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Sînt douăzeci de ani de atunci.. Pretutindeni — steaguri, voioșie, hore, o atmosferă entuziastă. La 3 decembrie 1950, sărbătorește împodobită, țara Întreagă trăia cu însuflețire un moment deosebit de important pe drumul făuririi noii orînduiri : se desfășurau alegerile pentru primele sfaturi populare. Milioane și milioane de oameni — mai mulți decît orlcînd, cu prilejul oricăror alegeri din istoria României — au venit în fața urnelor, cu conștiința responsabilității și plinătatea sentimentului de stăpini reali ai țării și destinelor ei, alegîndu-și reprezentanții în forurile locale, larg democratice, ale puterii de stat. Votîndu-i pe can- didații F.D.P., ei au votat atunci, într-o impresionantă unanimitate, pentru viața nouă, pentru propășirea și dezvoltarea socialistă a patriei, pentru călăuza încercată a poporului — Partidul Comunist Român.Poporul liber și-a făurit atunci instrumentele cele mai adecvate de conducere a treburilor obștești, Întruchipare vie a principiului că într-un stat socialist puterea ema- nind de la popor este efectiv exercitată de popor, se află direct și nemijlocit în mîinile maselor celor mai largi de oameni ai muncii de la orașe și sate. Provenind din rîndul muncitorilor, țăranilor șl Intelectualilor, ai tuturor fiilor 
Sa trecem neintirziat, cu răspundere și inițiativă, la aplicarea măsurilor cuprinse in Expunerea 

tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința de lucru de la C.C. al P.C.R. din 23 noiembrie 1970, 

cu privire la îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii

PRIORITATE SECTOARELOR

patriei, egali în drepturi sl răspunderi, s-au format în aceste decenii zeci și zeci de mii de gospodari pricepuți ai treburilor obștești ; oameni ai uzinelor, ai o- goarelor, ai laboratoarelor, tineri sau virstnici, de toate naționalitățile au învățat să rezolve probleme sociale dintre cele mai complexe. Cele două decenii ce s-au scurs de atunci au demonstrat cu prisosință forța acestor pîrghii de conducere a societății, eficiența lor măsurabilă în atîtea și atîtea înfăptuiri în cele mai diverse domenii ; două decenii care au verificat izvorul superiorității lor — faptul că ele acționează nu numai in numele cetățenilor și pentru ei, ci prin ei și împreună cu ei, spri- jinindu-se pe participarea și inițiativa lor.Organic legate de viața obștel pe care o reprezintă, consiliile populare sînt una dintre expresiile cele mai elocvente ale democratismului profund al orînduirii noastre, ale caracterului popular al puterii. Astăzi, 165 000 de deputați, oameni harnici, destoinici, sînt. în întreaga țară, mandatați să gospodărească multiplele treburi ale vieții sociale, corespunzător cerințelor de înflorire și progres ale tuturor județelor, orașelor, comunelor, intereselor celor ce i-au ales.Cele două decenii de activitate a consiliilor populare au prilejuit o 

adevărată efervescență de pricepere și spirit constructiv puse în slujba țelurilor nobile ale Înfăptuirii politicii partidului. Privim chipul nou al patriei, noul peisaj românesc : mii și mii de blocuri Iși plantează verticalele în orașe ; sute de unități ale industriei locale valorifică bogățiile locurilor și iscusința oamenilor ; aproape că nu există localitate în care, în anii noștri, să nu se fi înălțat școli noi ; o rețea largă de așezăminte de cultură, teatre, atenee, cămine culturale, a împînzit țara ; au apărut nenumărate magazine noi ; panglici de asfalt apropie localitățile ; spitale moderne, dispensare noi formează bastioane puternice ale sănătății poporului ; — în toate a- cestea, și in multe altele, în tot ce înseamnă pașii noștri spre prosperitate este încorporată, din plin, activitatea rodnică a organelor locale ale puterii, munca sutelor de mii de aleși ai poporului în consiliile populare. Este un tablou grăitor pentru spiritul de înaltă responsabilitate. pentru competența șl rigoarea cu care consiliile populare își îndeplinesc mandatul încredințat de cetățeni.Toate aceste succese stau sub semnul major al conducerii de către partid, iși au rădăcina în trăinicia legăturii cu masele, în osmoza permanentă dintre aleși și cei care l-au ales : aceste supreme caracte

ristici ala activității consiliilor populare sint și chezășia sigură a obținerii de noi realizări in viitor, a perfecționării continue a activității lor, îndeplinirii cu tot mai multă eficientă a vastelor atribuții Încredințate.In mîinile consiliilor populare se află o imensă forță și avuție : inepuizabila capacitate energetică pe care o reprezintă ideile și experiența maselor, concursul și participarea cetățenilor — conștienți că de modul în care pun umărul la problemele obștești depinde soluționarea lor corespunzător propriilor interese. Nu încape îndoială că avind ca permanentă deviză inițiativa și operativitatea, promovînd metode de muncă tot mai eficiente, eliml- nînd orice balast al practicilor învechite, birocratice, fructificînd din plin împuternicirile atît de largi de care se bucură, intensificind dialogul cu ce.ățenii, consiliile populare vor face noi și noi pași înainte în perfecționarea activității lor.Mature, robuste, acumulînd o bogată experiență, organele locale ale puterii de stat se înfățișează, la douăzeci de ani de la constituire, ca piloni puternici ai măreței opere de edificare socialistă, de înflorire materială și spirituală a tuturor meleagurilor patriei, un cadru viguros și propice de afirmare a hărniciei și iriceperlt milioanelor de oameni al muncii care făuresc destinul de azi și de mîine al Român'ei soci; liste.
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La 2 decembrie 1970, la Berlin, a 
avut loc consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ al statelor par
ticipante la Tratatul de la Varșo
via de prietenie, colaborare șl a- 
«lstență mutuală.

La consfătuire au participat:
din partea Republicii Popularo 

Bulgaria: Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de •■Miniștri 
al Republicii Populare Bulgaria; 
Stanko Todorov, membru al Bi
roului Politic, secretar al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Bulgar ; Ivan Bașev, mem
bru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Bulgaria ;

din partea Republicii Socialiste 
Cehoslovace: Gustav Husak, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia; Lubomir Strougal, mem
bru al Prezidiului Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, președintele gu
vernului Republicii Socialiste Ce
hoslovace ; Vasil Bilak, membru al 
Prezidiului Comitetului Central, 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia ; Jan Marko, membru al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, minis
trul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste Cehoslovace ;

din partea Republicii Democra
te Germane: Walter Ulbricht, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit 
din Germania, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Demo
crate Germane ; Willi Stoph, 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Ger
mania, președintele Consiliului d» 
Miniștri al Republicii Democrate 
Germane; Erich Honecker, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania ; Her
mann Axen, membru supleant al 
Biroului Politic, secretar al Comi
tetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania; Otto 
Winzer, membru al Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, ministrul afa
cerilor externe al Republicii De
mocrate Germane ;

din partea Republicii Popu

lare Polone: Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez; Jozef Cyrankie- 
wiez, membru al Biroului Po
litic al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Polone ; Zenon Kliszko, membru al 
Biroului Politic, secretar al Comite
tului Central al Partidului Munci
toresc Unit Polonez ; Stefan Je- 
drychowski, membru al Biroului 
Politic al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Populare Polone ;

din partea Republicii Socialiste 
România: Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România ; Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România; 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român ; Corneliu Mănescu, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România ;

din partea Republicii Populare 
Ungare : Janos Kadar, prim-secre
tar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar; Jeno Fock, membru al 
Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, președintele gu
vernului revoluționar muncitoresc-

Masă oferită de C.C. al P.S.U.G. 
și Consiliul de Miniștri 

al R.D. Germane
Comltetul Central al Partidului 

Socialist Unit din Germania și 
Consiliul de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane au oferit 
miercuri ceara o masă tn cinstea 

țărănesc ungar; Zoltan Komocsln, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar ; Janos Peter, membru al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Ungare ;

din partea Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste : L.I. Brejnev, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice ; A.N. Kosîghln, 
membru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste; K.F. Katușev, secretar 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice; 
A.A. Gromîko, membru al Comi
tetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, mi
nistrul afacerilor externe al Uniu
nii Republicilor Sovietice So
cialiste.

Particlpanții la consfătuire au 
examinat următoarele probleme:

— Cu privire la întărirea secu
rității și dezvoltarea colaborării 
pașnice în Europa ;

— Cu privire la agravarea «1- 
tuației în regiunea Indochinei;

— Cu privire la situația din O- 
rientul Apropiat ;

— Cu privire la agresiunea co
lonialiștilor împotriva Republicii 
Guineea.

Documentele adoptate în legă
tură cu aceste probleme se publică 
separat.

Consfătuirea Comitetului Politia 
Consultativ s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie, colaborare 
frățească și deplină înțelegere.

Berlin, 2 decembrie 1970.

conducătorilor de partid șl de stat, 
care au luat parte la consfătuirea 
de la Berlin a Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participanta 
la Tratatul de la Varșovia.

