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Prezentarea scrisorilor de acreditare 
președintelui Consiliului de Stat 

de către ambasadorul 
Republicii Democrate Vietnam

La 26 decembrie 1969, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe Nguyen 
Dang Hanh, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calitate

de ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Demo
crate Vietnam în Republica Socia
listă România.

(Cuvîntările rostite 
în pag. a V-a)
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CERUL NU SE VEDE 
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O SPAN8A LUPTĂTOA
RE: FIERBEREA DEN 
ADÎNCU^E

@ DE CE E LINIȘTE ÎN 
GARA DE SUD DIN 
VIENA...

O MICROFONUL DIN PI
LULĂ

unor uzine constructoare de mașini

folosiți timpul?

De trei ori CUM? la adresa

VESTEA
exploatațimașinile?

productiva a muncii?CAPITALA

Comitetului Central

v- Împlinite

■ CVde plan sînt mai 
realist fundamen- 
colectivele între-

De pe tot cuprinsul țârii

RAPORTEAZĂ

ÎMBUCURĂTOARE

HOTĂRlRI ALE

al Partidului Comunist Român,

tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Angajați cu întreaga lor energie creatoare și capacitate de muncă 
în istorica operă de făurire ă societății socialiste multilateral dezvol
tate, oamenii muncii din Capitală raportează, cu deplină satisfacție, 
conducerii partidului și statului, dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, realizarea, cu cinci zile înainte de termen, a sarci
nilor de plan pe acest an.

întrecerea socialistă inițiată între organizațiile de partid județene 
în cinstea mărețelor evenimente ale acestui an — Congresul al X-lea 
al Partidului Comunist Român și a 25-a aniversare a eliberării patriei 
— a generat în cadrul fiecărui colectiv, în fabrici și uzine. în institutele 
de proiectări și cercetări, pe șantiere o puternică emulație în muncă 
în vederea înfăptuirii programului de dezvoltare a economiei națio
nale, îmbogățirii cu noi și însemnate valori materiale a avuției poporu
lui nostru.

Ca rezultat al înaltei responsabilități în muncă, al preocupării sus
ținute pehtru valorificarea superioară a potențialului tehnic și uman, 
pentru angajarea tot mai deplină a rezervelor interne în circuitul 
productiv, prevederile planului au fost depășite lună de lună, trimestru 
de trimestru. Pe această linie de continuu și rodnic efort, ziua de 
decembrie marchează îndeplinirea planului anual, fapt ce deschide 
perspectiva tealizării unui volum suplimentar de producție de peste 
500 milioane lei.

Față de prevederile planului, bilanțul ce ni-1 prilejuiește acest 
sfîrșit de an consemnează de pe acum importante depășiri : 2 138 tone 

:1a laminate finite. 2 195 tone la țevi din oțel, 1 554 pompe centrifugale. 
4 436 băi emailate din fontă, 26 000 anvelope, 137 000 perechi încălțămin
te. 255 000 mp țesături tip mătase, confecții textile în valoare de 87 
milioane lei ș.a. Pînă Ia 30 septembrie s-au economisit 6 640 tone metal, 
cu 2 640 tone mai mult decît angajamentul anual, au fost modernizate 
peste prevederile planului aproape 200 produse fabricate de industria 
constructoare de mașini. Pînă în prezent au fost puse în funcțiune 
înainte de termenele planificate 18 canacități de nroducție.

în decursul a trei 
loarea lucrărilor de 
milioane lei, față de 
zionările din import 
fost scurtată durata 
în aceeași perioadă,

trimestre, institutele de proiectări au redus va- 
construcții-montaj în faza de proiectare cu 974 
angajamentul anual de 965 milioane lei ; aprovi- 
au fost diminuate cu 134 milioane lei valută: a 
de întocmire a documentațiilor cu 193 mii zile. 

... , institutele de cercetări au realizat economii de
97 milioane lei valută prin reducerea importurilor de aparate, insta
lații, materii prime și materiale ; au economisit 645 mii ore de cerce
tare și proiectare.

Angajamentul Consiliului popular al municipiului București a fost 
depășit, contribuția maselor de 
terializîndu-se în 419 milioane 
«nual de 350 milioane lei.

însuflețiți de întreaga politică internă și internațională a partidului, 
de hotărîriie mobilizatoare ale Plenarei C.C. al P.C.R din 10—13 de
cembrie a.c., oamenii muncii din Capitală asigură Comitetul Central 
al partidului, pe dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că nu vor precupeți nici un efort pentru a înfăptui toate sarcinile și 
angajamentele acestui an și pentru a crea condițiile necesare ca încă 
din primele zile ale anului ce urmează activitatea în toate unitățile să 
cunoască o și mai accentuată îmbunătățire calitativă, să determine o 
creștere tot mai sporită a eficienței economice.

cetăteni la acțiunile gospodărești ma
tei economii, față de angajamentul

COMITETUL MUNICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R.

De asemenea, au adresat tele
grame Comitetului Central a! 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care informea-

ză asupra îndeplinirii înainte de 
termen a prevederilor de plan, 
comitetele județene de partid 
din :

JUDEȚUL ILFOV
Alături de întregul nostru popor — se spune în telegrama Comitetu

lui județean Ilfov al P.C.R. — oamenii muncii din orașele și satele 
județului Ilfov își afirmă prin realizările pe care le obțin în toate 
domeniile de activitate hotărîrea de a traduce în viață politica partidu
lui, de a contribui într-o măsură cît mai mare la făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, obiectiv major stabilit de Congresul 
al X-lea al P.C.R.

întrecerea socialistă inițiată între județe la începutul anului a a- 
vut un larg răsunet în fabricile și uzinele noastre, pe șantierele de

(Continuare în pag. a IlI-a)

JUDEȚUL SIBIU
Oamenii muncii români, germani, maghiari din județul Sibiu, în 

frunte cu comuniștii — se spune în telegrama Comitetului județean 
.Sibiu al P.C.R. — raportează cu mîndrie patriotică și profund ata
șament față de politica marxist-Ieninistă a partidului nostru, în
deplinirea planului anual de producție cu 7 zile înainte de termen. 
Vom da patriei în acest an produse peste plan în valoare de 210 mi
lioane lei. Planul producției marfă vîndută și încasată va fi depășit cu 
peste 200 milioane Iei, iar la beneficii vom realiza o depășire de 
90 milioane lei. Valoarea producției suplimentare la export se va

(Continuare în pag. a IlI-a)

Din punctul de vedere al ridicării 
productivității muncii, anul 1970 va 
fi unul din anii cu cele mai înalte 
ritmuri de creștere din actualul cin
cinal. Subliniindu-se că aceasta are o 
importanță majoră pentru realizarea 
planului economic în condiții de efi
ciență sporită, la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 10—13 decembrie a.c. s-a 
arătat că în anul viitor se prevede 
ca productivitatea muncii să se 
mărească cu 8,8 la sută, in unele 

1 ramuri de însemnătate vitală pentru 
. economia națională, printre care și 

industria construcțiilor de mașini, 
sporul productivității muncii trebuind 

> să fie și mai accentuat. In măsură 
) .decisivă, tocmai prin creșterea sus-, 
) f/ținută a productivității muncii (fac- 
ț 1 tor intensiv) se va asigura sporirea 
î '5 cu 14,6 la sută a producției pe an- 
. / samblul Ministerului Industriei Con- 
L-J struet.iilor de-Mașini, precum și prin 
, ! mărirea coeficientului de schimburi 
. (factor extensiv). De aceea, ne-am 
. propus să analizăm — în cîteva în- 
. treprinderi din această ramură — po- 
l : sibilitățile existente în acest dome- 
l niu, rezervele ce pot fi valorificate 
. în anul viitor.

Există multe unități ale Ministe- 
k rului Industriei Construcțiilor de 
k Mașini, care și în acest an și-au fă- 
k cut un titlu de cinste și mîndrie din 
k a considera că este în interesul 
k dezvoltării economiei naționale să

privind generalizarea
experimentării noului sistem

de salarizare și majorarea
salariilor in unitățile

veți spori puterea
de transporturi feroviare,
auto, navale și aeriene

imprime productivității muncii un 
ritm de creștere alert, să obțină pe 
această cale cît mai mult posibil din 
sporul producției. De pildă, uzina 
„Metrom" din Brașov, care a reali
zat în anul curent 90 la sută din spo
rul producției tocmai pe sea
ma creșterii productivității muncii. 
Tov. Ion Iacobescu, directorul uzinei, 
ne spunea că izvorul productivității 
muncii superioare l-au constituit pla
nul, prevederile sale mobilizatoare.

— La începutul anului 1966, ne re
lata directorul uzinei, cînd se con
tura hotarul de trecere la actualul 
cincinal, se prevedea ca volumul pro
ducției marfa și globală al întreprin
derii să crească, în anul 1969, cu nu
mai 21,7 la sută, iar productivitatea 
muncii — cu 14,7 la sută față de 
1965. Nu ne puteam declara de acord 
cu aceste ritmuri reduse, departe 
de.ra- reflecta-.posibilitățile„reale ale 
producției. Ca atare, pe baza rezer
velor puse în valoare prin studiile de 
organizare științifică a producției și 
a muncii, s-au mărit sarcinile de 
plan în mod substanțial ; volumul 
producției în acest an este cu circa 
58. la sută mai mare, iar, producti
vitatea muncii cu peste 54 la sută 
superioară față de cele consemnate 
în urmă cu 4 ani. Important este că 
aceste prevederi au fost îndeplinite 
și depășite sistematic, prin activitatea 
avîntată și eforturile muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor uzinei.

Reținem, deci, ca o concluzie pen-

tru anul viitor necesitatea creșterii 
prin plan a productivității muncii, a 
randamentului utilizării mijloacelor 
tehnice și a forței de muncă, 
cît sarcinile 
mobilizatoare, 
tate, cu atît 
prinderilor se simt angajate din 
plin în bătălia pentru o înaltă pro
ductivitate a muncii, cu atît orga
nizațiile de partid, comitetele, de di
recție pun un accent deosebit p§ an
gajarea factorilor :ce concură la spo
rirea neîntreruptă 'a producției cu a- 
celeași capacități, la înlăturarea nea
junsurilor tehnice și organizatorice. 
Rolul mobilizator al sarcinilor de 
plan superioare s-a .manifestat 
pregnant la uzina brașoveană. Nu mai 
puteau fi tolerate acele deficiențe 
care consumau din timpul produc
tiv ; anual - s-au recuperat, în folo
sul producției, peste 150 000 . ore- de 
lucru efective, gradul de utilizare a 
timpului de muncă mareînd în acest 
an o creștere de circa 11 la sută față 
de anul trecut.

— Din practica întreprinderilor 
fruntașe, din indicațiile conducerii 
de partid și de stat — ne relata di
rectorul uzinei — am mai reținut

Petre NEDELCU 
Nicolae MOCANU 
Dan POPESCU

Pe baza unor hotărîri ale Consiliu
lui de Miniștri a fost aprobată gene
ralizarea experimentării noului sis
tem de salarizare și majorarea sala
riilor, cu începere de la 1 ianuarie 
1970, în unitățile de transporturi : căi 
ferate, auto, aviație civilă și pentru 
personalul din navigația civilă.

Rotrivit prevederilor acestor hotă
rîri, salariile lucrătorilor din ramura 
transportului se majorează în medie 
cu 9 la sută ; împreună cu majorarea 

. salariilor mici și corectarea salarii
lor personalului de la siguranța cir
culației și ale docherilor efectuate în 
anul 1967 se asigură pe ansamblu o 
creștere medie de 13.1 la sută. De 
aceste sporuri ale salariilor benefi
ciază aproape 200 de mii de salariați 
ale căror venituri anuale vor fi mai 
mari cu peste 580 milioane lei față 
de cele realizate înainte de 1 august 
1967.

Noul sistem de salarizare în aceste 
activități ține seama, ca și la cele
lalte sectoare, de specificul lor, ur- 
mărindu-se o mai bună corelare a 
salariilor ceferiștilor și ale celorlalți 
lucrători cu rezultatele înregistrate 
de unitatea în care lucrează, precum 
și cu cele obținute de fiecare salariat 
în parte, Astfel^ retribuirea muncito
rilor dîn transporturile feroviare, na
vale și aeriene se face potrivit unor 
rețele specifice cu salarii tarifare pe 
categorii cu trepte, iar la docheri pe 
clase de salarizare, grupe de măr
furi manipulate și după greutatea 

•muncii. Pentru șoferi, salariile tari
fare sînt stabilite pe grupe de auto
vehicule, în funcție de tonaj, număr 
de locuri etc și pe categorii de cali
ficare. La personalul navigant din 
transporturile navale și aeriene (co
mandanți de nave, șefi mecanici, o- 
fițeri, piloți, navigatori, radiotelegra- 
fiști etc) salariile sînt stabilite pe

funcții cu gradații, ele fiind diferen
țiate după capacitatea navelor șl 
aeronavelor pe care lucrează. Ca și 
pînă acum, personalul navigant idin ț 
transporturile aeriene va beneficia de 
indemnizație pentru orele de zbor, 
care a fost îmbunătățită și reașezată- 1 
în raport cu răspunderea fiecăruia. în 
ce privește mecanicii de locomotive, 
salariile lor sînt diferențiate și după 
categoria locomotivei conduse. Per- . 
sonalul operativ din transporturi, ca 
și cel tehnic-administrativ, este sa
larizat pe funcții cu gradații.

Diferențierea salariilor tarifare la 
lbcrătorii din ramura transportului 
potrivit muncii pe care o desfășoară 
asigură o retribuție corespunzătoare 
calificării, aportului în realizarea 
sarcinilor, greutății muncii și răspun
derii ce revine fiecărui salariat.

O dată cu introducerea noului sis
tem de salarizare se realizează și o 
mai justă așezare a nivelului cîștigu- 
riior, acordîndu-se creșteri mai im-, 
portante unor categorii de angajați 
ale căror salarii erau rămase în 
urmă, . ca de exemplu lucrători de 
la întreținerea căii ferate, piloți din 
aviația utilitară. în transporturile 
auto, prin aplicarea tarifelor cu ca
racter republican ;pentru lucru . în a- 
cord, s-a asigurat o retribuire egală 
a tuturor șoferilor pentru aceeași 
muncă.

Lucrătorii din transporturi, la fel 
ca și ceilalți salariați din ramurile 
unde s-a introdus noul sistem de sa
larizare, primesc gratificații la sfîr- 
șit de an, premii în cursul anului 
pentru rezultate deosebite în activi
tate. Unii lucrători din transporturile 
auto beneficiază în continuare și de

(Continuare în pag. a V-a)

Constantin CHIRIȚÂ

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Vedere generala a Combinatului chi mic de la Craiova Foto : Gh. Vințila

Care este destinația scrisului nos
tru ?... Oare nu este ciudat, după 
atitea seco.e de literatură, să ne mai 
întrebăm acest lucru ? Nu ! O ase
menea întrebare mi se pare In une
le împrejurări îndreptățită, îndeosebi 
atunci cind aflăm că în lume se- 
fac tentative. de negare teoretizată 
sau nu, conștientă sau nu, a însuși 
rolului literaturii, a rolului ei fi
resc, inițial, elementar, negare care, 
în ultimă instanță, vom vedea, nici 
nu este posibilă, pentru că, despărțim! 
literatura de factorul social, îi anu
lează. pur și simplu, necesitatea.

Fac parte din rîndurile acelor 
scriitori care cred în literatură și în 
puterea ei de a influența oamenii, 
care cred în destinul activ și pozitiv 
al literaturii, și spunînd acestea am 
impresia că nu fac altceva decît 
să-mi repet numele și profesiunea. 
Eu sînt convins că elucubrații, non 
sensuri și bolboroseli gratuite au e- 
xistat și în vremea lui Ghilgameș, 
sau în vremea Iliadei, dar n-au ajuns 
pînă la noi pentru că n-au înfiorat 
urechile și! inima nimănui. N-a ră
mas decît ceea ce i-a fost necesar 
omului, ceea ce ii trebuia ca aerul 
și apa, sau ca răcoarea în arșiță, sau 
ca lumina în noapte. Aezii, barzii, 
truverii, rrjinnesăngerii, care au creat 
și au răspîndit literatura mai veche 
și mai nouă a lumii, răspundeau unei 
necesități a oamenilor și vremurilor ; 
cîntecele lor răcoreau setea lumii, se
tea de cunoaștere, de pildă, de mo
del, de ideal. Literatura Iși găsea 
astfel 
putea

Dar 
torie, 
atît de acceptată, 
inabil controversată : funcția 
cativă a literaturii Nu e nevoie nici 
măcar de mărturiile, fără echivoc, 
ale atîtor giganți ai scrisului. Ar în
semna să înșirăm toate numele cu
noscute.. Nu, nu e nevoie de istorie. 
E nevoie de un dram sau de o cli
pă de sinceritate. Eu nu cred că e- 
xistă scriitor, scriitor adevărat, care 
să nu se gîndească la cititor, adică 
la contactul dintre opera lui și ci
titor. Chiar și cei mai aroganți, mai 
extravaganți cavaleri ai scrisului nu 
pot scăpa de această obsesie, oricît 
ar ignora, oral, cititorul. Dacă n-ar fi 
așa, atunci n-ar exista literatură. 
Fiecare și-ar gîndi singur fanteziile 
și emoțiile. De ce ar trebui să le mai 
scrie ?... E un răspuns foarte sim-

piu, sau foarte adevărat i pentru 
vrea să-1 prindă pe cititor, vrea să-i 
fie citită cartea, vrea să-i simtă pul
sul în timpul lecturii și după, vrea 
să-i știe părerea, și mai ales ar vrea 
să i se spună că întîlnirea cu acea 
carte a însemnat pentru cititor un 
eveniment deosebit al vieții sale. 
Oare sîntem departe de adevăr ?...

(Continuare în pag. a V-a)

SA N-AJUNG
SĂ TE JUDECE SATUL!

vectorul de 
despărți, 
nu e nevoie 
aici, pentru

care nu se mai

de prea multă is- 
a susține o teză 
și uneori atît de 

edu-

„Să n-ajungi să te judece 
satul" — spune un vechi 
proverb. Imprimată în me
moria colectivă, această 
povață și-a demonstrat 
de-a lungul anilor valoarea 
sa ' 
Ca atîtea proverbe pline 
de înțelepciune, și acesta 
își găsește izvorul în 
delungata practică a vieții 
poporului nostru. „Să n-a
jungi să te judece satul" 
înseamnă în primul rînd 
un îndemn la respect față 
de munca și bunurile ob- . 
ștei din care faci parte, 
față de legile scrise și ne
scrise ale țării. Și mai în
seamnă. totodată, un aver
tisment : dacă nu vei res
pecta aceste legi, te va ju
deca opinia publică a satu
lui, te va face de rușine și 
de ocară.

Pe lingă acțiunea directă 
a opiniei publice și în afară 
de alte forme de influența
re a conștiinței țăranilor 
cooperatori, un important 
rol educativ sînt chemate să 
joace în viața satului comi
siile de judecată.

de adevăr necontestat.

în-

Dată fiind marea lor im
portanță socială, ne-am 
pus întrebarea : cum func
ționează aceste comisii de 
judecată; care sînt roadele 
activității lor, cum promo
vează ele, în lumea sate
lor, principiile și normele 
legalității socialiste ?

Comuna Răcăciuni, ju
dețul Bacău. Ne îndreptăm 
către panoul din fața morii. 
Este o gazetă satirică pe 
care sătenii au botezat-o 
„Ghimpele satului".

— La această gazetă de 
stradă îi afișăm pe cei care 
sustrag din avutul obștesc 
sau tulbură liniștea satelor 
și pe care i-au judecat co
misiile de judecată de la 
noi și din comunele alătu
rate — ne declară tov 
Gheorghe Zaharia, secreta
rul comitetului comunal 
de partid.

— Și de ce i-ați expus 
tocmai aici, la moară ?

— E limpede : la moară 
se adună sătenii din împre
jurimi. Au timp să-i vadă 
și să-i judece. Ba mai 
mult, în preajma morii din

Răcăciuni se ține tîrgul 
săptămînal sau iarmarocul, 
cum spunem noi.

— Da, așa procedăm — 
ne confirmă tovarășul Ion 
Iliescu, secretarul comisiei 
de judecată de la C.A.P

anchetă

Răcăciuni. Ne dăm seama 
că. în felul acesta, acțio
năm cu mult mai multă 
forță educativă decît dacă-i 
facem hoțului morală „în 
secret". Morala în doi și cu 
ușile închise nu înroșește 
obrazul. Dar așa, . în fața 
unui iarmaroc întreg, omul 
simte din plin dezaproba
rea celor din jur, hotărîrea 
lor de a nu îngădui nimănui 
să se atingă de avuția co
mună.

Cooperatorul Petru Cris-

tea sustrăsese din avutul 
cooperativei o cantitate de 
porumb. După ce l-a ju
decat, comisia a hotărît ca. 
pe lîngă amendă, să-i facă 
o caricatură și o epigramă 
și să le afișeze la gazeta 
satirică a cooperativei, să-l 
vadă și să-l judece toți 
cooperatorii . din a căror 
muncă furase. „O săptă- 
mină întreagă s-a văicărit 
că l-am făcut de rușinea 
satului" — ne spune Ion 
Iliescu, secretarul comisiei 
Am reținut ideea ascuțită 
despre dreptate care dom
nește în rîndurile coopera
torilor din Răcăciuni. pre
ocuparea lor pentru inten
sificarea acțiunilor de in
fluențare obștească prin 
care ei combat relele și ru
șinoasele deprinderi ale ce
lor care se abat de la nor
mele obștei cooperatiste. 
Ei folosesc cu pricepere 
umorul usturător — „ochiul 
iarmarocului", sub a cărui 
privire celui vinovat i se 
aprinde obrazul de rușine.

La C.A.P. Plopana din 
județul Bacău i-am găsit

la lucru pe Vasile Vrîn- 
ceanu, președintele comi
siei, pe Gavril Pătrățeanu 
și pe Gheorghe Donciu. 
Toți formau un adevărat 
sfat al bătrînilor înțelepți. 
Fiecare caz în parte era 
cîntărit cu luare aminte și 
cu simțul dreptății.

— Noi ținem ședințe pu- 
vadă 
urî- 
care 

noas- 
arăta 

moș

blice de judecată, să 
și să judece fiecare 
țenia faptelor celor 
lovesc în interesele 
tre, ale tuturor — ne 
cu vorba-i înțeleaptă 
Gavril Pătrățeanu, secreta
rul comisiei. Iată, 
oară, cazurile lui 
Lacovei și Mircea

bună- 
Mihai 

,.........„„ Asano-
vici pe care i-am judecat 
de curînd. Erau conducă
tori de atelaje și luau po
rumb din tarlaua coopera
tivei, chipurile, pentru a 
hrăni boii pe care îi aveau 
în îngrijire. Dar boii erau 
hrăniți doar cu cojile po
rumbului pentru că boa-

N. Grigore MARAȘANU

(Continuare în pag. a Il-a)
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FAPTUL
DIVERS un singur absent
Apel la 
telefoane

SPIRITUL
De aproape un an șantierul de 

construcții 402 din Tirgoviște a 
trecut, „cu cățel și purcel", de 
pe lingă Trustul de construcții 
montaj Prahova — în cadrul în
treprinderii similare a județului 
Dîmbovița. Asupra acestui lu
cru a fost informată și condu
cerea oficiului P.T.T.R. Dîmbo
vița, urmînd ca telefoanele ce 
deservesc șantierul să fie înca
sate în contul întreprinderii târ
goviștene. Cu toate acestea — în 
pofida numeroaselor apeluri fă
cute de atunci — Oficiul P.T.T.R. 
continuă să încaseze ilegal pla
ta telefoanelor în contul trustu
lui din Prahova punînd nu
meroși funcționari pe drumuri 
ca să descurce apoi ceea ce 
dumnealor au încurcat. Fiind 
vorba de telefoane, cit trebuie 
să mai treacă pînă cind o să-i 
cadă și... birocrației, fisa ?

