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LA GROTTOLE, UNDE 
BUCURIA NU PUNE 
PICIORUL...
„AM FOST NEGRESA 
DE BUNA VOIE" 
TOXICOMANIA? ÎN
CERCAREA DE A E- 
VADA DINTR-0 SO
CIETATE SARACA ÎN 
IDEALURI POZITIVE

La ordinea zilei în toate unitățile economice
EXPLORÎND CELE 3,5 HECTARE ALE NOII 

INVESTIȚII DE LA UZINELE 
DE AUTOCAMIOANE DIN BRAȘOV

îndeplinirea planului,
PREGĂTIREA PRODUCȚIEI ANULUI 1970

REZERVELE
PRODUCTIVITĂȚII

ÎȘI AȘTEAPTĂ

anchetă economică

Dubla preocupare din aceste zile 
» colectivelor de întreprinderi și a 
centralelor industriale -1 încheierea 
în bune condiții a activității pe anul 
în curs, prin realizarea integrală .. 
planului și definitivarea pregătirilor 
în vederea asigurării unui „start" op
tim al producției în 1970, ultimul an 
al cincinalului — cunoaște accente de
osebite în toate sectoarele industri
ei, în toate județele țării. Telegra
mele și scrisorile primite la redac
ție, relatările corespondenților iroy- 
tri relevă pregnant că tot mai multe 
fabrici și uzine și-au îndeplinit de 
pe acum sarcinile anuale de plan și 
angajamentele, străduindu-se Să con
solideze rezultatele obținute, că alte 
unități sînt pe punctul de a recu
pera restanțele, de a se prezenta în 
curînd cu realizări bune la toate ca
pitolele planului. In același timp, 
conducerile lor analizează cauzele 
unor neajunsuri ce s-au manifestat 
în activitatea productivă din acest 
an, calculează sporurile de produc
ție și productivitatea muncii, de e- 
conomii și beneficii ce pot fi obținu
te în anul viitor, măsoară posibilită
țile reale existente în secții 
și sectoare, se gîndesc la modalitățile 
de extindere a experienței pozitive, 
dar și la învățămintele desprinse clin 
organizarea producției și a muncii, 
pentru a fructifica și mai bine decît 
pînă acum rezervele interne de care 
dispun.

Colectivul Uzinei mecanice de re
parat material rulant din Pașcani, 
de pildă, deținător ai steagului de 
unitate fruntașă pe ramură în între- 

/ cerea socialistă desfășurată anul 
trecut, raportează: în 11 luni, pro
ducția marfă vîndută și încasată 
realizată, economiile la prețul de cost 
și beneficiile întrec cu mult preve
derile planului.

Tov. Constantin Ursuleanu, direc
torul uzinei, ne spune că rezultatele 
amintite au un puternic suport ma
terial; prin mărirea volumului de 
reparații, pe aceleași spații de pro
ducție, s-au livi-at căilor ferate — 
sistemului circulator al economiei 
— zeci și zeci de vagoane, în per
fectă stare de siguranță în circu
lație. Reamenajîndu-se o hală pen
tru executarea reparațiilor capitale 
la vagoanele de marfă, s-a putut 
trece la extinderea lucrului în două 
fi chiar trei schimburi; în acest fel,

a

a crescut la 26 numărul de vagoane 
de marfă reparate pe lună, față de 
numai 12 — mai înainte.

Și în sectorul reparațiilor capitale 
la vagoanele de călători s-au con
semnat succese trainice; față de 4,5 
vagoane pe lună, cîte se reparau a- 
rțul trecut. în acest an numărul lor 
se ridică Ia 7 vagoane. Practic, s-a 
obținut o reducere a timpului de i- 
mobilizare la fiecare vagon cu cîte 
două zile, iar din luna aprilie a.c. 
;u aîte 5 zile. Executarea reparățli-’ 
lor înțr-un timp cît maj scurt are 
la bază metoda fluxului tehnologic 
continuu, care constă în deplasarea 
vagoanelor, cu ajutorul unui troliu, 
prin fața echipelor de lăcătuși, tâm
plari, electricieni și a celorlalți 
muncitori — și nu a acestora de la un 
vagon la altul, cum se lucra înainte.

— Tn continuare, preocuparea noas
tră de căpetenie — preciza ing. Va- 
sile Teșu, de la serviciul tehnic — 
constă în aplicarea de noi măsuri 
care să asigure diminuarea continuă 
a imobilizării tuturor vagoanelor in
trate în reparații. Ne va ajuta mul* 
faptul că s-au reamplasat o serie de 
mașini-unelte de la tîmplăria meca
nică, în raport cu fluxul continuu al 
reparațiilor și montajului la vagoane. 
La scurtarea duratei reparațiilor va 
contribui și colaborarea judicibasă ce 
s-a realizat între secția forjă, atelie
rul mecanic șl celelalte sectoare de 
muncă cu secțiile de reparat, precum 
și raționalizarea transportului intern.

Străbatem secțiile și halele de pro
ducție aie uzinei și observăm că 
muncitorii nu se mai plimbă inutil. 
Fiecare se află la locul său de mun
că și lucrează cît mai productiv în 
cele 480 de minute. De la serviciul 
tehnic am aflat că un mare număr 
de muncitori necalificați, care se o- 
cupau cu transporturile de materiale 
și piese, s-au calificat acum în me
seriile de bază. Aceste măsuri, la 
care se adaugă cele privind organi
zarea științifică a producției și a 
muncii, vor avea ca efect punerea mai 
repede, în fiecare lună, in circuitul 
transportului feroviar, a peste 80 de 
vagoane reparate pe aceleași supra-

Manole CORCACI 
Nicolas MOCANU 
corespondenții „Scînteii"

(Continuare in pag. a III-a)

MUNICIPIUL 
PIATRA NEAMȚ

Cu 20 de zile mai devreme, uni
tățile industriale din Piatra Neamț 
au raportat îndeplinirea sarcinilor 
anuale de plan la producția globală 
și marfă. Numai în 11 luni, la 
producția globală s-a înregistrat un 
rU 1 ’ r* x-1 rx 1 Oit vx-, I 11 XX — -X — 1x1 t x._  1plus de 135 milioane Iei, iar la 
producția marfă vîndută și înca
sată — de 111 milioane lei. Planul 
la export a fost, de asemenea, de
pășit cu circa 15 milioane lei. Tot
odată, economiile suplimentare la 
prețul de cost, realizate în numai 
trei trimestre, depășesc suma de 30 
milioane lei, iar beneficiile peste 
prevederi — 69 milioane lei. De 
subliniat că, o dată cu îndeplinirea 
planului, au fost depășite substan
țial și angajamentele anuale, asu
mate în întrecerea socialistă. în 
fruntea întrecerii se situează colec
tivele Uzinei de fibre și îngrășă
minte chimice, întreprinderii me
canice „Ceahlăul", fabricilor de 
hîrtie și celuloză, precum și cel a) 
fabricii de tricotaje „8 Martie".

MUNICIPIUL SIGHIȘOARA
Unitățile industriale din munici

piu] Sighișoara și-au îndeplinit 
planul de investiții prevăzut pe a- 
cest an. La Combinatul de sticlă și 
faianță, de exemplu, s-a dezvoltat 
capacitatea< de producție a Fabricii 
de faianță cu 3 800 tone pe an, la 
Combinatul textil s-au făcut ample 
lucrări de modernizare și dezvol
tare a capacităților de producție. 
Ca urmare, această unitate produce 
în plus 5.7 milioane mp țesături de 
bumbac pe an. însemnate lucrări 
de investiții s-au .făcut și la între
prinderea metalurgică „Nicovala", 
unde au fost construite mai multe 
hale industriale : de prelucrări me
canice, montaj, forje.

ducția marfă, productivitatea mun
cii, precum și la alți indicatori 
principali de plan. Colectivul uzi
nei va realiza pînă la finele anu
lui o producție globală suplimen
tară de 16 milioane Iei șl o produc
ție . marfă de aceeași valoare. 
Se apreciază că eforturile muncito
rilor și tehnicienilor de aici se vor 
concretiza, între altele, tn obținerea 
în plus a 1 000 tone sodă calcinată 
față de 750 tone, cît prevedea an
gajamentul, 900 tone silicat de so
diu și 150 tone sodă caustică

UZINA DE PRODUSE 
SODICE GOVORA

Colectivul Uzinei de produse 
dice Govora și-a îndeplinit cu 
de zile mai devreme sarcinile 
acest an la producția globală, pro-

CONSTRUCTORII DE PE 
VALEA TROTUȘULUI

Colectivul întreprinderii de șan
tiere construcții-montaje din muni
cipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej ra
portează îndeplinirea, cu 24 de zile 
înainte de termen, a planului anual, 
în această perioadă, constructorii 
de pe Valea Trotușului au pus în 
funcțiune nu mai puțin de 26 obiec
tive și capacități de producție, 
întreprinderea va realiza o pro
ducție suplimentară de 16 milioane

uțin după orele 
9 seara, au fost, 
chemați pompie

rii. Nu, nu vă speriați, 
nu s-a întîmplat nici 
un dezastru. Dar dacă 
nu pomeneam de la 
început mașina pom
pierilor poate n-ați fi 
fost atrași la lectura a- 
cestui reportaj ; și ar 
fi păcat, pentru că este 
vorba de unul din ce
le mai frumoase locuri 
tehnice pe care le a- 
vem în țară, unul din 
acele peisaje ale in
teligenței după care 
sîntem atît de însetați 
și de care 
de mîndri. 
tîlnim._  g 
naibii 
povestește 
Ștefan Gălan. 
cînd ai trece de la mu
zicuță la orga mare de 
la catedrală. Tot ins
trument muzical se 
cheamă că este, dar e 
altceva. Și știți, cu cît 
un organism e mai 
complex, cu atît, 
tr-un fel, e mai 
gaș, dacă nu știi să-l 
păzești cu precizie. 
Cuptorul acesta — ca șf 
celelalte nouă — e „uns 
cu toate alifiile", au
tomatizat pe toate păr
țile, știe să se ferească 
singur de orice buclu
curi — dar să-i dai ce-i 
trebuie. Dacă rămîne 
numai cinci minute fă
ră apă, s-a zis cu păr
țile lui cele mai deli
cate. Costă enorm. Cu 
cît treceau orele, înce
pea să mă chinuie un 
„dacă".

— Dacă se oprește 
apa în uzină, n-aveți 
un rezervor de avarie 7

— Sigur că avem, 
dar prima șarjă e mai 
lungă ca o naștere, am 
stat lîngă cuptor 42 de 
ore, iar știința, după 
mine, nu înseamnă 
știința de a te scuza, 
ci știința de a pune ră
ul în față, ca să fii si
gur că ai soluție dacă 
dai nas cu el. N-am a- 
vut nevoie să folo
sim rezervoarele pom
pierilor, dar au fost și 
ei mulțumiți că au con
tribuit cu ceva, măcar 
pentru calmul nostru.

— La urmă însă, în 
ceasul succesului, bă
nuiesc că nu v-ați 
tins tot cu apă.

Gălan surîde.
— După atîtea 

n-a trebuit decît 
pahar; al doilea 
mai avut cine să-l bea.

Convorbirea cu meș
terul a avut loc în ju
rul orei două ziua, cînd 
Gălan „moșea" prima 
șarjă a unui alt cup
tor. Vorbea destins, 
vioi, și abia apoi am 
aflat că se afla acolo 
de la orele 22 ale nop
ții precedente.

Am în.ceput cu a- 
cest episod oa
recum mai dra

matic deoarece vizita
rea noii turnătorii a 
uzinelor de autoca
mioane îți oferă — de 
îndată ce înțelegi cum 
merg lucrurile pe aco
lo — cu totul altă ima
gine. Pe trei hectare 
și jumătate trebuie sâ 
se întindă un mic im
periu al brațelor în
crucișate ; nu al lip
sei de muncă, ci al u- 
nui gen cu totul apar
te de muncă, în cursul 
căreia lucrătorul

celent e acela care „nu 
face nimic", pentru că 
a știut „să pună răul 
în față", să prevadă a- 
tît de ingenios trava
liul automatelor, încît 
nici un obstacol să nu 
se interpună în calea 
mersului de la sine, 
a fluviului majestuos 
și greu al metalului : 
55 000 tone piese tur
nate pe an.

— Nu știu cîte tur
nătorii ați văzut în via
ță, ne spune ingine
rul Costică Lazăr, și 
știu și eu că se cam 
abuzează în presa mon
dială de cuvîntul re
voluție tehnică i cum 
lansează unul o fus
tă sau o pilulă nouă, se 
spune că a făcut o re
voluție tehnică. Re
gret, însă turnăto
ria noastră reprezintă 
un grad atît de înalt 
de noutate, încît nu gă
sesc alt cuvînt mai me
ritat, decît revoluție. >

— Acum cîțiva ani 
aveam remușcări — a- 
daugă ing. Lazăr Jipa 
— pentru că am predat 
la școala tehnică o lec
ție despre formarea la 
presiuni înalte ; mi se 
părea nepotrivit să le 
vorbesc cursanților 
despre o metodă abia 
experimentată în 
S.U.A. și U.R.S.S., și 
pe care n-o înțelegeam 
nici eu prea bine. Pă
rea un lucru cam fan
tezist — și după doi 
ani m-am trezit tehno
log la una din puține-
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Prin intrarea în funcțiune a centralei electrice de termoficare din Constanța 
va fi asigurată alimentarea cu energie electrică și termică a platformei 

industriale de aici Foto : Agerpres

De ce s-a supărat consiliul
pe „colțosul" grădinar

CU RESPONSABILITA TE 
PROFESIUNEA DE PĂRINTE?

iată consecințele
9

Totul a pornit de la o problemă, în 
aparență minoră, din activitatea u- 
nei cooperative agricole : producția 
de ceapă. Anul trecut, Marin Nico
lae, fost brigadier la cooperativa a- 
gricolă din Sinești-Cătrunești, ju
dețul Ilfov, nemulțumit de felul cum 
merg treburile în grădina de le
gume, a trimis redacției o scrisoare. 
După verificarea celor afirmate de 
autorul ei, scrisoarea a fost publi
cată într-o anchetă intitulată „Ele
fanți avem, dar n-avem ceapă". Iată, 
fragmentat, conținutul acelei scri
sori : „Fac legumicultura de 43 de 
ani, iar 8 ani am fost brigadier în 
cooperativa agricolă. Constat că nici 
o cooperativă agricolă nu se preo
cupă să-și procure singură arpa
gic"... (sublinierea noastră) Și după 
ce enumera neajunsurile acestei 
practici, Marin Nicolae încheia ast
fel : „In anul 1967 ne-a venit la 
grădină tovarășa inginer Maria Pa- 
raschiv. Cînd a sosit m-a și luat în 
primire i „Nea Nicolae, acum n-o să 
mai lucrăm cum ai lucrat d-ta, adică 
lntr-un an obțineai sămînța, în al 
doilea arpagicul, iar în al treilea cea
pa. în acest an semănăm sămînța și 
«m și făcut ceapa". Au semănat să- 
naînța, n-au mai plantat arpagio —

după metoda „învechită" a grădina
rului — și...... Acum avem 160 ha de
grădină, dar nu avem ceapă de doi lei" 
— scria atunci, cu amărăciune, Marin 
Nicolae. Din această cauză inginera 
și brigadierul s-au certat, iar el s-a 
retras de la grădină. „Așa se întîmplă 
cînd. specialiștii tineri nu vor să 
plece urechea și la ceea ce știu ve
chii și bătrînii legumicultori" —. în
cheia el scrisoarea.