CARE ÎNTRUNESC CONDIȚII IDEALUL CLASIC IN PAGINA A III-A

OPTIME DE DEZVOLTARE și scriitorul contemporan
ANGAJAMENTUL FERM 

AL ȚĂRĂNIMII 
COOPERATISTE:

Măsurile privind îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii a- griculturii cuprinse In expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la ședința de lucru de la Comitetul Central al P.C.R. au fost primite de către oamenii muncii din agricultura județului Vrancea cu deosebit interes, vă- zînd In ele grija deosebită pe care conducerea de partid și de stat o acordă dezvoltării agriculturii, creșterii continue a bunăstării țărănimii. Ansamblul acestor măsuri constituie un program cuprinzător și realist pentru perfecționarea activității în cooperativele agricole de producție, lichidarea neajunsurilor care mai persistă încă în organizarea, planificarea și conducerea agriculturii, în sistemul de organizare și de plată a muncii.Pentru a se obține rezultatele scontate într-un timp cît mai scurt, este necesar ca măsurile cuprinse în expunerea secretarului general al partidului să fie aplicate cît mai repede. Noi acordăm o mare însemnătate traducerii în viață a studiilor deja elaborate, cuprinse într-un proiect de dezvoltare complexă a agriculturii județului. în ultimul timp s-a trecut la organizarea unor asociații inter- cooperatiste care unesc eforturile mai multor unități în dezvoltarea u- nei anumite ramuri. S-au creat asociații pentru creșterea și îngrășarea porcilor, a mieilor, a păsărilor, pentru producerea materialului sădi tor viticol și legumicol. Deși a trecut puțin timp de la aplicarea acestor măsuri, putem aprecia că rezultatele sînt promițătoare. Restrîngerea numărului de culturi într-o anumită u- nitate creează posibilitatea folosirii mai bune a tractoarelor și mașinilor agricole, asigură specializarea mecanizatorilor și a cooperatorilor. în a- cest sens, In unele cooperative agricole s-au constituit grupe de tractoare specializate pentru viticultură și legumicultura.Apreciind importanța noilor măsuri cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, am trecut în mod operativ și concret la aplicarea lor rapidă in practică. Spre exemplu, un colectiv de specialiști din I.M.A. și din cooperativele agricole a analizat amănunțit variantele cele mai bune pentru reorganizarea întreprinderilor de mecanizare a a- griculturii. Biroul comitetului județean de partid și comitetul executiv al consiliului popular județean au analizat aceste variante și au aprobat pe cele mai corespunzătoare condițiilor reale ale județului. Pornind de la particularitățile pedologice ale fiecărei cooperative agricole, de la mo-

Simian DOBROVICI
prim-secretar al Comitetului județean

Vrancea al P.C.R.

dul de folosire a terenului, țîntnd seama de specializarea viitoare a unităților, de perspectivele de extindere a suprafețelor irigate etc., urmează să fie înființate încă cinci întreprinderi de mecanizare. ' Ținînd seama de profilul producției din cele 11 întreprinderi de mecanizare, două vor fi specializate pentru lucrări în viticultură, una pentru legumicultura, trei pentru cultura mare, răs- punzînd astfel principalelor cerințe ale cooperativelor agricole pe care le vor deservi. Noile întreprinderi vor fi utilate corespunzător. îneît să poată executa toate lucrările agricole necesare, întreținerea și repararea uti-

lajelor, electrificarea proceselor de producție, hidroameliorații, construcții și altele. Gruparea cooperativelor agricole în jurul fiecărei întreprinderi de mecanizare s-a făcut în așa fel îneît sediul acestora să fie cît mai central, să aibă legături optime de comunicații cu secțiile de mecanizare pentru a putea realiza permanent, sistematic și operativ, controlul și îndrumarea mecanizatorilor. Sediile noilor întreprinderi de mecanizare au fost stabilite în localități unde există clădiri disponibile, îneît cheltuielile să fie cît mai mici cu putință. Prin măsurile luate anterior, majoritatea secțiilor au ateliere dotate cu utilaje proprii, s-au creat condiții corespunzătoare de viață pentru mecanizatori, care, fără îndoială, vor fi îmbunătățite în viitor. Aceste măsuri, precum și legarea nemijlocită a veniturilor mecanizatorilor de producția realiza-
(Continuare în pag. * III-a)

fiecare etapă de cultură dominant de scriitor, darcătip ideal de scriitor. Abia dupăCred 
are un 
nu un ce etapa s-a încheiat cu generațiile ei, atunci se face din suma trăsăturilor proeminente ale scriitorilor un fel de prototip ideal, aproximativ, dar această operație este de cele mai multe ori subsecventă și generalizatoare. De aceea avem despre perioadele importante ale istoriei literaturii europene și universale o imagine sprijinită pe ceea ce presupunem a fi fost cel mai ridicat standard de scriitor ori om de cultură sau pe conținutul Artelor poetice care, stabilind normele de urmat tn creație, sugerau și profilul creator al scriitorului ideal. Estetica unei epoci 
creează de fapt și tipul ideal de li
teratură și tipul ideal de scriitor. Scriitorii se subordonează mal toți, indiferent de deosebirile de temperament și caracter, principiilor generale care s-au statornicit într-un mo

ment dat. Atitudinea generală față 
de lume șl societate, adeziunea la un 
tip sau altul de idei estetice, gustul 
timpului etc, toate contribuie ia de
finirea unul Ideal scriitoricesc mai 
mult sau mai puțin conturat. Fiindcă în ce constă un ideal de scriitor T Intr-un caracter anume care să exprime aspirațiile unul curent, suma cunoștințelor de adunat, In ușurința improvizației, în capacitatea de a scrie mult și neîncetat, In puterea

însemnări de

Zoe Dumitrescu-BUȘULENGA

De ce m-a dus gîndul
la Pico della MirandolaPico della Mirandola zicea despre sine că știe tot ce 

se poate ști ; „și încă ceva pe deasupra..." — a adăugat 
malifios cineva, Voltaire, pare-mi-se. Știa sau nu știa 
__ asta-i altă poveste ; destul că a fost ultimul om care 
a putut pretinde despre el însuși așa ceva — cu sorți 
de a fi crezut. Astăzi doar un iremediabil fantezist iși 
poate imagina, fie și un tom- 
puter capabil să înmagazineze 
toate cunoștințele umane.

Dar, veți zice poate, de 
unde și pină unde acest Pico 
della Mirandola, cu ce ocazie 
îl reînvie autorul ? Da
torită unei împrejurări foarte concrete, vă răspunde el. 
tn aceste din urmă zile ale anului ce trece, chioșcurile, 
librăriile, standurile improvizate ale vinzătorilor de 
ziare au rodit curcubeie. Un val de culori le dă un aer 
primăvăratic ce înviorează puțin cenușiul lui decem
brie : au apărut almanahurile.

Dacă m-ar întreba cineva ce emblemă i s-ar potrivi 
unui almanah, i-aș propune chipul meditativ al renas
centistului, al ultimului om care a putut pretinde că 
știe tot. Pentru că, nu știu cum, un almanah îmi tre
zește nostalgia omniscienței, îmi dă sentimentul că totul

iremediabil fantezist iși
re poate ști. că nu depinde decît de mine ca să aflu 
tot, că, mai mult sau mai puțin — totul îmi este la 
indemină. Să nu rideți ; știu, un almanah nu este nici 
„Critica rațiunii pure", nici „Encyclopaedia Britannica", 
nici... — C~: ::.Z 
falsă, o știu, dar atît de

PICĂTURA DE CERNEALA

dar mă refer la sentimentul, la senzația — 
bună și de necesară — că pot 
avea cunoștințele lumii la 
degetul meu cel mic.

Cartea anului are darul ne
prețuit de a fi indispensa
bilă. - '
știe 
tr-o 

tolește setea de cunoștințe 
un rapid tur de orizont 
tul Almanahului Scînteii — al anului ce s-a scurs; 
este un adevărat instrument de lucru. Este o carte 
aflată in centrul marilor procese sociale și po
litice ale țării noastre, ale continentului european ți 
ale lumii, o carte care vorbește lumii despre lume. 
Vorbește clar, exhaustiv, precis. O carte care știe..

Iată de ce, trecind intr-una din zilele acestea printr-o 
librărie, m-am gindit la Pico della Mirandola.

George-Radu CHIROVtCI

Ea este ca un robot ce 
să se facă folositor în- 
mie de feluri. Ea ne point, nevoia de a face — așa cum este ca-

de cuprindere, In propriul univers sau în detașarea de el, în talentul generos sau în geniul lovit de bruște explozii — alternate cu intervaluri de aparentă sterilitate, în posibilitatea de a explica propria creație, în aptitudinea de a întreține relații de specialitate cu confrații sau cu amatorii, în cercuri, saloane, cenacluri, cafenele, în cunoașterea desăvîrșită a meșteșugului, a principiilor creației sau în alte date care scapă înțelegerii comune ?Pentru grecii vechi, lucrurile erau mai ușoare. Cei mari de tot, se credea, primeau darul creației de la zei, ca Homer, marele orb cu atîta strălucită vedere interioară, sau ca Hesiod care a dobîndit, așa cum spune in „Teogonia", darul poeziei de la muze o dată cu creanga de laur, în timp ce-și păștea oile la poalele Heliconului. Așa se întimpla pe cind poezia era socotită sacră și poetul un vates, un profet și un inspirat și creația lui se amesteca mai tîrziu, chiar în antichitate, cu legenda și o genera. Mai tîrziu, chiar în antichitate, ne imaginăm pe poet ca Horatiu sau Virgiliu (pe care de altfel Evul Mediu nu a încetat să-l considere tot mag), realizînd o cunoaștere din adine a lucrurilor legate de viață și oameni, Incercînd să instruiască și să delecteze în același timp, vorbind despre grandoarea și slăbiciunile Romei și ale oamenilor vremii, stăpî-

nlnd perfect prozodia șl știința marilor teme ale poeziei, frecventînd cercurile lui Asinius Polis, Messala, Mecena. Știm mai mult despre poeții Evului Mediu, ai iubirii și ai faptelor de arme, despre trubaduri, truveri și menestreli, despre prezența lor în disputele estetice, despre școala riguroasă pe care o făceau (cum spunea unul din ei, iarna toată studia și lucra, iar vara rătăcea pe la castele să-și desfășoare arta) pentru a învăța cum se cuvine sutele de tipare prozodice ale poeziei așa de grele și de variate, despre înnoirea eticii și subțierea moravurilor. în Renaștere, poeții, savanți și erudiți, de cele mai multe ori grecește, modelele întrupată Platon șibeau despre iubire de la Petrarca la Ronsard. Așa ni-i închipuim tind pe Castiglione. Mai intră imaginea pe care ei și un Rabelais batjocoritor la vechi de simțire al XVII-lea mai consistentă despre scriitor pe care nu putem să ni-1 reprezentăm altfel decît năzuind să fie ascultat ori reprezentat la Versailles, excelent minuitor de conversație și frecventator de salon, perfect cunoscător al „regulilor" poeziei dramatice și al tuturor oamenilor, dar și cunoscător al naturii morale a omului, al caracterelor în toată varietatea lor. Evident. înăuntrul secolului au trăit și Pascal și Moliâre. și Bossuet și La Fontaine, diversificînd imaginea despre scriitorul epocii la nivelul existențelor individuale. Aceasta se încheagă insă intr-un prototip aproximativ, la înălțimea sintetică a etapei istorice, a stilului clasic.Lucrurile apar și mai complicate tn romantism, unde generații din mai multe țări, din toate țările europene, s-au bătut pentru „ideal, poezie, libertatea artei", cum zice Theophile Gautier tn Istoria romantismului. Sensibilitate acută șl vis. aspirație spre cunoaștere absolută șl spre sursele universului se regăsesc la mulți

umaniști, știind latinește și tînjeau cu ardoare după antichității In care vedeau perfecțiunea, studiau pe scriau despre iubire și vor-ci-Mai intră în ne-o facem despre vesel, îndrăzneț și adresa schemelor și gîndire. Secolul ne-a lăsat o imagine

(Continuare In pag. a IV-a)
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Activitatea consiliilor populare »e deslășoară pe mul-
tipie tărlmurl, de stringent Intere» obștesc t al valoriil-

aprovizionării populației, respectării legalități! socia-

dlcarea șl înilorirea tuturor județelor, orașelor șl comu
nelor Întregii patrii socialiste.

