat naștere atunci Frontul Plugarilor, organizație politică democratică a maselor țărănești, care avea să joace un rol important în cimentarea alianței muncitorești-țărănești.In condițiile cînd fascismul german a venit la putere, iar recrudescența forțelor, negre ale reacțiunii în via- tihitlerist la care au aderat ța politică și socială a devenit pretutindeni evidentă, cele mai înaintate forțe ale societății noastre, și .în primul rînd P.C.R., s-au ridicat cu fermitate împotriva pericolului fascist. pentru salvgardarea intereselor I naționale. In aceste împrejurări, spiritul democratic al dr. Petru Groza, conștiința sa patriotică îl apropie tot mai mult de partidul comunist. în care vedea forța politică hotărîtă să apere cu consecvență. drepturile și libertățile poporului. Apro- bînd întru totul linia politică și chemările P.C.R. de unire a forțelor democratice într-un larg front popular, dr. Petru Groza își aduce prețioase contribuții în acest sens. în decembrie 1935, Frontul Plugarilor a încheiat la Țebea un acord de luptă împotriva fascismului cu organizațiile democratice conduse de partidul comunist — Blocul democratic și MADOSZ-ul (Organizația Oamenilor Muncii Maghiari din România) — și cu Partidul Socialist (Popovici). Acționînd strîns unite, forțele democratice au mai puternice ciste, obținînd asupra lor o răsunătoare victorie în alegerile parlamentare parțiale de la Hunedoara și Mehedinți desfășurate la începutul anului 1936. Drept recunoaștere a meritelor în lupta împotriva fascismului, dr. Petru Groza a fost vicepreședinte al Comitetului

dat lovituri tot elementelor fas-

liția antihitleristă. în iunie 1943, din inițiativa partidului comunist s-au pus bazele Frontului Patriotic An- El.____ __ . o seriede. forțe patriotice, între care și Frontul Plugarilor, în fruntea căruia se afla și. în acele grele momente dr. Petru Groza. Prigonit pentru activitatea sa politică, arestat și aruncat în. închisoare, dr. Petru Groza nu a dezarmat nici un moment, rămî- nînd același credincios și neînfricat fiu al poporului, legat trup și suflet de năzuințele celor mulți.Nemărginita dragoste de patrie și popor, strălucitele calități de om politic și de stat ale lui Petru Groza s-au afirmat cu și mai multă vigoare în noile condiții, create după victoria insurecției armate din august 1944, cînd a fost deschisă larg pentru poporul nostru calea spre realizarea aspirațiilor sale de libertate, democrație și progres social. Dr. Petru Groza a desfășurat o activitate tot mai intensă și mai rodnică în cadrul Frontului Național Democrat, în rîn- durile căruia s-au unit în lunile următoare eliberării masele largi populare în lupta lor pentru un guvern democratic, pentru profunde prefaceri revoluționare. Situindu-se cu fermitatea, ce-i era dintotdeauna caracteristică pe ' poziția făuririi și întăririi alianței de luptă a muncitorilor și țăranilor, el arăta că : „plu- 
gărimea colaborînd cu proletariatul 
va așeza alte temelii țării".Garanția edificării noii orînduiri sociale, dr. Petru Groza a văzut-o totdeauna în conducerea poporului da

către partidul clasei munci „Partidul Comunist Român — cia el — eliberare să adune de mișcarea mișcările sîngerosului an 1907. Avem noi, cei mai vîrstnici, imaginea vie a întregii epopei, a luptei conduse de partidul clasei muncitoare pentru dreptate' socială și o viață mai bună".Identlficîndu-se întru totul cu politica profund patriotică a P.C.R., dr. Petru Groza, deși nu a fost membru de partid, s-a aflat tot timpul în rînd cu comuniștii, în aprigele bătălii sociale pentru înfăptuirea reformei agrare, pentru instaurarea puterii populare, pentru refacerea economică a țării. Stima și prețuirea de care se bucura din partea poporului au făcut ca în fruntea guvernului instaurat la 6 martie 1945 — primul guvern din istoria țării în care clasa muncitoare condusă de P.C.R. avea rolul precumpănitor — să fie ales președinte dr. Petru Groza. A îndeplinit funcția de președinte al guvernului timp de 7 ani. în această perioadă, din inițiativa și sub conducerea P.C.R., au avut loc evenimente de importanță istorică în viața țării, ca înlăturarea monarhiei și instaurarea Republicii, au fost înfăptuite profunde transformări socialiste : naționalizarea principalelor mijloace de producție, trecerea la industrializarea socialistă și la cooperativizarea agriculturii, înfăptuirea revoluției culturale etc.Ca o recunoaștere a meritelor sale deosebite în făurirea României socialiste, independente și suverane, la 2 iunie 1952 dr. Petru Groza a fost ales președinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale — organul suprem al puterii de stat din România, funcție pe care a îndeplinit-o cu cinste și înalt spirit de răspundere pînă la sfîrșitul vieții.Consacrîndu-și întreaga capacitate, puterea de muncă și energia creatoare țelului nobil — înălțarea edificiului societății socialiste — dr. Petru Groza a militat neobosit pentru înfăptuirea în toate domeniile de activitate a liniei marxist-leniniste a partidului comunist.Personalitate de înalt prestigiu internațional, bucurîndu-se de o deosebită reputație și apreciere în rîndul opiniei publice din numeroase țări, dr. Petru Groza a contribuit la, întărirea prieteniei și colaborării frățești a țării noastre cu Uniunea So- " vietică și celelalte țări socialiste, la dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toate țările indiferent de orîndui- rea lor socială și politică.Dr. Petru Groza, intelectual de o vastă cultură, a desfășurat de-a lungul întregii sale vieți o bogată activitate literară și publicistică, adu- cîndu-și un aport de seamă la dezvoltarea tradițiilor progresiste ale culturii noastre naționale, la cultivarea ideilor umanismului, democrației, păcii și prieteniei între popoare.Exemplul vieții dr. Petru Groza, al luptei sale pline de abnegație pentru libertatea și fericirea patriei, vor dăinui întotdeauna în inima și conștiința liste. cetățenilor României socia-

să păstreze deoarece voiau să-1 apere nu lumea lui a devenit o aflăm într-o altă si- puși în condiția de a

LA TEATRUL NAȚIONAL „I. L CARAGIALE"

Spectacole ale Teatrului
dramatic din BrașovAzi, în sala Comedia a Teatrului Național ,J. L. Caragiale" vor avea loc trei spectacole susținute de artiștii Teatrului dramatic din Brașov: „COLOANA INFINITĂ" — piesă de Angela

Plăti 0a ora 10,30) ; „GLORIA" — comedie în trei acte de Nicușoi Constantinescu (ora 16); „MICUL INFERN" — comedie în trei acte de Mircea Ștefănescu.Biletele s-au pus în vînzare la casa Teatrului National.

O inițiativă care-și va demonstra nu peste multă, vreme utilitatea, o dovadă că în domeniul' culturii se pot realiza multe lucruri frumoase cu condiția unei . investiții mai substanțiale de fantezie și ingeniozitate — iată atributele pe care și le vădește de la primul contact cu publicul și cu specialiștii expoziția „In sprijinul bibliotecilor", deschisă recent în pavilionul Casei de cultură din parcul Herăstrău.De fapt, cele două mari săli care stau la dispoziția vizitatorilor nu constituie ceea ce cu toții ne-am o- bișnuit să numim cu termenul general de expoziție. Mai mult decît atît, avem de-a face cu un fel de demonstrație practică întreprinsă de Direcția Bibliotecilor din C.S.C.A. și de Fondul de Stat al Cărții pentru a indica căile ce trebuie urmate în vederea modernizării activității miilor de biblioteci de pe tot cuprinsul țării. O modernizare care, fără a apela la transformări spectaculoase, la investiții grandioase, poate determina modificări de substanță. Argumente : sutele de exponate înșiruite într-o veritabilă demonstrație pe panouri, pe mese, pe stelaje...Poate fi biblioteca sătească un ferment al preocupărilor reale ale locuitorilor, devenind o instituție activă, dinamică în mediul rural ? Expoziția răspunde afirmativ. Și drept mărturie oferă un întreg sector cu cele mai variase materiale pentru colecții speciale ce nu ar trebui să lipsească din nici o asemenea instituție. Discurile, dîafil- mele, diapozitivele, sugestivele planșe vacuumate pe probleme agrare și hărți în relief din material plastic (practic inexistente în

| bibliotecile noastre), utilajele și mijloacele tehnice audio-vizuale (ușor de procurat de la întreprinderea producătoare — I.O.R. — dar despre existența cărora puține biblioteci au cunoștință), standul cu zeci și zeci de publicații ale diferitelor instituții, (în afara e- diturilor), publicații cum ar fi cele ale Institutului centrai de cercetări agricole, ale Centrului de documentare agricolă, indispensabile unei utile și eficiente propagande agrare, demonstrează că se poate oferi bibliotecilor un instrumentar cu adevărat științific pentru desfășurarea activității.Dacă la cele enumerate pînă acum adăugăm noul mobilier proiectat la I.P.C.T. (sînt expuse 74 de piese), imprimatele tipizate, absolut necesare în manipularea fondului de carte (49 de modele și variante), edițiile legate și prelucrate centralizat pentru circuitul de lectură etc., avem imaginea numeroaselor soluții

dr. ION SPALAȚELU

pe care le propune expoziția.Precizăm : pentru moment este vorba de propuneri care vor intra în producție doar dacă vor fi o- mologate de beneficiari. In acel moment, va fi însă nevoie de un sector special pe lîngă Fondul de Stat al Cărții, care să intermedieze relațiile între biblioteci și unitățile producătoare (sector cu a cărui înființare C.S.C A. s-a declarat de a- cord), va trebui ca toate instituțiile de care depinde realizarea proiectelor din expoziție (și în primul rînd Centrala industriei poligrafice) să-și respecte obligațiile asumate.Tn expoziție am admirat numeroase obiecte de uz biblioteconomie. Cînd le vom vedea și în biblioteci 7
Radu CONSTANTINESCU

Apostoli blonziDescoperiri recente aduc la lumina zilei pe făptașii odiosului asasinat de la vila Bel Air din Los Angeles. Cei ce l-au comis, o bandă de hippyes, tineri între 20—24 de ani, sînt produsul unei societăți dezumanizate, care se dovedesc a fi ei înșiși dedați unor preocupări antiumane.Fenomenul „hippy", cu multe implicații sociale și morale, a făcut și în presa noastră obiectul unor articole, conținînd opinii substanțial argumentate, desprinse din observarea directă a multiplilor factori ce i-au dat naștere și a consecințelor lui asupra tineretului și a vieții sociale.