Părăsind grădina cooperativei, 
Nicolae Marin s-a ocupat de achizi
ționarea de legume pentru fabrica 
de conserve „Flora" din Capitală. 
Aproape că-1 uitasem. Dar zilele tre
cute a venit la redacție, așa cum 
vin zeci de 
spus :

— La noi 
o răsadniță 
o suprafață 
de conducere a avut nevoie de un 
om care să răspundă de această ră
sadniță. In luna august din acest 
an, tov. președinte mi-a zis i 
„Știm că ești om priceput, vino 
să iei răsadnița 
„Tovarășe președinte, 
dar nu mă împac cu 
neră". Ne-am înțeles 
la răsadniță. Chiar și 
se pregătea atunci să

oameni. Și iată ce ne-a
în cooperativă s-a făcut 
cu încălzire tehnică, pe 
de un hectar. Consiliul

tn primire", 
eu aș veni, 

tovarășa ingi- 
să vin, totuși, 
inginera, care 
plece în con-

cediu, mi-a spus : „Lasă, nea Nico
lae, că ne vom împăca". „Să ne îm
păcăm și să ieșim din necazul ăsta 
cu legumicultura" — i-am zis.

Adunarea generală a cooperatori
lor a aprobat numirea mea la ră
sadniță. Trebuia să se formeze o e- 
chipă, dar nimeni nu s-a îngrijit de 
asta, așa că am apelat și eu la co
pii și am făcut tot ce s-a putut face. 
Am făcut nivelarea terenului, am 
plantat ceapă verde, usturoi, sa
lată. Pe data de 25 octombrie au 
venit la răsadniță tov. Sîmbotin, 
instructor al comitetului județean de 
partid, secretarul comitetului comu
nal de partid, președintele coopera
tivei și inginera. în loc să fiu în
trebat cum mă descurc, dacă am 
nevoie de ajutor, în loc să ne sfă
tuim cum să facem să meargă tre
burile mai bine, am fost luat la 
rost : „de ce e noroi pe poteci ?“, „de 
ce geamul acela e spart ?“, „de ce 
n-ai smuls buruiana aceea „de ce, 
de ce, de ce „Pot face eu cu opt 
oameni treabă pe care aș face-o cu 25, 
de cîți este nevoie ?“ — am răspuns. 
„Pe mine nu mă interesează. Totul 
trebuie să fie pus la punct. Am știut 
eu că n-o să mă înțeleg cu omul 
ăsta", le-a spus inginera. „Ar tre
bui să-l sprijiniți mai mult" — a

adăugat tov. Sîmbotln. „Tovarășă 
ingineră, n-ar trebui s-o spun, dar 
o spun ca s-audă și tovarășul de la 
partid. De trei_ luni de cînd mă chi
nuiesc aici, ați petrecut d-voastră 
trei ceasuri la răsadniță 1“

După discuția relatată mai sus, 
consiliul de conducere a hotărît 
să-l schimbe Imediat și omul a dat 
răsadnița în primire.

De ce această măsură ? Este ea 
Justificată ? Am început ancheta 
noastră cercetînd procesele verbale 
de la cele două ședințe. La 18 au
gust, președintele cooperativei, din 
considerente știute de toți coopera
torii, propune adunării generale ca 
Marin Nicolae să fie ales brigadier 
la răsadniță și propunerea a fost a- 
probată în unanimitate.

La 25 noiembrie e încheiat al doi
lea proces verbal, cel al ședinței con
siliului de conducere care hotărăște 
schimbarea. Spicuim din spusele ce
lor care au luat cuvîntul : „Nu vrea 
să primească indicațiile specialiștilor 
și cele ale comitetului de partid".

Ion HERȚEG 
Alexandru BRAD

(Continuare în pag. a V-a)

Asistăm la o confruntare. De o 
parte, patru copii. Vîrsta ? Intre 11 
și 13 ani (elevi la Școala generală 
nr, 176 din Capitală). Lîngă ei, pă
rinții și cîțiva profesori. Nu- sîntem 
însă nici în cancelaria unei școli și 
nici la o ședință cu părinții, ci la sec
torul 8 miliție. De cealaltă parte so 
află oameni ai ordinii publice.

Ce s-a întîmplat ? Despre compor
tarea elevilor, a copiilor noștri, des
pre cinstea lor știm că se obișnuiește 
să se discute în familie, la școală și 
nu la miliție. Cine altcineva decit 
familia și școala au datoria să culti
ve la copii, în procesul educației, de
prinderi și obișnuințe, de conduită 
demnă, care să înnobileze firesc pro
filul moral al viitorilor, cetățeni ? Din 
păcate însă, lucrurile la care ’ 
martori depășesc sensul unei 
confruntări...

— Nu-i prima dat* cînd 
copii dau de lucru. V-am mai 
tat sprijinul, v-am avertizat __ ... .
drumului periculos pe care au por
nit copiii și elevii dumneavoastră... 
— spune locotenent-colonelul Ștefan 
Pavel, înfățișînd cauzele și circum
stanțele fiecărei abateri.

— Ce-i de făcut ?
Privesc la copii. Unii Iasă capul tn 

jos. Rușine, remușcări tîrzii sau în
țelegerea primejdiei ? Ceva rău s-a 
petrecut cu ei și acest rău care sapă 
adînc trebuie numit și smuls cît încă 
nu-i prea tîrziu. Mă gîndesc că la 
ora asta locul firesc al acestor ado
lescenți ar fi fost în' fața cărților și 
caietelor.

Notăm dialogul la care sîntem 
martori și ne dăm seama că fiecare 
din cei patru s-a abătut pe poteci 
alunecoase în feluri diferite, gene
rate însă de aceleași cauze. Dar să 
nu anticipăm. E întrebat G. P. (12 
ani), care a mai fost de cîteva ori 
prin această încăpere t

— Ce voiați să faceți cu obiectele 
furate ?

— Să le vindem. Iar după aceea să 
fugim la Cîmpina. Sâ nu ne găseas
că... Tudorică zicea să luăm cu noi o 
brichetă și un pachet de țigări... (Ți
gările și bricheta se află pe masă).

— Știați că copilul dv. fumează ? 
Mama (Georgeta P.) i — Nu...
în primăvară, cînd G. P. a săvîrșit 

primul delict, au fost încunoștințați 
părinții. (Tatăl, mecanic C.F.R., n-a 
dat curs invitației nici atunci, nici de 
data aceasta). Părinții au fost invitați 
tot aici, împreună cu reprezentanți ai 
școlii. Era firește cazul ca acești fac
tori educativi să recepționeze „sem
nalele de alarmă", să-și facă simțită 
prezența. Rezultatul ? Atît unii cît 
și alții au transferat în grija... mi
liției îndatoririle lor firești. Iar 
acest abandon comod — după cum 
ne-o arată faptele — are conse
cințe dintre cele mai grave.

Avertismentul dat de miliție n-a 
fost luat în seamă pe motiv că 
„Gigi e cuminte I" Fiind scos basma 
curată de către propriii săi părinți,

băiatul șl-a păstrat în continuare, 
neștirbite, „privilegiile" : de a în- 
tîrzia pe stradă pînă la miezul nop
ții, de a intra Ia cinematograf la 
ore tîrzii. — „Cine-ți dădea bani ?“
— „Mama". — „E adevărat ?“ —
— „Da, i-am dat"... (Pentru ce a- 
ceastă recompensă ? Pentru notele 
proaste, pentru absențe, pentru cei 
doi ani de repetenție ?) — „Știți mă
car ce filme vedea ?" — „Nu..." Ce 
«-ar mai putea adăuga ? Că prin a-

tltudlnea lor de nepăsare, astfel d« 
părinți împing într-o zonă pericu
loasă propriul lor copil... ? Că atro
fierea spiritului de responsabilitate, 
că abdicarea de la îndatoririle (am 
putea spune : profesiunea) de pă
rinte sînt condamnabile ? Lăsat de 
capul lui, sustras principiilor edu-

tlie TANASACHE

acești 
solici- 
asupra ll mai găsiți

in întreaga țară

Cereți-I de urgență 

la chioșcuri si in librării

T eleg ramă
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Deosebit de impresionat de amabilele felicitări pe care Excelența 

Voastră mi le-a transmis cu ocazia zilei naționale a Finlandei, vă rog, 
la rîndul meu, să primiți sincere urări pentru fericirea dumneavoas
tră personală și a poporului român.

URHO KEKKONEN 
Președintele Republicii Finlanda
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[faptul; 
DIVERS 

! Fără gripă! !
■ Sezonul umed și friguros, din I 
I ultima vreme, a adus cu sine i

un „musafir" nedorit — gripa ! I 
După cum ne informează Inspec- j 

I taratul sanitar al Capitalei, nu- .
mărul cazurilor de gripă inregis- I 
trate in București a crescut. | 
Gripa se datorește unui virus 1 

I autohton — așa-numitul virus B |
— și se manifestă prin forme I 
ușoare și medii, in special în I 

I rîndul copiilor și al persoanelor g
In vîrstă (nu s-au înregistrat ca- I 
zuri grave). Cum era firesc, s-au | 

Iluat măsuri de combatere : asi
gurarea, intr-un grad sporit, a I 
medicamentafiei și a asistenței I 
medicale, măsuri de profilaxie cu • 

Igamaglobulină pentru noii năs- 1 
cuți, interzicerea vizitelor la spi- | 
tale etc. Totodată, inspectoratul | 

I sanitar recomandă citeva măsuri ,
preventive: evitarea, pe cit e s 
posibil, a aglomerațiilor, anunța- I 
rea imediată a cazurilor de îm-

Ibolnăviri, precum și o accentuată i 
vitaminizare, îndeosebi cu vita- j 
mina C.

I Rectificare
Teatrul de estradă din Plo

iești anunța, cu cîteva zile în 
urmă, prin afișe mari, promi
țătoare, spectacolul pe care 
urma să-1 susțină la Alba Iulia, 
cu participarea apreciatului nos
tru interpret de muzică ușoară, 
Dan Spătaru. Deși organizatorii 
spectacolului cunoșteau că Dan 
Spătaru era plecat intr-un tur
neu peste hotare, nu au luat mă
surile necesare pentru informa
rea clară a publicului 
reținere explicabilă, 
prin teama de a nu 
goală. De aici, zvonul
prețul amintit se află pe un
deva pe aproape, avînd alte 
preocupări, așa cum în mod e- 
ronat avea să se scrie intr-un 
articol in ziarul județean, așa 
cum tot eronat avea să transmită 
și corespondentul nostru.

în consecință : corespondentul 
nostru a fost sancționat (așa 
cum merita).

Scuzele organizatorilor (adre
sate celor in drept) nu credem 
că pot primi, oricît de multe 
fi, aplauzele spectatorilor.

spectator, 
probabil, 

face sală 
că Inter-

ar

I Nu ridicați 
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

gulerul
Dintr-un document existent la 

Inspecția comercială de stat a 
municipiului București, aflăm că 
la întreprinderea comerțului 
cu ridicata textile-incălțăminte 
(I.C.R.T.l.) — mai precis in de
pozitul din str. Oițelor, aparți- 
nînd acestei întreprinderi — stau 
in stoc, alături de alte mărfuri, 
vreo... 8 000 de paltoane bărbă
tești, atît de solicitate în acest 
anotimp friguros. De ce nu pot 
intra în circuitul comercial ? 
Pentru ci... se fac inventare în 
scopul clarificării unei lipse în 
gestiune. $i cum aceste inven
tare se repetă (probabil că sfîr
șitul lor va coincide cu sfîrșitul 
iernii), ne temem ca nu cumva 
amintitul depozit să ne fericeas
că, cu paltoane, în plin zăduf. 
Ceea ce. s-o recunoaștem, ar fi 
o trebușoară.„ pe potriva 
Tîndală.

sanitarul"

lui

Din cel 72 de ani dți 
acum oficiantul sanitar 
ma, 50 și i-a închinat r____
sănătății oamenilor. îl cunoaște 
întregul Oraș Bușteni, unde a lu- 
'crat timp de aproape 44 de ani. 
Muncitorii fabricii de hîrtie îi 
spun, simplu, „Sima, sanitarul1'. 
Pe ploaie sau ninsoare, în miez 
de noapte ori în zori, cu trusa 
sub braț, sanitarul dădea prim 
ajutor acolo unde boala ame
nința. (înainte de război, îm
preună cu o moașă, au fost sin
gurele cadre sanitare din oraș). 
A salvat, prin intervenții opor
tune, sute de vieți, a îngrijit mii 
de copii. Acum, cînd anii s-au 
adunat, 72 la număr, se retrage 
din activitate cu satisfacția da
toriei împlinite. Toți cel la că- 
pătîiul cărora a vegheat nopți 
Întregi îi mulțumesc și-i urează 
ani mulți. O jumătate de secol 
la datorie — e ceva I

numără 
Ion Si- 
apărărli

Spoială de
mîntuială

Se împlinește un an de cînd 
locatarii imobilului din Calea 
Moșilor 145 (București) au soli
citat la I.A.L. sectorul 3 exe
cutarea unor reparații stringen
te la acoperișul clădirii. A tre
cut primăvara, a trecut apoi 
vara, a trecut și toamna fără ca 
nimeni să se deplaseze și la 
imobilul cu pricina. Zilele tre
cute, după nenumărate interven
ții, au apărut cițiva lucrători. 
Dar, stupefacție ! Lucrătorii au 
ridicat la iuțeală schele și s-au 
apucat de... văruit. Cum s-ar 
spune, colac peste pupăză. La 
observațiile locatarilor cum că 
„prin acoperiș plouă — și nu 
prin pereți", răspunsul a fost 
fără echivoc : „Nu ne interesea
ză acoperișul. Noi trebuie să vă- 
ruim. E dispoziție ! !". Ce con
tează că pereții, neadăpostiți de 
acoperiș, vor fi deteriorați ? 
Dumnealor văruiesc.

de iRubricd redactată
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe DAVID 

eu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

Este cunoscut faptul că dezvoltarea 
continuă a proprietății socialiste cons
tituie o cerință fundamentală a pro
gresului multilateral al întregii noas
tre societăți. „Dezvoltarea și înflorirea 
proprietății socialiste — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu — repre
zintă izvorul bunăstării și fericirii 
maselor populare, chezășia valorifi
cării depline a capacității, energiei și 
talentelor, a împlinirii personalității 
umane".

Pornind de la acest deziderat ma
jor, biroul Comitetului județean Ba
cău al P.C.R. este preocupat ca în
treaga muncă politico-educativă, des
fășurată de organele și organizațiile 
de partid de la sate, să ducă la culti
varea în rîndul maselor de țărani 
cooperatori a unei opinii ferme, mi
litante pentru dezvoltarea și apăra
rea avutului obștesc, a convingerii că 
cu cît oreșo mai repede producția 
agricolă și,-'în general, proprietatea 
obștească, cu atît sporesc veniturile 
cooperatorilor, dezvoltarea averii ob
ștești constituind baza ridicării ni
velului lor de trai. Este un adevăr 
pe deplin confirmat de realitățile 
din unitățile agricole socialiste din 
județul nostru, de întărirea agri
culturii cooperatiste.

Edificator în acest sens este cazul 
cooperativei agricole Păncești-Sascut, 
unde eforturile perseverente pentru 
sporirea acumulărilor și dezvoltarea 
proprietății obștești au determinat 
reluarea, în fiecare an, a procesului 
de producție pe o scară lărgită și, în 
consecință, sporirea veniturilor, a va
lorii zilei-muncă. în prezent, averea 
obștească a acestei unități totalizează 
8.8 milioane de lei, revenind 466 mii 
de lei la 100 ha teren agricol, ceea 
ce se reflectă în creșterea averii obș
tești și a veniturilor, a valorii zilei- 
muncă etc. La C.A.P. din Faraoani, 
unde s-au alocat, an de an, din 
producția netă, cote ridicate pentru 
acumulări, valoarea averii obștești și 
a veniturilor la 100 ha teren este mai 
mare în 1969, față de anul 1964, de 
4,4 ori și, respectiv, de peste 3 ori.