26 de

Mecanică 
un electro-

prieteni
La întreprinderea 

Sadu (județul Gorj)
carist, Tabory Karoli, a căzut 
victima unui accident de mun
că, suferind arsuri grave. Trans
portat de yrgență la spitalul nr. 
1 din Craiova, medicii au cons
tatat că se impunea de urgență 
o grefă de epidermă. Un număr 
de 26 salariați (din aceeași între
prindere) s-au oferit să doneze 
piele pentru a fi transplantată 
celui accidentat. Medicii au reți
nut, pentru această operație, 20 
dintre tovarășii lui Tabory, oa
meni intre 23 și 40 de ani. Pa
cientul este acum in afara ori
cărui pericol — datorită ajuto
rului primit din partea colecti
vului, in mijlocul căruia se va 
întoarce in curind.

Contravenție
...turistică

Prin intrarea în funcțiune a unor 
noi capacități de producție și extin
derea celor existente, valoarea pro
ducției industriale globale a muni
cipiului Tîrgu Jiu a crescut față de 
anul trecut cu 26,3 la sută. O atare 
creștere a potențialului industrial, 
cu toate implicațiile economice si 
sociale ce le determină, a pus în 
fața organelor locale de partid sar
cini deosebit de importante pe li
nia îndrumării activității economice 
și politice din întreprinderile aflate 
în raza municipiului Tîrgu Jiu. Re
zultatele obținute în acest, domeniu 
și direcțiile principale ale activității 
în 1970, în lumina sarcinilor recentei 
plenare a C.C. al P.C.R., s-au aflat 
în centrul lucrărilor adunării ■ de 
dare de seamă cu activul a Comite
tului municipal de partid Tîrgu Jiu.

Prezentînd bilanțul activității des
fășurate în ultimul an, darea de 
seamă a arătat că în această perioa
dă comitetul municipal de partid a 
acordat o atenție 
melor legate de 
creșterea produc
tivității muncii, 
îmbunătățirea ca
lității produselor, 
reducerea stocu
rilor supranor- 
mative și a con
sumurilor specifi
ce, ceea ce a avut 
efecte pozitive a- 
supra activității 
economice a în
treprinderilor. De
sigur, rezultatele 
ar fi fost și mai 
bune dacă s-ar fi 
manifestat o preo
cupare consecventă 
comitetului municipal 
în ce privește controlul 
pra aplicării planurilor de

mai mare proble-

ADUNAREA DE DARE DE
SEAMA A COMITETULUI
MUNICIPAL DE PARTID

TG. JIU

din 
de

Restaurantul „Berlin" din Ca
pitală. Un „consumator" își ofe
ră ca la tarabă, spre vînzare, 
(din păcate mai sînt și cetățeni 
de-ai noștri care se pretează la 
acest comerț dezgustător și ile
gal — așa că paranteza se im
pune), mărfurile introduse frau
dulos în țara noastră. Era turis
tul W. Z. J., care, nesocotind le
gile țării noastre (ca și >ale tu- , 
rismului de altfel), a -venit ' 
cărcat cu mărfuri' pentru a- le 
comercializa : 43 400 pietre ■'dă
brichetă și 60 inele masive de 
aur. Atrage atenția încă un a- 
mănunt : același „turist" a mai 
fost prins, într-o situație asemă
nătoare, cu cîtăva vreme în 
urmă. De unde se vede că nă
ravul din fire...

partea 
partid 

asu- 
--------- ----- măsuri 

elaborate în urma studiilor efectuate 
Și dacă ar fi adoptat o poziție fer
mă, combativă, fată de cadrele eco
nomice care nu își îndeplinesc cu 
spirit de răspundere sarcinile încre
dințate.

In cadrul lucrărilor s-a relevat 
că îndeplinirea pe 11 luni a sarcini
lor de plan, pe ansamblul municipiu
lui, la producția globală doar în 
proporție de 97,6 la sută, iar la pro
ducția marfă vîndută și încasată — 
în proporție de 95,2 la sută, se da- 
torește în cea mai mare parte Com- 

. binatului de material^ de■ șcțnstrucții, 
unde nu s-au luat măsuri corespun
zătoare pentru asigurarea realizării 
ritinice a planului âe’la ‘începutul 

de 
aci
or-

efort de pătrundere în miezul pro
blemelor.

Lipsa spiritului critic, a ho- 
tărîrii de a mobiliza toate for
țele pentru a determina lichi
darea rămînerilor în urmă s-au re
simțit îndeosebi în intervenția ing. 
Laurențiu Chiș, directorul întreprin
derii județene de construcții și mon
taj, care — deși în darea de seamă 
se arătase că 
municipiu va 
porție de 78 la sută — a mulțumit 
comitetului municipal de partid pen
tru... sprijinul acordat în bunul 
mers al muncii în vederea realizării 
planului de investiții. Cît despre to
varășul Gheorghe Trif, secretarul 
Comitetului de partid de la Combi
natul de materiale de construcții 
Tîrgu Jiu, acesta, după ce a arătat 
că este „de acord cu critica" din 
darea de seamă adresată combinatu
lui, a făcut un raport le activitate 
ce putea fi prezentat foarte bine în
tr-o plenară sindicală sau în fața 
comitetului de direcție.

Deși cu destu
lă timiditate, în 
cadrul dezbate
rilor a fost rele
vat un aspect 
care merită a fi 
examinat cu toată 
atenția. Ing. Ma
ria Simion, de la 

. Combinatul de 
exploatare și in
dustrializare a 
lemnului din Tîr
gu Jiu, referin- 
du-se în cuvîntul 
său la activitatea 
comitetului de 
partid din cadrul 

arătat că membrilor 
i, de multe ori,

planul de investiții pe 
fi realizat doar în pro-

"

C.E.C.

cadourilor

A UNITĂȚILOR

PROGRAMUL
DE FUNCȚIONARE

y

în perioada 1—4 
ianuarie 1970

Casa de Economii și Con- 
semnațiuni aduce la cunoștin
ța depunătorilor că în ziua de 
3 ianuarie 1970 filialele și a- 
gențiile C.E.C. vor funcționa 
după programul obișnuit.

In zilele de 1, 2 și 4 ianuarie 
1970 filialele și agențiile C.E.C. 
vor fi închise.

E de la sine înțeles că orice cetă- 
țean care trece pragul unei instituții 
—' locale sau centrale — și solicită 
audiență la conducerea acesteia, face 
acest lucru determinat de necesita
tea soluționării unei probleme de 
interes personal sau obștesc ; el aș
teaptă de la cel care-1 primește în 
audiență o rezolvare competentă și 
operativă a problemei care-i stă la 
inimă sau, dacă acest lucru nu este 
cu putință, o lămurire, un sfat. A- 
ceasta, cu atît mai mult cu cit el 
vine în audiență la conducerea insti
tuției, de cele mai multe ori, după 
ce s-a adresat, pe cale ierarhică, 
celorlalte verigi. Pe de altă parte, 
audiențele constituie, pentru condu
cerile instituțiilor, prilejuri de recep- 
ționare a suges
tiilor, sesizărilor, 
propunerilor 
tățenilor și 
îmbunătățire, 
baza acestora, 
activității

credere la consiliul municipal, unde 
sînt primiți așa cum se cuvine. Anul 
acesta au venit în audiență circa 
4 200 de cetățeni.

— Avem întotdeauna grijă ca cetă
țeanul să plece de la noi, dacă nu 
cu problema rezolvată, cel puțin lă
murit pe deplin sau cu asigurarea că 
în cîteva zile va fi anunțat acasă 
asupra rezultatului solicitării sale — 
ține să precizeze tov. loan ~ 
vicepreședinte al Comitetului 
tiv al Consiliului popular al 
rului 2 din Capitală.

Ne oprim și la Consiliul
Iar al sectorului 8. Ne întîmpină, cu 
o atitudine mai mult decît nepoliti
coasă, o salariată pusă parcă anume 
să alunge oamenii din instituție. Ii

AUDIENȚA

Octav, 
execu- 
secto-
popu-

Este de înțeles că, uneori, un con
ducător de instituție nu poate să stea 
de vorbă, în citeva ore, cu un nu
măr infinit de solicitanți. Nu înțele
gem. însă de ce nu se orga
nizează în așa fel audiențele, in
cit în zilele mai aglomerate să stea 
la dispoziția publicului mai mulți to
varăși din conducere ?

La Ministerul Sănătății accesul pu
blicului în minister, pentru audiențe, 
nu este permis decît în zilele de luni 
și miercuri. La biroul de informații 
s-a prezentat, în ziua de joi. 18 de
cembrie, un cetățean venit din județul 
Sălaj, dar n-a fost primit în institu
ție. Așa au făcut calea-ntoarsă, în a- 
ceeași zi, și alți cetățeni venițl 
de la cine știe

De la 
„Mistrețul"

La secția a 2-a Penală din ca
drul Procuraturii municipiului 
București se află în curs de so
luționare un dosar cu doispreze
ce inculpați, toți salariați ai În
treprinderii „Mistrețul" sau ai 
filialelor acesteia din cîteva 
orașe : Roșiorii de Vede, Slati
na, Tirgoviște etc. De mai bine 
de patru ani, ei au „reușit", prin 
falsificarea avizelor ,de expedi
ție și a altor acte de gestiune, 
să sustragă și să valorifice pro
duse in valoare de... 442 523 lei ! 
Nu vom insista asupra modului 
in care au „operat" și nici asu
pra gravității faptelor. E rolul 
instanței să o facă. Cum a fost 

. însă posibil ca, atîta timp, cei 
doisprezece să-și desfășoare 
nestingheriți activitatea ? In fie
care întreprindere funcționează, 
după cum se știe, un serviciu 
de control. La „Mistrețul" acest 
serviciu n-a fost de... serviciu ?. 
Nici prin preajmă ?

anului. La greutățile provocate 
factori obiectivi s-au adăugat 
numeroase deficiențe de ordin 
ganizatoric, mai ales în domeniul a- 
provizionărji cu materii prime și 
materiale, exploatării și întreținerii 
mașinilor și instalațiilor, ca și a 
parcului auto etc. Deși aceste defi
ciențe au constituit obiectul a nume
roase analize, inițiate atît de comite
tul de partid din combinat, cît și de 
biroul comitetului municipal de par
tid, ele au fost lipsite de efect prac
tic, întrucît nu s-a urmărit cu 
gurozitate ca măsurile stabilite 
fie aplicate la termenele fixate..

Ar fi fost de așteptat ca, în aceste 
condiții, dezbaterile să prilejuiască 
o analiză exigentă a activității co
mitetului municipal de partid și a 
biroului său. Or, fără a imprima 
discuțiilor spiritul critic, principia
litatea și răspunderea partinică, cu 
atîta consecvență promovate de con
ducerea de partid, cei 16 participanți 
la dezbateri, cu excepția a doi-trei, 
în loc de a completa analiza făcută 
în darea de seamă, exprimîndu-și 
părerea asupra modului în care au 
fost aplicate hotărîrile partidului și 
guvernului, precum și propriile ho
tărîri ale comitetului municipal, 
s-au limitat să prezinte un 
rapoarte de producție, fără

ri- 
să

fel de 
nici un

Cum 
circulați ?

în București, ca și în alte o- 
rașe din țară, zăpada s-a așter
nut peste un strat de gheată. 
Rezultatul ? Circulație dificilă, 
derapări ale autovehiculelor. 
Mulți pietoni par să nu. înțe
leagă aceste condiții — și circu
lă mai ales pe partea carosabilă 
a străzilor. Uită că mașinile nu 
pot frîna, că roțile patinează și 
că, într-un cuvînt, se expun 
unor riscuri serioase. Deci, o 
triplă chemare : gospodari — 
curățați trotuarele ; automo- 
biliști — conduceți încet, cu pru
dență ; pietoni — lăsați liberă 
autovehiculelor partea carosa
bilă. Pentru ca și automobilele 
să vă lase libere trotuarele...

(Urmare din pag. I)

Unde ești, 
Chimită ?

9

Dindu-se drept inginer la 
I.T.A. Ploiești, Mihai Munteanu 
(cu ultimul domiciliu în Buzău) 
se prezenta la diferite locuințe 
din Ploiești, solicitmd să fie pri
mit... in gazdă. Promitea că plă
tește cît i se va cere. După„ ci
teva zile (timp in care făcea 
promisiuni că va procura felu
rite mărfuri) dispărea, nu insă 
înainte de a incasa mari sume 
de bani. Treisprezece (!) cetă
țeni „onorabili" (dar creduli) 
i-au căzut victime. Acum, dom
nul „inginer" este căutat de mi
liție pentru a i se oferi o gazdă 
mai sigură. Nu mai plătește ni
mic. (Dar nici nu mai ia !).

/

Rubrică redactată de :
Ștefan ZIDARIJA
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii

bele le sustrăgeau ei. Fap
ta lor a indignat satul și 
comisia de judecată s-a de
plasat la fața locului să-i 
judece. I-am judecat . pe 
deal, la Budești, la brigadă. 
Era duminică și'au partici
pat peste 150 de săteni. 
Credem că n-o să le mai 
dea mina să fure din hrana 
animalelor, pentru că i-am 
făcut de risul satului.

în triumviratul acestor 
bătrîni, în dreapta lor jude
cată și gîndire, am văzut 
justiția în marea ei simpli
tate, cu puține hîrtii dar 
autentică, în fața căreia cel 
vinovat își pleacă fruntea 
și simte că de rușine îi 
„cade cerul pe umeri", cum 
ne mărturisea Ion Marin- 
cea, din comuna Tufești, 
județul Brăila, care fusese 
și el judecat.

— Nu-mi mai trebuie în. 
viața mea să mă ating de 
munca altuia — zicea el. 
Ies în lume cu capul ple
cat și parcă mă lovesc în 
ceafă privirile acelora pe 
care . îi întîlnesc, iar dacă 
doi vorbesc simt că parcă 
tot despre mine e vorba.

Tocmai aceasta este ra
țiunea de a exista a comi
siilor de judecată. In afa
ră de rolul lor penalizator, 
ele îndeplinesc în fond, 
o înaltă menire educativă, 
dif.uzînd în rîndurile popu
lației satelor principiile și 
normele etice ale orînduirii 
noastre, combătînd 
reticențe manifestări 
contravin rînduielilor 
ridice și etice ale satului 
socialist.

— îi cunoașteți pe mem
brii comisiei de judecată ? 
— i-am întrebat pe cîțîva 
săteni din comuna 
câni, județul 
veniseră cu 
primărie.

— Cum să 
răspuns tovarășul Constan-

fără 
ce 

ju-

Chis- 
Brăila, care 
treburi la

nu — ne-a

întreprinderii, a 
acestuia le lipsește, 
„curajul" de a critica lipsurile exis
tente în stilul de muncă al comite
tului de direcție ; aceasta, pentru a 
nu suferi „represalii", camuflate sub 
diferite 
ficați.

Lipsa 
dunării
cu care 
dele aduse de 
lui comitetului municipal de par
tid. nu au fost oare determinate de 
modul cum răspunde acesta la cri- 
ticile și observațiile venite ..de 
A2S“?«

' De-altfdl. a surprins faptul că, în 
cursul adunării, membrii prezidiului 
nu au intervenit pentru a imprima 
discuțiilor un ton mai critic, un ca
racter analitic. Se știe doar că rostul 
adunărilor pentru dări de seamă este 
de a stabili căile pentru îmbunătăți
rea continuă a muncii de partid, a 
întregii activități economice și so
ciale. Aceasta presupune însă com
baterea cu fermitate a 
dințe de mulțumire de 
justificare a lipsurilor, 
adevărat este că simpla 
sau înșiruirea lipsurilor nu înseam
nă combativitate ; pentru a crea 
condiții reale de perfecționare a ac
tivității economice trebuie analizate 
temeinic cauzele, care generează de
ficiențele existente în fiecare între
prindere. modalitățile de înlăturare 
a lipsurilor.

Planul de măsuri adoptat de adu
narea cu activul a Comitetului mu
nicipal de partid Tg. Jiu prevede 
un cuprinzător ansamblu de acțiuni 
menite să determine îmbunătățirea . 
activității de partid și economice. 
Acum factorul hotărîtor îl reprezin
tă perseverența cu care aceste pre
vederi vor fi traduse în viată.

Afară ninge. Decorul 
sărbătoresc al bulevardelor 

. bucureștene și mai ales marea 
afluență de public pe care o 
cunosc magazinele acum, în 
ultimele zile ale „Lunii cadou
rilor", vă reamintesc de una 
dintre cele mai plăcute obli
gații : să oferiți cadoul util ce
lor apropiați. Ați aflat dorin
ța mamei, soției, a copilului 
dv ? Magazinele din Capitală, 
ca și cele din întreaga țară, 
vă invită să le vizitați. Sînt 
puse în vînzare confecții mo
derne și elegante, tricotaje, 
lenjerie și încălțăminte como
dă, de sezon, o mulțime de ar
ticole potrivite a fi oferite sub 
formă de cadouri pentru cei 
mari, ca și pentru cei mici.

Bratu.

forme, din partea celor cri-,

spiritului critic din cadrul a- 
cu activul, marea răbdare 
se ascultau (și acceptau) lau- 

aduse de vorbitori birou-

oricăror ten- 
sine sau de 
Tot atît de 
recunoaștere

Nistor fUICU 
corespondentul „Scînteii

Avem un pre- 
tova-

tin 
ședințe de comisie, 
rășul Gheorghe Vîrlăpuț, 
care cunoaște bine legile. 
Dar nu numai asta con
tează, ci și felul în care îl 
judeci pe om.

— Și cum credeți dv.: că 
e bine să-l judeci pe om ?

— Să-1 judeci în așa fel 
încît să-și simtă vina -x 

. nu mai facă a doua
iar cel care asistă la 
cată să ia aminte la pă
țania celui judecat și

și sa 
oară, 
jude-

Foto : Gh. Vințilă

ce- 
de 
pe 

a 
activității insti
tuției. Tocmai a- 
ceste consideren
te au făcut nece
sar ca, în statul 
nostru, institu
ția audienței să 
capete o consa
crare legală. Ast
fel, în baza unui 
decret al Consi
liului de Stat, 
conducerile orga
nelor de stat sînt 
obligate să orga
nizeze și să asi
gure primirea în 
audiență a cetă
țenilor care do
resc să prezinte 
personal, . verbal 
sau în scris, ce
reri, reclamații, 
sesizări, propu
neri.

Am efectuat, i 
de investigații 
locale și centrale, urmărind cu 
deosebire problema accesibilității
audienței, a asigurării pe căile cele 
mai simple a dialogului dintre cetă- 

. țeni și conducătorii de instituții. în 
multe instituții vizitate, audiențele 
sînt organizate și ținute cu seriozi
tate, constituind o metodă de lucru 
permanentă cu publicul. Problemele 
ridicate de cetățeni cu prilejul au
diențelor sînt analizate cu atenție, 
se iau operativ măsuri în consecință.

— Pe lingă înlăturarea unor nea
junsuri izolate, audiențele ne dau 
posibilitatea să tragem concluzii ge
neralizatoare cu privire la activitatea 
unui sector sau a altuia, să acționăm 
pe un plan mai larg — ne spune tov. 
Constantin Motoroiu, primarul muni
cipiului Tirgoviște. Propunerile, su
gestiile și observațiile critice formu
late de cetățeni în scrisori și cu pri
lejul audiențelor au stat la baza 
multor acțiuni întreprinse de consi
liul popular municipal, pentru mai 
buna organizare a transportului în 
comun, repartizarea judicioasă, pe 
raza orașului, a unităților comerciale, 
îmbunătățirea activității cultural-e
ducative ș.a.m.d. Oamenii vin cu in-

UN ADEVĂR ADESEA IGNORAT

recent, o seamă 
la unele instituții 

centrale, 
problema

instituție sociala
consacrată prin loge

spunem că vrem să mergem în au
diență la un tovarăș din conducere. 
„Ehei, omule, te-ai sculat tirziu — 
ne reproșează ea. Nu se mai poate. 
Cele 25 de bonuri pentru audiență 
(la tov. vicepreședinte V. Boțan — 
n.n.) s-au dat incă de dimineață". 
Lăsăm la o parte atitudinea a- 
cestei salariate — deși comportarea 
ei nu poate avea nicidecum o im
portanță minoră, atîta vreme cît ea 
reprezintă, în momentul respectiv, 
în fața cetățeanului, instituția în- 

■ săși — și întrebăm : oare în această 
instituție acordarea audienței nu con
stituie, pentru toți membrii comite
tului executiv, o obligație de ser
viciu ?

La Consiliul popular al municipiu
lui București, potrivit graficului 
afișat la loc vizibil, în ziua de 
19 decembrie aveau zi de audiență 
primul vicepreședinte și unul dintre 
vicepreședinții comitetului executiv. 
Amindoi au lipsit 
drept — in acea 
fără a-și lăsa nici 
— ni s-a spus de 
dacă ar fi fost aici tovarășii respec
tivi, tot n-ați fi putut merge în au
diență, deoarece nu mai sînt bo
nuri decît pentru... anul viitor !“

insă — motivat, e 
zi de la audiențe, 
un înlocuitor. ..Dar 
la poartă — chiar

Inginerul T. Șerban are 
numai în parte drep
tate, pentru că, la C.A.P. 
Tichilești există o comisie 
de judecată formată din 
cinci oameni, dar... pe hîr- 
tie. L-am căutat prin co
mună pe președintele co
misiei, cooperatorul Gheor- 
ghe Stoian.

— V-a vizitat vreun to
varăș jurist de la U.J. 
C.A.P., care să se intere
seze de activitatea comisiei 
de judecată ?

— N-am văzut pe

treaba asta. Sînt destul de 
aglomerată cu „ale mele" 
și-apoi sînt și navetistă...

După un 
larg ușa și 
președintele 
Ion Nica.

— Sînteți 
președinte ?

— De ce aș fi supărat ?
— Știm și noi ? I Poate 

pentru faptul că la dum
neavoastră în sat comisia 
de judecată lîncezește de 
un an întreg.

timp deschide 
intră fluierînd, 

cooperativei,

vesel, tovarășe

să se

gîndească că „dacă o face 
ca el, ca el o să pățească".

Am consemnat cu fideli
tate aceste gînduri pentru 
că ele nu fac altceva decît 
să demonstreze încă o dată 
faptul că, acolo unde co
misiile de judecată acti
vează eficient, oamenii sa
tului iau parte activă la 
procesul de disciplinare, de 
modelare a comportărilor 
și atitudinilor, specific sim
țului de dreptate și de echi
tate socială existent din- 
totdeauna în viața satului 
nostru.

Dar oare în toate locuri
le se întîmplă așa ?

— La noi, comisia de ju- 
e inexistentă — ne 
inginerul Titus Șcr- 
la C.A.P. Tichilești,

decată 
spunea 
ban de 
județul Brăila.

meni... sau poate or fi ve
nit fără să știu eu. Am în
cercat să facem totuși cile 
ceva. Personal am umblat 
din poartă în poartă să în- 
mînez. citațiile. Oamenii 
însă n-au venit. N-au ve
nit nici membrii comisiei, 
iar secretara refuză cate
goric să activeze.

— Și spuneți că n-ați so
luționat nici un caz de la 
înființarea comisiei ?

— Nici unul — ne răs
punde prompt Marioara 
Braț”, secretara comisiei.

-- Și cum motivați a- 
ceastă lîncezeală ?

— Am refuzat să pri
mesc dosarele pe care mi 
le aducea președintele. Eu 
le-am sous tovarășilor 
să-și caute pe altcineva, 
pentru că nu pot face și

Și pentru asta ar tre
bui să fiu supărat ? !

Președintele Ion Nica nu 
este însă lipsit de tristul 
umor de a „spera să-i mai 
pună pe picioare" pe cei 
din comisia de judecată. 
De un an întreg însă tot 
speră fără să miște măcar 
un deget...

...Răsfoind cele citeva do
sare soluționate la C.A.P. 
Valea Seacă, județul Ba
cău, am constatat că aic ‘ 
comisia de judecată a dat 
unele hotărîri împotriva le
gii. Să exemplificăm.