Publicăm mal jos relatări Inlățlșlnd aspecte șl preocu-

1

pări din această bogată și rodnică activitate.

CONSILIILE POPULARE
cărli bogățiilor naturale, dezvoltării Industriei locale, 
construcției de locuințe, agriculturii, comerțului șl

liste, Învățământului, sănătății șl culturii. Consiliile popu
lare reprezintă puterea poporului, a milioanelor de gos
podari ai treburilor obștești, pîrghle puternică pentru ri-

Propria experiență ne-a demonstrat că legătura cu masele, receptivitatea și solicitudinea față de cerințele lor hotărăsc soarta măsurilor consiliului popular. Oricît de juste ar fi hotărîrile preconizate în sesiuni sau deciziile elaborate de comitetele executive, ele riscă să rămînă hîrtii fără valoare dacă acțiunile întreprinse de consiliul popular nu sînt și înfăptuite cu sprijinul cetățenilor.Sub conducerea organizațiilor de partid, consiliile populare din județul Iași urmăresc crearea unui climat favorabil contactului viu cu masele. Efectiv s-a încetățenit în conștiința cetățenilor adevâ- noi". Ceea ce îndeosebi este prilejul definiti- la nivelul jude- și comunelor se consultarea
rul : „statul sîntem trebuie să menționăm faptul că, mai ales cu vării unor hotărîri, atît țului cît și al orașelor practică pe scară largă maselor. Astfel, consiliul popular județean a supus dezbaterii publice proiectul de hotărîre privitor la lărgirea atribuțiilor consiliilor populare subordonate. Ulterior, pe adresa consiliului județean și a consiliilor municipal și orășenești au sosit numeroase propuneri și sugestii valoroase care au dat hotărîrii un conținut mai bogat și au contribuit la îmbunătățirea sub toate aspectele a activității consiliilor populare. în municipiul Iași, consultarea cetățenilor a oferit consiliului popular perspective noi în organizarea și îmbunătățirea activității de gospodărie comunală. La propunerile cetățenilor, întreținerea blocurilor, amenajarea și grija pentru spațiile verzi din jurul acestora au fost preluate de către asociațiile de locatari. Ca rezultat, în cartierele orașului s-au amenajat peste 65 ha spații verzi.Este cert că fără sprijinul cetățenilor consiliile populare n-ar fi obținut realizarea unui asemena volum de lucrări edilitar-gospodărești cît însumează în prezent bilanțul acțiunilor patriotice. Numai in cursul acestui an, cu ajutorul celor peste 5 000 de comitete de cetățeni, în care activează circa 26 000 de oameni ai muncii, s-au realizat, prin muncă voluntară, lucrări in valoare de peste 92 milioane lei, depășindu-se cu 13 milioane lei valoarea angajamentului luat pe 1970.Multiplele sarcini ce ne revin în prezent, mai ales pe tărîmul economiei locale, al îmbunătățirii aprovizionării populației, in îndeplinirea măsurilor preconizate de partid în domeniul organizării conducerii și planificării agriculturii pun cu acuitate ridicarea calitativă a activității noastre. Sintem conștienți că mai avem încă multe de făcut pentru generalizarea unui stil de muncă operativ, pentru înlăturarea unor metode rutinate, funcționărești, din aparatul propriu și al consiliilor populare din județ — dar avem convingerea că toate acestea își pot găsi rezolvarea prin întărirea legăturii cu masele, temelia întregii noastre activități.

Gheorghe BREHUESCU 
prim-vicepreședinte 
al Consiliului popular județean lași

Valorificarea resurselor naturale ale județelor și localităților constituie o sarcină de frunte a consiliilor populare, izvorîtă din înaltele comandamente ale dezvoltării economice rapide a țârii. în toate localitățile și județele țării există resurse materiale care, antrenate în circuitul economic, pot spori avuția obștească. Depinde de consiliile populare, de inițiativa și perseverența lor ca aceste resurse să fie efectiv valorificate în Interesul dezvoltării economice generale și ridicării nivelului de trai al poporului. Cred că e de prisos să mai subliniez ce importanță prezintă In această direcție folosirea studiilor inițiate de comisiile permanente, în trecut, organele locale de stat au acordat o insuficientă atenție propunerilor valoroase formulate de deputați, ceea ce le-a îngustat orizontul și eficacitatea activității. Valorificarea unor studii și a propunerilor specialiștilor ne-a oferit posibilitatea depistării a noi surse de producție, ceea ce a avut ca rezultat, in primul rînd, înviorarea industriei locale. Dacă în anul 1950 producția globală a industriei vilcene era de 13 700 000 • lei, în anul 1970 a crescut la 235 milioane.Aș dori să remarc un singur exemplu — intr-un domeniu în care se fac simțite atîtea cerințe stringente. în județul nostru există rezerve importante de argilă ; față de 1,3 milioane cărămizi cît produceau în 1050, fabricile din județ vor produce în decursul anului de față 17 milioane. Au fost construite noi fabrici de cărămidă în localitățile Căzănești, Or- lești, Rîmnicu-Vîlcea, Bălcești și Măldă- răști. La fel, o bogăție importantă a județului o constituie piatra de calcar, materie primă pentru producerea varului, mozaicului și filerului. Or, anul viitor, fabrica de mozaic și cuptoarele de var de la Costești-Bistrița vor asigura în Întregime necesarul pentru realizarea volumului de construcții. în prezent se preconizează construcția a încă 3 cuptoare verticale de var cu ardere continuă, care vor dubla cantitățile realizate în anul 1970. Pentru valorificarea balastului de rîu și a agregatelor Ionești, pe lastieră cu cubl anual.fabricate din beton a înregistrat o creștere de două ori mai mare față de ultimii doi ani.Se dezvoltă impetuos șl exploatarea minieră din Cuceștl care valorifică stratul de cărbune la mică adîncime, în par

spălate și sortate, in comuna rîul Olt, s-a construit o ba- o capacitate de 200 000 metri Ca urmare, producția de pre-

puterea milioanelor
de gospodari în acțiune

tea de vest a Județului. Producția acestei unități a crescut în 1970 de două ori în raport cu anul 1960. Folosirea terenurilor aluvionare de pe malurile riurilor, plantarea lor cu răchită a constituit, de asemenea, o preocupare a consiliilor populare. S-a creat astfel posibilitatea înființării unor ateliere profilate pe împletituri, în cadrul întreprinderilor industriale locale din Drăgășani și Bălcești. Eforturi susținute se desfășoară în prezent pentru valorificarea resurselor de marmură. Anul viitor își vor inaugura activitatea exploatările de marmură din zona Baia Mică. Se prelimina câ în anul 1973 producția de marmură a județului Vîlcea să fie de 2 500 tone anual. De asemenea, se vor valorifica rezervele de gresie de la Păușa și cele de granit de la Romani-Horezu.Pe timpuri, ținuturile Vîlcei nu numai că erau înglodate în înapoiere, dar și erau considerate ca iremediabil sărace. Dar comorile se află pretutindeni. Experiența arată că. printr-o activitate gospodărească tot mai bine organizată, ele se pot transforma în bunuri care să sporească avuția societății.
Ion PETRICA
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular județean Vîlcea

galbene, roșii, de pe hărțîle acestea. De bună seamă că din gîndurile lor n-a lipsit nici problema atit de frecvent discutată : ca, de pildă, alături de cadrele didactice existente, să vină la noua școală și alte cadre, noi ; în noile dispensare să sosească medici — majoritatea tineri, sau chiar și fete, de-a dreptul de pe băncile universității, dintr-un oraș cu teatre și operă ; ce trebuie să facem deci pentru ca ei să se simtă bine în sat, unde s-au schimbat ce-i drept multe, s-a construit mult, dar mai sînt încă multe de făcut 7 Vrem tot mai multă cultură, tot mai multă civilizație. Ce-i drept, vechiul meu vis — dulapul-bibliotecă — mai lipsește încă din zestrea bogată a mireselor de la țară ; încă n-am reușit să-l „organizez agitatoric" pentru piesele mobilierului scump — dar, cu puțin îndemn, încep să sosească, de la tot mai multe consilii populare, scrisori sau telefoane : îi așteptăm pe scriitori, pe actori, pe oamenii de știință. Cîtă bucurie simți, de fiecare dată, stînd în fața sălii pline, citind versuri, răspunzînd la întrebări — deși drumul parcurs de cuvînt de la un om la celălalt nu este marcat numai de aplauze, ci adesea pînă și de ritmurile respirației...Poate că nu ml-o vor lua în nume de rău președinții și secretarii consiliilor populare, poate că au să Încuviințeze și

miile la bugetul consiliului popular municipal realizate prin munca cetățenilor se ridică la 62 milioane lei.Pentru mii șl mii de craioveni, susținerea acțiunilor inițiate de consiliul popular municipal se manifestă nu numai prin simpla participare Ia muncă patriotică atunci cînd sînt solicitați de deputați sau membri ai comitetelor de cetățeni ; comitetul executiv al consiliului popular a recomandat deputaților, comisiilor permanente să se consulte cu un număr cit mai mare de cetățeni, să le ceară părerea în legătură cu diferite probleme ; de asemenea, la sesiunile consiliului popular sînt invitați președinți ai comitetelor de cetățeni și alți activiști obștești.Comitetul executiv al consiliului popular municipal se preocupă in continuare de îmbunătățirea activității sale în această direcție. De pe acum, cetățenii au fost consultați pe circumscripții electorale și s-a întocmit proiectul de plan pentru acțiunile patriotice pe 1971, incluzîndu-se cîteva obiective însemnate, printre care ; amenajarea parcului „Craiovița" pe o suprafață de 35 hectare ; extinderea parcului Cornițoiu ; plantarea unui număr de circa 800 000 de arbori și arbuști etc. Pentru realizarea acestor lucrări vom avea și în viitor în centrul atenției atragerea maselor largi de cetățeni la gospodărirea

menea, o repartizare mal Judicioasă a spațiilor comerciale și a prestațiilor de servicii în noile cartiere de locuit, să depisteze posibilitățile ce le stau la indemină pentru obținerea cu puteri proprii a unor cantități suplimentare de materiale de construcție. E necesar să controlăm cu rigurozitate activitatea organizațiilor de constructori și a administratorilor fondului locativ pentru a asigura efectuarea la timp a reparațiilor și a preîntimpina degradarea imobilelor. Cred de asemenea că se impune crearea unui climat propriu ca cetățenii Înșiși, asociațiile de locatari să-și manifeste grija pentru locuințe și întreținerea spațiilor verzi.
Ing. Simian SCHORSTEN
deputat în circumscripția județeand 
nr. 199 Sibiu