Popularizînd experiența înaintată 
acumulată în acest domeniu, organi
zațiile de partid de la sate im
primă astfel muncii politice pen
tru dezvoltarea și apărarea avu
tului obștesc un caracțer dinamic, 
viu, concret. Marea majoritate a 
comitetelor de partid comunale din 
județ au organizat dezbateri largi 
în legătură cu rolul comuniștilor, al 
fiecărui țăran cooperator pentru ocro
tirea avuției obștești și întărirea a- 
cesteia, cu datoria de a lupta împo
triva furturilor, a risipei, a neglijen
ței care păgubesc întreaga colectivi
tate. Cele peste 500 de expuneri 
prezentate la sate de către lec
tori, pregătite de comitetul județean 
de partid, materialul documentar 
„Apărarea și dezvoltarea proprietății 
socialiste în C.A.P., datoria fiecărui 
membru cooperator", destinat lecto
rilor de la sate, aproximativ 800 de 
întîlniri ale țăranilor cooperatori cu 
juriști,, lucrători de miliție, prilej de 
discutare a căilor privind combaterea 
infracțiunilor față de proprietatea 
obștească, constituie un „dispozitiv" 
de acțiune pe care, în momentul de 
față, ne străduim să-1 fructificăm din 
plin, adăugîndu-i alte inițiative.

Scopul principal al tuturor măsu
rilor luate de comitetul județean de 
partid este acela ca la dezbaterea a- 
cestor probleme deosebit de impor
tante să atragem întreaga colectivi
tate a cooperatorilor, să stimulăm 
conștiința cetățenească înaintată, ast
fel ca fiecare țăran cooperator să 
privească orice atingere adusă avutu
lui obștesc ca o lezare a propriilor 
interese, ca și a bunului renume co
lectiv. Ne îndreptăm eforturile 
pentru depistarea celor care aduo 
daune avutului obștesc și sanc
ționarea lor, cu o intensă ac
tivitate „publicitară", astfel ca 
fapta lor să fie supusă oprobriului pu
blic, iar tot satul să știe cine sint 
cei care-i pătează obrazul. Așa s-a 
procedat, bunăoară, la Scorceni, unde 
din inițiativa comitetului comunal de 
partid, consiliul de conducere a in
tensificat controlul asupra păstrării 
și gospodăririi avutului obștesc. Tn 
urma unui asemenea control, au fost 

' prinși sustrăgînd din fînul coopera
tivei agricole (o cantitate de 1 800 kg) 
Tătaru Ion și Săndulache Nicolae. 
Cei doi hoți au fost fotografiați lîngă 
fînul sustras, iar imaginile au fost 
afișate la panoul de stradă. Pe sea
ma acestui caz, în sat s-a făcut o 
adevărată „problemă" ; s-a discuțat 
și în adunarea generală a cooperato
rilor, în adunări la căminul cultural, 
astfel încît fapta lor a primit, o dată 
cu sancțiunea prevăzută de lege, 
sancțiunea fermă a opiniei publice.

Nenumărate fapte de viață ne-au 
dovedit că larga publicitate în jurul 
unor asemenea acte condamnabile, 
precum și a sancțiunilor primite de 
făptuitorii lor, constituie o metodă 
preventivă din cele mai eficiente, în

țața satului întreg, șl arătînd limpede 
că furtișagul nu rămîne nepedepsit. 
Tocmai de aceea vom generaliza a- 
fișarea Ia sediile consiliilor populare 
ca și ale C.A.P., în diferite alte punc
te din comune, a sancțiunilor nomi
nale, iar stațiile de radioamplificare, 
gazetele de perete, brigăzile artistice 
vor înfiera faptele nedemne ale ce
lor care sustrag din avutul obștesc, 
în același timp, cazurile de furt și 
alte prejudicii aduse avutului obștesc 
vor fi dezbătute în presa locală, puse 
sistematic în discuția adunărilor de 
partid, U.T C. și sindicat, în adună
rile generale ale cooperatorilor și 
salariaților, stabillndu-se de fiecare 
dată măsuri concrete pentru sanc
ționarea celor vinovați, pentru preîn- 
tîmpinarea unor asemenea abateri.

La începutul acestor rînduri, ne-am

mltate, după cum nici comitetul 
comunal de partid sau activiștii Uni
unii agricole județene, care au trecut 
pe aici, nu și-au făcut simțită pre
zența. Nu putem tolera ca oameni 
care, prin funcția lor, au obligația de 
a veghea ca proprietatea socialistă 
să fie apărată ca lumina ochilor, să 
îngăduie ca unii să care acasă cite 
un sac cu cartofi sau un coș cu po
rumb, uneori cu consimțămintul pre
ședintelui sau al brigadierului. Oare 
tot atît de galantoni s-ar arăta dacă 
aceste produse ar fi luate din ma
gazia lor, nu din a cooperativei 7

Această îngăduință este tot atît de 
condamnabilă și cînd se referă la ne
glijențe în gospodărirea avutului 
obștesc. La C.A.P. Livezi, de exem
plu, întîrzierea descărcării unul 
vagon cu tărîțe a adus prejudicii uni-

DIN AVUTUL OBȘTESC NU 11 E ÎNGĂDUIT
nimănui a se Înfrupta

NICI CU CARUL.
DAR

Valerian GHINEȚ
secretar al Comitetului județean Bacău al P.C.R.

referit la rezultatele bune dobîndite 
de cooperativa agricolă din Faraoani. 
Și aici, într-o vreme, au existat 
cazuri de sustragere din a'vutul ob
ștesc. Organizația de partid nu s-a 
împăcat însă cu această stare de 
lucruri. Folosind toate mijloacele 
muncii politico-educative de masă 
— conferințe la căminul cultural, 
întîlniri ale cooperatorilor cu ju
riști și lucrători ai miliției, afi
șarea „cazurilor" la gazeta de pe
rete și panou] de stradă — furtu
rile din avutul obștesc au fost 
înlăturate. Cazurile cele mai grave au 
fost puse în discuția adunării de 
pârtia, adunării generale a coopera
torilor și apoi deferite justiției.

Vecini cu cei din Faraoani sînt 
cooperatorii din Cleja. Deși au con
diții de producție similare, veniturile 
ce se realizează sînt aici mult mai 
mici. O cauză o constituie și faptul că 
producțiile obținute fie că se irosesc 
pe cîmp, fie că sînt „dijmuite" fără ca 
organizația de bază șl consiliul 
de conducere să intervină cu fer-

tățil în sumă de 16 000 de lei, iar la 
C.A.P. BurdusacL prin lucrări ne
efectuate de către I.M.A. (pentru care 
conducerea cooperativei, necontrolînd 
pe teren, a semnat acte de recepție), 
s-au adus pagube avutului obștesc de 
103 mii de lei

Un roi educativ de cea mai mare 
importanță în apărarea avutului ob
ștesc îl au comuniștii, cadrele de con
ducere din cooperativa agricolă. Ma
sele de cooperatori iau ca exemplu 
comportarea și atitudinea celor care-i 
conduc. Ce exemplu ar putea însă 
oferi cooperatorilor din Negri briga
dierul Tutnianu Ion, care, confun- 
dînd tarlaua cooperativei cu propria 
magazie, „a luat" 320 kg de grîu de 
sămînță 7 Fapta lui reprobabilă a 
fost discutată în organizația de par
tid Firește, comuniștii și-au spus cu- 
vîntul, sancționînd cum se cuvine a- 
ceastă faptă nedemnă. însă adunarea 
a relevat și un alt aspect t unii 
membri de partid, printre care 
Gheorghe Tănase, locțiitor al secre
tarului organizației de bază, au adop

tat o poziție ambiguă, de „înțelegere" 
și „justificare" a furtului. Ce denotă 
aceasta 7 Un scăzut nivel de con
știință, lipsă de combativitate față 
de cei care lovesc în averea obștească.

De aceea, biroul comitetului jude
țean de partid și-a propus să orien
teze organizațiile de partid de la sate 
spre intensificarea muncii politico- 
educative de masă, punînd în centrul 
acesteia creșterea răspunderii față 
de apărarea avutului obștesc. Un pu
ternic ecou l-a avut în această 
direcție judecarea în fața cooperato
rilor a 14 dosare privind aducerea de 
prejudicii averii obștești. Intenționăm 
să extindem întîlnirile cu lucrătorii 
de justiție și miliție, precum și 
practica dezbaterii publice a furtu
rilor, cu convingerea că ele vor sti
mula intervenția activă a coopera
torilor în prevenirea actelor de le
zare a avutului obștesc. La 
C.A.P. Răchitoasa, ca urmare a 
lipsei de control asupra celor 
care gestionează bunuri, s-a con
statat o pagubă de 189 mii de lei. 
Desigur, nu este lipsită de impor
tanță mărimea prejudiciului adus 
avutului obștesc j în funcție de a- 
ceasta se va aplica pedeapsa pe
nală. în practică, însă, intervine 
adesea așa-zisa „viziune cantitativă", 
In virtutea căreia se manifestă îngă
duință față de cei care „ciupesc" cîte 
puțin din avutul obștesc. Este into
lerabilă mentalitatea acelora care 
declară cu seninătate că situația s-a 
îmbunătățit în unitatea respectivă, 
pentru că nu s-ar mai fura cu ca
rul, ci cu traista. Dar oare din punct 
de vedere moral, cinstea sau necin
stea pot fi apreciate după astfel de 
criterii ? Iar cînd se adună zeci și 
zeci de traiste paguba nu e oare pe 
măsura furtului „cu carul" ? Faptele 
arată că îngăduința față de unele 
abateri de mică însemnătate la pri
ma vedere, înlesnește, mai devreme 
sau mai tîrziu, prejudicii grave în 
dauna avutului obștesc.

Apare deosebit de necesară crește
rea rolului comisiilor de judecată și a 
comisiilor de revizie în apărarea ave
rii obștești | activitatea acestora tre
buie îndrumată și sprijinită cu mai 
multă grijă de către factorii de răs
pundere de la nivelul comunei, cît 
și de către organele județene de re
sort. Astfel, la C.A.P. Strugari, Ro
șiori, Buda și Secuieni, comisiile de 
judecată nu sînt sesizate de către 
consiliile de conducere cu toate ca
zurile care intră în competența lor | 
la C.A.P. Săucești se soluționează cu 
multă întîrziere cauzele trimise spre 
judecată | la C.A.P. Mărgineni une
ori tmpricinații au fost obligați la 
despăgubiri cu mult mai mici decît 
valoarea pagubelor pe care le-au 
adus avutului obștesc. Deși se cunosc 
asemenea fenomene negative, Orga
nele de resort ale U.J.C.A.P. și co
mitetul județean de partid nu au in
tervenit cu suficientă operativitate 
pentru lichidarea neajunsurilor.

Combătînd asemenea practici, vom 
asigura ca unul din principalele cri
terii de apreciere a întregii acti
vități politico-educative desfășurată 
de organizațiile de partid și obștești 
de la sate să fie crearea unei puter
nice opinii de masă pentru creșterea 
răspunderii față de avutul obștesc, 
asigurarea unui climat moral care să 
facă imposibilă orice diminuare a 
acestuia.
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PĂPUȘI PENTRU COPIII NOȘTRI
Faima păpușilor fabricata la 

„Arădeanca" a trecut și dincolo 
de granițele țării. Pentru ca să 
poată intra și mai mult în grația 
celor mici, creatorii de păpuși 
din orașul de pe malurile Mu
reșului vin cu noutăți în fiecare 
an. Bunăoară, acum, la ultimele 
contractări cu comerțul, ei s-au 
prezentat cu păpuși cu accesorii 
— în pătuț și în coșuleț — și 
cu o frumoasă păpușă de 
peste 50 cm lungime, realizată 
cu dispozitiv de mers. Intr-o ți
nută elegantă, cu părul într-o 
diversitate de culori și coafuri, 
păpușile arădene au întrunit su
fragiile reprezentanților comer
țului.

De la „Arădeanca”, magazi
nele vor primi în curînd fi noi 
figurine întruchipînd îndrăgitele 
personaje din lumea neuitatului 
Walt Disney, precum și fotba
liști, reprezentanți ai unor clu
buri sportive de mare populari
tate.

Foto i M. CIOC
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le turnătorii de acest tip existente 
în lume.

Entuziasmul cu care vorbesc toți 
oamenii de aci poate părea exage
rat — dar numai în cazul cînd inter
locutorul lor n-a văzut niciodată vreo 
turnătorie obișnuită și nu cunoaște, 
cît de cît, enorma discrepanță care 
domină metalurgia modernă. Strate
gia mondială a metalului cuprinde 
două echipe, două mari armate de 
specialiști : caldul și recele. în ulti
mele secole, armata celor de la rece 
a înregistrat avansuri senzaționale i 
strungurile și toată gama de unelte 
care modelează metalul tare au ajuns 
nu numai la viteze fantastice și pre
cizii uluitoare, dar și la programarea 
unor mașini care citesc planurile și 
croiesc pe baza lor, singure, plăci u- 
riașe de metal pentru carcasa vase
lor, sau la întregi linii automate e- 
fectuînd sute de operații fără ames
tecul omului.

în acest timp, zona caldului și-a 
perfecționat aliajele, dar în privin
ța condițiilor de muncă a rămas în 
esență aceeași ca pe vremea zeului 
Vulcan. Fum mult, căldură mare, 
productivitate restrînsă, frînînd ce
lelalte compartimente, și o precizie 
depinzînd, mai mult decît în alte 
sectoare ale industriei, de arta indi
viduală a turnătorului. în plin secol 
al științei și automatizării, caldul a 
rămas o zonă a ,,magiei", unul din 
puținele sectoare industriale unde se 
mai transmiteau taine din tată-» 
fiu.

Metalul topit este turnat tn for
me ; pentru a se asigura golurile (de 
pildă, la o carcasă sau o cutie, care 
trebuie să aibă pe dinăuntru un spa
țiu gol) se fac miezuri, de obicei din 
nisip — o altă operație foarte deli
cată, modelarea cerînd din partea lu
crătorilor un talent învecinat cu cel 
al sculptorului.

— Modelarea este o artă, spun 
miezuitorii.

— Dar turnătoria este o taină, răs
pund ceilalți.

Iar astăzi, șeful noii turnătorii de 
la uzinele de autocamioane, ingine
rul Const. Lazăr, ne spune i

— între cei 21 de oameni angajați 
de la începutul lunii nu există nici 
un turnător. Nici un miezuitor, nici

un modelor. Am angajat 11 electri
cieni și lăcătuși j aș lua In faza ac
tuală oricîțl. îmi trebuie electroniști, 
sculeri, sudori, tot felul de meserii i 
e o turnătorie nouă, aproape fără 
turnători

— Aproape ? Ce a mal rămas aci, 
din arta turnării 7

— Mai ales topitoria, arta prelu
crării aliajelor. Restul, uitați-vă...

' X

Mă uit prin cele cîteva terenuri 
de fotbal populate de agregate 
nu numai complicate dar și dis

crete (multe sînt învelite, nu lucrea
ză la vedere). A le descrie e simplu i 
ca și cînd ai demonta tăblia de la

spatele televizorului și al încerca să 
„povestești" ce se vede acolo. Să în
cercăm măcar a descifra principalul i 
principalul este că aici, în cîteva mi
nute de maximă inteligență tehnică, 
se decide soarta unei bătălii care se 
va întinde pe cel puțin cîțiva ani și 
cel puțin o sută de mii de kilome
tri.