Dată fiind complexitatea a- cestei mișcări, date fiind urmările ce se arată din ce tn ce mai grave pe plan social și moral, surprinde în unele reportaje, note sau însemnări de călătorie publicate în revistele noastre ușurința cu care sînt prezentate aceste mișcări,’ pe baza unor impresii de moment, lipsite de o privire adîncă atît asupra cauzelor cît și asupra consecințelor acestor atitudini de viață. Să ne explicăm : cînd cineva își propune să scrie despre „hippy", oricare ar fi mijloacele cu care o face, nu-și poate scuza inconsistența opiniilor prin limitarea Ia o simplă descriere

„literară" a spectacolului străzii. Prezentarea cu totul eronată a fenomenului, atît de mult discutat în înseși țările care I-au produs nu este acceptabilă. Șl totuși... In ultimul număr al revistei „Tomis“, scriitoarea Ana Barbu ne propune în însemnările sale „Copen- hague — la jolie", o fizionomie sui generis a tinerilor hippyes, cărora le închină un patetic imn de slavă : „tineretul autohton de ambele sexe (moda te face să-i confunzi, băieți și fete cu plete aproape Ia fel de lungi și la fel de blonde), prea frumoși tineri blonzi dintre care se recrutează probabil și populația hippy, somnolentă pe piatra încinsă de soare a cheiurilor, blonzi hieratici, apostoli moderni care, în așteptarea păstorului, își permit inițiative proprii ca cei trei flăcăi, hippy de nuanță socialistă, care au cucerit (!) o oază minusculă din mijlocul unui lac, declarînd-o proprietate obștească și republica păsărilor I Să fie ceva rău în asta 7“Dacă am lua de bună a- ceastă imagine serafică, demnă de o frescă bizantină cu heruvimi moțăind în așteptarea mal marelui lor pentru a le deschide porțile paradisului, am fi ademeniți să credem că blonzii pletoși ar fi cei mai nevinovați și cei mai puri

oameni din istoria umanității.Dar știrile pe care presa occidentală, rapoarte oficiale ale administrațiilor unor țări ni le zilnic ne dau exact inversă trandafirie din paginile revistei „Tomis". Crima, drogul, abjecția și perversiunea sexuală — toate aceste fapte ale „apostolilor moderni" fac o lume întreagă să se cutremure și să se întrebe tocmai asupra răului provocat de ei și nu invers, cum lasă a se înțelege epitetele gingașe cu care tînă- ra prozatoare constănțeană îi înconjoară, cu entuziasm de turist generos și concesiv.Ceea ce surprinde nu e numai faptul că asemenea însemnări de călătorie ră- mîn la învelișul pitoresc superficial dar și faptul că generalizarea pripită a e- senței unor fenomene este făcută de autori care nu le cunosc decît cel mult din- tr-o privire fugară și, deci, neconcludentă. Scriitorul, publicistul, nu este un turist grăbit, sedus de pitorescul aspectelor exterioare (în cazul de față nici cel puțin aparențele nu sînt seducătoare), ci caută să găsească dincolo de aparențe resorturile, cauzele și efectele unor fenomene sociale.
Emil VASILESCU

furnizează o imagine decît cea

Pentru rubrica noastrăScrisorile sosite pe adresa redacției din diverse colțuri ale țării conțin observații interesante, rele- vînd diverse probleme ale activității cultural educa-
tive a căror dezbatere de către forurile competente s-ar putea dovedi cît se poate de utilă prin consecințele ei.Astfel, studentul Alexan-

Munteanu din Iași, precizînd că urmărește cu interes articolele publicate în coloanele ziarului referitoare la activitatea editorială, semnalează — din perspectiva cititorului dornic să afle în librării cartea care îl interesează — unele inconsecvențe privind ritmicitatea aparițiilor. Corespondentul nostru se referă, pe bună dreptate, la întîrzierile ce i se par nejustificate în apariția unor volume din edițiile critice ale operelor unor clasici ai literaturii noastre (edițiile din N. Bălcescu, Al. Odo- bescu sau V. Alecsandri inițiate de Editura Academiei), Ia absența din colecția „Scriitori români" (Editura pentru literatură) a operei unor scriitori de prestigiu precum B. P. Has- deu sau Lucian Blaga, la a- mînarea apariției unor cursuri universitare (tipărite de Editura didactică și pedagogică) cu mult peste termenul anunțat inițial, așa cum s-a întîmplat recent cu un curs de limbă franceză contemporană, a- nunțat în februarie 1969, dar apărut abia în luna octombrie.O sugestie interesantă formulează și Traian Dumitrescu din București care, evocînd tradiția vechilor cafenele literare, se întreabă dacă aceste tradiții nu ar putea fi reînviate cel puțin în principalele centre culturale ale țării. Bineînțeles că acest lucru ar fi posibil cu condiția ca slujitorii lui Mercur să dea dovadă de mai mult spirit de inițiativă, convinși fiind că o asemenea modalitate „comercială" ar fi rentabilă și pentru unitățile special profilate dar și pentru cetățean care și-ar putea petrece astfel o parte a orelor libere mai util, într-o ambianță civilizată.
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Prezentarea de condoleanțe 
în legătură cu încetarea din viață 
a mareșalului Kliment Voroșilov

TELEGRAME Cronica zilei

_ La sediul Ambasadei Uniunii Sovietice a avut loc sîmbătă dimineața solemnitatea prezentării de condoleanțe în legătură cu încetarea din viață a mareșalului Kliment Voroșilov.La ora 10 a sosit delegația de partid și de stat a Republicii Socialiste România, alcătuită din tovarășii Emil Bodnaraș, membru al Comitetului E- xecutiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte ai Consiliului de Stat, general-colonel Ion loniță, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul forțelor armate, Vasile Patilineț, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al P.C.R., George Macovescti, prim-ad- junct al ministrului afacerilor externe, și Coriolan Atanasiu, ambasador, șeful Protocolului de stat.După ce au prezentat condoleanțe însărcinatului cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice, V. S. Tikunov, membrii delegației au păstrat un

moment de reculegere în fața portretului îndoliat al lui Kliment Voroșilov și au semnat în cartea de condoleanțe.Au mai prezentat condoleanțe delegații ale Marii Adunări Naționale, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Forțelor Armate, Uniunii Generale a Sindicatelor, C.C. al U.T.C. și Uniunii asociațiilor studențești, A- sociației române pentru legături de prietenie cu Uniunea Sovietică, A- cademiei militare, Comitetului organizatoric al veteranilor din războiul antifascist, garnizoanei militare București, oamenilor muncii și elevilor din Capitală.De asemenea, la sediul Ambasadei U.R S.S. au venit pentru a prezenta condoleanțe șefi de misiuni diplomatice, atașați militari și alțl membri ai corpului diplomatic acreditați la București, precum și o delegație de partid și de stat a R. D. Vietnam, care se află în țara noastră. (Agerpres)

Tovarășul Ștefan Voitec, președintele Mani Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, a primit o telegramă de mulțumire din partea tovarășului Dondogiin Țevegmid, președintele Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole, pentru felicitările transmise cu ocazia celei de-a 45-a aniversări a proclamării Republicii Populare Mongole.*Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, a adresat ministrului afacerilor externe al Republicii Algeriene Democratice și Populare. Abdelaziz Bouteflika, o telegramă de felicitare cu ocazia Zilei naționale a Algeriei.în răspunsul său, ministrul afacerilor externe al Algeriei a mulțumit călduros pentru felicitările transmise de către ministrul afacerilor externe al României,
vremea
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Abonamentele se primesc la toate oficiile și J 

ț agențiile P.T.T.R. de la orașe și sate, factorii poștali, i 
ț difuzorii de presa din întreprinderi, instituții, școli 
ț etc., precum și la chioșcuri de difuzare a presei.

Ieri In țară : vremea a continuat să 
se încălzească în toată țara. Cerul a 
lost variabil, mal mult acoperit în Ba
nat, Oltenia șl Moldova. In cursul 
după-amiezlt au căzut ploi în Banat șl 
vestul Olteniei. Ploi Izolate s-au mal 
semnalat în Crlșana, Maramureș, nor
dul Moldovei. Vîntul a prezentat In
tensificări locale în sudul țării. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila între 
1 grad la Cînipulung Moldovenesc șl 
18 grade la Tr. Măgurele. Local s-a 
semnalat ceață. In București : vremea 
a continuat să se încălzească. Cerul a 
fost variabil. Vîntul a suflat slab, pînă 
la potrivit. Temperatura maximă a 
fost de 17 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 8, 
9 șl 10 decembrie, In țară : vreme re
lativ călduroasă. Cerul va fi mai mult 
noros. Vor cădea precipitații locale, mal 
frecvente în jumătatea de nord-vest a 
țării. Temperatura în scădere ușoară, 
începînd din sectorul vestic. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
minus și plus 5 grade, Iar maximele 
între 2 șl 12 grade. In București : 
vreme în general umedă. Cerul va fi 
temporar noros, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vînt potrivit. Tempera
tura ușor variabilă.