Comuna noastră, Negru Vodă, este una dintre cele mal mari și mai frumoase din județul Constanța. în cele trei sate ale sale — Văleni, Negru Vodă și Dorobanțu — trăiesc și muncesc 8 000 locuitori. Creșterea continuă a nivelului de trai al populației, Înflorirea satelor comunei sîntFructificînd izvorul gigantic de energie constructivă a maselor — o activitate bogată în cele mai amplesfere ale vieții sociale
1. „Statul sîntem noi“ 2. Comorile se află pretutindeni 
3. Hărțile luminii 4. Marea școală a inițiativei civice 
5. Orașe noi sub soare 6. Un rol de frunte în bătălia 
recoltelor 7. în piață se
8. Instruirea și sănătatea, permanențe pe agenda

de lucru
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mina gospodarului

Avea oare dreptate Traian Oneț cînd afirma că a 20-a aniversare a consiliilor populare nu se putea sărbători mai potrivit decît așa cum s-a făcut — acum cite- va zile — în sesiunea consiliului popular al județului Cluj : prin discutarea problemelor sistematizării ?De jur-împrejur, pe pereții sălii de ședință erau expuse proiectele comunelor și orașelor, ale municipiului Cluj — cu o- biective existente și viitoare, desenate în culori : imaginea noastră de azi și aspectul de mîine, de poimîine, al mediului în care trăim, al meleagurilor natale.Cred că avea dreptate Traian Oneț cînd prețuia din priviri proiectele ; și trebuie să-i admit neapărat vederile și atunci cind îmi evoc nenumăratele peregrinări prin țară, pe meleagurile mai familiare ale județului Cluj sau chiar în satul natal. Numai în vara aceasta, de pildă, cît am cutreierat drumurile — singur sau Împreună cu simpaticii mei tovarăși întru ale deputăției, cu președinți și secretari de consilii populare sau cu alte cunoștințe — de cite ori m-am oprit cu ei pe culmi de dealuri, să privim peisajul, să plănuim înfățișarea viitoare a comunelor, să căutăm locul cel mai potrivit pentru construcții ; și de cîte ori am trecut, in tovărășia lor, praguri de clădiri noi, începute împreună și tot împreună terminate, după ce fiecare din noi punea în ele cîte o părticică dintr-însul.Am depășit de mult uimirea caracteristică începuturilor și bucuria copilărească; ne-am obișnuit cu adevărul că munca noastră — bine săvîrșită — produce rezultate. Dar n-am uitat nici pină astăzi expresia întipărită pe fețele alor mei, în clipa cînd peste satul meu s-a revărsat prima jerbă de lumină electrică, ascuțind conturul străzilor, al hudițelor — și, firește, al hîrtoapelor din ele ! — lnălțlnd litera scrisă, apropiind-o de obrazul omenesc și apoi, aducîndu-ne în casă, prin difuzoare și pe ecrane, toată patria, toată lumea mare. Dar pînă în clipa aceea, după munca de o zi întreagă, oare deputatul cit a trebuit să cutreiere străzile întunecoase, cît a trebuit să se scuture de praf, să se șteargă de noroi prin fața ușilor, bă- tînd la ele tocmai în interesul luminii ?La sesiunea aceea, cînd priveam proiectele de construcții, o seamă de președinți și deputați își cîntăreau deja, desigur, partea lor, sarcina lor de rezolvat, între- bîndu-se cum s-ar putea ridica zidurile mai repede și mai economic, ’ cum s-ar putea realiza mai lesnicios pavajul, canalizarea, apeductul — Intr-un cuvînt : cum s-ar putea da viață, acasă în sat, punctelor și cercurilor colorate, albastre, verzi,

deputății, dacă — aici, în fața hărților viitorului — am să vorbesc și despre un semn evocator al trecutului, un semn pentru care legenda hărții indică : „monument de artă", „casă memorială", „muzeu". Multe din acestea mi-a fost dat să văd peregrinînd prin țară — chiar prin satele țării — și știu că pe harta multor comune s-ar mai putea înscrie aceste denumiri.Avea dreptate simpaticul meu tovarăș într-ale deputăției, avea dreptate în privința aniversării de douăzeci de ani. Dar va avea și mai multă dreptate peste alți cîțiva, cînd vom compara proiectele cu hărțile realității ; cind, din culmea colinelor vom vedea risul roșu al țiglelor de pe acoperișurile noilor școli și noilor dispensare ; cînd — în peregrinările noastre — vom putea bea apa cristalină, pură, adusă de apeductele comunelor; cînd vom citi poezii in fața sălilor ticsite ale căminelor culturale, sau — realizate fiind proiectele de azi pentru mîlne,

municipiului. Creșterea Interesului pentru buna gospodărire a orașului, participarea activă la rezolvarea problemelor atestă că consiliile populare sînt o școală de gospodari obștești pentru milioane de oameni ai muncii.

Potrivit indicațiilor conducerii de partid, aprovizionarea populației, dezvoltarea rețelei comerciale ocupă un loc de frunte printre multiplele preocupări ale consiliilor populare. Comitetul executiv al consiliului popular municipal Timișoara a pornit în îndeplinirea marilor obligații ce-i revin in această privință de la cerințele populației, de la necesitățile înlăturării unor anomalii, de la premiza că prin- tr-o activitate bine organizată, prin măsuri ferme și perseverente de control se pot obține rezultate apreciabile.Studiile întreprinse de comisiile permanente de deputați privind dezvoltarea rețelei comerciale și sondajele făcute de organizațiile comerciale locale de pe raza orașului și aparatul consiliului popular pentru stabilirea necesarului de fond de marfă au ținut seama de necesitățile sesizate de cetățeni, s-au inspirat din propunerile și sugestiile lor. Pe baza acestor studii și sondaje au fost introduse forme noi de deservire In comerț, s-a amplasat și organizat mai judicios rețeaua comercială pe raza municipiului. în orașul nostru a luat ființă primul magazin cu autoservire din țară pentru desfacerea pîinii și produselor de panificație — formă ce se extinde acum și în sectorul nealimentar. Astfel, s-au înființat un mare magazin cu autoservire, „Bunul gospodar", pentru vînzarea articolelor de menaj, un altul pentru desfacerea vopselelor și chimicalelor, un raion de galanterie bărbătească la magazinul „Modern" etc. Dînd curs unor doleanțe ale cetățenilor, la mul
te unități alimentare, precum și la un magazin de articole electrotehnice s-a Introdus servirea la domiciliu pe bază de comenzi scrise sau telefonice. în organizarea șl amplasarea rețelei comerciale ne-am călăuzit după propunerile formula
te de unii deputați ca Petru Voștinaru, Arpad Klein, Anton Cocoțaru, Geza Welss și de comitete de cetățeni cum sînt cele din cartieiul Ronaț.Sarcinile mari ce ne revin în aprovizionarea populației timișorene impun eforturi susținute din partea consiliului popular municipal șl în viitor. în recenta expunere cu privire la perspectivele viitorului plan cincinal, tovarășul Nlcolae Ceaușescu a atras atenția că unele consilii populare nu-și îndeplinesc sarcinile ce le revin în combaterea diferitelor manifestări de speculă. Un control permanent al pieței asupra respectării prețurilor, pentru înlăturarea cazurilor de speculă, o repartizare mai judicioasă șl ritmică a fondului de marfă, iată sarcini cărora consiliul popular municipal le acordă maximum de atenție pentru a răspunde cerințelor consumatorilor. Pornim de la ideea că în piață se verifică mina gospodarului. Asigurarea cantitativă și calitativă a fondului de marfă trebuie să constituie o obligație primordială șl pentru consiliul nostru popular municipal.

Doru CRISTIAN
vicepreședinte al Consiliului popular 
municipal Timișoara

Ing. Marin NASTASE 
prim-vicepreședinte 
al Consiliului popular municipal
Craiova

— vom discuta altele noi, pentru poimîine...
Lajos LETAY 
scriitor, deputat

orațul de provincie, somno- care a fost Craiova deSaltul de la lent-patriarhal, odinioară, la Craiova zilelor noastre, înfloritor centru industrial și urbanistic, este, desigur, nemijlocit legat de succesele industrializării socialiste a țării. La ceea ce s-a înfăptuit prin mari investiții centrale de fonduri bănești și materiale s-au adăugat insă, în acești ani, și inițiativa, spiritul gospodăresc și munca zecilor de mii de craioveni. în formarea și modelarea profilului lor de gospodari un rol de seamă are consiliul popular. Avînd legături permanente cu comitetele de cetățeni, cu comisiile de femei, cu asociațiile de locatari, urmărind ca fiecare deputat să prezinte periodic dări de seamă în fața celor ce l-au ales, consiliul popular al municipiului nostru a reușit să atragă la rezolvarea problemelor de interes obștesc un număr tot mai mare de oameni. Anul acesta aproape 80 000 de cetățeni au participat la diferite lucrări de interes obștesc și — și ceea ce apare ca deosebit de semnificativ — este faptul că cele mai multe s-au făcut la propunerea lor. Putem aminti, de exemplu, amenajările de parcuri și zone de agrement („Hanul doctorului", Valea Șarpelui și Făcăi), locuri de joacă pentru copii, sprijinirea constructorilor la lucrările de canalizare, alimentare cu apă, modernizări de străzi etc. Din economiile realizate (peste 15 milioane lei) ca urmare a sprijinului dat de cetățeni, s-au putut executa în plus lucrări de extindere a rețelei alimentării cu apă, canalizări etc. Anul acesta, econo-