Fiecare dintre noi, fii ai secolului, 
ne-am obișnuit să folosim unele apa
rate fără a le cunoaște biografia în 
amănunt. Mergem cu mașina sau a- 
utobuzul. dar nu e nevoie să știm că 
arborele cotit al unui autocamion se 
învîrtește într-un minut și de 5 000 
de ori. Numai această piesă — arbo
rele cotit — suportă într-o viață (so
cotită la minimul de 100 000 km) vreo 
720 milioane turații. Șl chiar dacă 
am greșit cu cîteva milioane în plus 
sau minus, la o cifră atît de respec
tabilă nu contează, nu mai contează 
decît un singur lucru : rezistența 
metalului. Istoria lui, anii de viață ai 
fiecărei piese se hotărăsc în bună 
măsură aici, în minutele nașterii.

Nisipul necesar formelor e descăr
cat în niște buncăre atît de uriașe,

încît, atunci cînd le-am văzut, pă
reau aproape goale, deși cuprindeau 
mai bine de două mii de tone. Cu 
gheare mari, nisipul e trecut prin 
jgheaburi vibrante, prin cuptoare ce 
se învîrtesc arzătoare, pînă la eli
minarea inamicului preciziei — apa. 
Dar umiditatea e necesară, așa că se 
adaugă un coeficient precis, după care 
— ca într-o bucătărie unde rețeta 
e pregătită meticulos — mari puteri 
pneumatice silesc nisipul să se ames
tece cu lianți care îi dau cheag.

îl regăsim înnegrit cu praf de căr
bune : cîntare automate îl dozează 
Invariabil în porții precise, mici 
a cîte 1 200 kg fiecare, la fiecare trei 
minute. Acest travaliu e făcut de

patru stații automate, în a căror mun
că se amestecă mereu un creier elec
tronic, dozînd umiditatea. Toată a- 
ceastă plimbare a nisipului e pictată 
pe tablouri automate ] luminile se a- 
prind și se sting, procurînd privito
rului — o dată cu o cantitate preci
să de Informații exacte — un sen
timent de plăcere estetică. Se spune 
că arta emoționează prin tot ce a- 
mintește de om. Aici și în alte părți 
vezi tablouri colorate cu cîntare. bun
căre, conducte săgeți care se agită 
— fără urmă de om — dar e o exte
riorizare a inteligenței umane t în 
plus, așa cum un peisaj fără oameni 
îți place totuși pentru că dă o senza
ție stenică - brazi, aer curat, un
duiri verzi și albe peste care parcă 
scrie „bun pentru viață 1“ — tot ast
fel peisajele matematice ale tablouri
lor de comandă au puternica lor pe
cete 1 „bun pentru precizie, bun pen
tru calitate, bun pentru țară I"

Zeci de degete iscoditoare, pistoa
ne automate care înlocuiesc degetele 
miezuitorului se vîră în trupul nisi
pului, apasă, pipăe, să afle cîtă re
zistență le opune nisipul, apasă iar
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cative, Gigi își făcea „cultură" cine
matografică 1 la „Un dolar găurit", 
„Pentru un pumn de dolari" etc.

— ...Am discutat deseori cu mama 
elevului G.P. Discuții provocate mai 
ales de absențele din catalog. Tot
deauna însă a replicat: „Ce să-i 
fac 7“ Elevul lipsește sistematic de 
la școală, de Ia spectacolele 
recomandate de noi, de la excursii.

— Sînteți diriginta clasei 7
— Nu. Sînt directoarea școlii.
Diriginta clasei lipsește... De ce 7 

Lipsesc și alți diriginți. Firește, nu 
e o împrejurare plăcută pentru un 
pedagog. Dar măcar acum, aici, ar fi 
fost cazul să-și dea seama de gravi
tatea situației, de roadele unei activi
tăți educative deficitare. Evident, 
principala răspundere revine în a- 
cest caz părinților (așa cum vom re
lata și în rîndurile de mai jos), 
dar nici profesorii respectivi nu 
se pot socoti scoși din cauză. 
Repetăm un adevăr cunoscut i a- 
tunci cînd fac front comun, fa
milia și școala își îndeplinesc cu 
cinste, cu bune rezultate funcțiile e- 
ducative, au o influență decisivă a- 
supra formării viitorului cetățean.

Cazul elevului P.T. (unul din cel 
patru) atestă, din păcate, carențe ale 
acestei colaborări. Părinții elevului 
(Vasile Păun, maistru la Uzinele 
„23 August", și Eugenia Păunț, 
n-au știut... Diriginta l-a prins 
furînd, l-a pus în discuția 
clasei, a luat chiar o măsură tempo
rară de izolare de colectiv. Atît, și 
nimic mai mult. Normal era ca toate 
sistemele de corectare să fi fost puse 
în stare de alarmă. Normal era ca 
părinții să fie avertizați pentru ca, 
la rîndul lor, să acționeze cu toată 
promptitudinea și tactul educativ cu
venit. Elevul a fost însă lăsat să plu
tească „în derivă", ceea ce a condus 
la o serie întreagă de abateri : fu
mat, rișcă (jucată la școală, sub o- 
chii cadrelor didactice), furt I

— Și noi l-am neglijat, asta e I 
declară Vasile Păun. Dacă ne ocupam 
de el, nu ajungea pînă aici.

Din păcate, recunoașterile vin re
lativ tîrziu, cînd multe dintre aceste 
fapte ar fi putut fi prevenite, evitate. 
Să fi uitat oare acești oameni ade
vărul elementar că familia reprezintă 
prima școală, prima experiență a 
vieții de care depinde în mod hotă- 
rîtor evoluția ulterioară a tînărului, 
cristalizarea unei concepții de viață 
sănătoase,'în concordanță cu normelo 
și climatul etic al orînduirii sociale?

Nedorita confruntare de la miliție 
a relevat, din păcate, și metodele 
contraindicate, brutale la care recurg 
unii părinți în procesul „educativ".

— Vă bateți copilul 7 îl întrebăm 
pe Marin Crăciun.

— Eu, tatăl Iul 71 A, da, își amin
tește după o clipă de reflecție, l-am 
dat una. Cu o țeavă (11). Dar era 
subțire, cît degetul. Dacă fura chiș- 
toace...

Cu un asemenea „tratament" — care 
ține loc de orice principiu educativ, 
de căldură părintească — e limpede 
unde se poate ajunge 1 La cei 13 ani 
ai săi, Ion nu știe decît cîteva li
tere ale alfabetului • în schimb, are 
la activ vreo opt spargeri. „Părinții 
îl prigonesc — ne spun vecinii. Nu-i 
dau de mîncare, doarme pe unde 
apucă... Cînd vine beat, taică-său îl 
bate, îl alungă 1“

Marin Crăciun mai are doi copîî. 
Lor le arată însă altă față — cea 
bună, de părinte. Nu știm dacă nu
mai paharul îl face să fie necruță
tor cu Ion. Știm însă efectele : pur
tarea neomenoasă a lovit în copil, l-a 
îndepărtat, l-a înrăit.

— Unele acte de dellcvență juve
nilă — ne spune tovarășul Ștefan 
Pavel — au drept autori astfel de 
copii, lipsiți de climatul familial 
unde ar trebui să învețe „cei șațete 
ani de acasă". în astfel de cazuri, 
natura relațiilor dintre părinți, pe 
de o parte, și părinți și copii, pe de 
alta, departe de a furniza exemple 
bune de educație, pregătesc terenul, 
alimentează sursa unor viitoare acte 
antisociale.

Discuțiile se poartă în jurul unui 
fapt de viață oferit de cazul elevu
lui D.C. (ultimul din cei patru). Sin
tetizăm : D.C. are 12 ani și locuiește 
la bunica. Părinții lui sînt despărțiți. 
Legea l-a încredințat mamei, Elena 
Racoviță, care — refăcîndu-și că
minul — îl... reîncredințează bu
nicii (vînzătoare într-un magazin 
de textile). Tatăl, Hie Dumitres
cu, plătește 200 de lei pensie 
alimentară | n-are obligații i vine, 
dă banii și pleacă... Atît.

— Mi-e rușine de faptele copilului. 
Dacă aveți mai multă putere — tîși 
descarcă sufletul bunica — chemați-i 
pe părinți și spuneți-le că au uitat de 
datoria lor. Eu le-o tot spun, dar za
darnic...

Cuvintele sînt un avertisment mo
ral. Dar, de fapt, ne aflăm în fața 
unui abandon de familie care, după 
cum se știe, are o încadrare precisă 
în codul penal.

★
O confruntare de genul celei de 

care ne-am ocupat în rîndurile de 
față depășește, evident, semnificați
ile legate de fiecare caz în parte. Ea 
demonstrează o dată în plus — dacji 
mai era nevoie I — marea, ho rî- 
toarea răspundere pe care o poartă 
părinții pentru călăuzirea atentă, zi 
de zi, a pașilor copiilor lor, a ado
lescenților de azi — cetățenii de mîi- 
ne. Vorbind lucid, avem de-a face cu 
o adevărată profesiune în sensul cel 
mai real și mai profund al acestei no
țiuni. O profesiune — poate mai 
scumpă și mai gingașă dintre toate — 
fiindcă ea concură la formarea 
schimbului de mîine al societății, a 
celor care vor prelua și vor duce 
mai departe idealurile și responsabi
litățile sociale.

Iată de ce, în acest context ma
jor, nu ne pot fi indiferente mean
drele, întrebările adolescenței, chiar 
dacă ele n-au ajuns în stadiul „acut" 
al nefericitelor întîmplări de mal 
sus. Este însă fatalmente necesar ca 
procesul de „trezire" să se desfășoare 
în fața reprezentanților ordinii pu
blice, în fața unor dosare care con
țin fapte reprobabile 7 Cine, dacă nu 
părinții, sînt primii îndreptățiți, prin 
însăși natura lor umană, să sesizeze 
(și să reacționeze la timp) cu price
pere și tact pedagogic, eventualele 
devieri de la conduita socială, de la 
normele sociale ale celor care le poar
tă numele 7 „Confruntarea" cea mai 
severă și mai eficientă este, în pri
mul rînd, confruntarea cu propria 
conștiință de părinte, capabilă să 
semnaleze' în orice clipă gradul do 
responsabilitate față de destinul, ele 
drumul în viață al celor în carp in
vestim toate speranțele și bucuriile 
noastre — ale noastre și ale țării.

Pentru autoturismele
„Dacia"

La întreprinderea de mate
riale izolatoare — Bercenl, 
din județul Prahova, recent a 
început fabricația IMPÎSLI- 
TURI1 DE STICLA ASFALTA
TA PENTRU HIDROIZOLAȚII, 
destinată construcției autotu
rismelor „Dacia-1 100" și „Da- 
cia-1 300". Noul sortiment ro

mânesc prezintă însușiri si
milare cu ale celui ce se 
procura pînă acum din im
port. Cu noile instalații In
trate de curînd In funcțiune, 
întreprinderea din Berceni va 
produce anual 33 000 de tone 
de materiale pentru hldroizo- 
lații la autoturisme.

i i i
— 20 de kilograme pe centimetrul pă
trat, ca și cînd te-ar călca mai multe 
autocamioane în același timp — și 
creează o formă perfectă și dură. E 
o mașină în a cărei „memorie" nu a 
fost înmagazinată noțiunea de rebut ; 
să sperăm că n-o să afle niciodată ce 
înseamnă asta. Știa numai că trebuie 
să dea 50 de forme înrămate pe oră 
și că s-a pomenit dînd 70, uneori 95 ț 
380 piese pe oră I

Mai complicat e miezul, viitorul 
spațiu gol al piesei. Examinăm cu in
ginerul Cristian Olteanu niște conuri 
metalice colorate. înalte de vreo pa
tru metri, cu vîrful în jos t mașini 
de împușcat. Cu o presiune de 6 at
mosfere. aceste mașini în curs de ins-

talare vor ajunge într-un schimb să 
transforme, fiecare, o masă de nisip 
moale și inform în 500 de miezuri 
dure și precise.

Spațiul acestui reportaj e mult 
mai mic decît acela al halelor 
pe care le descriem î să lăsăm 

deci de-o parte celălalt drum, poate 
mai lung dar în orice caz mai com
plex, al fontei. Aceste două drumuri 
magistrale — al fontei și al nisipului 
— pigmentate cu apă și diferiți lianți, 
cu praf de cărbune și cu oțel, se în
crucișează și se despart mereu, pînă 
ce, suspendate de lanțuri masive, len
te și grele, piesele de fontă ajung în 
hala finală > un bombardament de 
alice metalice curăță de pe ele res
turile de nisip, o mică parte mai ne
cesită tratamente, majoritatea se pe
rindă direct printr-o baie de vopsea, 
botez al culorii care marchează in
trarea lor în viață, trecerea de la 
stadiul de metal la acela de piesă.

între timp, fărîmiturile de metal și 
nisip eliminate pe parcurs aleargă 
iute îndărăt, pe conducte și trans-

portoare, și se supun din nou gamei 
de încercări care le face apte să re
intre în joc i nimic nu se pierde, to
tul se recîștigă

Tn ciuda sporului masiv de produc
tivitate, toți specialiștii sînt de acord 
că principalul cîștig al noii turnăto
rii este calitatea : a metalului, ca a- 
liaj, și a piesei, ca precizie. „Caldul" 
este scos din zona magiei și săltat, de 
la 19 mii tone fontă „chinuită", ob
ținută cu mari eforturi, cîte dădea 
vechea turnătorie, la 55 mii tone, 
piese impecabile. Și, paradoxal, aceas
tă calitate mai înaltă a aliajului e 
obținută cu ajutorul unor deșeuri 
metalice mult mai Ieftine.

„Calzii" specialiști din Brașov 
ne-au cerut' să cităm neapărat 
I.P.C.M., autorul proiectului general, 
institutul de proiectare a construc
țiilor de mașini. Reprezentantul ins
titutului se afla la ■ fața locului și 
lucra cot la cot cu șefii noii turnă
torii, deveniți peste noapte, din be
neficiari, producători Bună parte din 
utilaj este importat sau făcut sub 
licență, dar — ne spune șeful turnă
toriei — „ne vom achita foarte repe
de prin piesele turnate pe care le 
vom furniza"

— Am impresia că proporțiile tur
nătoriei de aci întrec nevoile celor 
circa 40 000 camioane anual.

— Nu uitați însă că avem o meta
lurgie românească sănătoasă, cu ma
re poftă de piese turnate. Vom cău
ta deci să lucrăm neapărat și pentru 
alții, dar neapărat doar piese de se
rie. Am fi de neiertat dacă ne-am a- 
puca să folosim această turnătorie de 
mare serie pentru piese izolate ț e 
ca și cînd ai lua un camion de ze
ce tone ca să transporți o damigeană 
de vin sau ai da într-un cui cu un 
radio-transistor, pentru că n-ai Ia 
îndemînă ciocan. Investiția mare 
făcută de statul nostru și marile in
vestiții fizice și sufletești ale proiec- 
tanților, constructorilor și ale celor 
ce muncesc acum aci vor rodi pe de
plin numai în condițiile unei plani
ficări riguroase, științifice.

— Ce se va întîmpla cu vechea 
turnătorie a uzinelor 7

— Va fi amenajată numai pentru 
aluminiu.

— Cînd veți intra total în func
țiune 2

— Sîntem în avans Proiectul pre
vede 55 mii tone pînă la sfîrșitul lui

•71. Sîntem încărcați de pe acum cu 
60 mii pentru ’72. Va,profita proba
bil, afară de camionul S.R., turismul 
„Dacia".