Cu prilejul sărbătorii naționale a Finlandei, ambasadorul acestei țări la București, Kaarlo Veikko Măkelă, a rostit o cuvîntare la Televiziunea română, în seara zilei de 6 decembrie.Sub auspiciile Comisiei naționale române pentru UNESCO, sîmbătă s-a deschis Ia Ateneul Român expoziția documentară „Mahatma Gandhi — viața și mesajul său“. Expoziția face parte dintre numeroasele manifestări prin care a fost marcată în țara noastră aniversarea centenarului nașterii marelui fiu al poporului indian, aniversare înscrisă în calendarul Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură — UNESCO.în cadrul festivității inaugurale au luat cuvîntul acad. Andrei Oțetea, președintele Comisiei naționale române pentru UNESCO, și S. Thi- ruvengada Than, ambasadorul Indiei la București. Vorbitorii au evocat puternica personalitate a lui Mahatma Gandhi, larga rezonanță a ideilor sale, mesajul umanist lăsat omenirii de acest reprezentant de seamă al mișcării de eliberare și e- mancipare a Indiei.Printre persoanele oficiale prezente la deschiderea expoziției se aflau Mihnea Gheorghiu, prim-vicepre- ședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, precum și membri ai corpului diplomatic.
★Sîmbătă a părăsit Capitala Alexei Vladimirovici Romanov, președintele Comitetului pentru cinematografie de pe lingă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S., care, la invitația Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă,

a făcut timp de cîteva zile o vizită in țara noastră.în timpul șederii în România, oaspetele sovietic a discutat probleme de interes reciproc cu membri ai conducerii C.S.C.A., s-a întîlnit cu cineaști și alți oameni de cultură, a vizitat studiourile cinematografice din București și alte instituții de cultură.
★In parcul comunei Corbeni, din județul Argeș, a avut loc sîmbătă dezvelirea unei statui a domnitorului Vlad Țepeș, lucrare în granit a sculp- toriței Ecaterina Tudorache.La solemnitate au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, personalități ale vieții culturale, numeroși cetățeni ai comunei.In cuvîntul său, tovarășul Gheor- ghe Năstașe, prim-secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R., președintele Consiliului popular județean, a evocat personalitatea voievodului muntean.Sala de marmură a Casei Centrale a Armatei a găzduit sîmbătă seara parada modei poloneze, organizată de Direcția marilor magazine din cadrul Ministerului Comerțului Interior și Casa de mode „Moda Polska“ din Varșovia. Prezența în țara noastră a oaspeților polonezi constituie vizita de răspuns la parada modei românești, organizată în Polonia, în cursul lunii noiembrie, de marile magazine din țara noastră și Centrul de creație UCECOM, pe baza protocolului de colaborare tehnico-știlnțifică între ministerele de comerț interior din cele două țări.Colecția de modele va fi prezentată și în orașele Brașov și Cluj, !n zilele de 7 și respectiv 9 și 10 decembrie.(Agerpres)

FABRICA DE MOBILĂ „23 AUGUST" DIN TG. MUREȘ

cinema
Testamentul doctorului 
rCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;

Mabuse t 
16 ; 18,15 ;

în interesul păcii 
și securității 

in Europa și in lume
(Urmare din pag. I)

î 
î 
ț

**
**
*

Vă place Brahms 7 : PATRIA —
12 ; 15 ; 18 ; 21, FAVORIT - 10 : 

15,30 ; 18 ; 20,30.

•
9 ;
13;
• Operațiunea Lady Chaplin : RE
PUBLICA — 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.45 ; 21,15, BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, MELODIA —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
0 Jocul care ucide i LUCEAFĂRUL 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.45, 
FESTIVAL — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21.
• Blow-up s CAPITOL — 9,45
16 ; 20,45.
0 Să trăim pint luni t CAPITOL
18.30.
• Cind 
RIA — 
20,45.
0 Frații
10 ; 14,45 ;
® Noile aventuri ale răzbunătorilor i 
LUMINA — 8,45—16,15 In continuare ;
18.30 ; 20,45, _
13.30 ; 16 ;
0 Program
9 ; 10.
0 Corabia nehunilor: DOINA —
11.15 ; 14,15 ; 17,15 ; 20,15, DACIA —
8— 19,45 în continuare.
0 Mondo cane : TIMPURI NOI —
9— 19 în continuare.
0 Femela îndărătnică : FEROVIAR — 
9 ; 12 ; 15 ; 17,45 ; 20,30, EXCELSIOR 

1 — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, GLORIA 
- — 9,15 ; 12 ; 15,15 ; 18 ; 20,30.

0 Beru șl comisarul San Antonio : 
GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ;
20.30, AURORA — 9,30 ; 11,30 : 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Soarele vagabonzilor : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15,15 ;
17.45 | 20.

ie aud clopotele : VICTO- 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;

Karamazov t CENTRAL 
19.

FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 
18,15 ; 20,30.
pentru copil : DOINA —

— 9 ;

O Omul momentului t UNIREA 
15,30 ; 18.
• Noaptea : UNIREA
• Lupii albi ■ LIRA — 13,30 ;
VITAN — 15.30 ; 18 : 20,30, MOȘILOR
— 15,30.
e Răni vechi : MOȘILOR — 18 : 20,30. 
o Cit timp ești sănătos : LIRA — 
20,15.
o Război șl pace (seriile a Ill-a șl 
a IV-a) : DRUMUL SĂRII — 15,30 ; 19. 
a MorțII rămîn tineri : POPULAR — 
15,30 . 18 : 20,30.
a Căldura : COTROCENI
10 ; 20,30.
• Virldlana : BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
• Căsătorie din interes : PACEA — 
15,45 i 18 ; 20,15.
• La nord prin nord-vest : VOLGA
— 10—16 în continuare ; 19,30.
• Tigrul : VIITORUL — 15,30 ;
• Totul de vtnzare : VIITORUL —
20.30. s
• Baltagul : MIORIȚA — 9,30 ; 12 ; 
15,30 : 18 ; 20,30.
e Omul care valora miliarde : MUN
CA - 16 ; 18 ; 20.
• Angelica șl sultanul
— 15,30 ; 18 ; 20,15,
15,30 ; 18 ; 20,15.
• Mal periculoase 
TOMIS — 9,30—15,30 
18 ; 20,15.
• Stelele din Eger :
15,30 ; 19, PROGRESUL — 15,30 ; 19.
• Păpușa : ARTA — 10—16 in conti
nuare ; 19,30.
• In împărăția teului de argint : 
MODERN — 9 ; 11,13 ; 13,30 ; 16 ; 10,15;
20.30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.
• Sherlock
15,30 ; 18.
• Oameni
20,15.
• Moartea
— 15,30;

15,30 ;

18.

CRINGAȘI 
FERENTARI -

decit bărbații : 
in continuare ;

FLACARA

Holmes ! RAHOVA

împietriți I RAHOVA

unui birocrat: COSMOS 
18 ; 20,15.

0 Filarmonica de stat „George E- 
nescu- (Ateneul Român) : Concert de 
muzică populară românească dat de 
orchestra ,,Barbu Lăutarii" — 20. Di
rijori : Ionel Budișteanu și Florian 
Economu.
0 Opera Română : Prinț și cerșetor
— 11 ; Răpirea din seral — 19,30.
0 Teatrul de comedie :
10.30 ; 15,30 ; Dispariția Iul Galy Gay
— 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu) ; 
Candida — 10 ; Viteazul — 15 ; Strigoii i
— 20 ; (sala din str. Alex. Sahla) : \ 
Comedie pe întuneric — 15 ; 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Don Quljote — 10 ; La cior
ba de potroace - 15,30 ; Echilibrul 
fragil — 19,30 ; (sala Studio) : Cînd 
luna e albastră — '— ”.................
mande — 20.
0 Teatrul Mic : Ofițerul recrutot —
20.30 ; Carlota — 20.
0 Teatrul Gluleștl : Comedie cu ol
teni — 10 ; Pălăria florentină — 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Adresanțll 
necunoscuțl — 10 ; Cocoșelul neascul
tător — 16.
0 Teatrul evreiesc de stat : Transfu
zia — 11 ; Un șirag de perle — 20.
0 Studioul I.A.T.C. „I. L. Caraglale": 
Astă seară se improvizează —
15.30 ; 20.
0 Teatrul dramatic din Brașov (în 
sala Comedia a Teatrului Național 
„I. L. Caragiale") : Coloana infinită
— 10,30 ; Gloria — 16 ; Micul infern
— 19,30.
0 Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase'' 
(sala Savoy) : Cafeaua cu lapte de 
adio — 19,30 ; (sala din Calea Vic
toriei nr. 174) ; Femei, femei, femei
— 18.
0 Teatrul de revistă șl comedie „Ion 
Vasilescu" : București varietă — 10 : 
19,30.
0 Ansamblul „Cloclrlla" (la Sala 
Palatului) : Cîntece și dansuri româ
nești — 16 ; 20.
0 Circul de stat: Rapsodia suedeză 
— 10 ; 16 ; 19,30.

Nicnic

î 
I 
î

î

La 20 de aniFabrica de mobilă „23 August" din Tg. Mureș a împlinit 20 de ani de activitate. Manifestările prilejuite de acest eveniment au început sîmbătă, cu vernisajul unei expoziții de mobilă, deschisă în incinta fabricii.La adunarea care a avut loc, inginerul loan Florea, director general al Combinatului de exploatare și industrializare a lemnului, și sala- riați ai întreprinderii au vorbit despre realizările dobîndite în cei 20 de ani de activitate. S-a arătat, între altele, că în acest an fabrica produce de peste 10 ori mai multă mobilă de- cît în 1951. în același timp, productivitatea muncii a sporit de peste 6 ori.Colectivul sărbătorit a fost apoi salutat de tovarășul Nico.lae Vereș, prim-secretar al Comitetului județean Mureș al P.C.R., președintele Consiliului popular județean.într-o atmosferă de puternic entuziasm, cei prezenți au adoptat textul unei telegrame adresate Comitetului Central al partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, In care se spune, printre altele :

de activitate„Muncitorii, tehnicienii și inginerii fabricii de mobilă „23 August" din Tg. Mureș, întruniți în ședință festivă consacrată sărbătoririi a 20 de ani de existență a întreprinderii, îndreaptă gîndurile lor <le recunoștință către Comitetul Central al partidului, către dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru grija deosebită acordată dezvoltării puterii economice a țării noastre, creșterii prestigiului ei în lume, făuririi unui trai din ce în ce mai bun întregului nostru popor.Pregătind în aceste zile producția anului 1970, ultimul an al cincinalului, ne angajăm în fața Comitetului Central să nu precupețim nici un e- fort pentru ca sarcinile planului să fie îndeplinite in mod exemplar, să realizăm produse de calitate superioară, competitive pe piața mondială, cu cheltuieli materiale cit mai reduse, printr-o organizare științifică a producției și a muncii, dîndu-ne astfel contribuția Ia creșterea prestigiului mărfurilor românești peste hotare".