Pe cooperatorii C. Hagiu 
și N. Bîndac, organele de 
miliție i-au prins sustră- 
gînd nutreț din lanurile 
cooperativei. Că este vor
ba de furt, nu mai încape 
îndoială. Cu chiu, cu vai,

ce distanțe. La 
aceasta șe mai 
adaugă și faptul 
că audiențele au 
loc numai în 
cursul dimineții. 
Ce fac cetățenii 
— din Capitală, 
bunăoară — care 
lucrează dimi
neață, și care au 
de rezolvat 
bleme la 
tenul 
Răspunsul 
foarte 
sau se 
de la 
sau renunță 
audiență, 
cu.m am 
citeva 
(Pentru 
paranteză 
spus, cam 
lași program 
audiențe 
și la

pro- 
Mi.nis- 

Sănătății? 
este 

simplu : 
învoiesc 
serviciu, 

la 
așa 

întîlnit 
cazuri, 

în 
fie 

ace- 
de 

există 
Direcția 

sanitară a muni
cipiului , 
rești).

Ținînd 
cerințele 

stat pentru econo- 
locală a indi-

că,

Bucu-
cont de 
cetățeni-

lor. Comitetul de 
mia și administrația 
cat, in luna iulie a.c., printr-o adre
să, tuturor comitetelor executive ale 
consiliilor, populare ca președinții, 
prim-vicepreședinții, vicepreședinții 
și secretarii acestor instituții să stea, 
prin rotație, la dispoziția publicului, 
pentru audiențe, și după-amiaza — 
in fiecare luni, miercuri și vineri, 
între orele 17 și 20. Dar, din cîte se 
constată, această indicație n-p țost 
respectată pînă acum de nici unul 
dintre consiliile populare vizitate.

La Consiliul popular al județului 
Ilfov se perindă zilnic zeci de 
cetățeni, mulți dintre ei aduși 
de treburi pentru a căror rezol
vare este necesar să se adreseze nu 
oricărui funcționar (unii chiar au de 
reclamat modul defectuos de lucru al 
acestora), ci cuiva din conducerea 
instituției. Cu toate acestea, vicepre
ședinții comitetului executiv primesc 
in audiență un număr incredibil de 
mic de cetățeni. Tov. vicepreședinte 
Anghel Ștefănescu, bunăoară, a acor
dat audiență, în tot cursul acestui 
an, doar unui număr de 11 cetățeni. 
Deci, n-a primit nici măcar unu pe 
lună 1 Iar tov. .
xandru Lascu a primit într-un an... 
18 cetățeni. Din datele statistice exis
tente la consiliu rezultă că din cei 
2192 de cetățeni prezentați în au
diență, în primul semestru al aces
tui an, la această instituție, vicepre
ședinții (în număr de patru) au pri
mit in total doar 4,3 de cetățeni, pri
mul vicepreședinte -- 79, iar secre
tarul — 117, restul fiind audiați de 
ălți tovarăși din instituție. Răsfoim 
registrul de audiențe al tov. vice
președinte Ton Cdtae. Registrul nu e 
completat la toate rubricile obliga
torii, (ci sînt menționate în grabă 
doar numele și adresa solicitantului 
și. rațeori, cîte o însemnare lapidară : 
..Lotreanu Ana — Periș — Inte
res personal". Atîta. tot. Nici, un 
cuvînt' cu privire la medul de solu-z"" 
ționare a problemei.

— Cum procedați la primirea în 
audiență a cetățenilor, cum urmă
riți rezolvarea problemelor semna
late de ei.?.— l-am întrebat pe tov. 
vicepreședinte.

— De regulă, îi îndrum către di
recțiile din subordine, competente să 
soluționeze problemele.

Cu alte cuvinte, ca să scape cît 
mai repede de oameni, tov. vicepre
ședinte îi trimite la organele în sub
ordine. Comentariile sînt de prisos I 

Cetățeanul care se prezintă în au
diență la conducerea unei instituții 
are tot dreptul să-i pretindă acesteia 
nu îndeplinirea unei simple forma
lități, ci a unei obligații civice și pro
fesionale ce implică o deosebită res
ponsabilitate față de funcția încre
dințată, o preocupare efectivă, di
rectă, pentru rezolvarea probleme
lor aduse în discuție. Altfel, dialogul... 

este altceva decît o 
vreme. Alexandru 

Tirgoviște a solici- 
multe rînduri au-

vicepreședinte Ale-

nu 
de

comisia se întrunește și îi 
judecă. Dar ii „judecă" în 
așa fel încît îi găsește „ne- 
vinovați". „curați ca lacri
ma". Cum își motivează co
misia de judecată o ase
menea hotărîre ? Secreta
rul comisiei, Grigore Văr- 
găluța. dă din umeri...

Poate r.u e rău să redăm 
aici un crîmpei din discu
ția purtată cu cooperatorul 
Constantin Ghica, de Ia 
C.A.P. Secuieni.

— După mintea mea — 
ne spunea el — dacă am 
fura fiecare numai cîte un 
știulete, am duce coopera
tiva la sapă de lemn. 
Știți, e o vorbă : „își fură 
singur căciula". De fapt, 
tocmai asta și fac cei ce 
se lăcomesc la avutul co
mun. A vîrî mina în bu
nul obștesc înseamnă, dacă 
te gindești 
împuțina 
Mai auzi 
„ce contează 
la

mai bine, a-ți 
propriu! cîștig. 
pe cîte unul : 

un sac-doi 
ditamai > hambarul ?“ 

Contează ! Că oricît de pu
țin ar părea, dă ghies la 
nepăsare, 
De aceea, 
siilor de 
facă din 
li s-a încredințat !

Nimeni1, indiferent care îi 
este funcția, nu are voie să 
ceară denaturarea spiritu
lui de dreptate și echitate 
ce trebuie să călăuzească 
activitatea comisiilor de 
judecată. Din păcate am 
întîlnit și cazuri de inter
venție și amestec în atri
buțiile acestor comisii.

Aflasem că Gheorghe A- 
lexandrescu, 
cooperativei 
satul Cîrligi. județul 
cău, acționase principial și 
fără cruțare în combaterea 
furturilor și distrugerilor 
din avutul C.A.P. Dar... 
pînă Ia un timp. Mai pre
cis, pînă cînd au fost ju
decate și sancționate și ru-

la dezordine... 
satul cere comi- 
judecată să-și 
plin treaba ce

președintele 
agricole din 

Ba-

dele președintelui. Adică 
socrul — Iacob Gheorghe 
II — și cumnatul — Iacob 
Gheorghe III — care au 
fost prinși de paznicii de 
cîmp păseîndu-și vitele în 
porumbul și lucerna coo
perativei.

— După ce i-am judecat 
și pe ei, ca pe toți ceilalți 
— ne declară învățătorul 
Alecu Gorman, președin
tele comisiei de judecată — 
dimineața, pe la ora 6, Gh. 
Alexandrescu mi-a bătut 
în poartă : „Tovarășe Gor
man, mi-a zis, hotărîrile 
comisiei sînț cam aspre, 
iar cumnatul ăsta al meu 
se plînge pe toate drumu
rile că amenda fiotârită de 
comisia de judecată (400 
lei n.n.) este prea mare. 
Și-apoi cei care vin și dau 
îndrumări pleacă, iar noi 
rămînem aici în sat, cu oa
menii..." Ca să terminăm o- 
dată cu furturile și distru
gerile din averea coopera
tivei, i-am zis, trebuie 
aplicăm 
asprime tuturor, 
rent dacă ne
nu.

Utilitatea 
judecată nu 
credem, demonstrată. Dar 
pentru ca activitatea lor să 
fie cu adevărat eficace, să 
găsească răsunetul cuvenit 
în conștiința obștii, trebuie 
să le vitalizăm, să le fa
cem să devină adevărate 
focare de educație socialis
tă a cetățenilor. Și nu se 
va ajunge la realizarea a- 
cestui deziderat, dacă or
ganele județene ale justi
ției, consiliile populare, u- 
niunile județene ale C.A.P., 
asociațiile juriștilor și toți 
ceilalți factori responsa
bili nu-și vor înscrie prin
tre obiectivele lor îndru
marea și coordonarea per
manentă a activității comi
siilor de judecată.

puntat 
pierdere 
Angliei din 
tat în __  __  ..
diență la conducerea Direcției jude
țene pentru probleme de muncă și 
ocrotiri sociale Dîmbovița. A fost 
primit, e adevărat, dar, practic, pro
blema care-1 interesa — rezolvarea 
dosarului său de pensie — a rămas, 
după atîta alergătură. în stadiul ini
țial. A fost nevoie ca solicitantul să 
se adreseze organelor locale de par
tid, pentru a pune capăt drumurilor 
bătute degeaba la direcția amintită.

Instituția audienței a dobîndit un 
statut bine definit în activitatea co
tidiană a organelor noastre de partid 
și de stat, ca una dintre formele de 
conlucrare directă, permanentă, cu 
cetățenii și se înțelege de la sine că 
anomaliile menționate mai sus sînt 
incompatibile cu însăși esența ei. De 
prisos să mai spunem că este abso
lut necesar ca în fiecare instituție 
să se ia măsuri care să-i asigure și 
să-i simplifice cetățeanului accesul 
la conducerea acesteia, să confere 
dialogului respectiv o eficiență de
plină. Pretutindeni, cetățeanul tre
buie întîmpinat eu solicitudine și 
respect, aeordîndu-i-se stima și pre
țuirea cuvenite,i confirmate prin ac
țiunile practice întreprinsă în urma 
semnalelor lui.

mai

- să 
legea cri aceeași 

indife- 
sînt rude sau

comisiilor de 
mai trebuie,

Alexandru STROE 
Constantin SOCI

Pentru asigurarea asistenței me
dicale a populației, Direcția sanitară 
a municipiului București a luat ur
mătoarele măsuri : în zilele de 1 și 
2 ianuarie spitalele vor asigura asis
tența bolnavilor prin gărzi obișnui
te, iar în zilele de 3 și 4 ianuarie 
doar cu cîte o jumătate din efectiv. 
In zilele de 1 și 2 ianuarie, pentru 
cazuri deosebite, va funcționa, la ni
velul policlinicilor principale de sec
tor, adulți și copii, între orele 8—20, 
gardă cu medic și un cadru mediu. 
Pentru zilele de 3 și 4 ianuarie uni
tățile sanitare ambulatorii (policlini
cile principale de sector, circumscrip
țiile sanitare și dispensarele de pe
diatrie școlară) vor funcționa cu ju
mătate din efectiv, în cadrul progra
mului normal de lucru.
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construcții, în unități agricole de 
stat și cooperatiste, în fiecare sec
tor de muncă.

Desfășurată într-o atmosferă de 
abnegație, de perseverență și înal
tă răspundere, întrecerea socialistă 
a antrenat de-a lungul anului co
lectivele de muncitori, ingineri și 
tehnicieni din întreprinderile indus
triale ale județului Ilfov la înde
plinirea în bune condiții a sarci
nilor de plan pe 1969 și a angaja
mentelor luate în cinstea celui de-al 
X-lea Congres al partidului și ce
lei 'de-a 25-a aniversări a eliberării 
patriei.

In fiecare lună, în fiecare trimes
tru, bilanțul încheiat a sco.s în evi
dență o serie de succese mobiliza
toare. Acum în preajma sfîrșitului 
de an, comuniștii, toți oamenii mun
cii din industria republicană și lo
cală a județului, raportează parti
dului că au îndeplinit cu 7 zile îna
inte de termen planul pe 1969 la 
producția globală industrială, pro
ducția marfă vîndută și încasată, 
productivitatea muncii, livrările la 
export și beneficii.

Față de 1968, producția globală 
industrială crește în acest an cu 13 
la sută, iar productivitatea muncii 
pe salariat cu 8 la sută.

Realizările obținute pînă în pre
zent, eforturile depuse în conti
nuare de colectivele de muncitori, 
ingineri și tehnicieni din întreprin
deri permit ca pînă la sfîrșitul 
anului să se realizeze peste plan o 
producție globală industrială de 
peste 56 milioane lei, să se depă
șească livrările la export cu 17 mi
lioane lei și planul de beneficii cu 
15 milioane lei.

Aplicînd măsurile stabilite de Co
mitetul județean de partid Ilfov, 
punîndu-și în valoare capacitatea și 
experiența, descoperind și folosind 
noi rezerve interne, colectivele de 
oameni ai muncii din industria ju
dețului, sub conducerea organiza
țiilor de partid, au militat cu pa
siune și hărnicie pentru a .ridica 
eficiența activității depuse în pro
ducție. Fără; îndoială că mai; Sînt 
încă posibilități care pot și trebuie 

, să fie valorificate. Hotărîril^ ple
narei C.C. al P.C.R. din decembrie 
1969, prețioasele indicații pe, care 
le-ați dat, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în cuvîntarea rostită cu 
acest prilej, constituie un puternic 

factor mobilizator pentru toți mun
citorii, inginerii și tehnicienii, pen
tru toți oamenii muncii din județul 
nostru.

In spiritul de exigență care ca
racterizează documentele plenarei 
Comitetului Central, ei depun în a- 
ceste zile o muncă stăruitoare, în
suflețită, pentru a obține noi suc
cese pe 1969, pentru a asigura con
dițiile care să permită o producție 
ritmică, consistentă, în conformita
te cu‘ cerințele planului pe 1970, 
încă din primele zile ale anului 
viitor.

Asigurăm Comitetul Central, pe 
dumneavoastră tovarășe Nicolae

Ceaușescu, că nu vom precupeți e- 
forturile pentru a îndeplini în mod 
exemplar sarcinile trasate de partid 
pentru ultimul an al actualului cin
cinal, aducînd o contribuție sporită 
la dezvoltare^ scumpei noastre 
patrii, Republica Socialistă Ro
mânia.

export au fost realizate în 11 
Fabrica de confecții Vaslui, 
și-a realizat planul anual la 
ducția globală cu 35 de zile 
devreme, dînd peste plan pînă la 
sfîrșitul anului o producție în va
loare de circa 30 milioane lei.

(Urmare din pag. I)

și o altă concluzie de maximă însem
nătate economică. Este vorba de fo
losirea judicioasă a forței de mun
că, de dimensionarea necesarului în 
strînsă conformitate cu nevoile pro
ducției, de făptui că — în esență — 
întreprinderea nu este o instituție de 
binefacere. în consecință, toți sa- 
lariații trebuie să se strădu
iască să dea maximum de randa
ment, să răspundă cerințelor reale ale 
producției.

Unui asemenea punct de 
ce corespunde intereselor econo
miei naționale, i-au urmat la „Me- 
trorn" din Brașov măsuri judi
cioase. S-au reorganizat schimburile, 
s-a acționat în vederea utilizării mai 
eficiente a personalului de bază, în
treținere și control, s-a întărit asis
tența tehnică în toate schimburile 
(coeficientul acestora a ajuns la 2,01 
în secțiile de bază), dar mai ales dis
ciplina în producție. Mult s-a cîști- 
gat la capitolul productivitatea mun
cii, prin analizarea, pe structuri, me
serii și locuri de muncă a persona
lului auxiliar, prin justa redistribui
re și folosire a acestuia — s-a obți
nut o reducere cu 10 la sută — în 
raport cu muncitorii de bază. Eficien
ța intervențiilor amintite, la care se 
adaugă cele de natură tehnică — îm
bunătățirea parametrilor mașinilor și 
agregatelor, sistematizarea fluxului 
de fabricație, perfecționarea proce
selor tehnologice — se măsoară în 
importante sporuri de producție, pe 
baza creșterii productivității muncii. 
La sectorul de bare țevi și profile 
se realizează frecvent cu același nu
măr de muncitori, o producție cu 
circa 700 tone pe an mai mare decît 
înainte, adică la nivelul prevăzut 
pentru anul 1970 La profile trefila
te. pe aceleași suprafețe productive 
se obțin actualmente 19 000 tone, 
față de 10 000 tone în urmă cu trei 
ani, în condițiile în care manopera 
specifică pe unitatea de produs s-a 
redus în mod simțitor — cu circa 50 
la sută pe tonă

— Pîrghia pe care vom acționa în 
continuare — ne spunea directorul 
uzinei — este normarea judicioasă a 
muncii. Un început bun s-a tăcut. 
Normativele de regimuri și de timpi 
elaborate pentru toate operațiile spe
cifice producției uzinei au creat con
diții pentru o mai justă dimensio
nare a cantității de muncă — potri
vit caracteristicilor tehnice și orga-

vedere,

JUDEȚUL SIBIU
JUDEȚUL TIMIȘ

(Urmare din pag. I)

ridica la suma de 78 milioane lei. 
De asemenea, planul la investiții 
va fi realizat în bune condiții.

In bilanțul acestui an se înscriu 
și importante realizări din dome
niul social-cultural și edilitar- 
gospodăresc. Lucrările executate 
prin muncă patriotică se ridică la 
peste 67 milioane lei, depășind cu 
22 milioane lei angajamentul anual.

Documentele r.ecentei plenare a 
Comitetului Central al P.C.R., de 
mare însemnătate pentru activi
tatea de partid, de stat, din econo
mie, au fost primite eu viu interes 
de către toți oamenii muncii care 
văd în ideile conținute în aceste 
hotărîri calea sigură pe care parti
dul nostru ne conduce spre noi 
culmi ale civilizației și progresului.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că muncitorii, 
țăranii, intelectualii din județul 
Sibiu, mobilizați de organele și or
ganizațiile de partid, își vor de
pune întreaga capacitate și price
pere în slujba intereselor partidu
lui, ale statului nostru pentru în- 

patrii.

Direcția locală de statistică anun
ță îndeplinirea sarcinilor de plan 
pe întregul an în industria județu
lui Timiș. Față de planul la zi, in
dustria județului a dat în plus a- 
proape 900 tone laminate finite, 18 
seturi de instalații de irigat, 95 900 
perechi încălțăminte, 5 300 mp țe
sături de bumbac, precum și alte 
mărfuri de larg consum. Cea mai 
mare parte a sporurilor de produc
ție a fost obținută prin creșterea 
productivității muncii, intrarea în 
funcțiune a unor noi și moderne 
capacități industriale, extinderea 
unor procedee tehnice de mare 
randament.

Industria județului Timiș va livra 
pînă la sfîrșitul anului o producție 
suplimentară în valoare de peste 
200 milioane lei, depășind în acest 
fel și angajamentul anual luat 
întrecerea socialistă

JUDEȚUL
IALOMIȚA

în

la 
Ia

florirea scumpei noastre 
România socialistă.

JUDEȚUL
BISTRIȚA-
NĂSĂUD

întreprinderile industriale 
tățile economice din județul 

■ ța-Năsăud raportează îndeplinirea 
cu 9 zile înainte de termen a sar
cinilor de plan pe întregul an. A- • 
cest succes permite colectivelpr ip*, j 
dustriale din județ să furnizeze ; 
economiei naționale, peste preve- [ 
deri, pînă la sfîrșitul lunii decern- j 
brie, o producție însumînd 20 mi
lioane Iei, cu circa 5 milioane mai 
mult decît fusese consemnat în an
gajamentul anual.

și uni- 
Bistri-

JUDEȚUL VASLUI
Industria județului Vaslui a rea

lizat cu 6 zile mai devreme sarci
nile de plan pe 1969, urmînd ca 
pînă la sfîrșitul anului să realizeze 
peste plan o producție globală în 
valoarfe de circa 26 milioane lei. A- 
cest succes este completat de reali
zarea cu 11 zile înainte de termen 
a planului anual de livrări Ia ex
port. Cele mai bune rezultate au 
fost obținute de Fabrica de rul
menți din Bîrlad, unde sarcinile la

ale locurilor de muncănizatorice
a timpului necesar execuției lor. S-au 
înlăturat, 
cauzele ce
melor la anumite operații, economi- 
sindu-se în acest an o cantitate de 
manoperă de peste 40 000 ore normă. 
Deși această acțiune nu este încheia
tă, apreciem totuși că a contribuit 
la întărirea responsabilității maiștri
lor și a celorlalte cadre tehnice în 
realizarea sarcinilor, a disciplinei 
privind aplicarea și respectarea do
cumentațiilor tehnologice, a regimu
rilor de lucru și a organizării locu
rilor de muncă

Ansamblul de măsuri aplicate la 
uzina brașoveană. precum și efica-

într-o mare proporție, 
favorizau deformarea nor-

Potrivit datelor centralizate 
Direcția județeană de statistică 
lomița, la 23 decembrie a fost înde
plinit planul anual al producției 
globale industriale pe județ. O în
semnată contribuție au adus-o Fa
brica de confecții și Combinatul de 
celuloză și hîrtie din Călărași. Fa
brica de cărămizi și țigle din Țăn- 
dărei, Uzina de reparații Ciulnița, 
întreprinderea Vinalcool și fabrici
le de nutrețuri combinate din Ciul- 
nița și Căzănești. Datorită hărniciei 
și entuziasmului în muncă, colecti
vul Fabricii de confecții din Călă
rași și-a îndeplinit planul anual cu 

.20 de zile înainte de termen, exe- 
icutînd suplimentar aproape 300 000 
\ bucăți diverse confecții, în valoare 
, de 16 milioane lei. La Combinatul 
/. de celuloză și hîrtie din Călărași se . . 
■ prelimina realizarea, pînă.Ja finele 

anului în curs a unei, .producții, sil- , s 
plirrierităre de celuloza ' și hîrtie în < 
valoare de 12 milioane lei. <

Județul nostru
deosebita cinste de a fi ci
tat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în cuvîntarea 
rostită la încheierea lucră
rilor ședinței plenare a 
C.C. al P.C.R din 10- 13 
decembrie 1969. printre ju
dețele cu bune rezultate în 
realizarea angajamentelor 
asumate în întrecerea so
cialistă dintre organizațiile 
județene de partid. Confir
med aceste aprecieri pre
țioase pentru noi. industria 
județului Neamț și-a înde
plinit cu 10 zile mai de
vreme planul anual a) pro
ducției globale s pînă la 
sfîrșitul anului se va ob
ține. peste prevederi, o 
producție în valoare de 20 
milioane lei și se vor livra 
suplimentar la export măr
furi de 15 milioane lei. în 
aceste realizări își găsesc 
materializarea munca în
suflețită. plină de abne
gație a colectivelor de 
întreprinderi și șantiere, a 
organizațiilor de partid 
precum și sprijinul acordat 
de unele foruri de resort 
din ministere, receptive la 
cererile îndreptățite ale 
unitățilot economice.