Secția 660 — cum se numește noua 
turnătorie — e unul din locu
rile de care te desparți cu greu. 

Admirația pentru munca depusă aci 
ne-a fost însă pusă de citeva ori la 
încercare. Clădirea administrativă a 
fost îmbătrînită de trustul construc
tor, prin deteriorări. încă înainte de 
a fi fost dată în funcțiune. Halele, la 
exterior, sînt amenințate de un nou 
colorit, mohorît. Instalațiile de încăl
zire, rămase în urma celorlalte, mi-au 
oferit spectacolul ciudat al unei tur
nătorii în care oamenilor le este... 
frig | recurg la sobe improvizate și 
irosesc combustibili de preț. Buncă- 
rele de nisip sînt excelente, dar nu 
s-a prevăzut faptul că C.F.R. autori
zează vagoane basculante doar în a- 
numite condiții, așa că — la gurile 
acestei cetăți moderne a automatiză
rii — descărcarea se face' după me
tode milenare. Ținînd seama de ma
rea valoare a informației în orga
nizarea modernă, cel mai mult mi-a 
plăcut faptul că la cuptoare, macara
le și tablou de comandă legăturile 
sînt asigurate prin interfon, telefon, 
telex și radio emisie-recepție. Cel 
mai puțin mi-a plăcut că din toate 
acestea nu funcționa încă decît te
lefonul. Specialiștii de la fața locu
lui ne asigură că producția nu sufe
ră, dar organizarea modernă începe 
cu comunicația, apoi cu transportul 
și abia pe urmă cu utilajul central, 
care altminteri suferă riscuri j sau 
poate celelalte trei forme de comu
nicare prevăzute în proiect sînt inu
tile 7

E însă drept că „660“ se află în 
avans față de termene și că o sea
mă de meșteri excelenți — între 
mulți, Mihai Baboie, Gheorghe Miș- 
torică, Oliviu Oțelea, alături de al
ții amintiți mai sus — au depășit, 
cu mult prin efort cantitativ și in
geniozitate tehnică, „normalul" și 
„suplimentarul" muncii zilnice i spe
cialiștii din Brașov s-au instalat ca 
stăpîni, cu mînă sigură, peste unul 
din sectoarele „calde" cele mai avan
sate dintre cele cunoscute.
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Cronica zilei
în Capitală au început vineri 

dimineață lucrările simpozionu
lui „Mijloacele comunicațiilor de 
masă și educația tineretului", orga
nizat de Centrul de cercetări pen
tru problemele tineretului și Co
mitetul Central al Uniunii Tinere
tului Comunist

★
Vineri la amiază au început lu

crările sesiunii științifice jubiliare, 
prilejuită de împlinirea a două de
cenii de la înființarea secției de 
mecanică a Facultății de matema- 
tică-mecanică a Universității din 
București

în prima zi a lucrărilor sesiunii 
au prezentat comunicări academi
cienii Nicolae Teodorescu, decanul 
Facultății de matematică-mecani- 
că, Grigore Moisil, președintele So
cietății de științe matematice, șl 
Caius Iacob, șeful catedrei de me
canică generală, hidrodinamică șl 
teoria elasticității.

★
Vineri a avut loc la sediul Aso

ciației de drept internațional și re
lații internaționale conferința cu 
tema „Probleme ale coexistenței". 
A vorbit prof. Fred Warner Neal, 
de la Clermond College din Cali
fornia — S.U.A.

Numirea noului 
ambasador al României 

în Regatul Nepal
Prin decret al Consiliului de Stat, 

tovarășul Petre Tănăsie a fost nu
mit în calitatea de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România în Re
gatul Neoal, în locul tovarășului 
Aurei rdeleanu, care a fost re
chemat în centrala Ministerului 
Afacerilor Externe.

teatre
Festivalul național de teatru 1969.
0 Teatrul Maghiar din Sf. Gheorghe : 
Moartea iluziilor ; Teatrul Maghiar 
din Timișoara : Recital de versuri { 
Teatrul de stat Oradea (secția ma
ghiară) : Recital de versuri (spectaco
lele au loc in sala „Comedia" a Tea
trului Național „L L. Caraglale") — 
10,30.
O Teatrul „Ion Creangă" : Poveste 
neterminată (la sediul teatrului) —

© Teatrul Național Craiova : Nn șint 
turnul Eiffel (în sala „Comedia- a 
Teatrului Național „L L. Caraglale") 
— 20.

4r
ș Filarmonica de stat „George K- 
nescu" (la Ateneul Român) : Concert 
simfonic — 20 ; Dirijor : Mlhal Bre- 
diceanu. Solist Konstantin Kulka.
O Opera Română: Trubadurul — 
19,30.
© Teatrul do Comedie : Opinia pu
blică — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu) : 
Nepotul lui Rameau — 20 ; (sala din 
str. Alex. Sahla) : Un purice in ureche
— premieră — 20.
O Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Ce scurtă e vara — 19,30 ; 
(sala Studio) : Anonimul — 20.
o Teatrul Mic : Prețul — 20.
e Teatrul Giuleștl : Cursa de șoareci
— 19,30.
O Teatrul „Ion Creangă" : Poveste 
neterminată — 16.
O Teatrul evreiesc de stat: Mazel- 
tov ! — premieră — 20.
0 Studioul I.A.T.C. „I. L. Caraglale* 1 
Astă seară se improvizează — 20.
® Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei) : Cele trei neveste ale lui 
Don Cristobal — 20,30.
0 Teatrul satirlp muzical „C. Tănase” 
(sala Savoy) : Cafeaua cu lapte de a- 
dlo — 19,30 ; (sala din Calea Victoriei

(Urinare din pag. I)

„Acest om ne face de rîs șl prin zia
re". (Apropo de scrisoarea trimisă 
ziarului nostru in urmă cu un an și 
ceva). „Tov. Marin Nicolae este un 
om îngîmfat și dacă nu-i convine 
ceva, să ne lase în pace". „A avut 
o atitudine neomenească (!) față de 
inginera legumicolă și instructorul 
de partid".

Care sînt acele indicații de ordin 
științific, tehnic, organizatoric pe 
care refuză să le aplice brigadierul 7 
Din procesul verbal n-am putut afla 
și ne-am adresat celor care au luat 
hotărîrea. Ne-a răspuns mai întîi 
președintele cooperativei, ing. Gh. 
Țache. „S-a împotrivit la aplicarea u- 
nor metode noi, propuse de ingineră 
și nu numai că nu a vrut să aplice 
unele dintre indicațiile ei, dar i-a 
și vorbit urît".

Afirmația este gravă. Acesta este, 
tntr-adevăr, un motiv serios pentru 
sancționarea oricui încalcă indicații
le conducerii sau ale specialiștilor 
cooperativei. De aceea am încercat 
să aflăm despre ce indicații teh
nice e vorba. Și am constatat că gră
dinarul a semănat, undeva într-un 
colț, pe cîțiva metri patrați, din cei 
10 000 cît are răsadnița, niște castra
veți. Voia să vadă cum cresc castra
veții Intr-o răsadniță cu încălzire 
tehnică. Inginera a cerut să-l scoată, 
iar el a tot tărăgănat, poate, poate o 
să-l lase să-și facă „experiența". 
Pînă la urmă 1-a scos. Alte indica
ții nu par să fi fost încălcate din 
moment ce culturile din răsadniță 
sînt frumoase. Să-l ascultăm, în con
tinuare, pe președinte i „într-o zi din 
noiembrie a venit instructorul de 
partid, tov. Sîmbotin. Am mers cu 
toții la răsadniță. Inginera i-a spus: 
„Nea Nicolae, geamurile astea tre
buie aranjate". Erau și multe dintre 
ele sparte. „Mai pune și dumneata 
mîna și fă treabă" — i-a răspuns el. 
N-am vrut să intervin, știam că este 
nervos. Instructorul mi-a zis că de 
ce nu iau atitudine cînd un om vor
bește așa. Am făcut o ședință de 
consiliu și l-am înlocuit".

Nu ne-am fi ocupat de acest caz 
dacă el, într-un fel sau altul, n-ar 
avea corespondent în situații asemă
nătoare în unele cooperative agricole. 
Firește, nu putem fi de acord cu ie
șirile grădinarului de la Sinești care 
uneori, sărind calul, au lezat recu
noscutul bun simț al țăranului. 
Dar ceea ce primează nu este colțo- 
șenla în sine, „obrăznicia". Criticile 
acestuia, chiar dacă uneori au fost fă
cute pe un ton nepotrivit, reflectă

IERI S-A INAUGURAT

Casa corpului didactic 
din București

în cadrul unei festivități, care 
a avut loc, vineri seara, în localul 
din Bd. Gheorghe Gheorghiu-Dej 
nr. 32 a fost inaugurată Casa cor
pului didactic din București. Cu 
acest prilej au luat cuvîntul Ma
rin Rădoi, secretar al Comite
tului municipal București al 
P.C.R., Dumitru Bădulescu, direc
torul Casei corpului didactic, și 
Dimitrie Todoran, rectorul Institu
tului central de perfecționare a 
personalului didactic din învăță- 
mîntul de cultură generală. Vorbi
torii au subliniat că noua institu
ție de cultură va pune la îndemî- 
na cadrelor didactice documenta
rea științifică de specialitate și

metodico-pedagogică, va organiza 
lectorate profesionale, va îndruma 
munca metodică și de cercetare. 
Aici vor funcționa, de asemenea, 
comisii formate din cadre didacti
ce cu bogată experiență care vor 
oferi celor interesați consultații 
teoretice și îndrumări practice.

La festivitatea inaugurării Casei 
corpului didactic au asistat conf. 
univ. Traian Pop, adjunct al 
ministrului învățămîntului, Ion 
Borca, vicepreședinte al Comite
tului Executiv al Consiliului popu
lar al municipiului București, nu
meroase cadre didactice.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 14, 15 și 16 decembrie. In 
țară i Vreme rece mai ales la în
ceputul intervalului. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea precipita
ții slabe locale. Vînt sîab, pînă 
la potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 12 și 
minus 2 grade, izolat mai coborîte, 
iar maximele între minus 3 și plus 
7 grade. Ceață locală. în Bucu
rești : Vreme rece mai ales în 
prima parte a intervalului. Cerul 
va fi schimbător. Precipitații slabe 
la începutul intervalului. Vînt 
slab, pînă la potrivit. Tempera
tura în scădere la început, apoi în 
creștere ușoară. Ceață dimineața.

nr. 174) : Femei, femei, femei — 19,30. 
o Teatrul de revistă șl comedie „Ion 
Vasilescu" : Acul cumetrel Gurton — 
19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor : Esop, viața, 
muzica și noi — 20.
• Circul de stat i Rapsodia suedeză 
— 16 ; 19,30.

cinema
0 Valea păpușilor : PATRIA — 9
12 ; 15 ; 18 ; 21, FESTIVAL
11 ; 13,30 ; 18 ; 18,45 ; 21,15.
• Vă place Brahms 7 : CENTRAL
8.30 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 
DERN — 8,30 ; 11 ;
21, FEROVIAR — 8,31
18.30 ; 21, MELODIA
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
0 Războiul domnițelor : REPUBLICA
— 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; “ 
o My fair lady : CAPITOL
12.30 ; 16,15 ; 19,45.

8,30 ;

21.
•î

$ Wlnnetou In Valea Morțll : BUCU-
...................................................  14,30 ; 

9 ; 11 ;
REȘTI — 8,30 ; 10,30 ■ 12,30 ;

’ 17 ; 19 ; 21, LUCEAFĂRUL —
13,15 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
0 Femeia îndărătnică : FLAMURA 
— 9 ; 12 ; 17,45 ; 20,30, MIORIȚA —
9.30 ; 12 ; 15 ; 17,30 ; 20,15, TOMIS — 
9—15,45 în continuare ; 18 ; 20,15.
0 Sezon mort : VICTORIA — 9 ;
12.30 ; 16 ; 19,30, FAVORIT — 10 ;
15.30 ; 19,30.
0 Noile aventuri ale răzbunătorilor: 
LUMINA — 8,45—16,15 în continuare ;
18.30 ; 20,45, GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
c Program pentru copii : DOINA — 
9 ; 10.
o Blow-up î DOINA — 11,30 ; 13,45 I 
16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Mondo-cane : TIMPURI NOI — 9— 
19 în continuare.
a In împărăția leului de argint: 
EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, AURORA — 9,15 ; 11,30 ;
13.30 ; 16 î 18,15 : 20,30.

nemulțumirile sale față de neajun
surile de la grădină. Este semnifica
tivă în acest sens o enumerare a e- 
pisoadelor ,,cheie" din cele trei luni 
de la numirea și pînă la scoaterea 
din funcție a grădinarului.

1. După numire, omul și-a sufle
cat mînecile, a organizat răsadnița, 
a plantat, a semănat și legumele se 
văd. ț

2. Cu cine a lucrat 7 După cum am 
constatat și noi, cu copiii, deși con
siliul de conducere era obligat să 
formeze Imediat o echipă.

Omagiu lui
Traian Săvulescu

împlinirea a 80 de ani de la naș
terea academicianului Traian Săvu
lescu a fost marcată printr-o ședință 
comemorativă, ce a avut loc vineri în 
aula Academiei Republicii Socialiste 
România. Au participat academicieni, 
profesori universitari, cercetători, foști 
colaboratori și discipoli, membri ai fa
miliei marelui om de știință.

Profesorul Radu Voinea, secretar ge
neral al Academiei, a adus un cald 
omagiu lui Traian Săvulescu, savant de 
renume mondial, care timp de peste 
un deceniu a fost președinte al Aca
demiei.

Viața și personalitatea marelui om 
de știință au fost evocate de acad. Emil 
Pop, președintele secției de științe bio
logice a Academiei, acad. Eugen Rădu- 
lescu, prof. dr. docent Ion Tamavschi, 
și dr. Vera Bontea.

(Agerpres)

0 Beckett (ambele serii) : CINE
MATECA (Sala Ur’on) — 10 ; 13.
Î, Galileo Galilei ; ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 15,15 ; 17,45 ;

20,
• A trăi pentru a trăi : BUZEȘTI 
— 15,'30 ; 18.
0 Cînd se aud clopotele : BUZEȘTI 
— 20,30.
• America, America : DACIA — 
8,15—19,45 In continuare.
0 Beru șl comisarul San Antonio : 
BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, ARTA — 9—15,45 în continuare ; 
18,15 ; 20,30.
0 Morțll rămîn tineri : UNIREA — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Păpușa LIRA — 15,30 ; 19.
0 Testamentul doctorului Mabuse : 
DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ;
MOȘILOR — 15,30 ; 18.
0 Anul trecut la Marienbad : MO
ȘILOR — 20,30.
0 Corabia nebunilor : GIULEȘTI — 
10 ; 15,30 ; 19, FLOREASCA — 10 ; 
13,30 ; 17 ; 20.
0 virldiana : COTROCENI
18 ; 20,30.
0 Frații Karamazov : VOLGA — 10 ; 
14,15 ; 18,30.
0 Căldura : VIITORUL - 15,30 ; 18 ; 
20,30.
0 La nord prin nord-vest i POPU
LAR — 15,30 ; 19.
0 In umbra coltului : MUNCA — 16 ; 
18 ; 20.
® O chestiune de onoare : FLACARA 
— 15,30 ; 18.
0 Să trăim pînă luni : FLACARA — 
20,30.
0 Angelica șl sultanul : VITAN — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
O Lupii alb! : RAHOVA — 15,30 ; 18, 
FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
A Cele trei nopți ale unei iubiri t 
PROGRESUL - 20,15.
• Apele primăverii : RAHOVA — 
20,15.
0 Omul care valora miliarde : PRO
GRESUL — 15,30 ; 18.
O Război șl pace (seriile m și IV) : 
COSMOS — 15,30 ; 19.
0 Răni vechi : PACEA — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
e Baltagul : CRINGAȘI — 15,30 ; 18 : 
20,15,

20,

15,30

s-a ajuns la această situație, dîn- 
sul declară candid : „De la 8 de
cembrie va fi o echipă permanentă 
la răsadnițe". Problema trebuia re
zolvată în toamnă, cînd erau atîtea 
de făcut, iar grădinarul a fost lăsat 
să se descurce singur. Inlăturîndu-1, 
consiliul de conducere nu a repri
mat „colțoșenia" lui ci atitudinea sa 
deschisă, neîngăduitoare față de lip
suri. Or, în asemenea situații nu mai 
contează intențiile oricît ar fi de 
bune — care inspiră o hotărîre, ci 
urmările. Așa cum s-a văzut, lui

DE CE S-A SUPĂRAT CONSILIUL
E „COLȚOSUL" GRĂDINAR

3. Inginera a plecat în concediu (a- 
vea tot dreptul) dar și după întoarce
re s-a ocupat prea puțin de grădină 
deși este inginer legumicol. Nici nu 
putea să se ocupe mai mult, fiindcă 
naveta zilnică Ia București îi răpeș
te mult timp.