(Urmare din pag. I)felul de lume : ți cu colegi, și cu mai tineri, și cu mai vîrstnici. Am văzut că oamenii vor, la început, mult de la viață, fiecare în felul său. Cu timpul vor tot mai puțin. Cedează, puțin cite puțin.— Toți ?— Majoritatea, marea majoritate. Așa cred eu. .Și unii încep să cedeze foarte devreme, unii chiar la vîrsta noastră. Aceștia sînt „învinșii" primei clipe ; încep prin a se declara „hippy" și termină prin a se întreba „ce rost are viața ?"Fiindcă veni vorba : am văzut și pe la noi cîțiva hippies. Mi se pare o nerozie ; cum pot cîțiva tineri dintr-o societate socialistă să se proclame a- depți ai unui curent care neagă totul 1 Un hippy se rupe de familie, nu are profesie, disprețuiește munca și pe cei care muncesc, trăiește din cerșit. Curentul hippy este nu numai o negare a condiției sociale a omului, este o negare a condiției umane. Hippies ne cheamă Înapoi spre barbarie, spre grote.— E, intr-adevăr, aberant. Ei vor, cu orice preț, să fie mai răi decit sînt.— Toți am ascultat in copilărie basme și toți am vrut să fim Feți Frumoși. Nici unul n-a vrut să fie zmeu. Ce înseamnă asta ? Că omul se identifică cu principiul binelui, nu cu principiul răului și că dacă pe parcurs se Îndepărtează de bine, se Îndepărtează de el Însuși.— Și dacă are o serie de eșecuri 1— Pentru un om tare, pentru un adevărat om, e- șecul este un stimulent.— Eu am căzut de trei ori la admitere și de fiecare dată am jurat că nu mai dau șl anul viitor.
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PROGRAMUL I

t_ _ 8,00 — Deschiderea emisiunii —
«tf Matineul duminical pentru copil

șl tineretul școlar. 10,15 — Ora 
satului 0 Din 7 în 7 zile — știri 
șl reportaje din agricultură 0

WU11III,JM.lJllUUUU1.. 1,11191,11111 millimill'H M „Intr-un sat din Olt" — pagini
din monografia comunei Stoică- 

,___. ............neștl a cooperativei agricole
i^î?aSttâ 'ocal|tate care a împlinit 20 de ani de existență 0 Program 

muzical șl coregrafic susținut de ansamblul artistic „Oltul" al C.A.P. 
Stoicăneștl. 11,15 — Concert simfonic — In program : Simfonia în Re 
minor de Căsar Franck. Interpretează Orchestra simfonică din Boston 
— Dirijor Charles MUnch — Prezintă Dumitru Bughicl. 12,00 — De strajă 
patriei. 12,35 — Emisiunea în limba maghiară. 13,35 — Fotbal : Dinamo 
Bacău—-Rapid. Transmisiune directă de la Bacău. 16,30 — Realitatea ilus- 

19^° TeleJurnalul de seară. 19,25 - Noutăți cinematografice. 
19,45 — Revista teatrelor de revistă. 20,15 — Film cu trei stele : „Anna 
Karenina" (partea I). 21,25 — Gala UNICEF (Paris). 22,45 — Turneul Inter
național de hochei pe gheață de la Moscova. Aspecte din întîlnlrea 
Suedia Canada. 23,15 — Telejurnalul de noapte. închiderea emisiunii 
programului I.

PROGRAMUL II

19,45 — Capodopere ale muzicii universale. Lucrări de : Mendelssohn- 
Bartholdy, Schumann, Couperin. Interpretează formația orchestrală con
dusă de Pablo Casals șl Trioul Instrumental compus din Pablo Casals, 
Alexander Schneider șl Mleezyslaw Nosszowsky. 20,15 — Temă cu varla- 
țluni : „Pygmalion" — montaj muzical-literar. 21,15 — „La răscruce de 
vînturl" — Reluarea episodului III ; „Răpirea". 22,00 — Filme documen
tare : „Zboară clocîrlie" și „Fluviul șl marea" — producții ale Studioului 
„Al. Sahla". 22,30 — închiderea emisiunii programului II.
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nale, egalității in drepturi, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc, prin respectarea integrității teritoriale și intangibilității frontierelor existente. Numai pe baza unor asemenea principii se pot clădi relații normale intre toate statele, indiferent de orlnduirea lor socială, numai pe această bază se pot înfăptui securitatea și pacea în Europa și în lume. Este deosebit de important faptul că, în cadrul recentei întîl- niri de la Moscova, conducătorii de partid și de stat al țărilor socialiste participante au exprimat hotărfrea țărilor lor de a milita pentru promovarea unor astfel de principii în viața internațională. Lupttnd pentru statornicirea unor asemenea principii în relațiile interstatale. pentru respectarea dreptului fiecărui popor de a-și hotărî soarta, țările socialiste se afirmă în practică ca promotoare ale destinderii ți colaborării internaționale, vor putea mobiliza larg popoarele, forțele progresiste ți democratice împotriva politicii imperialiste de dominație și dictat, pentru salvgardarea păcii și securității omenirii. Consecventă întregii sale politici de pină acum, România — ca țară socialistă — consideră drept o înaltă îndatorire a sa de a acționa cu fermitate și a-și aduce contribuția la statornicirea trainică a acestor principii în raporturile dintre state.Statele socialiste participante la tntîlnire au reafirmat punctul de vedere potrivit căruia interesele păcii și securității pe continent cer ca toate statele să stabilească relații de egalitate in drepturi cu Republica Democrată Germană, conform normelor internaționale, să recunoască ca definitive și intangibile granițele existente astăzi în Europa, inclusiv frontiera Oder-Neisse. România — așezînd statornic în centrul politicii sale externe prietenia, alianța și solidaritatea cu țările socialiste — a acționat și acționează cu toată fermitatea pentru a se ajunge la recunoașterea internațională a Republicii Democrate Germane — stat socialist frățesc, independent și suveran. In același timp, pornindu-se de la realitatea existenței celor două state germane, este în interesul profund al asigurării păcii și securității în Europa și în lume să se ajungă la normalizarea și dezvoltarea relațiilor interstatale de pe continent — inclusiv cu Republica Democrată Germană și Republica Federală a Germaniei.Constituie o realitate evidentă că în prezent într-o serie de țări capitaliste din Europa — inclusiv în Republica Federală a Germaniei — se dezvoltă, sub impulsul mișcărilor populare, și democratice, o serie de tendințe pozitive, mai lucide, în abordarea problemelor majore ale popoarelor de pe continent. Consemnînd această realitate în documentele sale, recenta întîlnire de la Moscova a conducătorilor de partid și de stat a apreciat că „rezultatul alegerilor din Republica Federală a Germaniei și formarea noului guvern constituie o expresie a schimbărilor care au loc în rîndurile unei părți a opiniei publice din R.F.G.. a creșterii, în cadrul acesteia, a tendințelor îndreptate spre o politică realistă, de colaborare și înțelegere intre state". Intîlnirea a consemnat ca un moment pozitiv în politica noului guvern vest-ger- man semnarea de către Republica Federală a Germaniei a Tratatului de neproliferare a armelor atomice.O expresie a întăririi în R.F.G. a curentelor care se pronunță pentru o politică rațională, mai corespunzătoare intereselor destinderii și păcii o constituie faptul că Partidul Național Democrat — de orientare neofascistă — n-a reușit să obțină în alegeri numărul de voturi necesar pentru a fi reprezentat în Bundestag, n-a obținut nici un loc în parlamentul țării. Este semnificativ, de asemenea, că pentru prima oară, după 20 de ani, partidul U.C.D.—U.C.S.