Dezvoltarea construcției de locuințe șl edificii destinate activităților social-cultu- rale, a lucrărilor edilitar-gospodărești și de înfrumusețare a localităților constituie una dintre preocupările principale ale consiliilor populare din județul Sibiu. Despre rezultatele obținute vorbește de la sine dinamica construcției de locuințe. Față de 4326 apartamente date în folosință în orașele județului în perioada 1958—1965 — s-au construit 7 733 apartamente în anii 1966—1970, dintre care 2 444 în acest an. In anii viitorului cincinal sint prevăzute 11150 apartamente. In opera de construcție a socialismului, și în județul nostru localitățile s-au dezvoltat și modernizat, au apărut orașe noi sub soare.Cadrul organizatoric nou, creat în urma reorganizării administratlv-teritoriale, oferă condiții tot mai favorabile pentru atragerea maselor de cetățeni la acțiunile de gospodărire șl înfrumusețare a localităților. Prin acțiuni patriotice, anul s-au realizat peste 10 kilometri de muri comunale (Agîrbiciu-Soala, Sibiului-Topîrcea, Micăsasa-Cheslea și altele), 818 poduri și podețe, 236 000 ' ’pătrați trotuare, lucrări de îndiguiri pe o lungime de 29 kilometri în zonele inundabile din municipiile Mediaș și Sibiu, ca șl în comunele Dîrlos, Tîrnava, Ațăl, Mică- sasa.Dar concursul cetățenilor nu se poate măsura numai prin aportul efectiv în muncă ; țin să amintesc în acest sens că la baza planurilor de acțiuni patriotice au stat propunerile făcute de alegători în campania electorală și cu ocazia dărilor de seamă, studiile făcute de comisiile permanente, precum și chemările la întrecere intre circumscripțiile electorale, între consiliile populare comunale, orășenești și municipale, între întreprinderile și instituțiile din județ.Desigur, cu toate aceste rezultate pozitive nu am putea spune că ne-am achitat în întregime de obligațiile luate față de cetățeni. In viitor, pe tărîmul construcțiilor, atit consiliul popular județean, cît șt consiliile populare din localitățile județului ar trebui să urmărească mai îndeaproape calitatea locuințelor, gradul de confort, diversificarea tipurilor ; de ase-

acesta dru- Ocnametri

nemijlocit legate de dezvoltarea economică 
a celor trei cooperative agricole de producție, care dispun, la un loc, de aproape 8 300 hectare teren arabil, cu un ridicat potențial productiv. Ca urmare a sporirii continue a producției agricole, a dezvoltării multilaterale și a creșterii veniturilor cooperatorilor, participarea lor la bugetul comunei se ridică acum la aproape două milioane lei anual. Aceasta oferă posibilități consiliului popular să realizeze an de an noi obiective gospodărești-edi- litare și social-culturale.Consiliul popular al comunei noastre știe că-i revin mari răspunderi pentru intă- rirea și dezvoltarea economică a cooperativelor agricole din comună. Partidul a pus în fața noastră un amplu program pentru îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii. Pentru înfăptuirea lui ne revine datoria de a multiplica și intensifica legăturile consiliului popular cu unitățile de producție. Președinții celor trei cooperative din comună sint deputați și membri in comitetul executiv, iar 26 din cei 55 de deputați comunali sînt cooperatori, ceea ce ne dă posibilitatea să cunoaștem activitatea cooperativelor și să intervenim cind este nevoie. Comisia permanentă pentru agricultură și zootehnie, din care fac parte inginerii și tehnicienii din aceste unități, ne poate ajuta și ne ajută studiind și făcînd propuneri valoroase pentru rezolvarea unor probleme importante. Anul acesta, pe baza unui asemenea studiu, s-au defrișat mai multe pilcuri de mărăcinișuri și s-au desființat drumurile de prisos, redîndu-se astfel circuitului agricol 23 hectare teren, de pe care s-a obținut o producție suplimentară de porumb de 69 tone. Tot anul acesta, comitetul executiv a îndrumat conducerile cooperativelor să ia o serie de măsuri pentru buna gospodărire a furajelor, aprovizionarea cu apă a fermelor de animale.Incepind din anul 1969, cele trei cooperative agricole de producție din comună, împreună cu alte șase cooperative din satele învecinate, și-au unit eforturile materiale pentru a construi un complex inter- cooperatist de creștere și ingrășare a porcilor, cu o capacitate de 15 000 capete pe an. Consiliului popular comunal i-au revenit sarcini deosebite în stabilirea amplasamentului construcției, asigurarea sursei de apă și a forței de muncă, a spațiilor de cazare pentru specialiști șl constructori. Acum acest complex este dat, parțial, în folosință.Ca organ local al puterii de stat, consiliul popular urmărește îndeaproape realizarea planurilor de producție de către cooperative, sprijinind conducerile acestora să ia măsurile organizatorice necesare, să rezolve problemele ce se ivesc.

Radu ALEXANDRU
președintele Consiliului popular comu
nal Negru Vodâ, județul Constanța

In anii puterii populare, aspectul orașului nostru s-a schimbat radical. Din vechea Suceavă nu vor mai rămîne într-un viitor apropiat decît monumentele istorice și de artă. Siluetele noilor întreprinderi industriale, ale blocurilor de locuințe, edificiilor social-culturale stau mărturie marilor prefaceri care ridică astăzi plaiurile sucevene pe treptele civilizației și progresului.Se înțelege că odată cu dezvoltarea economică a orașului în ritm trepidant, iau amploare și problemele de ordin social. Unul din obiectivele căruia consiliul popular municipal îi acordă mare atenție este crearea unor condiții cît mai bune de locuit pentru cetățenii orașului. în prezent crașul are o populație de trei ori mai mare decît in urmă cu 20 de ani ; 70 la sută din populația lui locuiește acum în apartamente șl case noi, ridicate în anii construcției socialiste. Condițiile de confort oferite de noile locuințe reprezintă desigur o mare realizare de ordin social. Considerăm însă că mai avem multe de făcut pentru a satisface cerințele locuitorilor. Iată de ce consiliul popular municipal și-a propus să acorde o mai mare a- tenție modului de lucru al constructorilor, să stimuleze buna organizare a șantierelor și executarea unor construcții de calitate, să vegheze la stricta respectare a termenelor de dare în funcțiune a locuințelor.O deosebită atenție acordă consiliul popular municipal asigurării condițiilor necesare bunei desfășurări a invățămîntu- lui de toate gradele, factor esențial de instruire și educare a tinerei generații. Pe agenda noastră de lucru figurează permanent construcția și reparații ale unor localuri de școală. întreținem un contact strlns cu comitetele de părinți și cadrele didactice. urmărind îndeaproape cum se desfășoară procesul de învățămînt. De asemenea, ne-am îndreptat atenția spre îmbunătățirea asistenței sanitare a populației. Din fondurile de la buget s-au construit un spital cu 820 paturi, 2 policlinici, toate fiind dotate cu laboratoare și aparatură modernă.Noua formă de organizare teritorială a creat un cadru adecvat pentru afirmarea capacității organizatorice și a spiritului gospodăresc al consiliilor populare. Făcînd o retrospectivă a activității noastre de două decenii, trebuie să menționăm și faptul că masele de cetățeni, în frunte cu deputății, au înfăptuit multe lucrări de garanție că si în viitor problemele sociale ale oamenilor muncii își vor găsi rezolvarea cuvenită.
Constantin MOROSANU 
președintele Consiliului popular 
municipal Suceava

interes social. Aportul lor constituie

DOUĂ DECENII DE LA ALEGEREA ORGANELOR LOCALE ALE PUTERII POPULARE
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pagina economică_____
Angajamentul ferm al țărănimii I CÎND Al ÎNCĂ O LUNĂ

cooperatiste: DE MUNCĂ ÎN FAȚĂ
„VOM MUNCI CU ENERGIE

Șl HOTARÎRE PENTRU ÎNFĂPTUIREA 
PROGRAMULUI DE ÎNFLORIRE 

A AGRICULTURII NOASTRE SOCIALISTE!
TELEGRAME ADRESATE COMITETULUI CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN, 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

poți prelimina cu resemnare 
nerealizarea planului anual?

In aceste zile, pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, sosesc numeroase telegrame din partea unor consilii de conducere ale cooperativelor agricole, a unor comitete comunale de partid și țărani cooperatori, în care se exprimă deplina adeziune față de recentele măsuri privind îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii, hotărîrea fermă de a traduce in viață sarcinile trasate, în scopul înfăptuirii programului multilateral de dezvoltare a agriculturii noastre socialiste.
în telegrama COMITETULUI CO

MUNAL DE PARTID DIN CO
MUNA TESLUI, JUDEȚUL OLT, 
se arată între altele : „Membrii de partid din comuna Teslui, întruniți în conferința organizației comunale, luînd cunoștință de expunerea cu privire la îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii, exprimă calde mulțumiri față de măsurile stabilite de partidul nostru, de conducerea sa încercată și înțeleaptă, în frunte cu cel mai iubit fiu al poporului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și se angajează că vor munci cu toate forțele pentru traducerea in viață a acestor măsuri, convinși fiind că acestea vor îmbunătăți — în continuare — condițiile de viață ale noastre, ale întregului popor". Cuvinte de profund atașament față de politica partidului și statului nostru, de noile măsuri preconizate a fi aplicate în agricultură conține și telegrama COMI
TETULUI COMUNAL DE PARTID 
ȘI A CONSILIULUI DE CONDU
CERE AL COOPERATIVEI AGRI
COLE DIN LESPEZI, JUDEȚUL 
IAȘI. în telegramă se spune că întreaga masă de cooperatori a primit cu adincă satisfacție expunerea secretarului general al P.C.R.. tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ședința de lucru de la C.C. al P.C.R. din 23 noiembrie 1970. „Pentru măsurile stabilite — se arată în telegramă — țăranii cooperatori, cadrele de conducere și de specialitate, comuniștii din comuna noastră, aduc calde mulțumiri Partidului Comunist Român, conducătorului nostru iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și se angajează să muncească cu energie și fermitate în vederea creșterii producțiilor agricole, rentabilizării fermei zootehnice și a tuturor sectoarelor de producție, conștienți fiind că aceasta contribuie la dezvoltarea economiei naționale și. nemijlocit, 
la ridicarea nivelului nostru de trai".