Unele din solicitările ju
dețului au vizat intervenția 
conducerii Ministerului In
dustriei Metalurgice în pro
bleme concrete de aprovi
zionare tehnico-materială ; 
la scurt timp după apariția 
In „Scînteia" a articolului 
intitulat „De la toate în
treprinderile. realizări pe 
măsura planului și a pro
priilor angajamente", acest 
minister și-a trimis re
prezentanți la Uzina de 
țevi din Rortian, care au 

. analizat temeinic situația 
aprovizionării întreprinderii ...  j.—i: —: —- 
în special, 
și 
punzătoare. Ca atare, uzina 
dispune în prezent de can-

■ tități suficiente de țagle 
pentru fabricația conducte
lor și burlanelor, iar în în
treprindere s-a creat din 
timp, în mare măsură, sto
cul normat de materiale. 
Materia primă amintită so
sește acum în întreprindere 
în mod ritmic, potrivit pre
vederilor contractuale, atît 
de 
gic 
din 
nei

există create anumite pre
mise ca și de acum înainte 
activitatea întreprinderii să 
decurgă în bune condiții, 
potrivit sarcinilor din pla
nul de stat pe anul viitor 

In mod inexplicabil, 
tervenția Ministerului 
duslriei Metalurgice 
oprit. însă, la jumătatea., 
drumului. Spunem aceasta, 
pentru că anumite proble
me de aprovizionare și al
tele care privesc această 
întreprindere nu și-au găsit 
întru totul rezolvarea. Nici 

amintită 
circa

tovarășii din 
Ministerului

in- 
In-
s-a

Sperăm 
conducerea
Industriei Metalurgice vor 
găsi posibilități pentru so
luționarea — din anul vii
tor — a acestor chestiuni 
și nu vor mai admite ne
ajunsurile în aproviziona
rea tehnico-materială și 
desfacerea producției uzi
nei din Roman

Dacă ministerul amintit a 
luat, totuși, unele măsuri, 
celelalte ministere și or
gane economice centrale 
vizate în articolul amintit 
nu au avut „timp" să inter- 

tnlreprinderen

Aceeași stare de lucruri 
dificilă, nesoluționată luni 
și luni de-a rîndul, se con
stată și în domeniul unor 
investiții Deși criticate, li
nele foruri de resort din 
Ministerul Industriei Chi
mice și Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Ma
șini ou an întreprins mai 
nimic pentru a se putea în
cepe la timp lucrările de 
construcții privind 
tarea Fabricii de 
minte cu azot și 
prinderii mecanice 
lăul" din Piatra Neamț. Lu
crările fost atacate

dezvol- 
tngrășă- 
a între-

„Ceah-
acum 
dispunt

Ing. loan ANGELESCU
secretor al Comitetului județean Neamț al P.C.R.

cu materii prime — 
cu metal — 

aii luat măsuri cores-

la Combinatul siderur- 
din Hunedoara, cît si 
import. Producția uzi- 

se desfășoară normal și

tone’ țagle de oțel aliat 
pentru producerea 
racorduri, țagle de oțel 
care trebuie asigurate de 
către Combinatul siderur
gic din Reșița. Ambele în
treprinderi aparțin Minis
terului Industriei Metalur
gice, dar forurile de resort 
respective nu au intervenit 
cu hotărîre pentru discipli
narea furnizorului Nu a 
fost soluționată, pînă la ora 
actuală, problema asigură
rii desfacerii producției la 
Uzina de țevi din Roman. 
Peste 7 000 tone de burlane 
și conducte stau de mult 
timp în stoc, blocînd spa
tiile de producție ale între
prinderii, imobilizînd o 
parte din fondurile mate
riale și bănești ale statului.

unor
mecanică din Roman conti
nuă să persiste aceleași ne
ajunsuri în aprovizionarea 
cu motoare electrice, care 
trebuie livrate de Fabrica 
de motoare electrice din Pi
tești. Cît privește între
prinderea de prefabricate 
din Roman, aceasta nu dis
pune, de mai mult timp, de 
comenzi și contracte pentru 
desfacerea integrală a pro
ducției tuburilor premo și 
stocul lor continuă să creas
că. Aproape că stocul s-a 

. dublat, față de cel mențio
nat în urmă cu două luni, 
în articol. Ministerul Agri
culturii și Silviculturii — 
principalul beneficiar — nu 
a manifestat nici un interes 
față de această problemă, 
considerînd-o, neîntemeiat, 
insolubilă

nici pînă acum și nu există 
perspectiva certă ca șan
tierele respective să se des
chidă curînd Aceste întir- 
zieri în domeniul realiză
rii investițiilor pot avea re
percusiuni negative asupra 
intrării în funcțiune la ter
men a obiectivelor amintite 
și. deci, pot genera pierderi 
economiei naționale.

Mai precară este situația 
pe șantierul Laminorului 
de 6 țoii de la Roman. La 
începutul anului 1969, bi
roul comitetului județean 
de partid a analizat, în ca
drul unei ședințe, modul în 
care se desfășurau lucrări
le și stadiu) acestora pe 
șantierul obiectivului de in
vestiții respectiv — la care 
au luat parte și tovarăși 
clin conducerile ministere-

lor ce concură la realizarea 
laminorului. Deși s-a hotâ- 
rît. cu acest prilej; ca un 
comandament format din 
reprezentanți ai ministere
lor respective și din activiști 
de partid să analizeze lu
nar mersui lucrărilor ne 
șantier, să inițieze măsuri 
severe de înlăturare a ne
ajunsurilor. trebuie spus că 
activitatea comandamentu
lui a fost și este sub orice 
critică. Evident, nouă, co
mitetului județean de par
tid, ne revine o parte din 
răspundere — deoarece 
prea mult am crezut în an
gajamentele formale ale re
prezentanților Ministerului 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini : dar și aceștia, prin 
persoana tov adjunct al 
ministrului, Iosif Opriș. au 
făcut nenumărate promi
siuni. pe care nu le-au res
pectat Nu întîmplătbr. ter
menele de livrare a unor 
principale utilaje tehnolo
gice de către Uzina con
structoare de mașini din 
Reșița și uzina ..Progresul" 
din Brăila au fost decalate 
de la o lună la alta O se
rie de utilaje, care trebuiau 
livrate în luna decembrie 
a c„ au fost amînate pen
tru luna februarie 1970. Ne- 
livrarea la termen a aces
tor utilaje dă peste cap 
graficul rețea. întocmit de 
constructor. întîrzie execu
ția montajului și va duce, 
cu siguranță, la amînarea 
punerii în funcțiune a la
minorului

Știm cu toții cît de mult 
a accentuat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în cu- 
vîntarea rostită la recenta 
plenară a C C al P C R.. ne
cesitatea ca factorii de răs
pundere din ministere să 
cunoască nemijlocit reali
tatea din întreprinderi si 
să soluționeze concret pro
blemele ce se ridică acor- 
dîndu-le un sprijin real șl 
competent De aceea, spe
răm că ministerele amintite 
vor renunța la starea de 
expectativă, că ne vor spri
jini de-acum încolo, pen
tru a putea aborda cît mai 
bine realizarea sarcinilor 
economice ale anului viitor, 
pentru ca acestea să fie în
deplinite ritmic, din prime
le zile, din prima decadă, 
din primele luni ale anu
lui 1970

JUDEȚUL
BOTOȘANI

Oamenii muncii din întreprinde
rile industriale ale județului Boto
șani au realizat în ziua de 25 de
cembrie planul anual al producției 
globale industriale. Pînă la finele 
anului, în industria județului se va 
obține un spor de producție de 
peste 48 milioane lei ; vor fi livrate 
peste prevederi 8 000 tone zahăr, 
confecții în valoare de peste 5 mi
lioane lei, 57 000 mp țesături dife
rite, mobilă în valoare de 1,8 mi
lioane lei, 700 000 bucăți cărămizi

Minerii de la „Salina" l’g. Ocna 
au obținut, un deosebit • succes: 

.....încheierea lucrărilor de străpun
gere a galeriei de deschidere de la 
noua mină..„Trotuș“ cu trei luni 
înainte de termen. Din această 
mină se vor livra anual economiei 
naționale 350 000 tone sare. Pentru 
deschiderea ei. specialiștii au ape
lat la o soluție inedită de săpare a 
galeriei, lucrările desfășurîndu-se 
concomitent din două direcții ■ un 
front de lucru care străbate stra
turile de steril și de sare de la 
gura de evacuare spre interior și 
un altul din puțul de aeraj spre 
punctul de întîlnire cu tunelul 
Extracțiile miniere vor fi efectua
te aici utilizîndu-se o tehnologie 
experimentată de specialiștii uni
tății într-o mină pilot.. Aceasta 
constă în exploatarea unor camere 
mici, așezate pe piloți fortificați, 
unde mecanizarea poate cuprinde 
integra! toate fazele și operațiunile 
de lucru. Avantajele ei constau în 
aceea că indicele de exploatabili- 
tate crește cu 35—40 la sută.

(Agerpres)

In cele mai multe cooperative a- 
gricole din județul Buzău, animalele 
sînt de' mult adăpostite în graj
duri. iar activitatea în acest sec
tor se desfășoară după un program 
de iarnă precis, bine pus la punct. 
Un bun exemplu in această direcție 
îl oferă cooperativa agricolă din 
Smeeni. Administrarea furajelor se 
face numai prin cântărire pe baza 
rațiilor stabilite de inginerul zooteh
nist. Organizarea riguroasă a muncii, 
ordinea și disciplina, furajarea 
respunzătoare a animalelor 
rații echilibrate în principii
tritive permit obținerea unei 
ducții medii de lapte ce
depăși, pinâ la sfîrșitul anului, 2 600 1 
pe .cap de vacă furajată. Ca ur
mare se vor Livra peste cantitatea 
contractată 1 000 hl lapte și 1 000 kg 
carne ; veniturile din zootehnie vor 
depăși prevederile cuprinse

co- 
după 

nu- 
pro- 

va

în pla-

burile neprogramate ale utilajelor 
au însumat 131 806 ore-mașină, la 
Uzina de utilaj chimic din Ploiești 
— 28 146 ore-mașină, la uzina „In
dependența" din Sibiu — 112900 ore 
mașină!

De ce în unele întreprinderi con
structoare de mașini nu se mărește 
coeficientul de schimburi ? Majorita
tea comitetelor de direcție justifi
că: ------ *—*■ ------ - ——-
sară!' 
trimestrul 
s-a irosit 
tîrzierilor, 
că numai 
București.
și reparații utilaj chimic Găiești,

,Nu avem forța de muncă nece- 
1“ Se omite, în acest caz, că în

III, din timpul de lucru 
8,3 la sută din cauza în- 
a absențelor nemotivate, 
la „Acumulatorul" din 

Uzina de piese de schimb

In construcția de mașini nu se 
valorifică încă, pe deplin, nici posi
bilitățile de ordin intensiv, legate 
de folosirea mijloacelor tehnice și 
a forței de 
schimburilor 
crurile la
Brăila, exemplu cu atît mai repre
zentativ, cu cît în întreprindere se 
lucrează în trei schimburi. Iată cum 
arată repartizarea forței de muncă 
în cele trei „opturi" ale unei zile 
de lucru.

tnuncă in interiorul 
de lucru. Așa stau lu- 
uzina „Progresul" din

Secția/Schimbul I II III
Turnătorie 438 277 226
Uzi na j 396 324 176
Montaj 406 217 8

retopit, 
de me-

De trei ori CUM? la adresa mr
uzine constructoare de mașini

citatea practică obținută, datele cu
lese din alte unități, confirmă e- 
xistența în industria construcțiilor 
de mașini a unor mari resurse la
tente de creștere a producției pe 
baza încărcării și folosirii mai judi- 

a mijloacelor tehnice. Mai 
este vorba de resurse de 
extensiv — care ridică 

’ i de 
cel puțin 2,2 

la rece ri
al P.C.R.

cioase 
întîi, 
ordin 
problema măririi coeficientului 
schimburi, pînă la c~' —
—2,4, sarcini reliefate 
ta plenară a C.C.
Din cauza schimburilor neprograma
te, numai în trimestrul Ill din a- 
cest an nu s-a putut valorifica în 
interesul producției circa 32.8 la 
sută din fondul de timp disponibil 
al mașinilor-unelte în secțiile de 
bază și 51.9 la sută în cele auxi
liare; deci zeci și sute de mii de ore. 
mijloacele tehnice nu au funcțio
nat și nu au dat producție. Ce canti
tate de producție se putea obține, 
în- trimestrul III, la Fabrica de ven
tilatoare din București, unde schim-

Fabrica de motoare electrice din 
Pitești și „Electrobanat" din Timi
șoara s-au pierdut, în acest an. cel 
puțin 115 000 om-ore, datorită ne
ajunsurilor amintite Totodată, se 
trece uneori cu vederea că, în mul
te unități, se menține o structură 
necorespunzătoare a forței de mun
că, nu se acționează pentru rațio
nalizarea raportului dintre muncito
rii de bază și cei auxiliari, 
o parte, și între 
de muncitori și 
nico-administrativ. 
parte. Potrivit t 
Uzina de 
șov, din numărul total de salariați, 
circa 14 la sută reprezintă persona
lul tehnico-administrativ și n- mai 
46 la sută formează muncitorii direct 
productivi Tată. deci, că si în aceas
tă întreprindere - bine cotată în ul
timul timp, din punctul de vedere 
a) realizării sarcinilor de plan - mai 
există suficiente rezerve de rațio
nalizare a utilizării forței de muncă.

numărul 
personalul 

pe 
unor 

autocamioane
de 
date 
din

pe de 
total 
teh- 
altă 

lia 
Bra

Este ușor de constatat discrepanța 
dintre potențialul uman al schimbu
rilor, discrepanță care micșorează 
flagrant capacitatea productivă a 
montajului, adică tocmai a sectoru
lui în care se finalizează eforturile 
celorlalte secții. La uzina brăilea- 
nă am mai depistat, însă, și un alt 
fenomen. Sînt numeroase produsele 
fabricate în întreprindere care ne
cesită șuruburi. Pînă acum, produ
cerea șuruburilor (vreo 50 000 de bu
căți anual) nu s-a inclus într-un 
plan de colaborare cu uzinele de 
specialitate. Așa că, mașini de 
performanță ale uzinei — strun
guri, freze — sînt ocupate, de
seori, cu confecționarea șuruburilor, 
prin așchiere.

— Desigur, ne spunea directorul 
uzinei brăilene, ing Gheorghe Mun- 
teanu, că o asemenea utilizare a mij
loacelor tehnice este neproductivă, 
încărcăm mașini mari, complexe, cu 
piese mărunte, pierzîndu-se astfel 
importante capacități de prelucrare; 
de asemenea, nu e recomandabil 
aici nici din punct de vedere tehno
logic ca aceste șuruburi să se fabri
ce prin așchiere. cum ’ 
noi Nu avem ce face,

Oare tot inevitabilă 
rea unor capacități de 
cauza uzinelor colaboratoare? între
prinderea brăileană primește de la 
Combinatul siderurgic din Reșița 
discuri și bandaje, pe care le folo
sește la osiile pentru vagoane. Le 
primește. însă, cu o mare diferen
ță, de greutate în plus față de STAS 
Nu numai că, din această cauză, ca-' 
pacitatea unor mașini și utilaje se 
irosește neproductiv cu operațiile de 
înlăturare a surplusului de metal,

dar se și aruncă anual, la 
o cantitate de circa 660 tone 
tal.

Productivitatea muncii nu crește pe 
măsura cerințelor economiei națio
nale, a rezervelor existente, și din 
cauza practicării unor norme de 
muncă empirice, nestimulative. 
Comparativ cu trimestrul III 1968, 
în aceeași perioadă din acest an, în 
industria construcțiilor de mașini, 
38.5 la sută din muncitorii care lu
crează în acord au depășit normele 
cu peste 30 la sută (față de 45 la 
sută, în anul trecut), iar indicele 
mediu de îndeplinire a normelor a 
fost de 127,2 la sută (față de 130,9 la 
sută, în anul trecut). Rezultatele 
vorbesc de la sine; pe de o parte, 
normele se depășesc în proporție exa
gerată, fără ca aceasta să se reflecte 
întru totul în creșterea productivității 
muncii — iar, pe de altă parte, 
uneori, mijloacele tehnice nu 
sînt utilizate complet în cele trei 
schimburi corespunzător destinației 
lor, imperativului de a genera în 
exploatare un randament economic 
superior.

aceste de- 
că, încer- 
m»r-o lu-

le producem 
însă...
este și trosi- 
producție din

★

Sondajul nostru relevă necesitatea 
de a se acționa cu hotărîre pentru 
fructificarea rezervelor mari de creș
tere a productivității existente în 
întreprinderile din industria construc
țiilor de mașini, întrucît ritmul de 
creștere a producției din anul viitor 
se bazează în principal pe un serios 
salt calitativ în acest domeniu. Un pu
ternic instrument pentru amplifica
rea productivității muncii în aceas
tă ramură de maximă importanță e- 
conomică îl constituie generalizarea 
experimentării noului sistem de sa
larizare și majorarea salariilor, 
prin care se pune un deosebit ac
cent pe normele tehnice mobiliza
toare, care reflectă — într-o măsură 
mai justă - timpul necesar reali
zării lucrărilor. în concordanță cu 
dotarea tehnico-materială și cu con
dițiile organizatorice create ale lo
cului de muncă In mod sigur, apli
carea noilor prevederi va accelera 
ritmul creșterii productivității mun
cii. va genera creșterea răspunderii 
în muncă. în folosirea .zestrei" teh
nice a întreprinderilor și tocmai de 
aceea, vom 
probleme, 
întrebarea 
tilizare a 
timpului 
muncă în 
se ale economiei naționale 1

reveni asupra acestor 
urmărind un răspuns la 

■ se mărește gradul de u- 
mașinilor și utilajelor, a 
de lucru și a forței de 
raport cu cerințele expre-

nut de producție și financiar cu pes
te 60 000 lei. Bune rezultate in ce 
privește ternarea animalelor și spo
rirea producției zootehnice se. con
stată și la cooperativele agricole Bră- 
dcanu. Rușețu, Mărăcineni, u:ide se 
obțin peste 2 000 litri lapte pe cap 
de vacă furajată. Nu ne vom opri 
prea mult asupra acestor aspecte de
oarece. in multe locuri, acum la în
ceputul sezonului rece, se constată 
serioase neajunsuri in ce privește 
iernarea animalelor, care vor trebui 
înlăturate cît mai repede.

In mod declarativ organele agri
coli? județene consideră terminate 
pregătirile pentru perioada de sta- 
bulați» in toate cooperativele și ca 
urmare s-a adoptat o poziție de re
laxare și automulțumire. Sintetic, si
tuația se prezintă astfel : suculentele 
și grosierele sînt asigurate sută la 
sută, iar la concentrate și fînuri se 
înregistrează un deficit de 25 și res
pectiv 35 la sută

— Situația este mult mai bună de- 
cit anul trecut, ne spune tov. Con
stantin Bueșeneanu, director ad
junct al direcției agricole.

Aceeași mulțumire generală a fost 
exprimată și de tov. Gheorghe Do- 
bre, vicepreședinte al uniunii jude
țene a cooperativelor agricole : „In 
toate unitățile au fost organizate e- 
chipe de furajare De asemenea, s-au 
amenajat bucătării speciale pentru 
prepararea furajelor"

Dt ce nu pot mulțumi 
clarații optimiste? Pentru 
cind să prezinte lucrurile
mină roză, direcția agricolă a defor
mat realitatea calculi nd necesarul de 
furaje pe baza unor norme uereale. 
Despre ce este vorba? în dreptul ca
pitolului suculente la necesar sint 
trecute 174 800 tone, iar la asigurat 
— 174 900 tone Numai că. lăsînd la 

direcției agricole 
făcînd o altă socoteală. încep 
apară surprizele. Cooperati

vele agricole cresc peste 61 000 
taurine, din care 25 000 sînt vaci 
cu lapte. Luînd în calcul o nor
mă echilibrată de 5 000 kg suculen
te pentru fiecare vacă furajată și 
4 000 kg pentru celelalte taurine, re
zultă un necesar de 277 000 tone. Deci 
numai pentru taurine, fără a socoti 
și pierderile inevitabile ce au loc. 
rezultă un necesar de suculente mult 
mai mare decit cel înscris de direc
ția agricolă în balanța furajeră. Pre- 
zentind această situație tovarășului 
Bueșeneanu, ni s-a răspuns : „Cre
deți că noi nu vrem să dăm de min- 
care animalelor ? Dar cui folosește 
calculul necesarului după astfel de 
norme, desigur exacte ? Oricum nu 
am fi putut acoperi necesarul reie
șit din calcul".

Calculul necesarului de furaje se 
face tocmai pentru a avea o imagine 
exactă a măsurii in care poate fi a- 
sigurat. pentru a putea lua in con
secință unele măsuri de echilibrare 
a balanței și organizare a hrănirii a- 
nimalelor Deri cu bună știință ba
lanța furajeră înclină spre deficit.

Situația este agravată de faptul că 
nu toate cantitățile de furaje au fost 
transportate de pe cimp pentru a 
depozitate corespunzător. " 
rativele agricole Udați, 
țeni, Greabănu, Oreavu 
majoritatea cocenilor pe cimp In ju
dețul Buzău există o situație speci
fică pe care organele agricole o t.ra- 

. tează cu multă ușurință, urmările pu
țind fi deosebit de grave. O parte din 
cooperativele agricole din z.ma mon
tană — Cozieni. Păltincni. Rușavăț, 
Cislău, Plaiurile Nehoiu — au tere
nuri in zona de cimpie de unde, ne 
lingă concentrate, se asigură necesa-

o parte hîrtiile
să

fi 
Coope- 

Racovi- 
au încă

rul de paie și coceni. Intr-o primă 
discuție pe care am avut-o la direc
ția agricolă am primit asigurări că 
unitățile respective și-au transportat 
toate furajele de pe cimp. Situația 
de pe teren dovedește insă contra
riul. In zona Padina-Florica, se mai 
găsesc mari cantități de coceni. Cum 
vor putea fi transportați cocenii iar
na, pe viscol, cînd drumurile vor fi 
înzăpezite ?

Și pregătirea grajdurilor este con
siderată la direcția agricolă ca ter
minată de mult Mai degrabă este 
vorba și aici de prezentarea lucru
rilor în roz, ceea ce nu servește m- 
mănui. La cooperativa agricolă Smir
dan ușile și ferestrele nu sint încă 
reparate, nu s-au amenajat cel pu
țin cîteva boxe mai călduroase și fe
rite de curenți pentru adăpostirea vi
țeilor. La ferma de Ia Mitropolia, va
cile erau ținute afară, in viscol, pen
tru a ti adăpate ; ușile erau deschise 
larg, iar în mijlocul grajdului, într-un 
țarc, stăteau zgribuliți doi viței năs
cu ți 
tirea 
blemă 
plicațiile 
celași timp are o legătură directă și 
cu valorificarea furajelor. Ținerea a- 
nimalelor într-un microclimat neco
respunzător — frig, umezeală, curenți 
de aer reci — face ca acestea să fo
losească un procent mai mare din fu
rajele asimilate pentru nevoile bio
logice și, corespunzător, pentru pro
ducție un procent mai mic. Pentru 
obținerea unei anumite producții 
planificate — admițînd că celelalte 
condiții de pregătire a hranei, poten
țial productiv al animalelor, îngri
jire sint egale — se vor consuma în
totdeauna mai multe furaje la Smir
dan decit la cooperativa din Brădea- 
nu, de exemplu, ca urmare a dife
renței de microclimat in care sint 
ținute animalele.

Multe neajunsuri se constată și in 
ce privește prepararea furajelor. La 
cooperativa agricolă din Udați, Smir
dan, Mihăilești. Nehoiu, Nehoiaș și 
altele, unde condițiile de cazare și în
grijire sint necorespunzătoare, fura
jele grosiere sint date animalelor fără 
a fi preparate, netocate, așa cum sint 
luate din grămadă. „Din echipa de 
deservire, formată din 10 oameni, ne 
spunea brigadierul Ursu Nicolae, vin 
ia lucru zilnic numai 2-3". La Smir
dan tocătoarea nu poate funcționa, 
deoarece nu s-a făcut racordarea la 
rețeaua de curent electric.

Cu o astfel de organizare a mun
cii, rezultatele slabe obținute in sec
torul creșterii animalelor nu numai 
că nu surprind, dar își primesc și 
explicația. Producțiile medii de lap
te pe cap de vacă furajată de numai

cu o zi 
animalelor 

de sine 
ei

înain’e.
constituie 

stătătoare 
specifice, dar

Adăpos- 
o pro- 
cu im- 

în a-

1 080 1 la Udați. 1 000 1 la Smirdan. 
750 1 la Țintești și Cîrlîgu Mare. 700 l 
la Maxenu 
țiază lipsa 
este privită 
zootehnie.

Iată deci

și Vadu Pașii, eviden- 
de răspundere cu care 

activitatea economică din

Iată deci că situația existentă în 
multe unități nu justifică liniștea și 
pasivitatea organelor agricole județe
ne. Iarna abia a început și deficien
țele semnalate mai pot fi remediate 
în cea mai mare parte. De asemenea, 
trebuie să se recalculeze necesarul de 
suculente pe baza unor norme reale 
și să se eșaloneze în timp consumul 
de furaje Pentru aceasta trebuie însă 
să se renunțe la atitudinea de auto- 
mulțumire dată de cifrele „rapoarte
lor model" și să se analizeze situa
țiile reale din cooperativele agricole, 
dîndu-li-se un ajutor concret mai 
substanțial.