a fost înlăturat de la guvern, că la conducerea țării a venit un guvern al coaliției P.S.D.—P.L.D. Aceste schimbări petrecute în opinia publică vest-germană se reflectă și în declarația-program a guvernului Brandt—Scheel, care, cu toate inconsecvențele și contradicțiile sale, se pronunță pentru o politică ce ar putea favoriza calea spra destindere șl securitate in Europa.Arătînd că nu poate fi scăpat din vedere faptul că în R.F.G. nu încetează manifestările periculoase alo revanșismului, precum și activizarea forțelor neonaziste — față de care este necesar să se mențină permanent trează vigilența — participant!! la întîlnire au subliniat, în același timp, că adoptarea de către noul guvern vest-german a unei atitudini realiste față de problemele care provoacă încordare în relațiile dintre statele europene, acționarea în spiritul vremii și traducerea în viață de către acest guvern a cursului spre destinderea încordării șl normalizarea vieții internaționale — vor fi salutate atit de țările socialiste, cit și de toate popoarele iubitoare de pace.Apreciind că este de mare Importanță să se creeze toate condițiile ca Tratatul de neproliferare a armelor nucleare să servească pe deplin întăririi păcii, izbăvirii omenirii de coșmarul unul război nimicitor, țările socialiste participante la tntîlnire s-au pronunțat pentru aderarea unul număr cît mai mare de state la acest tratat, pentru ratificarea și intrarea lui cît mai grabnică în vigoare. Țările participante au făcut apel la toate statele să manifeste receptivitate și să fie gata să procedeze la înfăptuirea unor măsuri care să ducă la încetarea cursei înarmărilor, la o dezarmare reală, generală și totală — inclusiv la dezarmarea nucleară.Partlclpanții la întîlnire au reafirmat solidaritatea țărilor lor cu lupta dreaptă a poporului vietnamez, a- doptind declarația „Să se pună capăt agresiunii împotriva poporului vietnamez". In această declarație sînt condamnate din nou politica agresivă a cercurilor imperialiste americane în Vietnam, actele sălbatice de represiune împotriva populației vietnameze — cum sînt cele din satul Song My — s-a reafirmat hotărîrea țărilor socialiste de a acorda și în viitor un sprijin multilateral luptei eroice a poporului vietnamez pînă cînd se va pune capăt războiului. „Este de datoria guvernelor, organizațiilor politice și sociale din toate țările — se subliniază în declarația adoptată — care manifestă o preocupare autentică pentru menținerea păcii, să întărească frontul luptei pentru apărarea năzuințelor naționale și drepturilor Inalienabile ale poporului vietnamez la dezvoltare liberă și independentă, să intensifice și mai mult sprijinul și solidaritatea față de Vietnamul luptător".Abordînd teme de Importanță majoră ale vieții internaționale actuale, țările participante la întîlnire au reafirmat dorința lor de a dezvolta schimbul de păreri și a se consulta și în viitor în problemele care privesc asigurarea păcii și securității în Europa și în lume ; acționînd concret, dezvoltîndu-și contactele eu celelalte țări europene, luptînd pentru normalizarea relațiilor dintre state, fiecare țară socialistă poate aduce o contribuție deosebit de însemnată Ia realizarea securității, la îmbunătățirea climatului în Europa și în lume.România socialistă, care s-a pronunțat și se pronunță consecvent pentru dezbaterea largă a căilor și mijloacelor de natură să întărească pacea și securitatea Internațională, își afirmă și cu acest prilej hotărîrea de a lupta neobosit, împreună cu celelalte țări socialiste, cu forțele progresiste antiimperia'iste din întreaga lume, pentru înfăptuirea marilor deziderate de progres ale omenirii, pentru dezvoltarea unei largi și fructuoase colaborări pașnice între popoare.
— Eu am jurat o singură dată ; să intru....Am rămas plăcut Impresionat de pasiunea cu care discutau acești tineri, de participarea adincă, organică pe care o dovedeau in discuții. Se vedea limpede că trăiesc cu răspundere, că gindesc profund, și îmi plăcea faptul că argumentele lor nu erau scoase din cărți, învățate pe din afară. Erau argumente solide, impregnate de suflul viu al gindirii proprii.

★La Institutul de proiectări pentru industria materialelor de construcții stau de vorbă cu inginerul Victor Crăciunoiu. In vara aceasta, cei doi fii ai săi (Mihai, 24 de ani, și Ștefan, 23 de ani) au terminat studiile superioare; primul este medic, al doilea inginer. '— Ceea ce e interesant — remarcă inginerul Crăciunoiu — e că Mihai a fost repartizat la Tarcău, nu departe de locul unde eu construiam In urmă cu douăzeci de ani Bicazul, și Ștefan la „Ascensorul", care se ghidează, în activitate, în mare măsură, după unele lucrări de sinteză ale mele.Reținusem din discuția cu studenții în medicină, printre altele, ideea deosebit de prețioasă că idealul adolescentului, al tină- rului se formează în contact nemijlocit cu cei vîrstnici, că, la urma urmelor, ei cer de Ia viață ceea ce au fost învățați să ceară. Ce pretind de Ia viață copiii inginerului Crăciunoiu ? ȘI cum au ajuns aici ?— Eu sînt convins că cea mai solidă educație a unui copil este oferită de activitatea părinților săi. Educația cetățenească șl patriotică începe în familie și se desăvîrșește In fa

milie. Sigur, dacă astăzi fiii mei sint cetățeni demni de numele acesta, oameni care iși fac datoria, asta nu ni se dato.rează numai mie și soției mele; dar, credeți-mă, rolul părinților este hotărîtor.— Cum ați procedat ?— în nici un caz nu i-am strins pe lîngă mine ca să fac cursuri de învățămînt politic cu el : „Băieți, știți voi care... 1“ etc etc. înainte de orice, exemplul. Copiii, tinerii vor sau nu vor, observă tot ce este în jurul lor. Ei știu dacă pă-

îndeplinească exemplar îndatoririle față de societate, dar nu le vorbesc niciodată copiilor despre truda lor, despre sensul ei. Parcă s-ar jena... Sau vor să-i ferească de „greutățile vieții". Rezultatul ? Copiii cresc fără spiritul răspunderii sociale, răsfățați, convinși că viața-i o glumă.Copiii mei au știut să prețuiască munca părinților lor.— Repartizat la țară, medicul nu a avut... ?— „Drame", vreți să spu-

ele. întrebarea pe care ne-o punem este următoarea : știm oare întotdeauna noi, maturii, să înfățișăm aceste realități tineretului ? Știm, Intr-adevăr, să-i facem să cunoască realitatea așa cum este și îi stîrnim suficient de puternic să-și modeleze idealul în funcție de aceste realități ?Majoritatea zdrobitoare a răspunsurilor este : da. A- vem un tineret destoinic, serios, un tineret care muncește, animat de pasiune, de hărnicie, un tineret devotat operei de înălțare a

— George zicea că de ce să muncim ca robii...— Dar ce făceai ?— Eram presator.— Și asta e „ca robii" ?— Nu, dar așa zicea el și eu l-am ascultat. Zicea că dăm o lovitură și trăim pe picior și peste cîteva luni mai dăm una și tot așa... Plecăm în străinătate și trăim ca-n filme, la hoteluri de lux, cu femei d-alea...Petrescu Florentin :— Mi-a spus că-mi cumpără apartament și automobil (tot Constantinescu — n.n.)

COLOCVIU DESPRE IDEAL
5S3rintele lor este un om muncitor, harnic sau nu. Soția mea și cu mine l-am crescut In cultul muncii. I-am Învățat să-și facă datoria și, mai tirziu, meseria, cum le-o va cere societatea. Au știut bine de tot un lucru : societatea noastră socialistă îi apreciază pe membrii el după muncă, după ceea ce primește de la el. Noi, in tinerețe, ne-am bătut pentru dreptul la muncă. în anii socialismului, în lumea în care au crescut ei, acest drept asigurat este totodată o inaită datorie ț ceea ce noi revendicam, ei au. După opinia mea, grija noastră, a vîrstnicilor, trebuie să se Îndrepte și spre a le evidenția aceste lucruri. De ce spun asta ? Fiindcă stnt unii părinți care se mulțumesc să fie ei înșiși oameni harnici, să-și

neți ? Ar fi fost drame artificiale ! Nu ; m-am străduit să-mi cresc copiii în spirit realist, să-i fac să știe că vor primi de la viață exact atît cît vor merita prin munca lor. Medicul a știut încă înainte de examenul de admitere în facultate că va executa un stagiu la țară. L-am întrebat atunci (avea 17 ani) : „Și ai să vrei să mergi la țară cînd termini ?“ S-a uitat în ochii mei și mi-a spus : „Dar ce, la țară nu stnt oameni care trebuie vindecați ?“ Mi-a plăcut; acela a fost, în o- chii mei, examenul lui de maturitate.Inginerul Crăciunoiu are dreptate. într-adevăr, orîn- duirea noastră a trecut din domeniul „viitorului" în a- cela al prezentului, al realului, o seamă de valori, dintre care dreptul la muncă este numai una din

patriei socialiste pe culmile civilizației și progresului. EI își chibzuiește drumul în viață alegînd, de cele mai multe ori, dintre cărări pe cea mai puțin dulce, dintre unelte, pe cele mai greu de mlnuitȘi atunci cînd un tînăr sau altul se dovedește a fi „un caz" sau cînd alunecă pe panta infracțiunii (ca în exemplul pe care îl vom dezbate), detectăm imediat carențe educative, false îndrumări. false idealuri.Tudor Aurel (20 de ani, fost muncitor la UREMOAS) și Petrescu Florentin (1G ani, fost elev la liceul „Aurel Vlaicu") au făcut parte dintr-o bandă condusă de Constantinescu George (39 de ani, fost muncitor la UREMOAS) care a comis grave fapte antisociale. Vorbesc cu Tudor i

— Șî tu 1-al crezut TAvea o forță de convingere...— Și tatăl tău ?— Tata mă batea că în- ttrziam. Pînă n-a mai avut nici un efect nici bătaia. (Zilele petrecute în prevenție l-au conferit o luciditate cam nefirească, se pare).— Ce-ți mai spunea Constantinescu ?— Că viața nu e făcută ca să ți-o petreci muncind, că e păcat de noi...„.Nu mai înșirăm „argumentația" lui Constantinescu, un adevărat „doctrinar" al trîndăviei și al jafului, organizatorul bandei. Să reținem doar faptul că mirajele fluturate au reușit să tulbure mințile și inimile unor tineri și că, în împrejurările concrete date, nu au fost contrabalansate de acțiunea

unor factor! educativi. Petrescu, la 16 ani ai săi, a vrut o vilă și un automobil. Nu sînt chiar cele mai rele lucruri din lume, zic eu ; important e însă că nimeni nu i-a spus lui Petrescu că ele se capătă prin muncă cinstită, prin trudă și sudoare ; că datoria lui e să învețe și că peste ani de muncă societatea îi va răsplăti eforturile. Banul nemuncit — iată capătul lațului în care l-a prins un declasat de teapa lui Constantinescu.Iar la Constantinescu a ajuns fiindcă n-a fost învățat, de mic, să respecte munca și pe cei care muncesc. Tatăl său, om cu o meserie onorabilă, care „l-a scăpat din mînă" pe copil, i-o fi vorbit vreodată despre munca lui, despre onoarea muncii, despre josnicia trîndăviei 7...*Rep. : Ce pretindeți de la viață, băieți ?Eduard Szabo i Dacă al obsesia banului, nu poți să muncești. Eu nu pretind decit să stau într-un cabinet și să vină la mine oameni pe marginea prăpas- tiei, să-i iau de mînă și să le arăt Soarele. Șl aș mai vrea ca niciodată „să nu dau prea mulți bani" pe... bani.Modest Pihuleac i Vreau să devin un medic bun. Să știu că așa gîndește societatea despre mine : „E un medic bun". Și să am puterea să nu primesc niciodată mai mult decît am dat. Ca să am întotdeauna conștiința întreagă. Să restitui înmiit societății noastre tot ceea ce a cheltuit cu mine ca să mă facă om.Florea Dumitrache: Vreau să fiu un medic excepțional, să fiu tot timpul în avangardă. Să fiu unul dintre aceia care vor duce înainte știința românească.Adrian Milea i Idealul