„COOPERATORII DIN COMUNA 
RUGINOASA-IAȘI — se spune în altă telegramă adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu — întruniți în a- dunarea generală, Îmbrățișează cu căldură și entuziasm expunerea dumneavoastră în ședința de lucru de la C.C. al P.C.R. cu privire la îmbunătățirea organizării, planificării și oonduceril agriculturii. Comună cu adinei tradiții în istoria poporului român. Ruginoasa, unde a trăit și conceput actul Unirii țării domnitorul Alexandru Ioan Cuza. în anii construcției socialismului a cunoscut o permanentă înflorire, o necontenită creștere a nivelului de trai al țăranilor cooperatori. Asocierea cu încă 
3 cooperative din jur — Helesteni, Hărmănești și Strolești — precum $1 

ACTIVITATE
LA PORȚILEAparatele de măsură ale centralei hidroelectrice de la Porțile de Fier au înregistrat pînă la 1 decembrie 156 000 000 kWh energie electrică produsă de primele două hidroagregate în scurtul răstimp de la intrarea în. funcțiune. In acest fel, colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni din cadrul celei mai tinere hidrocentrale a țării și-au îndeplinit, cu 29 de zile mai devreme, angajamentul asumat în întrecerea socialistă pe acest an. S-au creat, astfel, condiții ca pînă la finele anului consumatorii să primească de la Porțile de Fier circa 20 000 000 kWh energie electrică peste prevederile înscrise în angajament. în prezent, cele două 

grupuri electroenergetice funcționea-

amplasarea pe teritoriul comunei a unei întreprinderi de njecanizare a agriculturii, vor marca o nouă etapă în dezvoltarea Ruginoasei, alături de celelalte localități de pe cuprinsul patriei noastre socialiste. Adunarea generală a primit cu deosebit interes introducerea noului sistem de plată a muncii și asigurarea unui venit lunar minim garantat pentru cooperatori. Exprimăm cea mai vie recunoștință pentru propunerile privind imbunătățirea activității în a- gricultură. Ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru înflorirea necontenită a comunei noastre, con- știenți că prin aceasta contribuim la desăvîrșirea construcției socialismului în scumpa noastră patrie. Republica Socialistă România"
„IN NUMELE CELOR PESTE 450 

BATRINI PENSIONARI DIN COO
PERATIVA AGRICOLA DE PRO
DUCȚIE ȘIPOTE, JUDEȚUL IAȘI — se transmite în telegrama trimisă de pensionarul Crețu Neculai, în vîrstă de 76 ani — vă mulțumim din suflet pentru grija părintească ce o are partidul nostru și dumneavoastră personal față de noi pensionarii din C.A.P., de a ne asigura, la anii bătrîneții, o viață liniștită, lipsită de griji".în telegrama adresată de către 
COMITETUL de PARTID DIN CO
MUNA GIROC. JUDEȚUL TIMIȘ, se arată, între altele : „Ne-am convins încă o dată de justețea politicii P.C.R. și grija sa permanentă pentru oamenii muncii din agricultură. Toți comuniștii din organizația comunală de partid Giroc aduc cela mai calde și sincere mulțumiri Partidului Comunist Român, dumneavoastră personal, iubite tovarășe Ceaușescu, și se angajează că nu vor precupeți nici un efort pentru îmbunătățirea activității economice in cele două cooperative agricole, pentru sporirea producției și livrarea la fondul de stat a cît mai multe cantități de grîu, porumb, floarea-soarelui și legume. Vom da viață măsurilor înțelepte luate pentru prosperitatea întregului nostru popor. Vă urăm din toată inima să ne trăiți mulți ani fericiți, spre binele patriei și al poporului român".într-o telegramă sosită de pe meleagurile Vrancei se arată : „ȚĂ
RANII COOPERATORI DIN COO
PERATIVA AGRICOLA DE PRO
DUCȚIE ORAȘ-ADJUD, JUDEȚUL 
VRANCEA, își exprimă deplina lor recunoștință pentru grija ce-o pur- tați dezvoltării agriculturii, îmbunătățirii continue a condițiilor de muncă și de viață ale noastre, ale tuturor. Ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru creșterea producției agricole vegetale și animale, contribuind în felul acesta la înde-

INTENSA 
DE FIER ză la parametrii tehnici stabiliți pentru actuala etapă.Simultan, la principalele obiective aflate in construcție s-au înregistrat noi cote. Astfel, la ecluză s-au turnat peste plan mai mult de 2 000 mc de betoane. Au fost reluate lucrările la cea mai mare parte dintre obiectivele barajului deversor. La hidro- agregatul nr. 3 care, potrivit angajamentelor, urmează să fie supus probelor tehnologice în cursul acestei luni, s-au încheiat operațiile de centrare a liniei de arbori, în timp ce la hidroagregatul nr. 4, primul de construcție românească, a fost terminat montajul rotorului turbinei și au fost asamblați polii magnetici ai rotorului de la generator. (Agerpres) 

plinirea sarcinilor puse de către partidul și statul nostru în fața întregului popor".
„ADUNAREA GENERALĂ PEN

TRU DAREA DE SEAMA ȘI ALE
GERI A COMUNIȘTILOR DIN CO
MUNA ARCANI, JUDEȚUL GORJ — se spune într-o altă telegramă a- dresată C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu — a primit cu deosebit entuziasm și satisfacție măsurile preconizate pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii socialiste, pentru creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii din a- gricultură. Dînd o Înaltă apreciere grijii pe care conducerea partidului, dumneavoastră personal. tovarășe Ceaușescu. ne-o purtați. în numele cooperatorilor din Arcani, comuniștii organizației noastre vă exprimă profunda lor recunoștință și se angajează să muncească rodnic. cu spor pentru înfăptuirea măsurilor stabilite, adueîndu-și partea lor de contribuție la dezvoltarea multilaterală, economică, socială și culturală a satelor patriei noastre".

Uzina „Rulmentul" din Brașov : aspect din moderna secție de ansamblare a rulmenților

(Urmare din pag. I) tă vor asigura folosirea rațională a bazei tehnice, sporind răspunderea și cointeresarea mecanizatorilor in îndeplinirea și depășirea planurilor de producție ale cooperativelor agricole.în aplicarea noilor măsUri ne este util proiectul de sistematizare complexă a teritoriului județului. Punind in practică aceste prevederi, consiliile intercooperatiste își vor îndeplini de fapt una din cele mai importante sarcini, și anume zonarea culturilor și profilarea producției. în cadrul cooperativelor agricole ce vor fi deservite de I.M.A. Odobești, Pan- ciu și Sihlea, cultura de bază va fi vița de vie. In această zonă se dezvoltă două complexe intercooperatiste care, în viitor, vor produce anual șase milioane de fire de viță de vie altoită suficiente pentru completarea golurilor și înființarea noilor plantații. Cele trei consilii vor avea ca principal obiectiv realizarea prevederilor programului județean de refacere și dezvoltare a patrimoniului viticol.Consiliile ce se vor constitui de către cooperativele agricole deservite de I.M.A. Ciorăștl, Florești și Măr- tinești vor orienta unitățile spre cultivarea cerealelor și vor specializa fermele și brigăzile zootehnice în creșterea vacilor de lapte și a îngră- șării animalelor. în acest fel, se consolidează și se dezvoltă acțiuni deja începute. Cooperativele agricole din comuna Ciorăști, de pildă, au organizat încă din anul trecut o lngră- șătorie pentru tineretul taurin și o îngrășătorie pentru 30 000 miei anual. La Mărtinești se construiește un complex intercooperatist care va livra anual 15 000 porci, iar la Golești, un complex pentru 36 000 găini ouătoare. De asemenea, la Sura ia se va construi un complex intercooperatist pentru creșterea a 30 000 porci anual, iar la Focșani va fi amplasat un complex cu o capacitate de 1 000 vaci de lapte. în viitor se vor înființa noi complexe intercooperatiste pe baza folosirii mai eficiente a fondurilor de investiții ale cooperativelor agricole. Mijloacele bănești și forța de muncă ale cooperativelor agricole din zona

Nu ne-am propus să ne referim, în rîndurile de față, la importantele realizări obținute în acest an de către numeroase colective de întreprinderi bucureștene, ale căror strădanii au marcat realizarea planului cincinal, pe ansamblul industriei Capitalei, cu circa 70 de zile mai devreme. De asemenea, nu vom mai readuce în discuție nici mult criticata situație întîlnită la uzina „Electronica", la uzina de utilaj chimic „Grivița roșie" și la alte întreprinderi — de altfel puține la număr — care, luni in șir din acest an, nu au reușit să-li îndeplinească integral sarcinile de plan, dar care, după insistente căutări și intervenții tehnice și organizatorice, au găsit drumul redresării, făcînd în ultimele săptămîni pași însemnați pentru recuperarea restanțelor acumulate în lunile precedente.Ne oprim asupra unui alt caz. Sint cîteva unități — printre care Fabrica de mașini-unelte și agregate, Uzin3 de pompe, Uzina de mașini grele și întreprinderea de piese de radio și semiconductor! Băneasa — care, in lunile ce au trecut din acest an, s-au situat în plutonul întreprinderilor fruntașe, livrind suplimentar cantități apreciabil? de produse. Și acum, cînd pînă la sfîrșitul anului a rămas doar o lună, cînd totul părea să se încheie cu bine, constatăm cu nedumerire că aceste unități prelimină e- ventuale nerealizări la anumiți indicatori importanți ai planului pe 1970.Notăm, de pildă, că aceste minusuri estimate la producția globală sint de 33 milioane de lei la Uzina de mașini grele, 18 milioane de lei la I.P.R.S. și 9 milioane de lei la F.M.U.A.B. Este însă clar pentru oricine că o asemenea situație nu poate fi în nici un fel acceptată, că nu se poate capitula cu ușurință In fața unor greutăți temporare — mai ales acum, cînd ne apropiem de capătul unui an în care au dominat succeseleCum se explică această „cădere" a ritmului producției în întreprinderile amintite ? Care sint principalele probleme care cer o soluționare urgentă ? Pot fi prevenite sau diminuate eventualele nerealizări la un indicator sau altul ?— Cît privește unitatea noastră — precizează ing, Dimitrie Grecov, directorul Uzinei de pompe — iucru- 

de munte- vor fi orientate spre acțiuni comune în vederea îmbunătățirii pajiștilor naturale și sporirii efectivelor de ovine.Fără îndoială, pe baza rezultatelor ce vor fi obținute, a experienței, consiliile intercooperatiste vor adinei și îmbunătăți studiile privind orientarea producției agricole. Consiliile se vor bucura de o largă autonomie in planificarea producției, vor putea să se orienteze spre acele culturi, categorii de animale, care să asigure 