Teodor ION
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răspîndite în-
Filipine: unsprezece insu

le mari " ,1". L_
tr-o mare de corali. De la 
Luzon, în nord, și pînă la 
Mindanao, în sud, întîlnești 
aceleași pete albe și verzi 
cu prelungirile lor subma
rine. Insula Luzon cu ore- 
zăriile sale în terase ; mai 
spre sud, golful Manilei și, 
de cealaltă parte a orașu
lui cu același nume, o mare 
lagună | lacul Taal în mij
locul căruia se află un vul
can în permanență activ j 
insulele Panay sau Negros, 
acoperite cît vezi cu ochii 
de cocotieri | apoi Sebu cu 
pămînt arid | altă insulă, 
Bohol, cu „tortul său de 
ciocolată" — o cîmpie cu 
ridicături cafenii dispersa
te ca ventuzele. Relieful și 
vegetația sînt extrem de 
bogate și variate. La fel 
de variat este și peisajul 
uman. Pe fondul indone
zian și malaiezian s-au pro
dus multiple încrucișări cu 
indieni, chinezi, arabi sau 
japonezi. Cea mai mare 
parte a numelor proprii 
este de origine spaniolă, în 
schimb locuitorii înclină 
mai departe spre America 
latină. Colonie spaniolă, 
Filipinele au fost adminis
trate de un vice-rege mexi
can.

în această țară, securi
tatea personală rămîne o 
gravă problemă. Teroris
mul politic, violența, frau
da și corupția sînt adevă
rate plăgi. Cu prilejul re
centelor alegeri preziden
țiale, numărul victimelor 
înregistrate s-a ridicat la 
70 de morți și 83 răniți. 
Fiecare politician are gar
dă personală, hotelurile, 
restaurantele, magazinele, 
băncile sînt apărate de 
gărzi pe care anumite com
panii private 
dispoziție, 
plantații dispun, 
semenea, 
mate îmbrăcate- în unifor
mă. De altfel, cifrele sînt 
elocvente i armata naționa
lă filipineză numără 50 000 
de oameni | poliția locală 
totalizează 30 000 de agenți j 
gărzile private... 120 000.

In 1967, un editorialist 
„Manila Times)' con- 
că în capitala Fîlipi- 
se produc în fieca- 

cîte o crimă, un furt

portului, 400 000 
persoane populează detes
tatul Tondo, unul din 
bidonville-urile cele mai 
sărace din lume. Emigran- 
ții din alte zone ale țării 
formează majoritatea lo
cuitorilor săi. în total 15 
la sută din populația Mani- 
lei este constituită din stră
mutați. Dar aceasta nu re
prezintă un record : în o- 
rașul " 
45 la 
sută, 
sută.
contraste pune în evidență 
și lumea satelor.

...Insula Negros din re
giunea Visayas este una 
dintre cele mai atrăgătoa
re. In sud un mic orășel, 
Dumaguete, cu un institut 
adăpostit la umbra unei 
păduri de cocotieri. Ace
eași impresie de liniște și 
calm respiră și Valencia.

Marawi ei formează 
sută, la Butuan 45 la 
la Cotobato — 30 la 

Aceleași puternice

Contrastele sociale 
izbitoare. Un raport 
Congresului filipinez publi- 
cât în luna martie confirmă 
această afirmație. Țara nu
mără 1,1 milioane de șo
meri la o forță de muncă 
de 13,4 milioane de oameni. 
Folosirea incompletă a for
ței de muncă și șomajul 
deghizat afectează însă, de 
fapt, 50—60 la sută din 
muncitori, adică 7—8 mi
lioane de oameni. 3 mi
lioane de gospodării (50 la 
sută din populație) dispun 
de un venit anual Inferior 
sau egal cu 5 000 
doar 2.5 la sută au un ve
nit de peste 10 000 pesos. 
„Ceea ce noi denumim de
mocrație, se arată în ra
port, este guvernarea ce
lor bogați prin intermediu) 
bogaților și pentru bogați".

Referindu-se la această 
situație, economistul filipi-

pesos i

reduse față de nivelul sa
larizării în țările industria
le avansate Muncitorii sînt 
cei ce plătesc pentru între
ținerea soldaților, polițiști
lor, gărzilor personale, a 
paraziților societății.

Datoria publică a sporit 
de 5 ori in 12 ani. Produ
sele manufacturate repre
zintă abia 8,3 la sută din 
totalul exporturilor, con
stituite în special din lemn, 
zahăr, nuci de cocos și de
rivate, abaca (o fibră ex
trasă din lemnul bananie
rului), minereuri.

J. W Diokno. președin
tele comisiei senatoriale 
pentru probleme econo
mice; sublinia că „econo
mia filipineză rămîne în 
esență colonială, rurală și 
bazată pe comerț". Această 
structură fundamentală a 
economiei a dat naștere

pe piața filipineză. 
vernul filipinez i 
rut Consiliului 
economic 
vestițiile americane 
tente în 
firmat, cu această 
că în 1968 Statele 
n-au contribuit decît cu 0.8 
la sută din totalul de noi 
investiții și că din 1962 pînă 
în 1968, 1.9 miliarde dolari 
au părăsit țara sub 
formă de „plăți ale obliga
țiilor față de străinătate" și 
de „alte cheltuieli"; Ținînd 
cont și de alte aspecte, mai 
puțin vizibile, Filipinele
rămîn o afacere foarte ren
tabilă pentru americani.
„Noi ajutăm Statele Unite 
mai mult decît ne ajută ele 
pe noi", spunea o persona
litate politică filipineză.

Un alt tratat semnat în 
1947, imediat după cuce
rirea independenței, acordă

național 
să studieze in- 

exis- 
țară. S-a con- 

ocazie, 
Unite

Printre cocotieri cerul
nu se vede albastru

NOTE DE DRUM DIN ARHIPELAGUL FILIPINEZ

le pun la 
Toate marile 

de a- 
de grupuri ar-

In 
de la 
stata 
nelor 
re zi 
la fiecare 4 ore și un vio) 
la două zile. Două luni 
mai tîrziu, un alt cotidian, 
„Manila Chronicle", scria că 
70 la sută din polițiști sînt 
corupți. Șeful poliției din 
provincia limitrofă Riza) 
aprecia că 25 la sută din 
totalul polițiștilor au un 
împovărat cazier judiciar. 
O anchetă publicată de 
„Manila Times" afirma în 
1968 că pe întreg teritoriul 
Filipinelor se comit în fie
care zi cîte 21 de asasinate 
și că justiția nu izbutește 
să examineze decît 54 la 
sută dia cazurile semna
late.

Este suficient să te plimbi 
pe. străzile Manilei, pentru... 
a observa profundul de
calaj existent în nivelul,de 
trai al populației. In partea 
de sud se construiește de 
cîțiva ani centrul comer
cial Makatl. El este mărgi
nit de trei cartiere rezi
dențialei Saa-Lorenzo, For- 
bes-Park și Bel-Air, aie 
căror edificii etalează luxul 
cel mai rafinat. Dar, la 
extremitatea septentriona
lă a orașului, în vecinăta-

alt orășel situat mai spre 
interiorul insulei, pe o cîm- 
pie mărginită de vulcani 
stinși. In nord, între oră
șelele însorite Bacolod și 
Victorias se întind imense 
plantații de trestie de za
hăr. Regiunea este bogată 
în culturi, dar zecile de 
mii de sacadas, muncitori 
agricoli veniți din insulele 
învecinate, Panay și Sebu, 
sînt tratați, afirmă părin
tele R. Jesena, ca niște a- 
nimale. Drama lor se re
zumă în două cuvinte i 
contratistas și hacicnderos.

Primii, agenți recrutori 
și vătafi, îi exploatează pe 
muncitori, din îndemnul și 
cu încuviințarea marilor 
proprietari funciari, a ha- 
cienderos-ilor. Muncitorul 
care recoltează și încarcă 
o tonă de trestie de za
hăr pe zi este, plătit cu 
1,50 pesos. Un asemenea 
muncitor, care lucrează din 
1929, povestește că n-a cîș
tigat niciodată mai mult de 
40 de pesos lunar, deși re
giunea în care lucrează se 
situează printre primele 
cinci • din țară, unde veni
tul pe cap de locuitor creș
te cel mai rapid. Muncito- 

,.rii lqcuiesc împreună eu/ , 
familiile lor în barăci, .fără 
apă .».și .lumină electrică, . 
sînt adesea bolnavi. Ei sînt 
constrînși să plătească zil
nic agentului recrutor 1.20 
pesos pentru hrană, fără 
a mai ajunge să-și încase
ze vreodată salariul. în a- 
ceste condiții se înglodea
ză foarte repede în datorii, 
vătafii îi împrumută cu 
bani în schimbul unei do- 
bînzi ridicate.

Jean-Claude POMONTI
publicist francez

nez Jose E. Romero scria i 
partea din venitul național 
care revenea în 19511—1961 
unui procent de 5 la sută 
din gospodării a crescut de 
la 27 la sută la 28,9 la sută j 
în timp ce în aceeași pe
rioadă, numărul persoa
nelor situate dincolo de- 
„limita kărăciei" a crescut 
de la 51,7 la 52,3 la sută 
din populația totală, adică 
de la 11 438 000 la 13 236 000 
In plus, s-a confirmat că 
între 1955 și 1965, în timp 
ce venitul național pe 
cap de locuitor a crescut 
cu 15 la sută, salariile reale 
în întreprinderile indus
triale din Manila au cobo- 
rît CU 15 la sută...

Se afirmă' că venitul pe 
cap de locuitor în ansam
blu s-a dublat în ultime'e 
două decenii. In 1968, pro
ducția industrială era . cu 
.30 la sută superioară celei'- 
din 1965. Introducerea în 

. cultură a unei noi calități 
de orez. IR-8,' său ' botezul 
miraculos", înfăptuirea con
comitentă a unui program 
de irigații au permis să se 
pună capăt importului tra 
diționai de orez. Deci. în 
pofida unei structuri încă 
coloniale, s-au făcut unele 
progrese în economie. Dar 
această structură, retrogra
dă, adîncește dezechilibru) 
de care aminteam. Sala
riile muncitorilor sînt de

unei societăți caracterizate 
prin inegalitate, dependență 
și dominație străină. Anu
mite interese, predomi
nante, par a fi favorabile 
acestui statu-quo. Inde
pendența dobtndită în 1946 
n-a pus în cauză pozițiile 
celui mai important grup 
de presiune — americanii. 
Ei controlează în întregime 
800 întreprinderi, fără a 
adăuga participarea la ca
pitalul altor 400 întreprin
deri. Industria locală a pe
trolului, care reprezintă 90 
la sută . din capacitatea e- 
nerge’ică a țării,, este 
aproape în întregime în 
mîinile societăților ameri
cane. „Faptul, că sectoa
rele cele mai însemnate ale 
economiei sînt în mîinile 
nefilipinezilor. constată un 
raport recent al Congresu
lui, agravează fenomenul 
de superconcentrafe a be
neficiilor și bogățiilor țării 
noastre. Societățile străine 
posedă, controlează sau do-ș . : 
mină sectoarele petrolului, 
produselor. farmaceutice, 
îngrășămintelor, industriei 

. de pneuri și cauciuc, ex
tracția aurului, 
cuprului și altor 
precum și întregul 
exterior",

în 1974, expiră 
comercial americano-filipi- 

, nez care garantează ameri
canilor drepturi speciale

Statelor Unite, pe o perioa
dă de 99 de ani, dreptul de 
a face uz de 16 baze mili
tare și prevede privile
giul extra-teritorialitâții. 
In prezent, aproape 30 000 
de soldați americani stațio
nează în permanență la 
astfel de baze.

fierului. 
metale 
comerț

acordul

...Manila. E amiază, pe
rioada cea mai toridă din 
cursul zilei. 600 studenți 

. mărșăluiesc pe o rută de
venită familiară — drumul 
sore ambasada americană, 
un cub uriaș, alb, ce se 
înscrie pe fundalul azuriu 
al mării. Poliția reacționea
ză puternic. Au loc cioc
niri, 20 de persoane sînt 
rănite, se sparg vitrine... 
Cauza manifestației : stu
denții au protestat împotri
va achitării de către un 
tribunal american a solda
tului Moomey, vinovat de 
a fi împușcat un angajat 
filipinez al bazei navale 
americane Subic Bay, „con- 
fundîndu-1", după afirma
țiile sale, cu... un porc mis
treț In 24 de ani, 36 de fi- 
lipinezi au fost uciși în 
împrejurări analoge pe te
ritoriul bazelor americane.

s-Presa a reacționat;i;indignaj;, 
ta la acest ultim caz, " tar 
guvernul, cu oarecare Jn- i( 
tîrziere, a adresat- 6 notă 
verbală de protest. Aface
rea n-ar fi avut poate ur
mări imediate (în termenii 
acordurilor bilaterale 
este de competența 
dicției americane), 
cîteva zile mai tîrziu. 
alt soldat american 
împotriva unui tînăr 
nez. care a decedat

ea
juris- 

dar, 
un 

tras 
filipi- 
ulte-

a

rior la spital. „Protectorii 
noștri pot fi mai răi decît 
dușmanii noștri" a scris 
în legătură cu acest caz pu
blicația manileză „Daily 
Mirror".

Noiembrie Țărani filipi- 
nezi au organizat un marș 
spre palatul prezidențial 
Macalanang din Manila 
Studenții au ieșit în stradă 
pentru a protesta împotri
va imperialismului ameri
can, a Cere demisia cardi
nalului Santos, a revendica 
reducerea taxelor univer
sitare Profesorii nemulțu
miți de salariile pe care le 
primesc au declarat grevă. 
Este în curs de organizare 
o mișcare țărănească, lo
cuitorii din bidonville-uri 
au început, de asemenea, să 
se organizeze. Organizații 
semiclandestine, ca și miș
carea de guerilă Huk, au 
trecut la luptă armată. Fili
pinele trăiesc o perioadă 
de agitație. E adevărat că 
ea a coincis, în parte, cu 
alegerile prezidențiale, dar 
după toate aparențele nu 
se va opri aici. De data a- 
ceasta, observa un senator 
liberal, efervescența po
litică crește în progresie 
geometrică. Un indiciu al 
mutațiilor în curs îl con
stituie hotărîrea autorități
lor de a retrage din Viet
namul de sud toate unită
țile filipineze.
Structurile esențiale ver

ticale ale societății — su
punerea față de preot, se
nior și administrator — 
slăbesc. Stabilitatea socială 
devine mai fragilă. Cînd 
studenții au revendicat 
„pîine pentru înfometați" 
și secularizarea bunuri
lor mînăstirești, cardinalul 
Santos i-a calificat drept 
comuniști. Dar, recent, 
biserica a anunțat o 
primă distribuire a terenu
rilor sale. In 1951, un eco
nomist a întocmit un stu
diu funciar care conchidea 
că o reformă agrară este 
necesară El a fost acuzat 
de comunism. Cînd în mai, 
grupări rurale din centrul 
insulei Luzon au organizat 
un marș asupra palatului 
prezidențial pentru a cere 
o reformă agrară, președin
tele Marcos le-a făcut pro- 
misiunea distribuirii unor 
loturi de pămînt. Situația, 
după cum se vede, a evo
luat. Reforma agrară nu 
mai este un subiect tabu > 
ea figurează în programele 
fiecărui politician. Studen
ții descoperă forța de
monstrațiilor colective. Ță
ranii se. organizează. Fe

derația' agricultorilor liberi 
numără 7 000 de membri, 
Mișcarea pentru reforma 
agrară împreună cu filia
lele sale are 425 000 ade
renți. „încet, încet, comen
ta un înalt funcționar în
sărcinat cu reforma agrară, 
acești oameni vor izbuti să 
obțină transferul de putere 
de la Washington la Manila 
și apoi, mai tîrziu, să ob- 

■țiriă descentralizarea șiJ re
formele necesare". O parte 

. a elitei sprijină sau pri
vește cu simpatie această 
evoluție. încă în 1890. Jose 
Rizal, un erou național, 
scria înainte de a fi împuș
cat de spanioli ; „Cauzele 
presupusei indolențe a fili- 
pinezilor se explică nu atît 
prin climă ca factor care 
slăbește puterile, cît mai 
ales prin efectele sistemu
lui politic în care trăiesc".

Spania luptătoare

FIERBEREA
DIN A DlNCURI

Werner BEIN
publicist austriac

Recent, muncitorii au ocupat uzina 
Gasset din Madrid, pentru că patro
nul intenționa să oprească producția 
de instalații portuare, motivîpd a- 
ceasta prin situația financiară nesa
tisfăcătoare. Cei 600 de muncitori 
s-au împotrivit. Chiar dacă au fost 
scoși din uzină de forțele polițienești, 
ei au reușit totuși să împiedice în
chiderea acesteia.

întâmplarea mi-a fost povestită de 
un prieten, membru al unei comisii 
muncitorești — Comision Obrera — 
cum i se spune aici. Acest nume se 
bucură de tot mai multă simpatie în 
rîndul celor ce trudesc, stârnește sen
timente de furie și de teamă me
reu crescîndă în rîndul franchiștilor. 
„Comisiones Obreras" — ce re
prezintă ele ? Marcellino Camacho, 
unul din cei mai cunoscuți re
prezentanți ai muncitorilor din Ma
drid, care se află de aproximativ 
doi ani în închisoarea din Soria pen
tru participarea la o demonstrație 
revendicativă, a răspuns la această 
întrebare) „Comisiile muncitorești 
constituie o mișcare care se strădu
iește să înmănuncheze năzuințele 
muncitorilor pentru obținerea acelor 
drepturi și libertăți sindicale care 
sînt absolut necesare unei vieți 
demne".

Potrivit Biroului statistic spaniol, 
venitul mediu lunar al unui muncitor 
calificat în industria metalurgică pre
lucrătoare nu depășește 80 de dolari. 
In ultimii cinci ani, costul vieții a 
crescut cu 50 la sută. Impozitele in
directe. percepute în cea mai mare 
parte de la populația munci
toare, au fost majorate cu 80 la 
sută, iar cele directe, plătite de cla
sele avute, au crescut doar cu 40 la 
sută. . In ultimii șase ani, cele șase 
bănci particulare, care controlează 91 
la sută din totalul depunerilor și 90 
la sută din totalul creditelor particu
lare. și-au dublat capitalul de bază.

Aproape fiecare al doilea munci
tor spaniol lucrează 60 sau un nu
măr mai mare de ore pe săptămînă. 
Uneori, dimineața, la o întreprindere, 
iar după amiază — pentru că nu le a- 
junge cîștigul — Ia o alta. Fenome
nul este cunoscut sub denumirea de 
|„pluriempleo“. Patronii caută, pe cit 
{posibil, să angajeze muncitori care 
au contracte cu alte firme, pentru că 
l^n acest caz pu mai trebuie să achite,,, 
cotele destinate asigurărilor sociale.

Toate acestea sînt chestiuni care nu. 
Interesează sindicatele oficiale, denu
mite și „verticale". Acestea sînt orga
nizate pe principiul „comunității" 
dintre muncitori și patroni. Secreta
rii acestor sindicate oficiale, care de 
cele mai multe ori ocupă concomi
tent importante funcții în Falangă, 
sînt numiți personal de Franco. Jose 
Solis, secretarul general al Falangei 
și șeful suprem al sindicatelor, a de
clarat o dată : „In vestul sălbatic 
dreptate avea cel cu reflexe mai ra
pide — dreptul Colt-ului — pînă cînd 
și-a făcut apariția șeriful. La fel 
procedează și sindicatele noastre — 
ele sînt „șeriful" muncitorilor".

Pentru că opt milioane de munci
tori spanioli nu mai vor să se supu
nă ordinii șerifului Solis și a ajutoa
relor sale, și-au constituit organi
zații proprii. Aceasta s-a petrecut în• • ------, djn

meu și 
Comisii mun- 
cum s-au pe- '

tițiel, deoarece patronii au nevoie de 
muncitori care să dea producție. Dar 
să revenim la cele petrecute în '58 
în Asturia. In scurt timp, sub im
pulsul celor mai înaintați dintre 
muncitori, în frunte cu comuniștii, 
au fost create aceste Comisiones O- 
breras, care s-au răspîndit cu repezi
ciune în întreaga țară. Astăzi, a- 
proape că nu există fabrică mare 
în care -* — -- -‘-r-— — --
tivi tatea 
nici o 
care să nu fie organizată 
aceste comisii. Ele se bucură de un 
asemenea sprijin din partea munci
torilor, încit au posibilitatea să țină 
adunări în fața uzinelor și în localu
rile cantinelor. Nici decretarea stării 
excepționale nu a putut limita acti
vitatea lor.

Măsurile ultrareacționarilor au în- 
tîmpina’t opoziția hotărîtă a opiniei 
publice, fiind privite cu rezerve chiar 
în rîndurile unei părți a guvernului. 
Grupul influent de miniștri care fac 
parte din „Opus Dei" — o puternică 
organizație ’ politico-religioasă a 
studiat „experiența S.U.A." și jf-țeco- 
nizează idei „novatoare", cum ;r fi 
„relații umane de lucru", 
tode moderne de organizare", 
hologia muncii", 
că înaintat".

să nu-și, desfășoare ac- 
o comisie muncitorească, 

acțiune politică, de luptă 
să nu: fie organizată de

„me- 
„psi- 

„un stil de mun- 
Cu alte cuvinte, for

mele subtile de dominație trebuie 
preferate celor brutale. Muncitorul 
trebuie „integrat" sistemului lor. în 
ce măsură sînt înșelate așteptările 
celor care se bazează,pe aceste teo
rii, se poate vedea din exemplul pe 
care ni-1 oferă cea mai mare între
prindere spaniolă — firma de auto
mobile Pegaso. Muncitorii întreprin
derilor Pegaso primesc un salariu 
care-1 depășește pe cel mediu și se 
bucură de unele avantaje sociale ne
cunoscute la alte firme. Și, totuși, 
muncitorii de aici au făcut în repe
tate rînduri grevă în semn de soli
daritate cu acțiunile muncitorilor din 
alte fabrici"

Interlocutorii mei mi-au vorbit 
despre încercările „reformatorilor" 
din rîndul guvernului de a mitui pe 
membrii comisiilor muncitorești. Ei 
mi-au povestit despre tentative de 
a crea,’ cu ajutorul unor elemente 
venale, organizații scizioniste. Toate 
acestei încercări au cunoscut însă un 
eșec iotal, .... ... .

Și studenții au Învățat din expe
riența'- comisiilor muncitorești. Orga
nizației "oficială patronată de guvern 
— Asociacion Profesional de Estu- 
diantes — nu mai funcționează de 
mult. Tineretul studios și-a consti
tuit propria sa organizație — Sindi- 
cato Democratico de Estudiantes, care 
luptă pentru un învățămînt modern 
și cuprinzător, împotriva amestecului 
clerical, pentru condiții decente de 
lucru după terminarea studiului. Co
laborarea dintre studenți și muncitori 
s-a îmbunătățit continuu. „Condițiile 
ilegalității și convingerea că avem un 
adversar comun au contribuit ca să 
ajungem Ia o apreciere comună a țe
lurilor de 
varășii cu

Mutații 
păturilor 
riști, profesori și artiști au început 
să se grupeze și ei în comisii, ase
mănătoare, în ce privește organizarea, 
cu cele ale muncitorilor — „Comisio
nes Civicas". Aceste comisii, sindica
tul studențesc ilegal S.D.E., Comi
siile muncitorești și principala forță 
motrice a opoziției, Partidul Comu
nist Spaniol, au un obiectiv comun i 
să pună capăt

în Spania, 
adîncurile ei. 
terdicțiilor și 
a intervenției , .
încercat. să destrame șirul demon
stranților cu lovituri de bici. Madri
dul a cunoscut acum cîteva luni cea 
mai mare acțiune a clasei munci
toare de la apărarea capitalei din 
timpul războiului civil Este o cheză
șie, că, în .viitor,, acțiunile de luptă 
ale poporului spaniol vor întrece pe 
cele din anii trecuți în ce privește 
coeziunea, claritatea revendicărilor 
formulate și unitatea organizațiilor 
participante.

aleși cei mai.

părăsi tara, a
orașul

legă- 
firma 
Guc- 
exe- 

de

atins", mi-au declarat fo
care am stat de vorbă.

se constată și în rîndurile 
mijlocii. Medici și ju-

franchismului. 
societatea fierbe în 
în pofida tuturor in- 
represiunilor, inclusiv 
poliției călare, care a

Firma 
străini, 

de 
de
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solicitudine și 
întreprinderilor

a apărut în Fran 
„Spionajul indus 
cărui autor, Jac-

eșecuri, 
unul 
legă;

LUPTA DE CONCURENȚĂ Șl SPIONAJUL ECONOMIC

MICROFONUL DIN PILULA

PE MARGINEA UNUI „FAPT DIVERS" DIN VIATA 
EM1GRANȚIL0R

„Contingentul de muncitori străini 
nu a fost complet folosit. Situația 
rămîne aceeași ca și anul trecut". 
Un anunț lapidar, un „fapt divers" 
apărut de curind in ziarele austrie
ce, exemplificat cu următoarele 
cifre : total 73 121 persoane ; și-au 
găsit de lucru 63 799. Datele sint 
înregistrate in august, luna cind 
angajarea miinii de lucru migra
toare atinge un nivel ridicat.