meu... Vreau să mă biciul toț timpul ca să dau tot ce pot. E oribil să fii un medic necăutat, ocolit de pa- cienți. Vreau să fiu bun. Vreau să mi se ceară mult, ca să dau mult. Cred că patria poate să ceară orice, iar eu sînt dator să-i dau.
★Ce pretindeți de la viață, băieți? Ce pretindeți de la viață, fetelor 7 Aveți dreptul să cereți orice, neuitînd nici o clipă că vă cereți vouă înșivă. Cereți-vă ori- cît; munca voastră va fi răsplătită de societate pe măsura ei. Atunci cînd Iți ceri ție însuți, cînd perseverezi în a-ți cere, cînd te supui unor eforturi majore pentru a fi tu, cel real, ia înălțimea idealului tău, al orînduirii, al poporului, ai o parte din „rețeta fericirii". Fiindcă o asemenea rețetă există și oamenii nu vor osteni repetînd-o : ea se numește, pur și simplu, munca. Conectați la înalta tensiune a idealurilor patriei noastre socialiste, sîntem mîndri că-i putem da tot ceea ce este mai bun în noi. împlinirea fiecăruia trece prin împlinirea tuturor, aici, pe acest pămînt lăsat nouă cu dragoste de bunii și străbunii noștri care au trudit spre înălțarea lui. A- vem datoria, la rîndul nostru. să muncim din răsputeri, să punem și noi picătura noastră de trudă ca să sporim moștenirea primită și s-o lăsăm așa urmașilor, și urmașilor urmașilor noștri.Fiecare generație și-a a- dus, își aduce și își va aduce partea ei de bogăție și de frumusețe pentru a spori bogăția și frumusețea pămîntului pe care s-a născut. După această cîti- me o va judeca istoria, după această cîtime ne judecă, pe fiecare, societatea timpului nostru.

Ultimele meciuri oficiale ale anulai fotbalisticIn divizia A de fotbal, astăzi ultima etapă a turului campionatului. Dintre cele opt meciuri, două atrag atenția în moa special : cel de la Bacău, unde dlnamoviștii din localitate primesc vizita liderului, Rapid București, și cel de la Craiova, unde se întîlneso două formații aflate în urmărirea liderului. Celelalte partide se dispută astfel : București : Dinamo — A.S.A. Tg. Mureș (stadionul Dinamo, ora 13,30) ; Cluj : Universitatea — Jiul i Oradea : Crișul — Steaua i Constanța t Farul — C.F.R. ; Arad i U.T.A. — Politehnica ; Ploiești; Petrolul — Steagul roșu.Am fost informați că stațiile noastre de radio vor transmite, ilternativ, aspecte de la meciurile din București, Bacău șl Ploiești.

DE LA C.E.C.Casa de Economii și Consem- națiuni face cunoscut că depunerile necesare participării la tragerile la sorți pentru trimestrul I/I970 a libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme se pot efectua pînă Ia data de 31 decembrie a.c. inclusiv.De asemenea, pînă la aceeași dată, respectiv 31 decembrie a.c. inclusiv, unitățile C.E.C. emit librete de economii pentru construirea de locuințe, precum și librete de economii pentru turism, cu care depunătorii pot participa cu drept de cîștig la tragerile la sorți pentru trimestrul 1/1970.



viața internațională
o COMITETUL PENTRU TE 
RITORIILE

Șl SUB
NEAUTONOME 
TUTELĂNEW YORK 6 (Agerpres). — Comitetul pentru teritoriile neat nome și sub tutelă al Adunării Generale a O.N.U. a fost prezentat un proiect de rezoluție ce recomandă tuturor instituțiilor și agențiilor internaționale să acorde tot ajutorul posibil popoarelor care luptă pentru eliberarea de sub jugul colonial.

• COMITETUL PENTRU PRO
BLEMELE JURIDICE

- _ . -în teritoriile neauto-
rale avînd ca obiect codificarea și dezvoltarea progresivă a dreptului internațional, precum și la orice tratat avînd vocație de universalitate.

★Comitetul nr. 3 al Adunării Generale a O.N.U. a adoptat un proiect de rezoluție prezentat de membrii Consiliului economic și social cu privire la pedepsirea crimelor de război.Documentul recomandă tuturor țărilor care nu au semnat sau nu au ratificat Convenția internațională privind imprescriptibilitatea crimelor de război și a crimelor împotriva u- manității, precum și Convenția din 1948 cu privire la pedepsirea genocidului să facă acest lucru în cel mai scurt timp.în Comitetul pentru problemele juridice al Adunării Generale a O.N.U. a fost adoptată o convenție elaborată de comisia de drept internațional, privitoare la misiunile diplomatice speciale.Luînd cuvîntul în ședința de încheiere a dezbaterilor, delegatul român, Dumitru Ceaușu, a relevat importanța pe care România o acordă problemei participării statelor la convențiile multilaterale generale, re- afirmînd dreptul tuturor statelor de a deveni părți la tratatele multilate-

*Secretarul general al O.N.U.,Thant, a întocmit un studiu preliminar în problema protecției drepturilor omului în timpul' conflictelor militare. Studiul subliniază că actualele convenții în această problemă nu mai sint corespunzătoare, întrucît nu cuprind toate aspectele ce le ridică a- semenea situații în zilele noastre. în condițiile existenței armelor de distrugere în masă — se arată în studiu — sînt necesare noi convenții și instrumente internaționale care să protejeze drepturile omului. Aceste convenții — se menționează în încheiere — ar trebui să se refere la o serie de probleme cum ar fi protecția prizonierilor, civililor și echipelor medicale, ajutorarea femeilor și copiilor din regiunile de luptă, precum și a celor care au avut de suferit de pe urma napalmului sau altor arme de distrugere în masă etc.

MOSCOVA

Kliment Ef removici Voroșilov

partid și vechi ac- reprezen-Ministrul peruvian al agriculturii, generalul Jorge Barandiarân Pagador, a declarat că reforma agrară transpusă în viață cu succes. EI a menționat că în cele patru luni care au trecut de la promulgarea legii privind reforma agrară, numai în regiunile muntoase din centru) țării au fost distribuite 340 000 hectare de teren. în fotografie : Țărani peruvleni, pină nu de mult muncitori pe plantațiile de trestie de zahăr ale marilor latifundiari, salută decizia guvernului de a expropria marile proprietăți funciare
ÎN CULISELE ■ ÎNCHEIEREA

DEZBATERI PUBLICE IA OMNEW YORK 6 (Agerpres). — Masacrul de la Song My a făcut pentru prima dată obiectul unei dezbateri publice la O.N.U. în Comitetul social, umanitar și cultural al Adunării Generale. delegații Algeriei; Uniunii Sovietice, Arabiei Saudite și Cubei au evocat atrocitățile comise de trupele americane la Song My cu prilejul dezbaterii unui proiect de rezoluție privind pedepsirea criminalilor de război. Reprezentantul Algeriei a subliniat că atunci cînd se pornește pe calea agresiunii, ocupației și expansiunii, implicit se comit crime de război și de genocid.
★HELSINKI 6 (Agerpres). — în capitala Finlandei a avut loc un miting de solidaritate cu poporul vietnamez. Vorbitorii și participanții la miting au cerut retragerea imediată a trupelor americane din Vietnam, recunoașterea R. D. Vietnam și a Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud.

In Consiliul 
de SecuritateConsiliul de Securitate a continuat vineri examinarea plîngerii Senegalului în legătură cu atacurile forțelor portugheze împotriva teritoriului acestuia. Reprezentanții Franței, Sierrei Leone, Marocului, Ungariei și Arabiei Saudite și-au exprimat în esență speranța că Consiliul de Securitate va adopta o decizie ce va da satisfacție Senegalului.

★Secretarul general al O.N.U., U Thant, a recomandat prelungirea mandatului forțelor de pace ale O.N.U. din Cipru pentru o perioadă de încă șase luni.Mandatul actual al forțelor de pace ale O.N.U. din Cipru expiră la 15 decembrie. Consiliul de Securitate urmează să se întrunească săptămîna viitoare pentru a examina recomandarea lui U Thant.

Va renunța Franța la politica
„scaunului gol"?

PARIS 6 (Agerpres). — Franța a 
inițiat consultări cu guvernele intere
sate pentru a stabili condițiile în care 
ar putea să-și reia participarea la lu
crările Uniunii Europei Occidentale 
(U.E.O.) — au anunțat surse oficiale 
franceze. S-a precizat că guvernul fran
cez nu a luat încă o hotărtre în pro
blema încetării boicotului, hotărît la 
începutul anului în semn de protest 
față de încercarea unor membri ai 
U.E.O. de a pune în discuție atitudinea 
Franței față de criza din Orientul A- 
propiat și de a pune în dificultate 
această țară in legătură cu poziția ei în problema aderării Angliei la Piața 
comună.

După cum se știe, din U.E.O. fac 
parte cele șase țări membre ale C.E.E. 
și Anglia. In cercurile diplomatice de

la Paris nu se exclude posibilitatea ca 
încetarea boicotului francez să inter
vină înainte de sesiunea Consiliului 
ministerial al U.E.O., prevăzută pentru 
18 și 19 decembrie a.c.