4. Ultimul episod al celor trei 
luni — scoaterea lui Marin Nicolae 
de la răsadniță.

„Țipă inima în mine — spu
nea „colțosul" grădinar — cînd văd 
că treburile merg prost". Este nor
mal să „țipe inima" în om cînd i-a 
fost dată pe mină o răsadniță care 
a costat cooperativa din Sinești 3 mi
lioane lei și pentru care consiliul de 
conducere nu s-a obosit să formeze 
o echipă permanentă ; e firesc să 
„țipe inima" în om cînd inginera dă 
pe la grădină între două curse de 
București ; „să țipe inima" și omul 
cind, in acest an, din grădină nu s-au 
scos decît jumătate din veniturile 
planificate, ceea ce înseamnă pier
dere de un milion de lei.

Este greu de stabilit dacă pe cei 
care l-au judecat și schimbat din 
muncă pe Marin Nicolae li deran
jează „tonul" sau fondul problemelor 
vizate de el. E lăsat să lucreze cu co
pii și cînd II întrebăm pe tovarășul 
președinte al cooperativei de ce

nu I se reproșează că ar fi nepri
ceput sau că nu ar munci cu trage
re de inimă, ci că „are gură mare", 
cum se exprima cineva.

Toată considerația noastră pentru 
priceperea, pentru spiritul gospodă
resc ai președintelui, pentru cunoș-

Agenda 
„festivalului 

. național 
de tea tru

Cea de a treia zi a festiva
lului a început cu „Visul", pie
să într-un act de Dumitru Radu 
Popescu, în interpretarea Sil
viei Ghelan de la Teatrul Na
țional din Cluj (regia : Vlad 
Mugur, scenografia : Mircea 
Matcaboji).

Au urmat două recitaluri de 
poezie. Primul, prezentat de 
actorul Vasile Prisăcaru de la 
Teatrul „Valea Jiului" din Pe
troșani, a fost consacrat poe
ziei lui Eminescu.

Cel de al doilea a fost sus
ținut de Tudor Gheorghe, tînăr 
actor al Teatrului Național din 
Craiova. Intitulat „Menestrel la 
curțile dorului", acest recital a 
inclus doine și balade olte
nești și poezii de Tudor Ar- 
ghezi. Ion Barbu, Lucian Bla- 
ga, Octavian Goga, Ion Bănu- 
ță. Cu excepția doinelor și a 
baladei lui Iancu Jianu, toate 
cîntecele acestui recital — în 
care tînărul actor s-a acompa
niat la chitară — au fost com
poziții originale ce amintesc 
de genurile de largă circula
ție ale muzicii folk.

In cursul serii, colectivul 
Teatrului Tineretului din Pia
tra Neamț a prezentat „Croni
ca personală a lui Laonic' de 
Paul Cornel Chitic, în regia 
Magdei Bordeianu șl sceno
grafia lui Mihai Mădescu. Din 
distribuție : Alexandru Drăgan 
în rolul lui Vlad Țepeș, Lucia 
Doroftei, Constantin Cojocaru, 
Corneliu Dan Borcta, Ion Bog, 
leronim Crișan, Alexandru La- 
zăr, Constantin Ghenescu, Mi
tică Popescu, Valentin Urites- 
cu, Boris Petroff, Eugenia Ba- 
laure și alții.

în Editura poiiticâ 
a apărut *.

Luaețiu Paîrascanu: 
ON VEAC DE FRĂMÎN- 
TARI SOCIALE - (1821- 

1907)

PREMIERĂ 
TEATRALĂ

Astă seară, în sala Studio a 
Teatrului „Lucia Sturdza Bu
landra" din str. Alex. Sahia 7S 
A (Grădina Icoanei) are loc 
premiera comediei lui Georges 
Feydeau, „Puricelo în ureche", 
în traducerea Erastiei Sever. 
Regia spectacolului: Emil 
Mândrie. Decoruri : Liviu Ciu
lei. Costume : George Ștefă- 
nescu.

In distribuție : Octavian Co- 
tescu, Gina Patrichi, Lucia 
Mara, Paul Sava, Ion Besoiu, 
Aurel Cioranu, Vasile Flores- 
cu, Florian Pitiș, Dan Damian, 
Dorin Dron, Adrian Georgescu, 
Mariella Petrescu, Rodica Su- 
ciu, Cornelia Turian, Traian 
Pettut.

tlnțele Inginerei legumicole de la Si
nești. Va fi însă spre folosul lor, al 
întregii cooperative dacă vor învăța 
să lucreze și cu oameni „incomozi", 
dacă vor învăța să țină seama de 
părerile lor, mai ales atunci, cînd vi
zează lucruri care nu merg bine. 
Au nevoie președintele, inginera, 
cooperativa agricolă, în gene
ral, de oameni „blînzi", care să 
închidă ochii și să accepte orice 7 Nu 
numai la Sinești, ci și în alte coope
rative agricole, unde se constată ne
ajunsuri în activitatea de producție, 
cei care critică aceste stări de lu
cruri sînt etichetați uneori colțoși, 
„obraznici". Am întrebat pe tov. T. 
Toma, secretarul comitetului de 
partid, dacă Marin Nicolae’ a adus 
prejudicii materiale cooperativei. 
„Nu, n-a adus" a fost răspunsul 
clar. înseamnă că, In acest caz, gră
dinarul e'ste necesar.

Ne-au dezamăgit cuvintele In
ginerei Maria Paraschiv,. atunci 
cînd am întrebat-o dacă Ma
rin Nicolae este util cooperativei a- 
gricole : „Ne dispensăm de această 
utilitate — spunea dînsa cu voce ri
dicată. Să se ducă în altă parte, să 
se ducă unde o vrea și să ne lase în 
pace. Ii demonstrăm că se poate face 
treabă și așa, și fără el". Să demons
treze, dar n-are cu ce, pentru că ceea 
ce s-a realizat în ultimii ani arată... 
invers. In acest sens, curiozitatea 
cititorului este satisfăcută de cifrele 
de mai jos, semnificative pentru 
mersul de rac al veniturilor din le
gumicultură la cooperativa agricolă 
din Sinești i

Anul Suprafața în ha
1964 100
1965 95
1966 103
1967 122
1968 160
1969 169

Veniturile realizate lei
1 157 300
1 469 000
1 312 000
1 108 000
1 227 400
1 066 000

Iată deci cum veniturile realizate 
din legumicultură au scăzut continuu, 
deși suprafețele cultivate au crescut 
în cei 6 ani cu 69 ha. Elocventă e si
tuația Ia ceapă, care l-a revoltat pe 
grădinar și de la care i se trag 
necazurile: în 1964 s-au obți
nut, în medie, la ha 7 300 kg ; 1965
— 8 770 kg; 1966 - 11 839 kg; 1967
— 10 954 kg; 1968 — anul cînd n-au 
mai folosit arpagic ci o sămînță cu 
germinație necorespunzătoare — 
n-au obținut nimic ; 1969 — 5 444 kg.

Este îndreptățită critica și poziția, 
atitudinea „colțosului" grădinar 7 Am

găsit un răspuns cinstit la această 
întrebare : „Se vede din cifrele pe 
care vi le-am oferit. Are dreptate" 
ne-a declarat tov. Ene Socrate, șeful 
contabil al cooperativei. Ce părere 
are noul brigadier de Ia grădină 7 
„Tot n-avem oameni care să lucre
ze. Treaba merge greu..." în încheie
re, o întrebare pe care ne-o pune și 
nouă, și conducerii cooperativei din 
Sinești, și altor cooperative; n-ar 
merge treburile mai bine dacă ar fi 
cite un „colțos" pentru flecare hec
tar 7
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ȘTIRI SPORTIVE
CONTINUINDU-ȘI TURNEUL IN 

R. F. A GERMANIEI, echipa mas
culină de handbal a orașului Bucu
rești a jucat la Wolfsburg cu o se
lecționată locală. Handbaliștii ro
mâni au terminat învingători cu sco
rul de 18—10 (9—6). Cel mai bun ju
cător de pe teren a fost Nica, cars 
a marcat 4 goluri.

EA MALINES s-a disputat meciul 
retur dintre echipa locală Racing 
Beli și Dinamo-București, contînd 
pentru „Cupa Campionilor europeni" 
la baschet masculin. După cum era 
de prevăzut, gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 87—73 (42—43) ți 
s-au calificat pentru turul următor, 
al competiției.

In cadrul aceleiași competiții s-au 
disputat mai multe meciuri retur. 
Iată rezultatele înregistrate i Ek« 
Viena—Slavia Praga 79—93 (33—45), 
s-a calificat Slavia Praga ; Panathi- 
naikos Atena—Steaua Roșie Belgrad 
83—75 (37—37), s-a calificat Steaua 
Koșie Belgrad ; Villeurbanne—Hapo- 
el Tel Aviv 86—61 (44—31), s-a ca
lificat Villeurbanne ; Akademik So
fia—Legia Varșovia 79—66 (39—40),
s-a calificat Akademik Sofia : Hon- 
ved Budapesta—Real Madrid 85—68 
(41—37), s-a calificat Real Madrid.

Cunoscutul atlet american Bill 
Toomey, campion olimpic la Ciudad 
de Mexico, a reușit să corecteze re
cordul mondial în proba de decatlon, 
cu ocazia concursului disputat la 
West Wood, în apropiere de Los An
geles. Toomey, care a confirmat că sc 
află In excelentă formă, a totalizat 
Ia cele 10 probe, 8 417 puncte. Ve
chiul record mondial era de 8 319 
puncte și aparținea vest-germanulul 
Kurt Bendlin,

si In librării
LOTO

Numerele extrase la tragerea Eoto 
din 12 decembrie 1969

Extragerea I : 83 16 4 44 1 56 80 73 
71 81 8 52.

Fond de premii i 495 240 lei. 
Extragerea a II-a : 73 68 11 87.
Fond de premii : 269 661 lei.
/Plata premiilor pentru această tra

gere se va face astfel :
— In Capitală : de la 20 decembrie 

1969 pînă la 26 ianuarie 1970 inclusiv.
— In țară : de la 24 decembrie 1969 

pînă la 26 ianuarie 1970 inclusiv.
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!
Institutul central i y 
de documentare j 

tehnica oferă... j
l

y

(

Pentru a crea posibilitatea stu
dierii în orice localitate din țară 
a materialelor din reviste și cărți 
străine privind organizarea știin
țifică a producției și a muncii, 
Institutul central de documen
tare tehnică efectuează cercetări 
bibliografice care se expediază în 
termen de 15 zile de la primirea 
comenzii. După consultarea cer
cetării bibliografice se pot co
manda copii ale originalelor ma
terialelor. Deosebit de aceasta, 
I.C.D.T. satisface prompt cereri 
de reproducere a unor materiale 
documentare originale prin xero- 
copiere, microfilmare, fotocopiere, 
în sala de consultare a materia
lului documentar se asigură foto- 
copierea imediată (30 secunde/ 
pagină) a documentelor din fon
durile proprii.

Institutul execută la comandă 
fermă multiplicări de lucrări do
cumentare elaborate de instituții 
și întreprinderi. Cererile pentru 
microfilme ale materialelor do
cumentare care nu se găsesc în 
țară se satisfac în funcție de posi
bilitățile oferite institutului de re
lațiile noastră de schimb interna
țional.

O latură importantă a activită
ții I.C.D.T. constă în efectuarea 
de traduceri din limbile engleză, 
franceză, rusă, germană, italiană, 
spaniolă, bulgară și — în limita 
posibilităților — din polonă, cehă, 
slovacă.

Biroul de prezentare a publi
cațiilor I.C.D.T. din București — 
Calea Victoriei, nr. 100, sector 1, 
telefon 13 82 08, vă prezintă în 
permanență spre consultare toate 
publicațiile recente ale institutului 
și permite persoanelor particulare 
să cumpere exemplare ale diferi
telor publicații. Tot aici se pri
mesc abonamente pentru anul 
1970. ț
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ÎN CURÎND, PE ECRANE

„Balada pentru Mâriuca"

O producție a studioului cinematografic „București" 
Scenariul : Călin Gruia în colaborare cu Titel Constantinescu. 

Regia : Constantin Neagru, Titel Constantinescu
în distribuție ; Brîndușa Hudescu, Ioh Caramitru, N. N. Matei, 

Gelu Zaharia-Parșolea, Sabin Făgărășanu, Gilda Marinescu, Sa
bina Mușatescu.

Imaginea : Viorel Todan ; muzica : Grigore Iosub ; decoruri: Fi
lip Dumitriu, Nicolae Teodoru.
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Programul I — Deschiderea emi
siunii — 17,00 Emisiune în limba 
germană. 18,00 Pauză. 18,05 Cheia 
orașului — emisiune-concurs pen
tru tineret realizată de Studioul 
de Televiziune în colaborare cu 
Biroul de turism pentru tineret 
al C.C. al U.T.C. — Transmisiune 
de la Sala Palatului. Participă e- 
chipele orașelor Constanța șl 

Realizator: Emil Ghițulescu. 19,15 

20,45 Finala Festivalului național de

București Prezentator Ion Mustață...........................
T,.elf;!ur.nalul de seară. 19,35 Reflector — Pe urmele emisiunilor din această 
săptămînă. 19,45 Tele-enciclopedia. 20,45 Finala Festivalului național de 
teatru. Scurt reportaj transmis în direct de la Sala Comedia a Teatrului 
Național din București unde se prezintă spectacolul cu piesa „Nu sînt 
Turnul Eiffel" de Ecaterina Oproiu, în interpretarea unul colectiv al Tea
trului Național din Craiova. 20,55 Film serial „Răzbunătorii" — Taina ne
gustorului de cherestea. 21,45 Dansul orelor — emisiune de Fred Firea. 
22,15 „Romantica". Din lirica iul Cincinat Pavelescu. Evocare cu con
cursul actorilor Arcadie Donos, Tudorel Popa șl Mihai Mihai șl al soliș
tilor Angela Moldovan șl Nicolae Nlțescu. La pian Jean Lucacl. 22,40 Tele
jurnalul de noapte. Telesport. 23,00 Parada vedetelor — Amalia Rodrlguez 
și Udo Jiirgens. închiderea emisiunii programului I.