De unde vin și cum trăiesc mun
citorii străini ih Austria 7 Sosesc 
din regiunile sudice ale Europei, 
minați de nevoi și animați de spe
ranțe. Sint în general oameni de 
la sate, care s-au 
hotărit mai intri 
să-și caute noro
cul in orașul cel 
mai apropiat. 
Gindul de a se 
aventura in ne
cunoscut, de a-și 
apărut abia după ce 
le-a refuzat un loc de muncă. Ne
calificați, fără experiență, devin de 
la început ținta antreprenorilor ve- 
roși, darnici cu promisiunile. Pen
tru categoria cea mai fericită, cei 
cu acte in regulă, drumul pare des
chis. Condițiile de angajare sint insă 
din cele mai oneroase. Cînd nu ești 
sprijinit de sindicat, cînd samsarul 
își cere birul lui, cind, in sfârșit, nu 
cunoști limba, iar foamea n-ai mai 
potolit-o de zile in șir, ești silit să 

’ accepți un salariu cît de mic. Și mai 
grea este soarta celor care au sosit 
in Austria fără „acte in regulă". 
Sint victimele greu încercate ale 
traficanților de pașapoarte, agenți- 
lor dubioși, dar influenți.

In . proporfii mai, reduse decît pe 
șantierele de construcții, muncitorii 
străini sint angajați la muncile 
grele, necalificate din uzinele tex
tile (manipularea cazonelor cu sodă 
caustică și cu apret), in uzinele me
talurgice, in întreprinderile comu
nale, în hoteluri și restaurante.

Slujbele oferite sint in mare ma
joritate sezoniere. Cei tineri și fără 
familie se pot întoarce in patrie 
chiar dacă agoniseala e sub orice 
așteptare. Pentru susținătorii de 
familie incepe insă o nouă dramă. 
Să cheltuiască bani din puținul

cîștigat pentru biletul de tren, sau 
să rămînă și să caute munci ocazio
nale peste iarnă ? Ajunși in această 
situație, ei îngroașă rîndurile celor 
ce trăiesc intr-o continuă stare de 
provizorat.

Dublarea contingentelor de mun
citori străini „admiși oficial" in 
Austria in ultimii șase ani demons
trează că pentru cei ce-i angajea
ză afacerea devine tot mai renta
bilă.

O anchetă întreprinsă de redac
ția unui ziar vienez prezintă urmă
toarea întimplare: un speculant, 
pe nume Hans Haag, avînd 

turi cu 
„Raimund 
kler", care 
cută lucrări 
asfaltare, a închi
riat cinci aparta
mente intr-o ve

che clădire din Viena. 
lucrează cu muncitori
care, evident, au nevoie 
adăpost. Haag are grijă
aceasta. In camerele inchirlate au 
fost inghesuite cile 12 paturi. - Din 
această „afacere", Haag a realizat 
venituri lunare de aproape 480 030 
de șilingi. în cartierul Sievering, 
proprietarul unui magazin pentru 
desfacerea de băuturi spirtoase, 
Garda, s-a săturat să desfacă vinuri 
și și-a transformat localul in... 
„hotel" pentru muncitorii străini. 
Rezultatul 7 Realizează venituri a- 
preciabile, mult mai mari ■ decit 
înainte.

...La Gara de sud, un torent con
tinuu de călători urcă sau coboară 
scările de acces spre peroane. în 
holul mare, mai ales in orele de 
seară, grupuri de oameni rămin 
parcă in nemișcare. E locul prefe
rat de intilnire al muncitorilor 
străini din Viena. Aici se revăd 
după necazurile zilei, aici e spațiu 
mai 
voie,

De 
spre 
aici 
mult 
s-ar aduna, e insă permanent liniș
te. O liniște copleșită permanent de 
tristețe...

mult și se pot mișca mai. in 
aici e cald in zilele geroase, 
aici, drumul de fier pleacă 
satul sau orașul natal și tot 
cineva aduce poate o veste 
așteptată de acasă. Oriciți

Recent 
ța cartea 
trial", âl 
ques Bergier. expert juri
dic, familiarizat cu tehnica 
spionajului între concerne 
și întreprinderi, prezintă 
ultimele „realizări" in acest 
domeniu. Reproducem une
le pasaje semnificative din 
această lucrare : .

milioane dolari.
irosit’ ani de cercetări de 
laborator. Profitorul — o 
firmă italiană — a putut 
aduce noul medicament pe 
piață, chiar sub numele său 
initial, deoarece în Italia 
nu există pștente în dome
niul fabricării de medica
mente.

...Spioni și agenți nu vt-

la punct a unor produse 
noi cere investiții de mili
oane și o susținută muncă 
de cercetare. In țările oc
cidentale, întreprinderi care 
vor să intre în posesia se
cretelor concurenței pu» 
în joc sume considerabile 
în asemenea tranzacții, 
cecurile de milioane nu 
reprezintă o raritate.

timpul gravei crize economice 
1956 din Asturia. Prietenul 
aiți doi membri ai unei 
citorești mi-au povestit 
trecut lucrurile.

„La început au fost 
cunoscuți și cei mai curajoși tovarăși 
pentru a prezenta direcției cereri 
pentru îmbunătățirea securității mun
cii, ameliorarea hranei la cantină, 
haine de protecție corespunzătoare. 
Directorii au afișat multă aroganță, 
au declarat că revendicările noastre 
„nu sînt fondate" și ne-au sfătuit să 
nu facem „prostii". Atunci ne-am 
sfătuit și am hotărit să. declarăm gre
vă. în felul acesta grevele au devenit 
din nou o realitate în Spania. Ele 
sint desigur ilegale și. din punct de 
vedere juridic, echivalente cu delic
tul de rebeliune. Dar cînd mii de 
muncitori nu ies la lucru, nu este 
posibil să-i aduci pe toți în fața jus-

răspund cu 
cerințelor 
particulare.

Minimicrofonul instalat ■ 
în haina de seară este as
tăzi arhicunoscut Alți 
spioni ascund aparatele lor 
în gulerul de la cămașă 
Corsajul doamnelor, con
stituie. de asemenea, un 
loc preferat pentru- plasa-

sînt posibile și 
Pentru a spiona pe 
din oamenii lor de 
tură, doi agenți americani 
au transformat camera pe 
care o ocupau într-un ho
tel din Singapore într-un 
laborator electronic. Ei au 
supraapreciat însă rezisten
ța instalației ăleetrice. în 

■clipa în care au pus în
„>Pe o ploaie torențială. 

Instalați într-o mașină con
fortabilă, pe un platou go
laș din Scoția, s-au întîln't 
sir John, șeful unei cunos
cute întreprinderi, britani
ce, cu directorul general al 
unei alte firme activînd 
în același domeniu. Ei in
tenționau să discute despre. 
o eventuală fuziune a ce
lor două societăți și sperau 
să nu fie deranjați de mu
safiri nedoriți Planul a 
eșuat însă Pentru că în 
Rolls-Royce-ul lor fuseseră 
instalate. în prealabil, mi
crofoane cuplate-cu apara
te de înregistrat. Bursa, a 
intrat astfel imediat în po
sesia tuturor informațiilor-

într-o 
dere 
toare 
furat 
care 
preparării 
nou - un medicament ex
trem de eficace în comba
terea infecțiilor Firma a- 
preciază pierderea la 100

mare întreprih- 
americană. producă- 
de medicamente, s-a 
o cultură de bacterii, 
urma să servească 

unui antibiotic

nează. astăzi exclusiv secre
te de stat Pentru ei eco
nomia reprezintă un do
meniu toț atît de vast și 
atrăgător. Fără îndoială că 
în ultimii ani posibilitățile 
de a face spionaj au cres
cut simțitor, în primul rînd 
datorită dezvoltării electro
nicii. Și interesul față de 
realizările tehnico-științi- 
fice ale firmelor concuren
te a crescut considerabil, 
mai ales de cînd punerea

Nurnai în Statele Unite, 
pierderile suferite de di
verse întreprinderi ca ur
mare a spionajului indus
trial se cifrează anual la 
2—3 miliarde dolari Fa
bricanții 
tronice de interceptare 
observație fac 
sumînd zeci 
dolari anual 
mult, singurii 
erai) serviciile

de aparate elec 
Și 

afaceri în
de milioane 
Pînă nu de 
lor 
de spionaj ■ 

ale statului. Acum însă ei

rea diferitelor aparate de 
ascultat și înregistrat. En
glezii au construit un mi- 
nimicrofon cuplat cu un 
aparat de emisie minuscul , 
EI are dimensiuni atît de' 
mici, cit o pilulă, incit poa
te fi înghițit de victimă, 
fără să simtă acest lucru, o 
dată cu mîncarea. iar apoi 
transmite, ore întregi., dis
cuțiile duse de persoana 
respectivă.

în această îndeletniciră

funcțiune toate microfoa- 
nele și camerele secrete de 
luat vederi. lumina s-a 
stins în întreaga clădire 
Agenții au fost demascați, 
iar relațiile dintre Singa
pore și S U A s-au deterio
rat pentru un timp

In Japonia și Elveția 
există adevărate burse care 
fac comerț cu secrete eco
nomice întreprinderi care 
se intitulează „firme de 
consultare" își oferă „ser-

viciile" contra unor sume 
considerabile. In anumite 
Cercuri de industriași se 
vorbește chiar de o so
cietate pe acțiuni, specia
lizată în spionaj industrial, 
a cărei aetivitate este con- 
du.să de un centru de 
coordonare.

Trebuie subliniată însă 
și cealaltă latură a proble
mei — anume măsurile de 
contraapârare. In S.U.A. 
există cinci mari agenții, 
care trăiesc exclusiv din 
protejarea industriei împo
triva spionajului, cîștigînd 
fiecare milioane de dolari 
anual. Au fost puse în fa
bricație apărate și instala- 

menite să prevină 
Ast- 
bu- 

Ford

ții menite să 
spionajul industrial, 
fel, se apreciază că 
getul concernului 
pentru' măsuri' îrripotriva 
spionajului industrial ar fi 
echivalent cu bugetele ser
viciilor de spionaj și con- 
trașpionaj ale guvernului 
francez Uneori se ajunge 
chiar la o adevărată iste
rie a Contraspionajului și 
această- situație e ilustrată 
cel mai bine de faptul că 
la. Colegiul de stat din Ca
lifornia, de pildă, se. acor
dă titlul academic de— 
„contraspion industrial"

Toate aceste excrescențe, 
își încheie autorul conside
rentele. găsesc un extrem 
de' favorabil mediu de cul
tură în hățișurile acelei 
jungle care . se numește 
lupta de concurență.
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Prezentarea scrisorilor de acreditare 
președintelui Consiliului de Stat 

de către ambasadorul 
Republicii Democrate Vietnam 

Cuvîntările rostite
în discursul rostit cu această 

ocazie, după ce a transmis preșe
dintelui Consiliului de Stat, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, Marii 
Adunări Naționale, guvernului și 
poporului român cele mai cordiale 
și călduroase salutări din partea 
președintelui Ton Duc Thang, a 
Adunării Naționale, guvernului Re
publicii Democrate Vietnam și a 
poporului vietnamez, ambasadorul 
Nguyen Dang Hanh a spus :

„Poporul vietnamez ,a urmărit în 
mod constant și cu atenție con
struirea socialismului în România ; 
el se bucură în mod deosebit de 
succesele pe care poporul român 
le-a obținut și pe care le consi
deră drept o contribuție pozitivă 
la întărirea țărilor socialiste și la 
lupta comună pentru pace, inde
pendență națională, democrație și 
socialism. Poporul vietnamez urea
ză sincer poporului frate român să 
obțină succese și mai mari în dez
voltarea economiei și culturii, în 
ridicarea nivelului de trai, deve
nind în acest mod, pe zi ce trece, 
mai fericit, iar România din zi în 
zi mai prosperă.

Lupta poporului vietnamez îm
potriva agresiunii americane, pen
tru salvarea națională, a înregis
trat nș iri victorii în toate dome
niile. Forțele armate și populația 
Nordului au făcut să eșueze 
războiul de distrugere dus de Sta
tele Unite. Forțele armate și popu
lația Sudului sînt pe cale de a 
face să eșueze războiul local1'.

Ambasadorul R. D. Vietnam a 
spus, în continuare :

„Poporul vietnamez este profund 
atașat păcii, unei adevărate păci 
în cadrul unei independențe și 
libertăți reale. Soluția globală in 
10 puncte a Frontului Național de 
Eliberare ai Republicii Vietnamu
lui de, sud constituie baza corectă, 
rezonabilă și logică în vederea re
glementării problemei vietnameze. 
Aceasta este, de asemenea, o cale 
onorabilă care permite Statelor 
Unite să iasă din războiul din 
Vietnam".

Nici o forță — a spus ambasado
rul Nguyen Dang Hanh — nu poa
te să zdruncine hotărîrea de luptă 
a poporului vietnamez, nici o ame
nințare nu-1 poate face șă se înde
părteze de obiectivele sale nobile, 
cauza justă a poporului, vietnațnez 
va duce negreșit la o victorie 
glorioasă.
- în continuare, ambasadorul ti. D. 

Vietnam a arătat:
„în construcția socialismului și 

în lupta împotriva agresiunii ame
ricane, pentru salvarea națională, 
poporul vietnamez a beneficiat de 
ajutorul și sprijinul călduros al 
Partidului Comunist Român, al 
Marii Adunări Naționale, al guver
nului și poporului României. Per- 
miteți-mi să exprim cu această 
ocazie sincera recunoștință a po
porului vietnamez, a Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, a 
Adunării Naționale și a guvernu
lui Republicii Democrate Vietnam 
pentru acest ajutor prețios.

Poporul vietnamez și guvernul 
Republicii Democrate Vietnam 
s-au străduit întotdeauna, din 
toate puterile, să consolideze și să 
dezvolte solidaritatea, prietenia și 
cooperarea frățească dintre cele 
două țări ale noastre, pe baza 
marxism-leninismului și interna
ționalismului proletar".

Exprimîndu-și hotărîrea de a de
pune toate eforturile pentru a con
tribui la întărirea solidarității și 
prieteniei dintre poporul vietnamez 
și poporul român, ambasadorul Re
publicii Democrate Vietnam, în în
cheiere, a spus :

„Fie ca poporul român, sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân, să obțină noi succese, și mai 
mari, în construirea socialismului 
în România.

Fie ca solidaritatea militantă și 
cooperarea frățească dintre Repu
blica Democrată Vietnam și Repu

(Urmare din pag. I)vremea
Ieri în țară : Vremea s-a men

ținut umedă, cu cerul mai mult 
acoperit. A nins temporar în Ol
tenia și Muntenia și izolat în 
Transilvania și Moldova. Vîntul 
a suflat în general slab, cu unele 
intensificări din sectorul nordic. 
Temperatura la ora 14 oscila în
tre minus 9 grade la Suceava și 
Dorohoi și plus 2 grade lâ Bozo- 
vici. în Banat, Transilvania, nor
dul Moldovei și zona de munte, 
local, s-a semnalat ceață și chi
ciură. In București : Vremea a 
fost umedă, cu cerul acoperit. A 
nins temporar. Vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit. Tempera
tura maximă a fost de minus 3 
grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 28, 29 și 30 decembrie. In țară : 
Vremea va continua să se încăl
zească în prima parte a inter
valului, apoi se va răci ușor. Ce
rul va fi mai mult acoperit. Vor 
cădea precipitații temporare. Vînt 
potrivit, cu intensificări de 
scurtă durată din sectorul estic, 
la sfîrșitul intervalului. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse 
între minus 12 și minus 2 grade, 
iar maximele vor oscila între mi
nus 7 și plus 3 grade. Ceață lo
cală. In București : Vreme în 
curs de încălzire la începutul in
tervalului, apoi se va răci ușor. 
Vor cădea precipitații temporare.

LOTO
EXTRAGEREA I : 69 4 15 56 89 41 

18 48 64 72 90 21. Fond de premii : 
449 918 lei. EXTRAGEREA A I.l-A : 
8 46 88 20. Fond de premii : 239 827 

blica Socialistă România să se 
consolideze și să se dezvolte pe zi 
ce trece".

în răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, mulțumind sincer pen
tru urările transmise și aprecie
rile la adresa realizărilor poporu
lui român, a adresat, totodată, din 
partea Consiliului de Stat, Marii 
Adunări Naționale, guvernului Re
publicii Socialiste România și a 
poporului român un cald salut to
vărășesc și cele mai bune urări 
președintelui Ton Duc Thang, A- 
dunării Naționale, guvernului Re
publicii Democrate Vietnam și în
tregului popor al Vietnamului eroic, 
care luptă cu succes împotriva 
agresiunii S.U.A.

în cuvîntul • său, președintele 
Consiliului de Stat a arătat:

„Lupta dreaptă a poporului viet
namez pentru independență, liber
tate și reunificarea patriei se bucu
ră de simpatia caldă și sprijinul 
multilateral al oamenilor muncii 
din țara noastră. Poporul român 
condamnă cu fermitate politica a- 
gresivă a cercurilor imperialiste 
din S.U.A., linia lor spre prelungi
rea războiului din Vietnam.

Susținînd neabătut dreptul im
prescriptibil al fiecărui popor de 
a-și hotărî singur propriul destin, 
conform voinței și aspirațiilor sale 
naționale, fără nici un amestec din 
afară, poporul român își alătură 
glasul tuturor celor care cer înce
tarea agresiunii din Vietnam, res
pectarea independenței și suvera
nității poporului vietnamez.

Considerăm că programul con- 
stînd din zece puncte prezentat de 
guvernul revoluționar provizoriu 
al Republicii Vietnamului de sud 
și Frontul Național de Eliberare 
oferă o bază realistă pentru regle
mentarea problemei vietnameze. în 
vederea soluționării pașnice a con
flictului din Vietnam, este necesar 
ca Statele Unite ale Âmericii* să-și 
retragă toate trupele, să se asigure 
formarea unui guvern de coaliție, 
care să permită dezvoltarea demo
cratică, independentă a Vietnamu
lui de sud.

Partidul Comunist Român șl gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia, poporul nostru, dînd o înaltă 
prețuire luptei poporului frate 
vietnamez, își reafirmă deplina so
lidaritate cu cauza sa nobilă, ho
tărîrea de a-i acorda și în viitor 
întregul sprijin și ajutor material, 
moral și politic, pînă cînd se va 
pune capăt agresiunii împotriva 
Vietnamului".

Președintele Consiliului de Stat 
a subliniat:

„îmi exprim încrederea că rela
țiile frățești dintre Republica So
cialistă România și Republica De
mocrată Vietnam se vor dezvolta 
și întări continuu, pe baza princi
piilor marxism-leninismului și in
ternaționalismului proletar, spre 
binele popoarelor noastre, al uni
tății și coeziunii țărilor socialiste 
și a întregului front antiimperia- 
list, al cauzei păcii și progresului 
în lumea contemporană".

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România a 
urat ambasadorului Nguyen Dang 
Hanh deplin succes în misiunea 
încredințată, asigurîndu-1 de tot 
sprijinul și deplina înțelegere din 
partea Consiliului de Stat, a gu
vernului Republicii Socialiste Ro
mânia și a sa personal.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire 
cordială, tovărășească cu ambasa
dorul Nguyen Dang Hanh.

La solemnitatea prezentării seri-: 
sorilor de acreditare și la convor
bire au participat Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, și George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Ambasadorul Republicii Demo
crate Vietnam a fost însoțit de 
membri ai ambasadei.

Oare poate exista satisfacție mai 
mare pentru un scriitor decît măr
turisirea unuia dintre cititorii săi 
care n-a putut să doarmă toată noap
tea, după ce i-a parcurs cartea?... 
Dar cînd recunoaște că lectura ace
lei cărți i-a influențat pur și simplu 
destinul ?

Nu știu dacă o carte poate să trans
forme, dintr-odată, un om oarecare, 
intr-un viteaz, sau intr-un stint, chiar 
dacă în acea carte e vorba de d’Ar
tagnan sau de Alioșa Karamazov. 
Dar sînt convins că o carte1 îl. poate 
face pe un om oarecare să viseze 
la vitejie și la perfecțiune, și aceas
ta e enorm pentru omenire. Mi se 
pare inutil să adaug că visul de vite
jie și de perfecțiune al cititorului 
poate să fie reacția lui firească la 
lectura unor cărți in care nu există 
eroi ca d’Artagnan și Alioșa,. ci toc
mai contrariile lor. E tot un mod de 
a pleda pentru permanența funcției 
educative a literaturii, prin inversa
rea datelor.

Poate toate acestea pot părea la 
un moment dat argumente oarecum 
„lipsite de eleganță" prea simple, în 
teza pe care o susținem. Valoarea 
lor însă e incontestabilă. Cine poate 
să-i numere pe cei care au declarat, 
asurzitor, că, fără să fi citit cutare 
sau cutare carte, viața lor ar fi avut 
alt curs ? începînd cu marele Cezar 
și termin’nd cu un anonim absol
vent al politehnicii.

în afară de această influență di
rectă, acceptată a literaturii, care 
se poate referi atît la „Scrisoarea a 
III-a“, cit și la „Mara“, la „Frații 
Jderi", la „Răscoala", mai există o

Primirea la C.C. al P.C.R. 
a delegației de activiști 

ai Asociației de prietenie 
sovieto-română

Vineri, 26 decembrie, tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
împreună cu tovarășul Mihai Mari
nescu, membru al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, a primit delegația de activiști 
ai Asociației de prietenie sovieto- 
română, formată din G. Sotnikov, 
adjunct al ministrului industriei con
strucției de mașini grele, energetice 
și transport al, U.R.S.S., prim-vice- 
președinte al A.P.S.R., conducătorul

★

Cu prilejul vizitei In țara noastră 
a delegației Asociației de prietenie 
sovieto-română, condusă de G. G. 
Sotnikov, adjunct al ministrului in
dustriei construcției de mașini grele, 
energetice și transport al U.R.S.S., 
prim-vicepreședinte al asociației, vi
neri după-amiază, însărcinatul cu a- 
faceri' ad-interim al Uniunii Sovie
tice la București, V. S. Tikunov, a

A apărut reVista

„LUPTA DE CLASĂ"
nr. 12/1969

/
Revista are următorul cuprins : 

„Creație și spirit militant în știin
țele sociale" de PETRU BERAR ȘI 
ION MITRAN ; „Activitatea de 
partid în industrie și cercetarea so
ciologică" de ST. ANTONIU și D. 
CRISTEA ; „Productivitate-eficien- 
ță" de FLORIN BURTAN ; „As
pecte mai puțin cercetate în dome
niul investițiilor" de C. IACOBO- 
VICI-BOLDIȘOR ; „Economiile 
bănești ale populației și procesul 
reproducției" de MIRCEA PO- 
POVICI ; „Inflația : o trăsătură do
minantă a economiei capitaliste 
contemporane" de COSTIN C. KIRI- 
TESCU.

Centenarul nașterii lui V. I. 
Lenin : „Editarea operelor lui 
V. I. Lenin în România" de ION 
SIMION.