Prioritate sectoarelor 
care întrunesc condiții 
optime de dezvoltare

o eficiență ridicată, îneît flecare cooperativă agricolă să obțină avantaje maxime. în adunările care au avut loc in cooperativele agricole din Tă- tăranu, Ciorăști, Mărtinești și altele, cooperatorii au apreciat însemnătatea deosebită a măsurilor pentru imbunătățirea planificării agriculturii. Faptul că, în loc de peste 180 de indicatori cit se dădeau pînă a- cvm cooperativelor pentru întocmirea planului de producție, in viitor consiliile intercooperatiste nu vor mai primi decit un număr mic de indică

rile s-au limpezit în ultima vreme. Nerealizările, estimate inițial la cîteva milioane de lei. nu reflectă altceva decît neconcordan- ța dintre sarcinile valorice și cele fizice, stabilite prin plan. Cu alte cuvinte, Ia unii indicatori valorici au apărut minusuri, care au o tendință de creștere, cu toate că noi am realizat și depășit lună de lună planul fizic de pompe. Recent (de ce abia acum ? — n.n.) centrala a făcut această corelare între sarcinile valorice și cele fizice. Menționez însă că planul poate fi realizat numai dacă vom avea asigurată la timp baza materială.— Mai există incertitudini în legă
ANCHETĂ ECONOMICĂ 

IN ClTEVA UZINE

tură cu soluționarea acestei probleme 7— Practic, la ora actuală, sarcinile de plan se realizează la limită, fără nici o depășire. Orice mică intîrziere din partea furnizorilor de motoare — mai ales de la uzina „Electro- putere" din Craiova — care trebuie să ne livreze în luna decembrie mai bine de jumătate dip necesarul de motoare pe acest trimestru — se va solda cu o dereglare a producției. Iar finalizarea cu întîrziere a numai 2—3 pompe mari se poate solda cu nerealizarea planului în uzina noastră.Cum se vede, la Uzina de pompe s-a creat o situație critică : pe fundalul unei colaborări defectuoase cu unii furnizori de motoare, perspectiva realizării planului pare nesigură. Este un motiv in plus pentru conducerea uzinei „Electroputere" din Craiova de a acționa energic în vederea onorării exemplare a livrărilor de electromotoare față de uzina bucureșteană. Nu este vorba de un gest de „bunăvoință", de o chestiune benevolă, ci de o obligație strictă pe care și-a asumat-o conducerea uzinei craiovene cînd și-a pus 

tori (suprafața arabilă, necesitățile fondului de stat la produsele de bază și efectivele matcă pentru toate categoriile) va da posibilitate consiliilor de conducere să-și concentreze eforturile spre valorificarea mai bună a condițiilor naturale existente în fiecare unitate.în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, consiliile intercooperatiste vor primi un ajutor permanent și sistematic din partea comitetelor comunale de partid In organizarea mal 

bun*  a muncii în flecare fermă și brigadă, In Întărirea ordinii și disciplinei, In stabilirea și participarea continuă a cooperatorilor la muncă.Pentru a asigura de lucru cooperatorilor in tot timpul anului, cooperativele agricole sint îndrumate și sprijinite în dezvoltarea unor activități de producție cu caracter permanent. Astfel, la Surata se dezvoltă o asociație intercooperatistă pentru împletituri din răchită albă, la Păunești urmează să se înființeze o cărămidă- rie, la Pufești se va organiza valorifi- 

semnătura pe contractul de colaborare încheiat cu Uzina de pompe. Nici un moment să nu se scape din vedere că uzina bucureșteană este singura producătoare de pompe din țară și că balanța pe economie la acest produs este foarte strînsă. orice nerealizare puțind afecta alte sectoare de activitate. în special asigurarea echipamentelor pentru marile șantiere de construcții.Din perspectiva acelorași Imperative trebuie abordată și situația creată la Fabrica de mașini-unelte și agregate din București, unde s-a preliminat un minus de producție față de planul pe acest an de cîteva milioane de lei.

— Este efectul direct al tergiversării sine die a unor măsuri esențiale referitoare la aprovizionarea cu a- numite echipamente și materiale din țară și din import, la asigurarea de cadre pregătite la nivelul gradului de tehnicitate al utilajelor și al produselor pe care le realizăm — ne spune ing. Aurel Bozgan. directorul F.M.U.A.B. Din cauza manoperei înmagazinate în piesele cu defecte de turnare, depistate in stadii avansate de prelucrare (1 200 tone rebuturi în acest an), care au fost livrate de uzina vecină „23 August" și de Uzina constructoare de mașini din Reșița, pot spune că în secția de prelucrări mecanice s-a pierdut producția a 44 de zile. în altă ordine de idei, importul de echipamente electrice și hidraulice se menține ca o problemă 
a cărei soluționare se află mereu sub semnul incertitudinii. Cît privește forța de muncă, este suficient să amintesc că 50 îa sută din muncitori au absolvit abia de 1—2 ani școala profesională. Promisiunile făcute de minister și centrală în privința întăririi colectivului nostru cu oameni cu experiență se materializează însă extrem de încetExact în urmă cu un an. dnd fabrica prelimina neîndeplinirea unor indicatori de plan, același interlocutor aducea argumente similare. Sînt neajunsuri care durează de ani de zile în această fabrică. Și tot de a- tîta timp, la fiecare început și sfîrșit de an, ministerul și, în ultima vreme, centrala promit îmbunătățirea radicală a situației, lichidarea deficiențelor referitoare la colaborarea cu alte întreprinderi, la import ș.a. Și în prezent există perspectiva perpetuării acestei stări de lucruri. Dovada ? Pînă acum cîteva zile s-a contractat numai 30 la sută din necesarul de materiale din import pentru anul viitor, iar în privința asigurării cu forță de muncă înalt calificată continuă să se facă promisiuni. Este momentul ca Centrala industrială de mașini-unelte să rezolve cu competență și operativitate problemele majore pe care le ridică producția în această uzină ; prin tot ce-i stă în putință să intervină pentru a salva planul de producție pe acest an la F.M.U.A.B. Cît privește colectivul de muncitori, ingineri, tehnicieni și economiști de la F.M.U.A.B., sîntem convinși că nu va precupeți nici un efort în săptămînile care ur
carea agregatelor de balastieră extrase din albia Șiretului. Cooperatorii de la Tătăranu au propus să planteze cu răchită terenurile inundabile, iar pe suprafețele mai puțin fertile să cultive sorg și, pe această bază, să organizeze secții de împletituri și de mături. Tot aici se va organiza o că- rămidărie.în același scop, comisia economică a comitetului județean de partid analizează, în prezent, împreună cu conducerile unităților industriale și de construcții de pe teritoriul județului, nevoile acestora în forță de muncă necalificată, posibilitățile de dezvoltare a noi ramuri de producție. împreună cu consiliile intercooperatiste se vor stabili măsuri concrete care să asigure, chiar din luna ianuarie, folosirea cît mai rațională a brațelor de muncă din cooperative. în această săptămînă biroul comitetului județean de partid va organiza dezbaterea acestor măsuri în cooperativele agricole, în întreprinderile de mecanizare a agriculturii și întreprinderile a- gricole de stat, urmînd să se treacă la concretizarea lor.Sîntem convinși că, cu cît vom a- plica mai operativ noile măsuri și indicații preconizate de conducerea superioară de partid și de stat, cu atit mai repede se va îmbunătăți activitatea generală în fiecare cooperativă agricolă, va crește răspunderea fiecărui cooperator în realizarea la timp și de cea mai bună calitate a tuturor muncilor agricole, condiție principală pentru obținerea unor producții sporite. Pe această bază, cooperatorii vor realiza venituri bănești substanțial mai mari decît în prezent, vor primi cantități suficiente de cereale pentru nevoile de consum ale familiilor lor.Comitetul județean de partid va desfășura o largă muncă de mobilizare a cooperatorilor, specialiștilor, mecanizatorilor, a tuturor celor ce muncesc în agricultură pentru introducerea în practică a măsurilor preconizate, pentru aplicarea lor în mod diferențiat, în raport cu condițiile specifice din fiecare cooperativă, dar în mod ferm și operativ, în vederea întăririi și consolidării cît mai rapide a agriculturii județului. 

mează pentru a asigura realizarea în» tegrală a planului pe acest an.La Uzina de mașini grele, perspectiva nerealizări! pînă la sfîrșitul anului a unei producții de circa 33 milioane de lei pare să nu neliniștească pe nimeni. „Este vorba, în ultimă a- naliză, de o nefundamentare a sarcinilor de plan la producția globală, — ne spune tov. M. Popovici, directorul tehnic al uzinei. Așa că, din punctul nostru de vedere, totul esta motivat obiectiv. Noi vom realiza un plus la producția-marfă, cu care centrala noastră (Centrala industrială de utilaj energetic, metalurgic și pentru construcții — n.r.) va putea acoperi o serie de necazuri ale altor întreprinderi. Cred că se vor găsi la nivelul centralei surse de acoperire șl a minusului producției globale preliminat de uzină".Foarte clar și simplu 1 Sarcinile de plan nu au fost bine fundamentate la Uzina de mașini grele, dar au rămas neschimbate, așteptîndu-se sfîrșitul anului, ca prin eventuale plusuri de la alte întreprinderi să se acopere nerealizările de la U.M.G.B. Numai că economia națională nu de cifre are nevoie, de realizări ale indicatorilor de plan „aduse din condei", cl de producție efectivă. Se spune cu prea mare ușurință că sarcinile de'' plan n-au fost fundamentate, dar se scapă din vedere faptul că durata de elaborare a multor șarje a fost depășită, că volumul rebuturilor a ajuns la milioane de lei, că se pierde încă mult timp din cauza nerespectă- rii programului de lucru, a întreruperilor accidentale. Numai prin eliminarea unor asemenea deficiențe u- zina putea realiza o producție suplimentară de multe milioane de leLAmînarea treptată a punerii în funcțiune a unor capacități de producție de la întreprinderea de piese radio și semiconductor! Băneasa a făcut ca, treptat, producția suplimentară realizată în lunile precedente să fie anihilată. Astfel, în lunile septembrie șl octombrie au apărut primele semne ale nerealizări! planului, pînă la sfîrșitul anului preliminîn- du-se un minus de 18 milioane de lei Ia producția marfă. „Nu ne-am descurajat In fața acestei situații — ne-a asigurat directorul întreprinderii, ing. Lazăr Șandrea. Am căutat prin toate mijloacele să suplimentăm producția în secțiile vechi. Sperăm să reducem la jumătate nerealizările preliminate în urmă cu cîteva săptămîni".Constatările raidului nostru ridică întrebarea : nu cumva conducerile a- cestor întreprinderi s-au grăbit să prelimine respectivele nerealizări 7 Nu s-au depus prea repede armele 7 Nici un efort nu trebuie considerat prea mare în aceste zile pentru a înlătura greutățile care pun sub semnul incertitudinii îndeplinirea integrală a planului pe acest an la toți indicatorii. Organizațiile de partid din Întreprinderi, consiliile de administrație ale centralelor industriale și conducerile ministerelor trebuie să combată cu hotărîre orice tendință de cedare cu ușurință în fața unor neajunsuri de moment, să sprijine comitetele de direcție în soluționarea problemelor în suspensie, să mobilizeze întreaga masă a sala- riaților la un efort maxim in a- ceste săptămîni, pentru a încheia cu succes planul în acest ultim an al cincinalului.
Viorel SALAGEAN