Programul II — Deschiderea emisiunii — 19,45 Seară de teatru : „Nu-țl 
plătesc" de Eduardo de Filippo. Regia • Matei Alexandru. Scenografia : 
Teodora Dinulescu. Interpretează : Matei Alexandru, Ileana Stana Ionescu, 
Dumitru Furdut, Tudorel Popa, Marian Hudac, Jeana Gorea, Elena Sereda, 
Ioana Manolescu, Rodica Popescu, Traian Stănescu, Constantin DrSgă- 
nescu, Petre Gheorghlu-Goe, George Ulmenl, Traian Zecheru, 21,25 Seara 
melomanului. Virtuoși ai baletului din întreaga lume. 21,50 Film serial 
„Epoleții diavolului" (V). La vînătoare de canari. 22,35 închiderea emisiunii 
programului II.
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-ale
carnavalului

la Sala
Palatului

Bu-
co-n

Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" reia prezentarea 
mediei „D-ale carnavalului' 
de I. L. Caraglale, care s-a 
bucurat de un mare succes. în 
distribuție : Toma Caragiu, 
Octavian Cotescu, Ștefan Băni
că, Gina Patrichi, Rodica Ta- 
palagă. Marin Moraru, Aurel 
Cioranu, Gheorghe Novac șl 
alții.

Spectacolele vor avea loc la 
Sala Palatului în zilele de 
marți 23 și miercuri 24 decem
brie, la ora 15.
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o CÎMP LARG UTILIZĂRII
ENERGIEI ATOMICE

In scopuri pașnice
© Intervenția reprezentantului roman

NEW YORK 12 — Coresponden
tul Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : Plenara Adunării Generale 
dezbate în prezent „Raportul Agen
ției internaționale pentru energia a- 
tomică (A.I.E.A.) privind folosirea e- 
nergiei atomice în scopuri pașnice". 
Dezbaterile se axează pe o gamă va
riată de probleme legate de munca 
agenției, de necesitatea îmbunătăți
rii activității ei și de perspectivele 
care se deschid în utilizarea aces
tei enorme surse de energie pentru 
progresul omenirii.

Luînd cuvlntul, Gh. Diaconescu, re
prezentantul permanent al României 
la O.N.U., a arătat că, în ciuda tu
turor temeiurilor politice și de drept 
internațional, a rațiunilor politice po
trivit cărora nu poate fi realizată o 
cooperare deplină fructuoasă într-un 
domeniu atît de vast și de dinamic 
cum este folosirea energiei nucleare 
în scopuri pașnice fără participarea 
tuturor statelor, o mare putere nu
cleară, R. P. Chineză, și alte țări 
socialiste sint împiedicate să parti
cipe la lucrările agenției. Gh. Dia
conescu a cerut să se lichideze acest 
anacronism din activitatea A.I.E.A., 
în interesul cooperării internaționa
le, al sporirii prestigiului și efica
cității organizației.

Vorbitorul a subliniat progresele 
înregistrate de A.I.E.A. In domeniul 
folosirii energiei atomice în scopuri 
pașnice, relevînd totodată necesita
tea conjugării eforturilor comunității 
internaționale pentru interzicerea fo
losirii acestei energii în vederea pro
ducerii de mijloace de nimicire, pre
cum și a încetării cursei înarmărilor 
nucleare, limitarea și lichidarea 
stocurilor armelor bazate pe forța a- 
tomului și deschiderea unui cîmp 
larg, nestînjenit, utilizării energiei a- 
tomice în scopuri pașnice.

Reprezentantul român a insistat a- 
Bupra contribuției ce o poate aduce 
tehnologia nucleară la progresul e- 
conomic al țărilor în curs de dez
voltare, la progresul întregii ome
niri. România, a spus vorbitorul, pro- 
nunțîndu-se în favoarea A.I.E.A. ca 
organ internațional, care urmează a 
se ocupa, între altele, de problema 
exploziilor nucleare pașnice, a sus
ținut în mod constant necesitatea a- 
sigurării condițiilor pentru ca toate 
țările să beneficieze fără nici o 
disbriminare de avantajele pe care 
le oferă aplicarea unor astfel de 
tehnologii.

Ofensivă a forțelor patriotice I

'S.

V

pe întreg teritoriul
Vietnamului de sud

privire la drepturile omului, precum 
și alte hotărîn ale O.N.U. în legătură

in sprijinul guvernului republican

a prezentat In 
proiect de re- 
pe agenda vii-

militar
loc cu cîteva zile 
au promulgat

Consiliul comandamentului revoluției din Libia a creat joi un Tribunal 
traduși autorii încercării loviturii de stat contrarevoluționare, care a avut 
Tripoli, anunță agenția M.E.N. Totodată, s-a anunțat că autoritățile libiene

cu această problemă.
★

Delegația Finlandei 
Comitetul politic un 
zoluție propunînd ca 
toarei sesiuni a Adunării Generale 
să fie înscrisă problema examinării 
măsurilor în vederea întăririi secu
rității internaționale. Proiectul de 
rezoluție cheamă Adunarea Genera
lă să lanseze un apel tuturor gu
vernelor în vederea intensificării co
laborării regionale și să recomande 
Consiliului de Securitate examina
rea posibilității de a convoca perio
dic reuniuni la nivel ministerial cu 
scopul elaborării unor măsuri me
nite să întărească securitatea inter
națională.

SAIGON 12 (Agerpres). — Agen
țiile de presă relatează că vineri ar
tileria forțelor patriotice a efectuat 
28 de bombardamente cu rachete și 
mortiere asupra instalațiilor și pozi
țiilor americane și saigoneze de pe 
întregul teritoriu al Vietnamului de 
sud. • Cele mai importante obiective 
bombardate se aflau în regiunea sai- 
goneză și Delta fluviului Mekong.

Totodată, arată agenția France 
Presse, în cursul zilei de joi au fost 
înregistrate lupte violente între uni
tățile americane, sprijinite de elicop
tere, și trupele guvernului revoluțio
nar provizoriu în zonele din nordul 
orașului Saigon, precum și în provin
cia Dinh Tuong.

★
NEW YORK — Delegația Ceho

slovaciei la O.N.U. a prezentat secre
tarului general al O.N.U., U Thant, 
un manifest al Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud și 
al Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
sud, care cuprinde propunerile

F.N.E. privind încetarea conflictului 
vietnamez și restabilirea păcii în 
Vietnamul de sud. Ambasadorul Ce
hoslovaciei la O.N.U. a cerut lui U 
Thant ca acest document să fie di
fuzat ca un document oficial 
O.N.U.

SAIGON. — După cum a a- 
nunțat agenția Eliberarea, Co
mitetul F.N.E. și Comitetul 
popular revoluționar din pro
vincia sud-vietnameză Ho Kong 
au hotărît să elibereze 23 de 
soldați ai armatei saigoneze, 
care au fost luați prizonieri la 
2 decembrie. Un reprezentant al 
celor eliberați, menționează a- 
genția citată, a mulțumit Fron
tului Național de Eliberare și 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamu
lui de sud pentru acest act 
umanitar.
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.. . . , , ___ . _ .... . ..o lege în care
se prevede pedeapsa cu moartea pentru acțiunile contrarevoluționare și a proclamat, în numele poporului 

libian, o constituție provizorie.
Fotografia prezintă un aspect din timpul unei mari manifestații la Tripoli,

Comunicat sovieto-egiptean. Vineri și_a încheiat vizita în 
Uniunea Sovietică delegația de partid și guvernamentală a R.A.U., condusă de 
Anwar El Sadat, reprezentant personal al președintelui R.A.U., membru al 
Comitetului Executiv Suprem al Uniunii Socialiste Arabe. în cursul șederii 
sale la Moscova, delegația a avut convorbiri cu Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, 
Nikolai Podgomîi' și alți conducători de partid și de stat sovietici. în comu
nicatul oficial cu privire la vizita delegației de partid și guvernamentale a 
R.A.U. în U.R.S.S. se subliniază dezvoltarea colaborării prietenești multilaterale 
în diferite domenii între cele două țări. Părțile au căzut de acord asupra 
măsurilor practice îndreptate în direcția dezvoltării continue a acestei colabo
rări și pentru reglementarea situației din Orientul Apropiat, pentru aducerea 

' ■ ■ ~ 1 de Securitate din 22 noiembrie 1967.la îndeplinire a rezoluției Consiliului

Programul de schimburi 
culturale și tehnico-științi- 
fice între guvernul Republicii Socia
liste România ți guvernul Republicii 
Franceze, pe anii 1970—1971, a fost 
semnat vineri, la Paris. Programul cu
prinde schimburi reciproce de oameni 
de știință, de cultură și artă, cadra 
didactice și studenți, acordarea de 
burse, organizarea de expoziții, coo
perarea în domeniul cinemat; ’rafiei.

LENINGRAD 12 (Agerpres). — De
legația militară română, condusă de 
ministrul forțelor armate ale Repu
blicii Socialiste România, general
colonel Ion Ioniță, care, la invitația 
ministrului apărării, mareșalul Uniu
nii Sovietice A. A. Greciko, se află 
într-o vizită oficială de prietenie în 
U.R.S.S., a făcut vineri o vizită vice
președintelui Comitetului Executiv ai 
Sovietului Orășenesc Leningrad, 
B. V. Aristov. La întîlnire au par
ticipat general-colonel I. E. Savrov, 
comandantul regiunii militare Lenin
grad, amiralul I. I. Baikov, coman
dantul bazei maritime militare, ge
nerali, amirali și ofițeri superiori so
vietici. între general-colonel Ion Io
niță și B. V. Aristov a avut loc o 
convorbire caldă, tovărășească.

Delegația militară română a de
pus o coroană de flori la cimitirul 
memorial al apărătorilor Leningra- 

• dului.
A fost aliniată o gardă de onoare, 

fiind intonate imnurile de stat ale

Republicii Socialiste România 
U.R.S.S. ți

★
în aceeași zi membrii delegației 

române au făcut o vizită în vechea 
fortăreață Kronstadt. La sosire, după 
intonarea imnurilor de stat ale Re- 
. ~ ' România și
U.R.S.S., ministrul forțelor armate 
ale României, general-colonel Ion Io
niță, și contraamiralul V. P. Beliakov 
au trecut în revistă garda de onoare.

Oaspeții români au vizitat apoi 
crucișătorul „Kirov", unde s-au bucu
rat de o primire călduroasă din par
tea echipajului navei.

în cursul după-amiezii, comandantul 
bazei maritime militare Leningrad, 
amiralul I. I. Baikov, a oferit o masă 
în cinstea membrilor delegației. A- 
miralul I. I. Baikov și general-colonel 
Ion Ioniță au rostit 
s-a desfășurat într-o 
caldă și tovărășească

publicii Socialiste
U.R.S.S. ' ’ ' ’

toasturi. Masa 
atmosferă 
prietenie.

de

cul-
con-

★
'Adunarea Generală a O.N.U. 

adoptat o serie de rezoluții în 
blema colonialismului. La 
punerea Comitetului pentru 
blemele sociale, umanitare și 
turale, Adunarea Generală a 
damnat într-o rezoluție Republica 
Sud-Africană și Portugalia pentru 
„tratamentul inuman la care sînt su
puși deținuți! politici". Această rezo
luție cere, de asemenea, Marii Brita
nii „să-și reconsidere refuzul de a 
folosi forța împotriva regimului din 
Rhodesia" pentru a restabili dreptu
rile populației majoritare din această 
țară. Documentul condamnă R.S.A. 
pentru „ocuparea ilegală" a Namibiei 

într-o altă rezoluție adoptată, Adu
narea Generală a cerut tuturor pute
rilor coloniale să-și desființeze ba
zele și instalațiile militare 
toriile aflate sub dominația

★
Adunarea Generală a 

adoptat cu 52 de voturi pentru, 
împotrivă și 49 de abțineri o rezolu
ție care condamnă Israelul pentru 
„represiunile comise și politica dusă 
față de populația civilă" din terito
riile arabe ocupate după evenimen
tele din iunie 1967. Rezoluția cere, 
de asemenea, Israelului să respecte 
obligațiile asumate prin Convenția de 
la Geneva din 1949, Declarația cu

din teri
lor.

O.N.U. a
13

Plenara C. C

al P. C.
din Austria

VIENA 12. — Corespondentul 
Agerpres, P. Stăncescu, transmite : 
După cum anunță ziarul „Volks- 
stimme" din 12 decembrie, Plenara 
C.C. al P.C. din Austria ă hotărît 
să convoace, după alegerile parla
mentare din 1 martie 1970, cel de-al 
21-lea Congres al partidului. Plena
ra s-a ocupat de pregătirea alegeri
lor parlamentare și a conferinței 
partidului care va avea loc la 10 
ianuarie 1970.

STAREA SĂNĂTĂȚII
LUI WALDECK ROCHET

PARIS 12. — Corespondentul 1A-
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite > 
Biroul Politic al x P.C.F. a anunțai 
într-un comunicat că, în urma celor 
«două intervenții chirurgicale la care 
ă fost supus Waldeck Rochet, secre
tarul general al P.C.F., starea sănă
tății sale necesită o îngrijire atentă 
și prelungită. Echipa medicală însăr
cinată cu îngrijirea sa prevede o 
lungă convalescență și o reducere a 
activității sale pentru mai multe luni.

CONVORBIRI ÎNTRE CONDUCĂTORI
Al P. C. ITALIAN Șl 0 DELEGAȚIE

A U.C.L
ROMA 12. — Corespondentul Ager

pres, N. Puicea, transmite: între 2 și 9 
decembrie ă făcut o vizită la Roma 
o delegație a Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, condusă de Țviețin Mia- 
tovici, membru al Biroului Executiv 
al Prezidiului U.C.I.

Oaspeții iugoslavi au fost primiți 
de către Luigi Longo, secretar gene
ral al Partidului Comunist Italian, 
și au avut convorbiri cu alți condu
cători ai P.C.I.

în cursul convorbirilor, care B-au

desfășurat într-o atmosferă cordială, 
se arată într-un comunicat dat publi
cității, au fost abordate probleme pri
vind actuala evoluție politică din 
Europa și regiunea Mediteranei. S-a 
reafirmat sprijinul pentru inițiative
le care pot să ducă la depășirea 
blocurilor și la crearea unui sistem 
de securitate colectivă bazat pe in
dependența, suveranitatea, egalitatea 
în drepturi a fiecărei țări, neameste
cul în treburile interne.

LONDRA 12 (Agerpres). — O nouă fj 
dispută a fost declanșată joi între h 
guvernul și sindicatele britanice, după » 
publicarea unei „cărți albe" guverna- B 
mentale asupra politicii prețurilor și H 
veniturilor. Noul document, prezentat “ 
de către Barbara Castle, ministrul H 
forței de muncă și al productivității; 9 
care, începînd din primăvara anului 0 
1970, ar urma să capete putere de 
lege, limitează posibilitățile de spo
rire a salariilor la 
sută pe an.

Intenția anunțată 
publicarea acestei 
stîrnit o vie reacție 
catelor. Centrala sindicatelor brita
nice (T.U.C.) . 
ziția sa totală față ... .. .......... _ . .,
terii salariilor. Consiliul general al 
T.U.C. urmează să examineze „cartea 
albă" în cursul săptămînii viitoare. 
Sindicatele se opun oricărei restrin- 
geri a dreptului lor de a negocia în 
mod liber încheierea contractelor 
lective de muncă și de a obține 
partea patronatului maximum 
avantaje pentru membrii lor.

O altă încercare de forțe se 
teaptă a avea loc în Camera Comune
lor, unde se prevede că noua propu
nere a ministrului muncii se va lovi 
de opoziția celor circa 130 de depu- 
tați ce formează stînga laburistă și 
care au legături strînse cu sindica
tele. O primă confruntare se anunță 
pentru marțea viitoare, cînd se va 
discuta, în principiu, un ordin menit 
să autorizeze guvernul să blocheze 
salariile pe timp de 4 luni, dacă el 
va considera că acest fapt va fi nece
sar bunului mers al economiei.