*
„Negocierile oficiale privind adera

rea Marii Britanii la Piața comună vor 
avea loc la începutul lunii iulie", a de
clarat Jean Bey, președintele Comisiei 
C.E.E.

PLENAREI
C.C. AL P.C.

PERUVIANLIMA S (Agerpres). — La Lima au luat sfîrșit lucrările plenarei C.C. al Partidului Comunist Peruvian, consacrată examinării situației interne. Plenara a acordat o atenție deosebită problemei apărării bogățiilor naționale ale țării și a condamnat încercările societății „Southern Peru" de a prelua controlul asupra principalelor zăcăminte de cupru.Plenara a subliniat necesitatea întăririi partidului din punct de vedere organizatoric, înfăptuirii unui control eficient asupra îndeplinirii sarcinilor stabilite de partid și întăririi activității organizațiilor de bază.
Vizita lui W. Rogers ia Bonn

_ _ _ _ r cu 
prilejul sărbătorilor de iarnăSAIGON 6 (Agerpres). — Postul de radio Eliberarea a transmis o declarație a Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și un ordin al Comandamentului Forțelor armate de eliberare din Vietnamul de sud cu privire la încetarea cu prilejul sărbătorilor de iarnă, în total timp de șase zile, a acțiunilor ofensive ale forțelor armate de eliberare pe întreg teritoriul Vietnamului de sud.Comandamentul Forțelor armate de eliberare precizează că orice acțiune militară a inamicului, inclusiv zborurile de recunoaștere, bombardamentele, împrăștierea de substanțe chimice etc., în perioada amintită, vor primi riposta cuvenită din partea patrioților.

încetarea

In legătură cu masacrul de la Song My, ziarul american „The Plain Dealer* a publicat o serie de fotografii privind atrocitățile săvîrșite de trupele agresoare împotriva populației civile din Vietnamul de sud. Imaginea de mai sus este edificatoare
CONFLICTUL DINTRE 

ARABIA SAUDITĂ

• • • »

BONN 6 (Agerpres). — Secretarul de Stat al S.U.A., William Rogers, care a făcut o vizită oficială de o zi la Bonn, a plecat sîmbătă seara la Bruxelles. în cursul vizitei, el a fost primit de cancelarul Willy Brandt și a avut două întrevederi cu ministrul de externe al R. F. a Germaniei, Walter Scheel.într-o conferință de presă ținută la Bonn, William Rogers a declarat că, în cursul întrevederilor cu oficialitățile vest-germane, au fost discutate rezultatele sesiunii de iarnă a N.A.T.O. de la Bruxelles, precum și probleme referitoare la Est-Vest.Rogers a menționat apoi tica Statelor Unite față de va rămine neschimbată și
relațiilecă poli-N.A.T.O. că efec-

tivul trupelor americane în Europa nu va fi modificat pînă în anul 1971. Referindu-se la recenta reuniune de Ia Haga a țărilor membre ale Pieței comune, el a precizat, totodată, că guvernul S.U.A. nu împărtășește neliniștea unor cercuri americane față de proiectul de lărgire a " Economice Europene.In ce privește situația mericano-vest-germane, declarat că acestea sint și că Statele Unite aprobă politica europeană a noului guvern al R. F. a Germaniei. El a menționat, de a- semenea, că în acest sens, a remis cancelarului Willy Brandt o scrisoare personală din partea președintelui S.U.A., Richard Nixon.

Comunitățiirelațiilor a-Rogers a „excelente"

MOSCOVA 6 — Corespondentul " Mitingul de doliu din fața Mau- Agerpres, L. Duță, transmite : Sîmbătă au avut loc funeraliile lui Kliment Efremovici Voroșilov, credincios discipol și tovarăș de luptă al lui V.I. Lenin, unul dintre făuritorii activi ai forțelor annate ale U.R.S.S., eminent activist de partid și de stat al Uniunii Sovietice.In sunetele marșului funebra, tunul, blindat autopropulsat, pe care se afla sicriul cu corpul neînsuflețit al lui Kliment Voroșilov, a pornit de la Casa sindicatelor spre Piața Roșie, urmat de rudele și prietenii apropiați ai celui dispărut. în cortegiul funerar se aflau L.I. Brejnev, N.V. PQdgomîi, A.N. Ko- sîghin, alți conducători de de stat ai Uniunii Sovietice, tiviști de partid și de stat, tanți ai oamenilor muncii.în cortegiu se aflau, de asemenea, delegați din străinătate veniți să participe la funeralii.La funeralii au participat șefi ai misiunilor diplomatice și atașați militari, aero și navali acreditați la Moscova.

soleului Lenin, din Piața Roșie, a fost deschis de N.V. Podgomîi, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S, președintele Prezidiului Sovietului Suprem, care a evocat momente semnificative din viața celui dispărut. Au mai luat cuvîntul V. V. Grișin, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al Comitetului orășenesc Moscova al P.C.U.S, mareșalul Uniunii Sovietice A.A. Gre- ciko, ministrul apărării, muncitorul Kazacenko, din Lugansk, care au omagiat memoria lui Kliment Voroșilov.Apoi, sicriul cu rămășițele pămîntești ale lui Voroșilov, purtat pe umeri de conducători de partid și de stat ai Uniunii Sovietice, a fost coborît în mormîntul de lîngă zidul Kremlinului, în timp ce se intona imnul de stat al U.R.S.S., și se trăgeau salve de artilerie.Unități militare, reprezentlnd toate genurile de arme, au trecut în pas de defilare aducînd un ultim omagiu lui Kliment Efremovici Voroșilov.
„0 conferință sindicală 

in problemele securității europene 
ar contribui la consolidarea 

continent**ropa și din lumea întreagă. Cele două delegații și-au exprimat intenția de a consolida contactele de lucru bilaterale.în comunicatul dat publicității la încheierea convorbirilor se arată că reprezentanții celor două părți consideră că o conferință sindicală în problemele securității europene, bine pregătită, la care să participe organizațiile sindicale, indiferent de tendința sau apartenența lor la organizații internaționale, ar aduce o contribuție esențială la consolidarea păcii în Europa.

păcii peMOSCOVA 6 (Agerpres). — Delegația Uniunii Sindicatelor din R. F. a Germaniei, condusă de Heinz Oskar Vetter, președintele Uniunii, și-a încheiat vizita in Uniunea Sovietică, plecînd spre patrie, anunță agenția TASS. în cursul convorbirilor purtate cu delegația sindicatelor din U.R.S.S., condusă de Alexandr Șe- lepin, președintele Consiliului Central al Sindicatelor, s-a făcut un schimb de păreri în probleme ale dezvoltării legăturilor dintre organizațiile sindicale ale celor două țări. Totodată, au fost abordate probleme politice și sindicale actuale din Eu-
Acțiuni în spiritul

colaborării internaționale
VARȘOVIA 6 (Ager

pres). — La 6 decem
brie au început la Cra
covia lucrările celei 
de-a cincea „mese ro
tunde" polono-britani- 
ce. Obiectul discuții
lor, la care participă 
parlamentari, oameni 
de știință, economiști 
și publiciști din cele 
două țări, îl constituie 
aportul Poloniei și Ma
rii Britanii la cauza 
securității și colaboră
rii in Europa. Lucrări
le „mesei rotunde" po- 
lono-britanice vor dura 
pină la 9 decembrie.

Pe de altă parte, la 
Roma și-a încheiat lu
crările Comisia de co
laborare tehnico-știin- 
țifică polono-italiană. 
Cu acest prilej, anun
ță agenția P.A.P., a 
fost stabilit programul 
schimburilor tehnico- 
științifice dintre cele 
două țări pe anul 1970. 
In conformitate cu a- 
cesta, colaborarea po
lono-italiană în acest 
domeniu se va întări și 
mai mult — 
nează agenția

Pe aceeași 
colaborării in

menlio- 
citată. 
linie a 
ă'.ferite

domenii de acliv’tate, 
intre 24 ianuarie șl 1 
februarie 1970 se vor 
desfășura la Dilssel- 
dorf, important centru 
industrial și comercșl 
din R. F. a Germa.y , 
„Zilele economiei po
loneze". Principalul e- 
veniment al acestei 
manifestări, menite să 
facă cunoscute realiză
rile economice din 
R. P. Polonă, l! va 
constitui o expoziție de 
produse industriale po
loneze destinata ex
portului.

MASĂ ROTUNDĂ
agențiile de presă transmit PRIVIND COOPERAREA

SI YEMENUL DE SUD
5

Deși unele ziare șl agenții de pre
să obișnuiesc să numească conflic
tul armat dintre Arabia Saudită șl 
Yemenul de sud un „mini-război", 
reacția pe care el a provocat-o in 
celelalte țări arabe, eforturile aces
tora de a-i pune cit mai repede ca
păt arată că implicațiile sale depă
șesc cu mult pe cele ale unei simple 
dispute de frontieră. După cum se 
știe, conflictul a izbucnit la 26 no
iembrie in împrejurări destul de ne
clare (ambele părți acuzindu-se re
ciproc de declanșarea ostilităților) și 
a îmbrăcat chiar de la început un ca
racter foarte violent. La luptele ce se 
desfășoară in regiunea Wadiha, si
tuată la sudul deșertului Rub-El- 
Khali, participă aviația, artileria și 
blindatele.

După cum se știe, relațiile dintre 
cele două țări se află de mai multă 
vreme intr-o stare de tensiune. La 
frontiera saudito-yemenită s-au sem
nalat numeroase incidente armate. Gu
vernul de la Aden a acuzat nu o dată 
guvernul de la Riad că și-a pus te
ritoriul la dispoziția foștilor emiri și 
șeici alungați de popor care încearcă 
să răstoarne prin forța armelor re
gimul republican instaurat in Yeme
nul de sud. Pe de altă parte, nu este 
deloc lipsit de interes faptul că in 
regiunea unde se desfășoară luptele 
s-au descoperit importante resurse 
naturale, in speță petrol. Cu cițiva 
ani in urmă, guvernul saudit a a- 
cordat drepturi de prospecțiune com
paniei americane „Aramco". Lucrări
le de forai, începute curind după în
cheierea acordului, au rămas insă ne- 
terminate ca urmare a ciocnirilor in
tervenite intre armata republicană

din Orientul Apropiat
yemenită șl forțele saudite. Potrivit 
ziarului „Al Ahram", compania pe
trolieră amintită, dornică de a relua 
lucrările de prospectare, nu ar fi 
străină de actuala situație. Un suc
ces Saudit i-ar oferi posibilitatea să-și 
atingă scopul.