Sociologie și investigație socială : 
„Integrarea socială a absolvenților 
invățăniintului superior" de .1. 
ALUAȘ, N. KALLOS, A. ROTH și 
T. ROTARIU.

mai reușita 
la magazi- 
și desface- 

Industriei

La magazinul

Unele dintre cele 
confecții le găsiți 
nele de prezentare 
re ale Ministerului 
Ușoare. Unde anume? în Bucu
rești, la magazinele „Confec
ția" din Calea Victoriei, colț 
cu strada Doamnei, „Trei ur
suleți" din str. Doamnei 9 și 
„Arta modei" din str. Berzei

100, precum și la magazinele 
din Brăila (str. Republicii 41), 
Cluj (str. 30 Decembrie 2), Cra
iova (str. Unirii 21), Focșani 
(bd. Republicii 73), Iași (str. 
Ștefan cel Mare 13), Oradea 
(bd. Republicii 9), Sibiu (Piața 
Republicii 5), Vaslui (str. Pri
măverii 11—13).

„Trei ursuleți"
Foto : M. Cioo

H IU iiH
alta, care amintește despre ceea ce 
spunea cineva în privința limbii la
tine : nu e necesar s-o știi, e de a- 
juns dacă ai uitat-o.

Literatura nu e formată numai 
din epopee, din epică, din revărsări 
tumultuoase, așa cum muzica nu e for
mată numai din simfonie sau operă. 
Există și în -literatură ceea ce ar 
corespunde în muzică liedului, so

dintre coperți"
nu poate ti amăgitor

natei,. cvartetului de coarde, muzi
cii de cameră. Alături de Balzac e- 
xistă Rilke, altături de Faulkner e- 
xistă Lampedusa, alături de Goga 
există Blaga și Barbu, a’ături de Re- 
breanu există Mateiu Caragiale, și 
fără oricare din ei literatura și oa
menii ar fi mai săraci spirituali
cește. Uităm multe cărți, uităm 
mulți autori Dar cîndva, înălțimea 
lor și efortul de a înțelege emoția, 
uimirea și fiorul cu care rămîneam 
după lectură ne îmbogățeau, fără 
să știm, sensibilitatea. Aici nu mai 
putem deosebi cuantele de influen- 

delegației, și I. Voronțov, secretar 
responsabil al A.P.S.R., care, la in
vitația Consiliului General A.R.L.U.S., 
se află în țara noastră pentru sem
narea planului de colaborare dintre 
cele două asociații pe anul 1970.

La primire, care a decurs într-o 
atmosferă cordială, tovărășească, a 
participat Mihail Roșianu, membru 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului General A.R.L.U.S.

A participat, de asemenea, V. S. 
Tikunov, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al U.R.S.S. la București.

★

oferit un cocteil in saloanele am
basadei.

Au participat Mihail Roșianu, 
președintele Consiliului General 
A.R.L.U.S., Vasile Vlad, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., membri ai Bi
roului Consiliului General al aso
ciației, activiști A.R.L.U.S., funcțio
nari superiori din M.A.E., oameni 
de artă și cultură.

(Agerpres)

Pagini de istorie : „Considerații 
privind activitatea unor partide 
politice din România între anii 
1918—1921“ de MIRCEA MUȘAT.

Note : „O interpretare vulgari
zatoare a gîndirii Iui Simion Me
hedinți" de A. CRIȘAN ; „Dreptul 
internațional — obiect de cerceta
re științifică" de I. CLOȘCA.

Critică și bibliografie : „Cartea 
de sociologie în 1969“ de Z. OR- 
NEA ; „Români în Rezistența fran
ceză" de ION BABICI ; „O replică 
«sfidării americane»" de GH. 
CIULBEA.

Revista revistelor : Amfiteatru : 
Dialogul umanismelor ; îndrumă
torul cultural : Educația științifică 
a maselor (P.B.) ; Studii și cerce
tări juridice : Actualitate temati
că (I. GORGĂNEANU).

Revista mal cuprinde și un su
mar al articolelor apărute în tot 
cursul anului 1969.

O H iS
ță, dar personalitatea noastră, în 
expresia și esența ei, datorează foar
te mult și celor uitați...

Iată de ce nu pot crede în litera
tura gratuită, atemporală, apolitică, 
în literatura fără destinație, fără 
vector în literatura care ignorează 
cititorii. Pentru că sînt și asemenea 
scriitori care strigă din înaltul ceru
lui : nu mă interesează nimeni și ni

mic ; scriu pentru mine. Dar asta 
naște un silogism care nu-și împacă 
de.oc datele : dacă scrii exclusiv 
pentru tine, dt ce trebuie să mai 
scrii ?... Sau, ca să spunem lucruri
lor pe nume : de ce trebuie să mai 
publici ?.. Cine se adresează citito
rului are o datorie elementară : să-I 
resnecte. Adică să-i respecte- limba, 
pudoarea, sănătatea și credințele. Ig
norarea cititorului poate să se dato
reze și altei cauze, mai terestre, mai 
omenești ; teama de el. In cele mai 
multe cazuri, scriitorii aceștia per
sonali și neînțeleși recurg la farsă

Delegația
Partidului Comunist Român 

s-a întors de la Roma
Vineri s-a înapoiat de la Romă 

delegația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., care, la in
vitația Partidului Socialist Italian, a 
făcut o vizită în Italia.

Din delegație au făcut parte to
varășii Roman Moldovan, membru 
al C.C. al P.C.R., și Ștefan Andrei, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru al

întoarcerea delegației de activiști
ai P.C.R. din

Vineri dimineață s-a înapoiat în 
Capitală delegația de activiști ai 
P.C.R., condusă de tovarășul Bujor 
Sion, șef de secție la C.C. al P.C.R., 
care, la invitația Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, a făcut o vizită 
de schimb de experiență în această 
țară.

Liceului nr. 3 din Oradea i s-a atribuit 
numele de „Alexandru Moghioroș"

Vineri dimineața, la Liceul nr. 3 
din Oradea a avut loc o solem
nitate în cadrul căreia s-a atribuit 
acestui liceu numele de „Alexandru 
Moghioroș", în semn de prețuire a 
memoriei celui care a fost unul din 
vechii militanți ai mișcării comu
niste și muncitorești din țara noas
tră, activist de frunte al partidului și 
statului nostru socialist.

La solemnitate au participat Ni
colae Pantea, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular județean Bihor, 
Ștefan Szanto, prim-secretar al Co
mitetului municipal de partid, pri
mar al municipiului Oradea, membri 
ai familiei lui Alexandru Moghioroș, 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

Despre personalitatea și activita
tea lui Alexandru Moghioroș au 

(Urmare din pag. I)

premii pentru economii de combusti
bil și anvelope. Muncitorii din activi
tatea portuară primesc în continuare 
premii și pentru reducerea timpului 
de, staționare, a navelor, la .operațiu
nile .de. încărcare-descărcâfe,
iDe asemenea, ca și în celelalte ra

muri ale economiei naționale, și lu
crătorii din transporturi beneficiază 
de sporul lunar pentru vechime ne
întreruptă în aceeași unitate. Pentru 
muncitorii, mecanicii de locomotivă 
și personalul operativ din exploata
rea căilor ferate, care prin munca 
pe care o desfășoară participă în mod 
direct la siguranța circulației, se 
prevede acordarea în continuare a 
sporului de vechime după impiinirea 
unui an de muncă. Cota lunară de 
spor pentru vechimea neîntreruptă 
în aceeași unitate atribuită acestor 
salariați este la nivelul celei apro
bate minerilor care lucrează în sub
teran și este superioară cotei _ din 
celelalte ramuri ale economiei. De 
aceleași prevederi se bucură și mun-

Cronica
SOSIREA MINISTRULUI PENTRU 
ENERGETICA ȘI COMBUSTIBIL AL 

R. P. BULGARIA
La. invitația ministrului energiei 

electrice. Octavian Groza, vineri a 
sosit în Capitală Konstantin Popov, 
ministru pentru energetică și com
bustibil al R. P. Bulgaria, însoțit de 
Ivan Nedev, prim-adjunct al minis
trului comerțului exterior, și un 
grup de specialiști.

Cei doi miniștri vor avea convor
biri cu privire la dezvoltarea legătu
rilor dintre România și Bulgaria în 
domeniul energeticii.

■fc
Vineri a avut loc în Capitală ple

nara Asociației generale a vînători- 
lor și pescarilor sportivi. Ordinea 
de zi a actualei plenare a cuprins 
prezentarea dării de seamă a Comi
tetului executiv privind realizările 
planului pe 1969 și măsurile ce ur
mează a fi luate pentru desfășurarea 

@ @ & E3
și la escrocherie. literară în căutarea 
unei profesiuni. Dacă merge, mer
ge ; dacă nu, nu... Unii n-au chema
re, alții n-au putere Nu pot răzbi 
decît prin epatări trecătoare, pe 
care de .altfel le profesează. Există 
din aceștia în toate țările. Unii chiar 
sînt publicați, ba fac și modă cîțiva 
ani. Pe urmă intră în acea neiertă
toare uitare. Și la noi sînt cîteo- 
dată publicați, chiar dacă nu fac 
modă. Da: știu să-și transforme căr
țuliile în fișe de credit nelimitat. Pă
catul cel mare e că încearcă să dea 
lecții de literatură și găsesc pe cite 
cineva care îi ia în serios. Altmin
teri n-ar fi grav.

Alături de asemenea „autori" aso- 
ciali, mai profezează în literatura 
contemporană a lumii și alții, mult 
mai periculoși, un fel de răufăcători, 
ale căror cărți demonstrează ade
seori, din păcate în sens negativ, in
fluența literaturii asupra oameni
lor. E vorba de autorii acelei lite
raturi ne^re, brutale, violente, care 
elogiază fie și indirect, viciile și ab
jecțiile din om Tineretul, mai ales, 
este supus în numeroase țări presiu
nii acestei literaturi netaste Noi, 
cei care sintem convinși de rolul 
și influența literaturii asupra citi
torului. trebuie să acționăm împotri
va colportării acestui flagel. Dar asta 
nu se poate fare prin simple vorbe, 
ci prin înlocuirea acestor cărți cu 
altele ale noastre, cărți care să răs
pundă întrebărilor care-l trămîntă 
într-adevăr pe țînărul epocii con
temporane cărți care să slujească 
destinul real, destinul pozitiv, des
tinul nobil al literaturii. în relațiile 
sale cu fratele nostru. cititoruL

Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass și Ion Cîrcei, șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

★
La plecarea din Roma, pe aeropor

tul „Leonardo da Vinci", delegația 
P.C.R. a fost condusă de Luciano de 
Pascalis, membru al Direcțiunii P.S.I., 
șeful secției internaționale, și Gianni 
Finocchiaro, membru al C.C. al P.S.I. 
Erau prezenți, de asemenea, Iacob 
lonașcu, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Roma, și mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)

.S.F. Iugoslavia
La- sosire, în Gara de Nord, dele

gația a fost întîmpinată de tovarășii 
Aldea Militaru, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Ion Cumpănașu, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., de 
activiști de partid.

Era prezent Iso Njegovan, amba
sadorul Iugoslaviei la București.

(Agerpres)

vorbit prof. Francisc Fodor, directo
rul liceului, Iosif Geczo, membru al 
Biroului Comitetului județean 
P.C.R. Bihor, Gheorghe Suciu, secre
tar al Comitetului municipal de par
tid Oradea, elevele Olimpia Marc și 
Ana Szagra.

Pe frontispiciul clădirii a fost așe
zată emblema cu denumirea : Li
ceul de cultură generală „Alexandru 
Moghioroș".

Prin hotărîri ale C.C. al P.C.R. și 
Consiliului de Miniștri, pentru e- 
ternizarea memoriei lui Alexandru 
Moghioroș, numele său va fi atri
buit, de asemenea, școlii generale de 
10 ani nr. 2 din Salonta, județul 
Bihor, unor străzi din București, 
Cluj și Brașov și se vor așeza busturi 
în municipiile București și Oradea. 

(Agerpres)

citorii din activitatea portuară — 
docheri, conducători de utilaje și o- 
peratori de dane.

Se mențin, de asemenea, unele 
sporuri, cum ar fi cel pentru navi
gație fluvială pe timp de noapte, 
pentru zboruri în condiții deosebite, 
pentru lucrări sub apă și altele.

Introducerea noului sistem de sa
larizare și majorarea salariilor va 
constitui pentru ceferiști și ceilalți 
lucrători clin transporturi un nou și 
puternic stimulent pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor trasate de 
partid și de stat în domeniul 
creșterii volumului de transpor
turi, al productivității muncii, în con
dițiile utilizării mai eficiente a mij
loacelor de transport și ale sporirii 
siguranței circulației. în același timp, 
va contribui la mobilizarea tuturor 
celor ce-și desfășoară activitatea în 
această ramură deosebit de impor
tantă, la asigurarea și satisfacerea în 
mai bune condiții a nevoilor de 
transport ale economiei naționale în 
plină dezvoltare.

(Agerpres)

zilei
KQHBESSS&Bi

acestei activități în anul 1970, proiec
tul de buget pe anul viitor, aproba
rea criteriilor pe baza cărora filia
lele vor trece pe principiul gospodă
ririi proprii, și unele măsuri organi
zatorice în legătură cu asigurarea 
hranei pentru fondurile cinegetice în 
actuala iarnă. înfățișînd activitatea 
desfășurată de asociație, în perioada 
respectivă, președintele A.G.V.P.S., 
Tiță Florea, a subliniat necesitatea 
acordării în continuare a unei atenții 
sporite îngrijirii și dezvoltării fondu
lui de vînătoare și pescuit, creării de 
condiții cît mai bune pentru practi
carea în masă a vînătorii și pescuitu- ■ 
lui sportiv.

(Agerpres)

Cu ocazia 
revelionului 

Trageri speciale 
la LOTO 

și PRONOEXPRES
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport organizează în ziua 
de 1 ianuarie 1970 concursul 
Pronoexpres al revelionului, 
iar în ziua de 2 ianuarie 1970 
tiagerea Loto a revelionului, 
care atribuie participanților 
premii în autoturisme, excursii 
și bani.

Participînd la tragerile Loto 
și Pronoexpres ale Revelionu
lui 1970 puteți cîștiga în nu
măr NELIMITAT : excursii în 
Japonia (Expo ’70), Mexic 
(cu prilejul Campionatului 
mondial de fotbal 1970), Italia, 
turul Bulgariei, turul Austriei, 
Belgrad-Budapesta, Sofia și 
autoturisme : Dacia 1 â00, Da
cia 1 100, Moskvici 408 cu 4 
faruri și radio, Skoda 1 000 
MB, Trabant 601 și numeroase 
premii în bani. Amănunte la 
agențiile Loto-Pronosport.

ULTIMA zi pentru procura
rea biletelor, miercuri 31 de
cembrie 1969.

teatre
O Filarmonica de stat „George E- 
nescu“ (la Ateneul Român) : Concert 
simfonic — 20. Dirijor : Mircea Cris- 
tescu. Soliști : Valentin Gheorghiu, 
Ștefan Gheorghiu și Cătălin Ilea.
© Opera Română : Boema — 19,30.q Teatrul Național „I. L. Caragiale* 
(sala Comedia) : Coana Chirița —
19,30 ; (sala Studio) : Al patrulea a- 
notimp — 19,30.
© Teatrul de comedie : Ucigaș fărl 
simbrie — 20.
O Teatrul f,Lucia Sturdza Bulandra’ 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu) : 
Sfîntul Mitică Blajinu — 20 ; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Transplanta
rea inimii necunoscute — 15,30 ; Vi
raj periculos — 20,30.
© Teatrul „C. I. Nottara*4 (sala Ma- 
gheru) : Ce scurtă e vara — 19,30 ; 
(sala Studio) : Viziuni flamande — 
20. |
0 Teatrul Mic : Tango — 10,30 j
Prețul — 20.
© Teatrul Giuleștl : Comedie cu ol
teni — 10 ; Pălăria florentină —
19,30.
© Teatrul „Ion Creangă" : Adresan- 
ții necunoscuți — 10 ; Cocoșelul ne
ascultător — 16.
© Teatrul evreiesc de stat : Mazel- 
tov ! — 20.
G Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Cafeaua cu lapte 
de adio — 19,30 ; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Nicuță la Tănase
— 19,30.
© Teatrul de revistă șl comedie „Ion 
Vasilescu" : Floare de cactus — pre
mieră — 19,30.
q Ansamblul artiștic al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor : Prezentare de 
prime audiții — 19,30.
• Circul de stat: Rapsodia suedeză
— 16 ; 19,30.

cinema
© Bătălia pentru Roma (aipbele se
rii) : PATRIA — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20. 
O Valea păpușilor : FESTIVAL —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 13,45 ; 21,15, ME
LODIA — 8,30 ; 11 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 : 
21, MODERN — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, CINEMATECA (sala U- 
nion) — 10 ; 12,30.
G Prieteni fără grai : REPUBLICA
— 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21. 
© Băieți în haine de piele : VICTO
RIA — 8,45 ; 11 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45.
0 Winnetou în Valea morțli : BUCU
REȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18,45 ; 21, 
FAVORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30, FEROVIAR — 9 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Taina leului : LUCEAFĂRUL — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
© Intr-o seară, un tren... : CAPITOL
— 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21. 
0 Femeia îndărătnică : CENTRAL —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FLO- 
REASCA — 9,30 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,30, 
GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e Tinerețe fără bătrînețe : LUMINA
— 9,15—15,45 în continuare ; 18,15 ;
20,30.
© Program pentru copil : DOINA — 
9—16 în continuare.
0 Baladă pentru Măriuca î DOINA —
18,15 ; 20,30.
© 101 dalmațieni TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.'
o Războiul domnițelor : EXCELSIOR
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,
AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30.
© Blow-up : GRIVIȚA — 9—13,30 în 
continuare ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
0 Să trăim pînă luni : VIITORUL —
18.
O Lupii albi î ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
© Căldura : BUZEȘTI — 15,30 ; 18 l
20.30.
0 Păpușa : DACIA — 8.15—20 în con
tinuare.
0 Noile aventuri ale răzbunătorilor x 
BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30. PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,30.
© Frații Karamazov : UNIREA —
19.
O O chestiune de onoare : UNIREA 
—■ 15,30.
© Beru și comisarul San Antonio : 
LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,30, FERENTARI
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
G Corabia nebunilor : DRUMUL SĂ
RII — 15,30 ; 19.
G Morții rămîn tineri : COTROCENI
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
© In împărăția leului de argint x 
VOLGA — 9—15,45 în continuare :
18.15 ; 20,30, ARTA — 9,15—15,45 ÎD 
continuare ; 18,15 ; 20,30.
© Stelele din Eger : CRINGAȘI —
15.30 ; 19.
© My fair lady : GLORIA — 9 ; 12,30 :
16.15 ; 19,45.
0 Vă place Brahms ? : MIORIȚA —
9.30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, TOMIS — 
9—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
© Alexandru cel fericit : MOȘILOR —
15.30.
© Sezon mort : MOȘILOR — 19.
O Viridiana : POPULAR — 15,30 ; 18 i
20.30.
0 Cînd se aud clopotele x MUNCA
— 16 ; 18 ; 20.
O La nord prin nord-vest x FLA
CĂRA — 15,30 ; 19.
© Contesa Cosei : RAHOVA — 15,30 ; 
19.-
0 Mîna cu briliante : PROGRESUL 
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Baltagul : COSMOS — 15,30 ; 18 l 
20,15.
O Război și pace : (seriile III șl IV) x 
VITAN — 15 ; 19,30.

t V

PROGRAMUL I

17,00 Deschiderea emisiunii. Emisiu
nea în limba germană. 18,00 — Pauză. 
18,05 „Cheia orașului" — emisiune 
concurs pentru tineret. Participă e- 
chipele reprezentative ale orașelor 
Constanța și Ploiești. Transmisiune 
de la Ploiești. Prezentator Mihai Flo
rea. 19,00 Telejurnalul de seară. 19,30 
Reflector. Retrospectivă săptămînală. 
19,45 Tele-enciclopedia. 20,40 Micro- 
avanpremieră. 20,45 Film serial „Răz
bunătorii". „Martor mincinos". 21,35 
Tele-cine-recital nr. 1 — emisiune 
distractivă de Radu Anagnoste și 
Paul Urmuzescu. 22,35 Dimensiuni 
contemporane. Reportaj filmat de 
Radu Marian. 22,45 Telejurnalul de 
noapte. Telesport. 23,20 „Cu lăutarii 
după mine". Cîntece de petrecere in
terpretate de Gică Petrescu și Ionel 
Budișteanu. 23,45 închiderea emisi
unii programului I.

PROGRAMUL II

19,45 Seară de teatru. „Căsătorie cu 
de-a sila" de Moliăre. în distribuție : 
Ștefan Mihăilescu-Brăila, Dem Rădu- 
lescu, Mihai Fotino, Dumitru Dunea, 
Dorina Lazăr, Mihai Heroveanu, Ște
fan Tapalagă, Marius Pepino. 20,45 
Seara melomanului. întîlnire cu ba
ritonul David Ohanesian. 21,10 Film 
serial „Noile aventuri ale căpitanului 
Kloss". Episodul II — „în numele le
gii" 22,00 închiderea emisiunii pro
gramului IL



In primele 10 luni ale anului 1969, îrt Statele Unite au avut loc 5 000 de greve, mai multe decît în cursul între
gului an precedent. Dintre acestea, greva celor 75 000 de docheri de pe coasta estică a Statelor Unite a 
durat peste 100 de zile, iar greva celor 150 000 de muncitori de la compania „General Electric" continuă de
peste două luni. în fotografie : Ciocnire între poliție și pichete de greviști în faja porfilor uzinei din Lynn 

(Massachusetts) a concernului „General Electric"

Lucrările Comisiei mixte 
româno-iugoslave 

de colaborare economică

PERU

PREȘEDINTELE ȚĂRII A 
PRELUAT CONTROLUL

ASUPRA ARMATEI
LIMA 26 (Agerpres). — Guver

nul peruvian a hotărît trecerea sub 
controlul direct al președinției re
publicii a Comandamentului comun 
al forțelor armate. Decretul pre
vede că, în caz de război, comanda 
supremă a armatei va fi preluată 
de președintele țării.

în baza acestei măsuri, președin
tele Republicii Peru va controla 
de acum înainte în mod direct 
forțele armate terestre, navale și 
aeriene, măsurile de planificare și 
coordonare militară, precum și for
țele auxiliare (poliția).

agențiile de presă transmit:
Libia nu va pSăli compen

sații pentru instalațiile ba
zei Wheelus ce nu VOT Putea 
transferate în S.U.A. — a declarat 
Abdel Salem Galoud, șeful delegației 
libiene la recentele negocieri dintre 
cele două țări. „Aceste instalații, a 
spus el, vor rămîne proprietatea po
porului libian". După cum s-a anunțat, 
negocierile americano-libiene în pro
blema bazei aeriene Wheelus s-au în
cheiat cu un acord privind lichidarea 
bazei și retragerea trupelor americane 
din Libia pînă la 30 iunie 1970.

Conducta petrolieră ce 
leagă Tanzania și Zambia 
a fost dinamitată un grup de

Sentință 
de condamnare 

în procesul militantei 
nord~irlandeze 

Bernadette Devlin
Luptătoarea nord-irlandeză 

pentru drepturi civile și cea mai 
tinără deputată a Camerei Co
munelor britanice, Bernadette 
Devlin, acuzată de incitare la 
rebeliune, a fost condamnată de 
tribunalul din Londonderry la 
șase luni închisoare. In timpul 
procesului, care, a durat cinci 
zile, Bernadette Devlin a res
pins acuzația. In baza unei cau
țiuni de 250 de lire sterline șl 
avînd în vedere că Devlin a îna
intat recurs împotriva sentinței, 
executarea pedepsei a fost ami- 
nată. Bernadette Devlin, care in 
august anul acesta, in timpul 
ciocnirilor singeroase din Irlan
da de nord, a participat activ la 
luptele de baricade din London
derry, a fost întimpinată cu o- 
vafii la ieșirea din tribunal de 
către adepții ei. Mulțimea a in
tonat cintece ale mișcării pen
tru drepturile civile.