Greva celor 5 000 de mi
neri de Ia minele de fier ale 
societății suedeze „Lkab" 
din Kiruna, continuă. Greviștii, caro 
s-au desolidarizat de conducătorii lor 
sindicali, creînd un comitet special, 
refuză să reia lucrul atît timp cît di
recția societății nu va accepta reven
dicările lor: majorarea salariilor, îm
bunătățirea condițiilor de muncă, pre
cum și „democratizarea întreprinderii". 
Ca urmare a grevei, producția de mi
nereu de fier a societății „Lkab" s-a 
redus cu aproximativ 100 000 tona 
pe zi.

agențiile de presă
transmit:

maximum 4,5 la
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Formarea cabinetului is- 
laelîan» DuPa consultări asidue, 
care au durat peste o lună, partidele 
politice ale coaliției guvernamentale 
din Israel au reușit, în cele din urmă, 
să se pună de acord, permițîndu-i 
premierului desemnat, Golda Meir, să 
prezinte președintelui Zalman Shazar 
lista noului guvern. Din coaliția gu
vernamentală fac parte partidele 
Mapai și Mapam, care dețin 14 por
tofolii, partidul Gahal, căruia îi 
revin 
lelalte 
liției 
gios" și .. 
dent" — vor fi reprezentate în guvern 
de 4 miniștri.

6 posturi ministeriale; ce- 
formațiuni politice ale coa- 

„Partidul național reli- 
„Partidul liberal indepen-

0 reuniune a ambasado
rilor S.U.S. în țările himeri
cii Latine cu participarea subse
cretarului de stat, Elliot Richardson, 
și a secretarului de stat adjunct pen
tru problemele interamericane, 
Charles Meyer, a început în locali
tatea mexicană Puertas Cerradas. Re

PENTRU A EVITA EXCLUDEREA
s-a retras

din Consiliul Europei
PARIS 12 (Agerpres). — Grecia a 

făcut cunoscut in mod oficial că se 
retrage din Consiliul Europei. A- 
ceastă hotărîre a fost adusă la ounoș- 
tința Comitetului ministerial al Con
siliului de către ministrul de externe 
grec, Panayotis Pipinellis.

Comitetul ministerial al Consiliului 
Europei se află întrunit la Paris pen
tru a dezbate diverse probleme, în
tre care raportul Comisiei drepturi
lor omului cu privire la situația din 
Grecia. în legătură cu acest raport, 
în care se aduc acuzații guvernului 
grec, a fost înaintată miniștrilor de 
externe o propunere de excludere 
sau suspendare a Greciei din Con
siliul Europei. După cum se știe, 
problema situației din Grecia și e- 
ventualitatea unor sancțiuni împo
triva guvernului acestei țări au fost 
aduse în atenția organismelor Con
siliului Europei tn septembrie 1967

de țările scandinave. Ulterior, în fa
voarea unor sancțiuni s-au pronun
țat și alte țări membre, în special 
Olanda și Anglia.

Ministrul de externe grec, care a 
sosit la Paris cu cîteva zile înainte 
de reuniunea Comitetului ministerial, 
a desfășurat o vie activitate pentru 
a preveni o hotărîre defavorabilă ță
rii sale. Se pare că această activitate 
nu a fost fructuoasă și că exista 
efectiv pericolul excluderii sau sus
pendării. în această situație, guver
nul grec a hotărît să se retragă în 
mod voluntar din Consiliul Europei.

Postul de radio Atena, reluat de 
A.F.P., a anunțat vineri seara, la 
ora 19 (ora locală), că Grecia de
nunță Convenția asupra Comisiei 
drepturilor omului a Consiliului Eu
ropei și Tratatul de la Londra a- 
supra Consiliului Europei.

IERI S-A DESCHIS LA HELSINKI

REUNIUNEA LA NIVEL ÎNALT
A TARILOR NORDICE

5
© CONTROVERSELE IN JURUL PLANULUI NORDEK

HELSINKI 12 (Agerpres). — Pri
mii miniștri ai țărilor nordice s-au 
întrunit vineri după-amiază în ca
pitala Finlandei pentru a examina 
din nou mult controversatul proiect 
Nordek. Vinerea trecută, guvernul 
finlandez ceruse amînarea reuniunii 
pe motiv că ar fi necesară o peri
oadă de timp mai îndelungată pen
tru studierea măsurilor prevăzute de 
planul Nordek. în urma reacțiilor ne
gative ale celorlalte țări scandinave, 
guvernul finlandez a revenit asupra 
propunerii sale.

După conferința la nivel înalt de 
la Haga, care a schițat perspectiva 
unei posibile lărgiri a Pieței comu
ne, în Danemarca și Norvegia s-a

avansat ideea ca planul Nordek să 
fie folosit ca o perioadă de tranzi
ție pînă Ia aderarea la C.E.E. După 
cum se știe, aceste două țări nor
dice au cerut de multă vreme ade
rarea la Piața comună.

Perspectiva de a folosi Uniunea 
vamală nordică ca o soluție de tran
zit în calea spre C.E.E. a determi
nat poziția categorică a Finlandei 
de respingere a acestei posibilități. 
Ministrul finlandez al afacerilor ex
terne, Karjalainen, declara recent că 

„Finlanda nu dorește ca Nordek-ul 
să fie folosit nici direct, nici indi
rect ca un mijloc de transport spre 
C.E.E.".

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

SECRETA
DIN LAOS

în Laos se desfășoa
ră de cîtăva vreme un 
adevărat război, cu 
raiduri aeriene și a- 
tacuri armate terestre, 
împotriva forțelor pa
triotice Neo Lao Hak- 
sat. Extrasul de mal 
jos atestă sprijinul a- 
cordat de către S.U.A. 
forțelor de dreapta 
împotriva armatei de 
eliberare, care contro
lează 2/3 din teritoriul 
Laosului i

„Statele Unite între
țin în Laos, și contro
lează în bună parte, o 
armată de mercenari. 
Cunoscută sub denu
mirea de „armata se
cretă", ea este consti
tuită în principal din 
reprezentanți ai popu
lației meo, originară 
din nordul țării.

Reprezentanții ofi
ciali ai Statelor U- 
nite la Vientiane dau 
cît se poate de clar de 
înțeles că ei consideră 
pe deplin justificate o- 
perațiunile militare se
crete, declarînd tot
odată că acestea costă 
considerabil mai puțin 
decît întreținerea unei 
divizii combatante în 
Vietnam.

Nu există acces la 
datele privind costul 
întreținerii armatei se
crete. Nu se cunosc 
nici dimensiunile ei. 
Persoane bine infor
mate o apreciază însă 
la aproximativ 40 000 
de oameni, din care 
15 000 formează, mai 
mult sau mai puțin, o 
armată regulată.

Trei săptămîni de 
convorbiri purtate cu

americani, laoțieni și 
alte persoane oficiale 
bine informate, care 
au refuzat categoric 
să-și dezvăluie numele 
în presă, permit recon
stituirea unei imagini 
complete a ceea ce 
prezintă armata 
cretă.

Această armată 
fost creată și este

re- 
se-

a 
co

„INTERNATIO
NAL HERALD 

TRIBUNE"

mandată de general- 
maior Vang Pao, Ea 
este înarmată, dotată, 
aprovizionată, subven
ționată și condusă din 
punct de vedere tactici 
și strategic de către 
Statele Unite. Contro
lul asupra armatei se
crete este efectuat de 
C.I.A. (Agenția Cen
trală de Investigații a 
S.U.A.). Vang Pao este 
comandantul celei de-a 
2-a provincii — zona 
în care se dau luptele 
cele mai grele și care 
include Valea Ulcioa- 
relor. Fiind șeful ar
matei secrete, el con
trolează unitatea de 
luptă cea mai eficientă 
din nordul Laosului. 
Baza militară a gene
ralului este situată la 
Long Cheng, un lagăr 
ultrasecret, înzestrat cu

li

pistă de aterizare și 
situat la sud de Valea 
Ulcioarelor, unde au 
acces doar laoțienii de 
încredere și america
nii.

Prezența în Laos a 
americanilor și a altor 
străini, inclusiv a re
prezentanților tribului 
thai, aflați în serviciul 
C.I.A., este înconjura
tă de cel mai strict se
cret. în ce îi privește, 
reprezentanții S.U.A. 
confirmă, fără prea 
multă plăcere, existen
ța în sudul Laosului a 
unor «forțe secrete de 
mici proporții».

Potrivit izvoarelor 
laoțiene, trei repre
zentanți ai C.I.A. sînt 
atașați pe lîngă gene
ralul Vang Pao la 
Long Cheng, iar al
ții luptă alături de 
trupele acestuia. Toți 
poartă nume conspi
rative. Americanii 
deservesc de ase
menea instalațiile ba
zelor aeriene din Long 
Cheng și Samg Tong, 
precum și 
complexă 
municații. 
militare 
participă, în special, 
aviatorii americani, 
care pilotează avioa
nele și elicopterele de 
transport.

Din cînd în clnd, 
grupurile de sub con
ducerea C.I.A. primesc 
misiuni speciale de a- 
tac al unor obiective 
sau depozite de arma
ment. în aceste cazuri, 
ele au înregistrat pier
deri apreciabile".

aparatura 
pentru co- 

La acțiunile 
propriu-zise

americani,

uniunea are ca scop analizarea politi
cii S.U.A. față de țările continentului 
sud-american în lumina recentei de
clarații a președintelui Nixon în a- 
ceastă problemă și a raportului guver
natorului Rockefeller.

0 mare demonstrație stu
dențească a avut loc ioi la Hara_ 
burg. Timp de mai multe ore, mii și 
mii de studenți au străbătut străzile 
centrale ale orașului, purtînd pancarte, 
scandînd lozinci. Masele de studenți 
au cerut o reformă cît mai grabnică a 
învățămîntului, condiții mai bune de 
studiu și viață asigurate tineretului 
studios.

în cea de-a treia zi după 
lovitura de stat din Daho
mey, atat *n capitală cît și în alte 
orașe ale țării, situația se menține 
calmă, iar magazinele și instituțiile 
funcționează normal. Întrucît auto
rul loviturii militare, șeful statului 
major al armatei, colonelul Koun- 
dete, nu a reușit să formeze un gu
vern provizoriu, el a apelat, potrivit 
agenției France Presse, la serviciile 
fostului cabinet.

Două distrugătoare ame
ricane ~ „Samuel B. Roberts" și 
„Strong" •— aparținînd flotei a Vl-a 
americane din Mediterană, au pă
truns marți prin strîmtorile Darda- 
nele și Bosfor în Marea Neagră, unde 
au rămas timp de patru zile, anunță 
A.F.P.

Un protocol Privind schimbu
rile reciproce de mărfuri între Cuba 
și R. D. Germană pe anul 1970 a fost 
semnat la Havana.

Președintele R.S.F. Iu
goslavia, IosiP Broz T-10> a Prinlit 
vineri la reședința de Ia Brdo (Slo
venia) pe ministrul afacerilor externe 
al Bulgariei, Ivan Bașev, aflat într-o 
vizită oficială în Iugoslavia, și a avut 
cu el o convorbire îndelungată, anunță 
agenția Taniug. La primire au fost do 
față Krste Țrvenkovski, membru al 
Consiliului Federației, membru al Bi
roului Executiv al Prezidiului U.C.I„ 
Mirko Tepavaț, secretarul de stat pen
tru afacerile externe, și alte persoane 
oficiale.

Cancelarul R. F. a Ger- 
maîlîeî, Willy Brandt, a acceptat 
invitația președintelui Richard fixon 
de a întreprinde o vizită în S.U.A. în 
1.970, a anunțat vineri purtătorul de 
cuvînt al Casei Albe.

TOKIO 12 — Coresponden
tul Agerpres, F. Țuiu, trans
mite : La Universitatea Tokio, 
în cadrul Facultății de cultură 
generală, a fost deschis recent 
un curs de limba română, din 
inițiativa șt sub îndrumarea 
profesorului Atsushi Naono, 
absolvent al Facultății de fi
lologie de la , Universitatea 
București. Este pentru prima 
dată cină se înființează un 
asemenea cwrs la o universi
tate japoneză de stat. Tot zi
lele acestea s-a încheiat ediția 
din 1969 a cursurilor de limba 
română organizate de Aso
ciația de prietenie Japonia- 
România.

Epidemia de gripă, 
care bîntuie în Euro
pa, continuă să se ex
tindă. Se consideră că 
peste 30 de milioane 
de europeni, cuprin
zând, între altele, o pă
trime din populația 
Franței și Italiei, au 
contractat virusul gri
pei. Organele medica
le din țările afectate 
declară că este vorba 
de un virus mai puțin 
virulent decît cel al 
gripei asiatice.

Favorizată de timpul 
umed și friguros, aria 
de răspîndire a epi-

cuprins o

serioase per- 
în serviciile 

și administra- 
deterininînd o

15 milioane 
sînt atinși 
gripei. Oii- 
italiene au

demiei a
parte însemnată din 
teritoriul Franței, pro- 
vocînd 
turbații 
publice 
five și
încetinire a activității 
economice. în unele 
orașe, școlile au fost 
închise. Se pare că 
gripa a atins punctul 
culminant In sudul ță
rii, unde epidemia cîș- 
tigă din ce în ce mal 
mult teren.

în Italia numărul ce
lor contaminați crește 
cu fiecare zi. Se apre-

ciază că 
de italieni 
de virusul 
cialitățile
avertizat pe cei îmbol
năviți să stea acasă. 
Epidemia nu ocolește 
nici teritoriul R. F. a 
Germaniei. La Mfln- 
chen și NGrnberg a- 
proximativ 30 la sută 
din salariați nu s-au 
prezentat la lucru, 
fiind bolnavi. în fine, 
în Belgia 10 la sută 
din studenții și munci
torii provinciei Hai
naut (la frontiera cu 
Franța) au contractat 
virusul gripei.

Declarații ale Frontului Național 
de Eliberare

al R. P. a Yemenului de sud
ADEN 12 (Agerpres) — La Aden 

s-au desfășurat lucrările plenarei 
conducerii Frontului Național de 
Eliberare al Republicii Populare a 
Yemenului de sud, care a adoptat o 
serie de declarații cu privire la mă
surile care vor fi adoptate în viito
rul apropiat în domeniile politic și 
economic.

Pe planul politicii interne s-a ho
tărît prelungirea termenului împu
ternicirilor actualului guvern pînă la 
30 noiembrie 1970, elaborarea con
stituției provizorii și reorganizarea 
aparatului administrativ la toate ni
velurile. Datorită uneltirilor reacțiu. 
nii interne sprijinite de forțele im
perialiste, se subliniază în declara
ție, plenara a hotărît să organizeze 
pregătirea militară a populației, care 
să întărească forțele armate. în 
domeniul politicii economice vor fi

adoptate toate măsurile necesare 
menite să întărească și să apere 
sectorul de stat. în declarații se sub
liniază că pentru îndeplinirea aces
tui. program este necesară unitatea 
politică și ideologică a tuturor for
țelor revoluționare.

„Poporul nostru, se arată In do
cumentele adoptate de plenară, a- 
probă naționalizarea firmelor șl 
băncilor străine, precum și acțiunile 
pe plan extern ale Frontului, prin
tre care recunoașterea Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de sud. Acești pași 
au fost întreprinși în numele conso
lidării independenței naționale, în
tăririi economiei, pentru lichidarea 
tuturor formelor de exploatare și 
eliberarea țării de sub jugul colo
nial".
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