Indiferent de motivele care au de
terminat declanșarea conflictului, 
cercurile politice din Orientul Apro
piat consideră că prelungirea lui nu 
poate decit să aducă prejudicii inte
reselor popoarelor arabe, luptei lor 
pentru consolidarea independenței și 
apărarea resurselor naționale. „A- 
ceastă criză trebuie să fie reglemen
tată de o manieră care să fie nu nu
mai in beneficiul Arabiei Saudite și 
al Yemenului de sud, ci și al tutu
ror arabilor" — a declarat ministrul 
de externe al Kuweitului. Numeroa
se state arabe și-au manifestat do
rința de a media. Printre ele se nu
mără R.A.U., Irakul, Marocul. Libia 
a cerut Ligii arabe să intervină de 
urgență pentru a pune capăt conflic
tului. Ministrul irakian al educației 
naționale, Ahmed Al Jawari, a sosit 
sîmbătă la Riad, pentru a remite re
gelui Feisal al Arabiei Saudite un 
mesaj special din partea președinte
lui Irakului, Hassan Al Bakr, Iar 
Hassan Sabri El Kholi, repre
zentantul personal al președintelui 
R.A.U., care se află în vizită la Bag
dad, a fost primit, sîmbătă de șeful 
statului irakian. Ministrul economiei 
și comerțului exterior al R.A.U., Has
san Abbas Zaki, și-a încheiat vizita 
oficială întreprinsă în Arabia Sau
dită.

Partidul Conservator din 
Marea Britanic 0 cîșugat două mandate parlamentare în alegerile parțiale care au avut loc în circumscripții ai căror deputați au decedat. După unii observatori, acest test electoral are o semnificație deosebită pentru examinarea șanselor laburiștilor de a ră- mîne la putere după viitoarele alegeri generale.

Premierul Indiei, tndba Gandhi, a declarat că nu va dizolva parlamentul și nu va organiza alegeri generale în vederea reînnoirii mandatului său. Declarația dezminte unele zvonuri care au circulat în ultimul timp în India, potrivit cărora primul ministru ar avea în vedere organizarea unor noi alegeri pentru a întări poziția partidului de guvernămînt în cadrul parlamentului, slăbită, după cum se știe, în urma recentei sciziuni, a C.N.I.

„Politica daneză în pro
blema armelor nucleare ră- 
mîne neschimbată și vă pot 
asigura că pe teritoriul Da
nemarcei nu vor fi arme 
atomice”, 0 declarat Erik Hansen, ministrul danez al apărării într-o alocuțiune radiodifuzată. El a adăugat că aceasta reprezintă o problemă care ține de suveranitatea Danemarcei și că numai „Danemarca singură este în drept să hotărască ce se petrece pe teritoriul său".

Guvernul australian a a- 
nunțat că va achiziționa 
cele 24 de bombardiere de 
vînătoare F 111, cu geometrie variabilă, comandate în S.U.A. Asupra livrării aparatelor a planat un timp incertitudinea, guvernul aflîndu-se sub presiunea protestelor opiniei publice australiene.

EST-VEST

N. L

re-pu-A-

NEW YORK 6 (Agerpres). — Reprezentanții permanenți la O.N.U. ai U.R.SiS., S.U.A., Franței și Marii Britanii s-au întrunit sîmbătă, pentru a doua oară în cursul acestei săptă- mîni, pentru a examina situația din Orientul Apropiat. Convorbirile s-au referit de această dată în special la problema refugiaților palestineni.După cum se știe, consultările prezentanților celor patru mari teri asupra situației din Orientulpropiat au început la 3 aprilie. în iulie ele au fost întrerupte, fiind reluate joi.Președintele Gamal Abdel Nasser, l-a primit pe ministrul de stat marocan. Reda Guedira, însărcinat de regele .Hassan a) H-lea al Marocului cu o misiune specială în perspectiva viitoarei conferințe arabe la nivel înalt. în același scop, vicepremierul și ministrul de externe iordanian, Abdel Moneim Rifai. a plecat în A- rabia Saudită, unde va tnmîna regelui Feisal un mesaj din partea șefului statului iordanian, regele Hussein.
★GENEVA 6 (Agerpres). — Sub auspiciile Comitetului Internațional al Crucii Roșii, R.A.U. și Israelul au procedat sîmbătă în localitatea El Kantara. Ia un schimb de prizonieri.

0 reuniune a guvernatori
lor băncilor centrale din Prin- cipalele țări vest-europene, S.U.A., Canada și Japonia, are loc la Basci (Elveția). Problema principală aflată pe ordinea de zi a reuniunii se referă la actualul curs al aurului pe piața liberă a schimburilor.

Protocolul cu privire la 
schimburile de mărfuri din
tre România și Danemarca pentru anul 1970 a fost semnat la Copenhaga în cadrul acordului comercial pe termen lung existent între cele două țări.

0 nouă explozie atomică 
subterană 8 fost efectuata la poligonul din Nevada — a anunțat comisia pentru energia atomică a S.U.A. Aceasta este cea de-a 23-a explozie efectuată de S.U.A. în cursul anului 1969 și cea de-a 197-a din anul 1963 și pînă în prezent

Un protocol cu privire Ia 
schimbul de mărfuri între 
Bulgaria și Finlanda p® anul 1970 a fost semnat la Sofia. Exporturile bulgare în Finlanda, precizează agenția B.T.A., vor marca o creștere ca urmare a faptului că, de la 1 ianuarie 1970, în Finlanda va intra în vigoare o liberalizare suplimentară a importului de mărfuri de proveniență bulgară.

Premiul international 
„Grock" a fost acordat clovnului Andrei Nikoalev, care face parte din trupa Circului de stat din Moscova.

„GRIPA SIDERALĂ"
Epidemia de gripă, pi 

care s-a extins a-. la 
proape in toată Italia, 
a fost numită „gripa 
siderală". Acest ter
men a fost ales deoa
rece, potrivit medici
lor, simptomele bolii 
sînt similare celor a- 
vute de astronauții na
vei spațiale „Apollo— 
10", și anume tempe
ratură foarte mare, du
reri abdominale și o 
migrenă puternică. Po
trivit ultimelor cifre, 
se pare că această e-

ildemie 
ii sută 
țărti.

a cuprins 20 
din populația

altă parte, dinPe de
Houston se anunță că 
un tehnician de la 
centrul de cercetări 
spațiale, care din gre
șeală a atins rocile lu- 

. nare, și a fost internat 
luni in laboratorul de 
recepție lunară , îm
preună cu cei trei as- 
tronauți ai navei spa
țiale „Apollo—12”, a 
contractat o laringită. 
El a fost imediat izo-

tal de restul persoane
lor aflate in carantină 
de către medicul Jer- 
ning ca-e a ținut să 
precizeze că astronau- 
ții și celelalte persoa
ne internate preventiv 

re- 
sa

se 
>zo-

in laboratorul de 
cepție lunară sînt 
nătoși. Specialiștii 
tem ca înainte de 
larea tehnici mu iui 
respectiv, astronauții și 
ceilalți specialiști care 
au venit in contact cu 
el să nu fi contractat 
microbul.

Politia de frontieră spa
niolă “ arestat două persoane care încercau să treacă în Franța o cantitate de 12,7 kg de hașiș. Un reprezentant al poliției a declarat că au fost luate măsuri speciale pentru depistarea traficanților de stupefiante, în urma creșterii numărului acestora la postul de frontieră Endarlaza, din nordul Spaniei.

Max Conrad, aviatorul 
solitar supranumit „bunicul 
zburător",care întrePrfnde tor- dul unui avion ușor un zbor în jurul lumii, a decolat vineri de pe aeroportul din San Francisco (California) cu destinația Honolulu, capitala Insulei Hawai. In vîrstă de 66 de ani, temerarul zburător a reluat tentativa nereușită de anul trecut de a trece peste cei doi poli ai Pămîntului, urmînd să străbată o distanță de 54 985 km.

BRUXELLES 6 (Agerpres). — La Bruxelles s-au desfășurat lucrările celei de-a treia mese rotunde organizate de Liga europeană de cooperare economică pe tema cooperării economice Est-Vest.La lucrări au participat specialiști din 18 țări europene, precum și secretarul executiv al Comisiei economice O.N.U. pentru Europa șl reprezentanți ai altor organizații economice europene și internaționale. România a fost reprezentată de o delegație condusă de profesor dr. N N. Constantinescu, care a fost ale» vicepreședinte al reuniunii.în cuvîntul de deschidere, atît președintele Ligii europene de cooperare economică, baronul Boel, cit și H. Fayat, ministrul belgian al comerțului exterior, au plasat reuniunea specialiștilor tn materie de cooperare în contextul general al eforturilor ce se depun pentru îmbunătățirea relațiilor dintre statele europene.
Succese 

ale forțelor 
patriotice 
angolezeDAR-ES-SALAAM 6 (Agerpres). —* Mișcarea populară pentru eliberarea Angolei a publicat în capitala Tanzaniei un comunicat referitor la succesele obținute de forțele patriotice angoleze în lupta împotriva trupelor colonialiste portugheze. In perioada martie—noiembrie 1969 — se arată în comunicat — forțele Mișcării populare pentru eliberarea Angolei au scos din luptă peste 600 de militari portughezi. Totodată, patrioții angolezi au distras zeci de vehicule militare și au capturat o importantă cantitate de muniții. Atacurile lansate de detașamentele M.P.L.A. — subliniază comunicatul — au avut ca rezultat extinderea teritoriului ce se află sub controlul forțelor patriotice. '
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