Deși deputată a parlamentului 
britanic, B. Devlin a putut fi 
condamnată deoarece, potrivit 
legilor in vigoare in Anglia, 
membrii Camerei Comunelor se 
bucură de imunitate doar in ca
zul unor procese de calomniere 
care sînt intentate împotriva lor 
pe baza declarațiilor făcute in 
parlament. Pentru delictele co
mise în afara parlamentului, ei 
pot însă fi trași la răspundere 
în fața unei instanțe judecăto
rești.

franța Un prim bilanț 
ai planului de redresare
economică

PARIS 25. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, transmite : 
Rezultatele economice și financiare 
ale anului 1959 și, în special, ale ce
lui de al doilea semestru al anului, 
care a fost marcat prin planul de 
redresare financiară, se concretizea
ză — așa cum remarca Giscard 
d’Estaing, ministrul economiei și fi
nanțelor — prin următoarele ele
mente : deficitul exterior nu mai 
este decît de 3 la sută față de 14 
la sută cît era cu șase luni în urmă ; 
după devalorizare,. Franța a cîștigat 
470 milioane dolari și a rambursat, 
în aceeași perioadă, 720 milioa
ne | creșterea prețurilor a fost 
în semestrul al doilea inferioară 
celei din prima jumătate a anului i 

sabotori neidentificați — s-a anunțat 
vineri în capitala tanzaniană, Dar es 
Salaam. In urma exploziei, ce s-a pro
dus pe teritoriul Tanzaniei, la aproxi
mativ 300 kilometri de frontiera cu 
Zambia, conducta a fost grav avariată, 
iar transportul petrolului a fost sistat. 
Oficialitățile tanzaniene au deschis o 
anchetă în vederea elucidării împre
jurărilor în care a avut loc explozia.

Turneul vicepreședinte
lui S.U.A. în zona Pacificu
lui și în Asia. Vicepreședintele 
S.U.A., Spiro Agnew, a părăsit vineri 
Washingtonul îndreptîndu-se spre Ha- 
wai, prima escală a turneului său de 
peste trei săptămîni prin zona Pacifi
cului și Asia. Vicepreședintele va vizita 
Filipinele, Taivanul, Tailanda, Nepalul, 
Afganistanul, Malayezia, Singapore, 
Indonezia, Australia și Noua Zeelandă.

încă o victimă a atenta
tului de la Milano, cultivato
rul Angelo Scaglia, în vîrstă de 61 de 
ani, a murit vineri, la un spital din 
oraș, în urma rănilor grave provocate 
de bomba explodată în momentul în 
care el se afla în fața unuia dintre 
ghișeurile Băncii Naționale a Agricul
turii. Decesul lui Scaglia face ca nu
mărul victimelor atentatului să se ri
dice la 15. Se știe că explozia a pro
vocat, de asemenea, rănirea a peste 
90 de persoane.

Transplantare triplă. ° 
echipă de chirurgi de la spitalul din 
New York a realizat o operație de 
transplantare a inimii și plămînilor 
unui pacient suferind de emfizem 
pulmonar. Un purtător de cuvînt al 
spitalului new-yorkez a precizat că este 
pentru prima oară cînd se execută o 
asemenea transplantare triplă. Opera
ția, care a durat peste trei ore, s-a 
desfășurat sub conducerea cunoscutu
lui chirurg Walter Lillehei. Numele 
donatorului, o femeie în vîrstă de 50 
de ani, și cel al pacientului, un bărbat 
de 43 de ani, nu au fost dezvăluite.

în urma unui uragan ce 
a bîntuit timp de numai 30 
de secunde, un număr de opt 
case au fost distruse și alte 12 au fost 
avariate în localitatea Kaplan (statul 
Louisiana). Acoperișurile a numeroase 
case au fost luate de vînt și aruncate 
pînă la o distanță de 1,5 km. Auto
ritățile au anunțat că uraganul a pro
vocat moartea unei femei și rănirea 
altor șapte persoane. De asemenea, au 
fost ucise numeroase vite surprinse pe 
cîmp.

și financiară
în 1969 excedentul depunerilor pen
tru fondul de pensii se ridică la 9 
miliarde de franci ; deficitul buge
tar al anului 1969 a fost redus cu 50 
la sută.

în ceea ce privește perspectivele e- 
conomice, forurile de răspundere 
consideră că Franța ar trebui, în 
1970, să-și regăsească echilibrul ge
neral în două domenii fundamentale: 
pe de o parte, în evoluția salariilor 
și a prețurilor, iar pe de alta, în co
merțul și' plățile externe.

Primele rezultate încurajatoare au 
determinat guvernul să decidă, înce- 
pînd cu ianuarie 1970, reducerea 
taxei asupra valorii adăugate (TVA) 
taxă care afectează în special produ
sele alimentare conservate.

Un grup de 131 perso
nalități ale vieții politice și 
artistice spaniole,între care ju
riști, ziariști, scriitori și profesori uni
versitari, au adresat vineri o scrisoare 
generalului Franco prin care cer acor
darea dreptului de a crea sindicate au
tonome și asociații politice. După cum 
se știe, în Spania există așa-numitele 
sindicate oficiale, conduse de un mi
nister.

Directoratul instaurat în 
DallOmey după recenta lovitură 
militară de stat, care a dus la înlătu
rarea administrației civile a președin
telui Emile Derlin Zinsou, a adoptat 
vineri o „Cartă" care prevede orga
nizarea de alegeri generale în țară în 
scopul instaurării unui regim consti
tuțional. Carta reafirmă atașamentul 
Dahomeyului față de O.N.U. și decla
rațiile cu privire la drepturile omului.

Sentința în procesul in
tentat de autoritățile israe- 
iiene australianului M. D. 
Rolian, acuzaf de a fi incendiat 
moscheea Al Aksa din Ierusalim, va 
fi pronunțată la 30 decembrie — re
latează agenția France Presse, citînd 
surse oficiale. Rohan poate fi condam
nat la o pedeapsă maximă de 44 de 
ani închisoare.

Zilele trecute a fost inaugurată la Paris o nouă linie de metro. In fotogra
fie : Stafia „Nation"

MOSCOVA

inmînarea medaliei jubiliare 
„A 25-a Aniversare a Eliberării 
Patriei44 unor cetățeni sovietici

MOSCOVA 26. — Corespondentul 
Agerpres, Laurențiu Duță, transmi
te : La Ambasada României din Mos
cova a avut loc vineri solemnitatea 
înmînării medaliei jubiliare „A 25-a 
Aniversare a Eliberării Patriei", con
ferită de Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România unor cetă
țeni sovietici, pentru contribuția a- 
dusă la dezvoltarea prieteniei fră
țești româno-sovietice.

Printre cei cărora li s-a înmînat 
medalia jubiliară au fost șefi și ad
junct de șefi de secție la C.C. al 
P.C.U.S. și alți activiști de partid, 
foști ambasadori și reprezentanți di
plomatici ai U.R.S.S. în România, 
lucrători din M.A.E. al U.R.S.S., 
membri ai conducerilor Asociației de 
prietenie sovieto-română și Uniunii 
asociațiilor sovietice de prietenie și

IN UNIUNEA SOVIETICĂ
A FOST IANSAT 

„INTERC0SM0S-2“
POTRIVIT PROGRAMULUI 

DE COLABORARE A UNOR 
ȚĂRI SOCIALISTE ÎN EXPLO
RAREA Șl FOLOSIREA SPA
ȚIULUI COSMIC ÎN SCOPURI 

PAȘNICE
La 25 decembrie 1969 a fost lansat 

din Uniunea Sovietică satelitul arti
ficial al Pămîntului „Intercosmos-2“.

Satelitul „Intercosmos-2" este des
tinat cercetării caracteristicilor ionos- 
ferei Pămîntului, concentrării electro
nilor și ionilor pozitivi, temperaturii 
electronilor în apropierea satelitului, 
precum și concentrării medii de e- 
lectroni între satelit și punctele de 
recepție terestre.

..Intercosmos-2‘‘ a fost plasat pe o 
orbită avînd următorii parametri i 
distanța minimă față de suprafața 
Părnîntițlui (la perigeu) — 20.6, km ; 
distanța maximă de Ia suprafața Pă
mîntului (la apogeu) — 1 200 km | 
perioada inițială a revoluției — 98,5 
minute; înclinația orbitei — 48.4 
grade.

La bordul satelitului este instalată 
aparatură științifică realizată în mai 
multe țări socialiste.

Simultan cu măsurătorile ce se e- 
fectuează la bordul satelitului „Inter- 
cosmos-2“, observatoare din Bulga
ria, Cehoslovacia, Cuba, R. D. Germa
nă, Polonia, România, Ungaria și U- 
niunea Sovietică efectuează observa
ții ionosferice și recepționarea sem
nalelor emise de radioemițătorul 
„Maiak", instalat la bordul satelitu
lui, potrivit unui program pus de a- 
cord.

Aparatele științifice instalate la 
bordul satelitului funcționează nor
mal.

(Agerpres)

Desemnarea de candidați 1 
pentru alegerile prezidențiale 

din Columbia
BOGOTA 26 (Agerpres). — Patru 

candidați au fost desemnați pînă în 
prezent în vederea alegerilor prezi
dențiale din Columbia care urmează 
să aibă loc în 1970. Misael Pastrana 
Borrero, considerat a avea cele mai 
mari șanse, candidează în numele 
coaliției guvernamentale a partidelor 
liberal și conservator.

Alți doi candidați, Evaristo Sour- 
dis și Belisarlo Betancour, care apar
țin unor organizații dizidente ale 
partidului conservator, au, după pă
rerea observatorilor, o bază politică 
redusă și șanse minime de a se afir
ma în cadrul campaniei electorale. 
Al patrulea candidat este generalul 
Gustavo Rojas Pinilla, fost dictator al 
Columbiei, care intenționează să re
vină pe cale legală la putere. Deși 
este sprijinit numai de anumite 
cercuri columbiene, observatorii a- 
preciază că dacă candidații conserva
tori dizidenți nu se vor retrage în 
favoarea candidatului oficial al coa
liției. generalul Rojas ar putea să 
întrunească un număr suficient _ de 
sufragii pentru a fi ales președinte 
al Columbiei pe următorii patru ani. 

relații culturale cu țările străine, re
prezentanți ai unor ministere, institu
ții centrale și organizații economice 
și obștești, conducători de întreprin
deri, oameni de știință, artă și cul
tură, ziariști.

In numele președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cei decorați au fost feli
citați de ambasadorul extraordinar si 
plenipotențiar al Republicii Socialis
te România în U.R.S.S., Teodor Ma
rinescu.

în numele celor decorați, V. I. 
Gorșkov, prim-vicepreședinte al 
prezidiului Uniunii asociațiilor so
vietice de prietenie și relații cultu
rale cu țările străine, a mulțumit 
pentru înalta prețuire dată de con
ducerea de partid și de stat a Româ
niei activității depuse de cei distinși 
pentru dezvoltarea și întărirea prie
teniei dintre cele două popoare. El 
a urat, totodată, poporului român 
noi succese în construcția socialistă.

CU PRILEJUL 
ANIVERSĂRII 

REPUBLICII
MOSCOVA 26 (Agerpres). — 

La Casa Uniunii Artiștilor Plas
tici din Moscova a avut loc o fes
tivitate organizată de Asociația 
de prietenie sovieto-română, cu 
prilejul împlinirii a 22 de ani de 
la proclamarea republicii în 
România.

Au participat Anna Tukanova, 
prim-vicepreședinte al asociați
ei, A. V. Grebnev,- redactor-șef 
adjunct al ziarului „Izvestia", 
scriitorul Irakli Andronikov, vi
cepreședinți ai asociației, func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe al Uniunii 
Sovietice.

Anatoli Artosiak, candidat în 
științe istorice, a vorbit despre 
însemnătatea actului istoric de 
la 30 decembrie 1947.

A luat apoi cuvîntul Ion Ciu- 
botaru. ministru consilier al 
Ambasadei române la Moscova.

A urmat un program prezen
tat de artiști sovietici.

INDIA

Proiecte de rezoluții 
in dezbaterile 

Congresului partidului 
de guvernămint

BOMBAY 25 (Agerpres). — La 
Bomb.ay au început vineri lucrările 
celui de-al 73-lea congres al parti
dului de guvernămînt Congresul Na
țional Indian. Președinte al Congre
sului Național Indian a fost ales Jad- 
jivan Ram, ministru al agriculturii 
și alimentației. Această funcție a 
devenit vacantă la începutul lunii 
noiembrie, o dată cu retragerea din 
partid a unor elemente conserva
toare, conduse de fostul președinte 
Nijalingappa.

In cuvîntarea rostită la deschide
rea Congresului, Jadjivan Ram a 
lansat un apel către membrii parti
dului, chemîndu-i să sprijine linia 
politică de reforme democratice pro
movată de premierul Indira Gandhi. 
Deschiderea congresului a fost pre
cedată de o ședință a Comitetului de 
lucru al partidului, în cadrul căreia 
au fost examinate proiecte de rezo
luție în domeniile politic și econo
mic, care vor fi supuse spre exa
minare congresului. Agenția de 
presă Indinfo relatează că proiectul 
de rezoluție în problemele economice 
prevede, între altele, revizuirea ac
tualului sistem de impozite, acorda
rea de împrumuturi țăranilor, extin
derea sectorului de stat al econo
miei, naționalizarea imediată a im
porturilor și instituirea monopolului 
de stat asupra exportului. Proiectul 
de rezoluție în problemele politice 
subliniază necesitatea unirii tuturor 
forțelor progresiste și democratice 
din India în lupta împotriva elemen
telor conservatoare, grupate în jurul 
fostului președinte al partidului, Ni
jalingappa. și a partidelor de extre
mă dreaptă „Swatantra" și „Jan 
Sangh“. Delegații la congres vor exa
mina. de asemenea, o rezoluție con
sacrată politicii externe în care se 
arată că guvernul Indiei va promova 
și în viitor o politică de neutrali
tate și nealiniere.

Va fi eliberat 
Regis Debray?

LA PAZ 26 (Agerpres). — In
tr-un interviu acordat corespon
dentului agenției France Presse, 
președintele bolivian, generalul 
Ovando Candia, a declarat că eli
berarea lui Regis Debray, condam
nat la 30 de ani închisoare pentru 
a fi participat la mișcarea de gue
rilă din această țară, ar putea avea 
loc numai în urma revizuirii pro
cesului său. „Aceasta ar fi proce
dura cea mai convenabilă" — a 
declarat Candia — menționînd că 
ar putea fi revizuit și procesul ar- 
gentineanului Ciro Bustos, condam
nat în aceleași condiții ca și 
Debray.

PREȘEDINTELE VECEI 
A PRIMIT PE ȘEFUL

BELGRAD 26. — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
Vineri dimineața a sosit la Belgrad 
Emil Drăgănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, pentru a parti
cipa la întîlnirea președinților celor 
două părți în Comisia mixtă româno- 
iugoslavă de colaborare economică. 
La sosirea în gara Dunav, oaspetele 
român a fost salutat de Dușan Gli- 
gorievici, membru al Vecei Executive 
Federale a Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, și de alte per
soane oficiale. Au fost prezenți Va- 
sile Șandru, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Belgrad, și 
membri ai ambasadei.

în aceeași zi, au început lucrările 
Comisiei mixte româno-iugoslave de 
colaborare economică. Delegația gu
vernamentală română este condusă
de Emil Drăgănescu, iar delegația 
guvernamentală iugoslavă de Dușan

0 REMARCABILA VICTORIE

ÎN BATALIA RECOLTEI

Primul milion
CORESPONDENȚA DIN HAVANA 

DE LA V. STAMATE

CUBA:

In aceste zile de sfirșit de an, 
în întreaga Cuba domnește o 
atmosferă de muncă însuflețită 
și avint politic — prilejuită de 
apropierea celei de-a 11-a ani
versări a victoriei revoluției — 
Ziua națională a republicii. In 
preajma acestei aniversări, aten
ția tuturor locuitorilor țării a 
fost reținută de importanta ex
punere prezentată de primul mi
nistru al Cubei, tovarășul Fidel 
Castro, în fața absolvenților Fa
cultății economice a Universită
ții din Havana, în legătură cu 
unele probleme ale dezvoltării 
țării în etapa actuală și in anii 
ce vin.

Ritmul ascendent de creștere 
a economiei republicii, a arătat 
vorbitorul, va permite ca în 
viitorii ani să se treacă la crea
rea unor ramuri noi, de o deo
sebită importanță. Pentru prima 
oară se vor construi uzine side
rurgice și petrochimice, va în
cepe fabricarea de tractoare, 
combine, autocamioane, autobu
ze, echipament hidraulic, motoa
re, nave maritime (cargouri și 
pescadoare), va căpăta o extin
dere mare industria nichelului, 
petrolului, extracția minereuri
lor, industria alimentară și de 
bunuri de larg consum, se va 
dezvolta și moderniza infrastruc
tura — drumuri, șosele, căi fe
rate, porturi, construcții edili
tare etc.

Referindu-se la agricultură, 
Fidel Castro a declarat că în 
prezent în Cuba există toate 
posibilitățile de a se realiza ma
rele obiectiv fixat pentru anul 
1970 : o recoltă record de zece 
milioane tone de zahăr. In func
ție de mecanizare, de îmbunătă
țirea soiurilor de trestie, de a- 
meliorarea solului există de a- 
semenea premisele să se ajungă 
pină în anul 1980 ta 20 de mi
lioane tone, concomitent cu o 
cantitate sporită de melasă și fu
raje bogate în proteine pentru 
creșterea bovinelor și porcinelor.

Pe această linie, în țară a pro
dus o mare satisfacție vestea, 
anunțată în noaptea de marți 
spre miercuri de posturile de

ORIENTUL APROPIAT
® REUNIUNEA TRIPARTITĂ LA NIVEL ÎNALT DE LA TRIPOLI 
® PREMIERUL IORDANIAN DESPRE CONFERINȚA DE LA

RABAT
TRIPOLI 26 (Agerpres). — La Tri

poli au continuat vineri lucrările 
reuniunii tripartite la nivel înalt, la 
care iau parte șefii de stat ai Libiei, 
R.A U. și Sudanului. Potrivit coti
dianului egiptean „Al Ahram", con
vorbirile de la Tripoli au ca scop 
stabilirea unei mai strînse colaborări 
între cele trei țări în domeniile po
litic, economic, cultural și militar. A- 
genția M.E.N. relatează că au fost 
examinate o serie de propuneri care 
au ca scop crearea unui comitet 
comun format din miniștrii apărării, 
de externe și ai economiei. Se pre
vede ca acest comitet să se întru
nească periodic pentru a lua în dis
cuție o serie de probleme interesînd 
cele trei țări. Printre problemele 
examinate figurează, de asemenea, 
instituirea unui fond comun de dez
voltare, intensificarea colaborării în 
domeniul agriculturii și crearea unei 
societăți de transporturi aeriene.

AMMAN 26. — într-o declarație 
făcută ziariștilor la Amman și difu
zată de agenția Reuter, primul mi
nistru al Iordaniei, Bahjat Al Tal- 
houni, a dezmințit relatările potrivit 
cărora în cadru) conferinței arabe la 
nivel înalt de la Rabat ar fi inter
venit o sciziune între șefii statelor 
participante. Sintetizînd diversele 
opinii formulate în cursul acestei 
conferințe, premierul iordanian a 
arătat că unele state arabe au decla
rat în mod sincer că. deocamdată, nu 
pot contribui la pregătirile militare 
împotriva Israelului ; altele au anun
țat că nu pot depăși angajamentele 
pe care și le-au asumat anterior ; iar

EXECUTIVE FEDERALE 
DELEGAȚIEI ROMÂNE
Gligorievici. Sînt examinate posibili
tățile de lărgire și de diversificară 
în continuare a colaborării și coope
rării economice și tehnico-științifice 
dintre cele două țări prin folosirea 
unor forme și metode noi, în pri
mul rînd a cooperării în producția 
industrială.

★
Președintele Vecei Executive Fe

derale a Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia. Mitia Ribicici, a 
primit vineri pe Emil Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia. Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească. La 
primire au participat Dușan Gligo
rievici, membru al Vecei Executive 
Federale, și Vasile Șandru, ambasa
dorul Republicii Socialiste România 
la Belgrad.

radio cubaneze, anume recolta
rea unui milion de tone de 
zahăr, primul din cele zece mi
lioane ale „Zafrei-record", ce se 
va încheia în iulie 1970. Succe
sul este remarcabil sub toate 
aspectele. El este rezultatul e- 
forturilor pline de abnegație și 
al voinței de a învinge greută
țile, ale tuturor cubanezilor care 
au răspuns cu entuziasm la che
marea partidului comunist și a 
guvernului revoluționar, care au 
inițiat și condus această bătălie 
de p amploare fără precedent. 
Dovedind înaltul spirit patriotic 
și de responsabilitate al oameni
lor muncii în îndeplinirea sarci
nilor prevăzute în campania 
pentru recoltarea trestiei de za- 
hăr, „primul milion" a fost rea
lizat, exact în ziua și la ora fixa
tă de primul secretar al P.C. din 
Cuba, Fidel Castro. Pe baza a- 
cestui succes, s-a stabilit „ca
lendarul" pentru celelalte etape 
ale bătăliei recoltei : 18 ianuarie
— al doilea milion, 9 februarie
— al treilea milion, 28 februarie
— al patrulea, 17 martie — al 
cincilea, 3 aprilie — al șaselea, 
20 aprilie — al șaptelea. 7 mai
— al optulea, între 7 mai și 15 
iulie — al nouălea și al zecelea 
milion. Ritmul mai intens din 
perioada ianuarie — aprilie se 
datorează faptului că în aceste 
luni trestia de zahăr conține cel 
mai înalt procent de substanță 
dulce „guarapo". In această pe
rioadă efortul, atît la recoltare 
cit și la prelucrare, va atinge 
punctul maxim. Pentru asigura
rea succesului sînt mobilizate 
toate forțele, începînd cu con
ducerea de partid și de stat ale 
căror sedii sînt acum înconju
rate de „canaverales" (plantații 
de trestie). „Zafra" celor zece 
milioane s-a transformat in 
principalul, obiectiv, economic și 
moral-politic al Cubei, apreciin- 
du-se că de succesul ei depinde 
dezvoltarea multilaterală a țării 
în viitorii ani. Campania a în
ceput sub auspicii bune. Iar ves
tea obținerii primului milion 
arată că drumul spre victoria 
deplină în această „zafră" isto
rică este larg deschis.

un ai treilea grup de țări s-au de
clarat dispuse să facă față obliga
țiilor decurgînd din situația actuală 
și din orice altă situație ce s-ar pu
tea ivi în viitor". „Nu pot afirma că 
recenta conferință de la Rabat a co
respuns așteptărilor — a spus primul 
ministru iordanian — dar a fost o 
conferință utilă, care a obținut unele 
rezultate pozitive".

CAIRO 26 (Agerpres). — Aviația 
israeliană a încercat din nou vineri 
să efectueze raiduri de bombardament 
asupra unor poziții egiptene situate în 
zona Canalului de Suez — transmite 
agenția M.E.N. în cursul uneia din 
aceste acțiuni, artileria egipteană a 
atins un avion israelian, care s-a 
prăbușit în apele Golfului de Suez.

★
AMMAN 26 (Agerpres). — Trei 

formațiuni de avioane israeliene au 
bombardat vineri mai multe localități 
situate în partea de nord a văii Ior
danului — a anunțat un purtător de 
cuvînt militar iordanian. Avioanele 
israeliene s-au retras după intrarea 
în acțiune a artileriei iordaniene.

★
TEL AVIV 26 (Agerpres). — După 

cum a anunțat la Tel Aviv un pur
tător de cuvînt militar, aviația israe
liană a bombardat vineri mai multe 
obiective militare în R.A.U. și Ior
dania. Acțiunile avioanelor israeliene 
s-au soldat cu pierderi în rîndul for
țelor egiptene și iordaniene. După 
efectuarea raidurilor, a precizat pur
tătorul de cuvînt, toate aparatele de 
zbor israeliene au revenit la bazele 
lor.
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