EMBLEMA „BORZESEI" 
PE NOI PRODUSE 

CHIMICELa Grupul industrial Borzești s-au produs primele cantități de pinetox și alchilamine, două noi produse ce vor purta emblema acestei prestigioase cetăți a industriei noastre chimice. Pine- toxul este un insecticid destinat combaterii dăunătorilor din pomicultură și legumidultură. Noul insecticid, cu eficacitate sporită față de cele existente, nu este toxic pentru albine, puțind fi folosit și in perioada înfloririi plantelor. Materia primă din care se obține pinetoxul o constituie terpenele (deșeurile rezultate de la fabricarea celulozei și hîrtiei).Cel de-al doilea produs nou, alchilaminele, constituie materia primă pentru fabricarea insecticidelor, putînd fi utilizate șl ca stabilizatori în industria organică. Instalațiile în care se vor fabrica cele două noi produse se află în pragul probelor tehnologice.Zilele acestea a fost introdus în producția de serie un nou insecticid, denumit foretox—3, a cărui tehnologie de fabricație a fost realizată de un grup de specialiști de la Institutul de cercetări forestiere, in colaborare cu inginerii din uzină. Noul insecticid are o concentrație mare de substanță activă și este destinat combaterii dăunătorilor din păduri. El dispune de o structură granulată foarte fină și de o greutate substanțial mărită, putînd fi împrăștiat din avion. De remarcat că fo- retoxul nu atacă frunzele arborilor. ceea ce face să poată fi administrat în orice perioadă a anului.
Gh. BALTA
corespondentul „Scînfeîî*
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nici valoarea «1

Includerea recentă în planul de lnvățămînt general a unei noi discipline obligatorii — Pregătirea tehnică productivă — constituie, în modul cel mai propriu spus, un remarcabil eveniment în viața școlii, în traducerea in practică a sarcinilor sale educative, pregnant subliniate de Congresul al X-lea al partidului. Se știe că in directivele congresului, în cuvintările secretarului general al partidului cu privire la sarcinile fundamentale ale invățămîntului, a fost fixată cu precădere, în fața școlii și a slujitorilor ei, sarcina pregătirii pentru muncă și viață a tineretului nostru, în așa tel încît acesta să-și poată valorifica pe deplin adevăratele calități individuale și să se integreze cit mai organic și mai rapid în procesul muncii sociale. Or, este în afara oricărei îndoieli că Inițiativa de a le oferi tinerilor, intr-un program concret de învăță- mint, atît cunoștințe de cultură generală, cît și o pregătire utilă răspunde cel mai direct acestei sarcini, prin a cărei atitudine față de ea, școala de astăzi își validează sau nu caracterul ei modern, vocația ei practică.Așa se explică, în primul rind, faptul că măsura a tost bine primită de marea majoritate a slujitorilor școlii, a părinților. Dar tot aici își află explicația inconsistența argumentației adusă de unii — cazuri sporadice, e adevărat — care, nereușind să vadă în noua inițiativă școlară nici înaltul ei sens social-educativ și practică imediată, tind să o schematizeze și s-o diminueze în primul rind printr-o activitate școlară formală, unilaterală. Este ceea ce nu ințelege colegul meu I. D., profesor de matematică, atunci cînd a- firmă cu o înduioșătoare simplitate : „singura îndatorire a școlii este de a le oferi elevilor o cultură generală bogată și un spirit asociativ dezvoltat și nu de a-i transforma în niște virtuali artizani". Este ceea ca nu înțelege nici profesoara G. M., care nu concepe să predea agricultura și să facă lucrări practice cu elevii pe lotul școlar sub pretextul că ea „este licențiată în biologie (!), a cărei formă specifică de predare în școală i se pare mal apropiată de prelegerea universitară, decit de practica muncii intr-un atelier".De altfel, este suficient să urmărești mai atent comportamentul și aspirațiile intime ale tinerilor, spre a vedea clar cum ei înșiși își simt chemarea și acționează deopotrivă in direcția însușirii cît mai multor cunoștințe, dar și a deprinderilor de a acționa energic, de a fi utili societății cît mai devreme și în împrejurări cît mai multiple. Nu în- timplător, tocmai prin îmbinarea organică a acestor două laturi — expresii ale unei unice preocupări — se cultivă în școală acea atmosferă specifică de muncă organizată și sistematică, iar actele desfășurate într-un asemenea climat comportă bogate determinări de educație cetățenească. Asistam deunăzi, bunăoară, la organizarea muncii pentru săparea unui canal de 400 metri, de la șoseaua Bucșani—Ogrezeni liinâ la riul Argeș. La început, treaba cu elevii clasei a Xl-a de la Liceul „Dimitrie Bolintineanu" din Bolintlnul din Vale nu mergea strălucit Nu li se spusese nimic despre importanța lucrării. Dar cînd 11 s-a demonstrat că acest canal va reda agriculturii peste 30 ha teren arabil, din cele 500 prevăzute în planul de desecări al cooperativei agricole de producție, și că în locul
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cinema
ÎZ i PATRIA — 8; 12; 15; 18; 21,

APITOL — 8.15; 10,45; 13,15; 15,45; 
18,30; 21,15.
• Pomul de Crăciun : SALA PA
LATULUI — 17 (seria de bilete — 
3479).
• Amintiri bucureștene : CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
« Omul din Sierra: LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, FESTIVAL — 8,45; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, FAVORIT — 9,30; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Vagabondul : BUCUREȘTI — 
3,45; 12,15; 16,30; 20.
• Răzbunarea sfintulul : VICTO
RIA — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, MELODIA — 9: 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
• Vînătoaro de vrăjitoare : LU
MINA — 9—15,45 tn continuare; 
18,30; 20,45.
• Soarele alb al pustiului : DA
CIA — 8,45—20,30 tn continuare; 
ARTA — 15,30; 18; 20,15.
• Program pentru copil : DOINA 
— 10.
• Vă place Brahma 7 i DOINA — 
11,30; 13,45; 16.
• Procesul : DOINA — 18,15 : 20,30. 
¥ Tarzan, omul Junglei ; Fiul lui 

arzan : TIMPURI NOI — 9—20 
In continuare.
« Clntărețul mexican — 9; Căutat! 
Idolul — 10,30; 12,30; 14.30; S-au In- 
ttlnlt la Moscova — 16,30; Fanto
me de vtnzare — 18.45; 21 : CINE
MATECA (sala Union).
• Fantasme : FLAMURA — 9; 
11,15; 16; 18,15: 20,30, EXCELSIOR 
— 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.
• King Kong evadează : GRIVI- 
TA — 9,30; 11,30; 16; 18,15; 20,30, 
AURORA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15, TOMIS — 8,30—16,45 tn 
continuare; 19; 21.
• Mayerling (ambele serii) : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE - 
16; 19.
• înttlnlrea : BUZEȘTI — 15,30; 18. 
a Călătorie tn jurul craniului 
meu : BUZEȘTI — 20,30.
• Călugărița din Monza : BUCEGI 
— 10; 16; 18,15; 20,30, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
e Hibematus : UNIREA — 15,30; 
18, PACEA — 16; 18; 20.
• Zonă Închisă : UNIREA —20.
• Măsura riscului : LIRA — 14; 16.

mlaștinilor se vor legăna in vînt holdele mănoase, cei o sută de elevi au săpat canalul in mai puțin de trei zile. O confirmare în plus că numai cine iubește scopul pentru care muncește, acela iubește cu adevărat și munca pe care o prestează. în acest spirit, elevii aceluiași liceu au recoltat porumbul de pe 41 ha, au Încărcat și transportat cantitatea de 213 tone porumb recoltat la ferma de stat Poenari- Ulmi, au strîns și sortat zarzavaturi șt legume de pe o suprafață de 7 hectare.Și asemenea exemple ar mal putea fi citate. Firește, semnificația lor e multiplă, dar cel mai important mi se pare faptul că ele ilustrează pregnant un adevăr de prim ordin : pînă în prezent s-a acumulat deja o experiență multilaterală în ceea ce privește pregătirea tinerilor, încă de pe băncile școlii, pentru munca productivă, care a îmbogățit conținutul procesului de invățămint. Și tocmai pentru ca a- ceastă experiență să poată fi și mai mult dezvoltată și fructificată e nevoie ca, acum, în școală să se manifeste integral, la toate nivelurile, un veritabil cult al muncii, înțeles îndeosebi sub latura captării tuturor disponibilităților adolescentine și transformării lor în nice acte model, puter- stărui- deplin gama solici-

va- in- cer tu- in

energice, toare, în acord, cu largă de țări cu care societatea noastră socialistă înnobilează Idealurile tinerel generații. Desigur, pentru atingerea unui a- semenea obiectiv de o mare loare educativă, la eforturile dividuale ale tinerilor se adăugate cele ale școlii, iar turor acestora — cele ale tregii opinii publice și îndeosebi ale familiei. Cu atît mai mult cu cît, nu o dată, înseși inițiativele elevilor sînt pline de învățămînt chiar și pentru părinți. Spunînd a- cestea imi vine în minte cum la Fisc, o comună nu departe de București, o veche tradiție locală a olăritului a fost îmbogățită recent printr-o acțiune de tehnică productivă născută în școală. Cum aici, mai toți locuitorii sînt ceramiști, în școală profesoara de desen a creat un cerc de ceramică și copiii celor care au transmis meșteșugul din tată-n fiu au învățat să facă statuete in cele mai diferite maniere și stiluri, care pot fi văzute nu numai în expoziția școlii, ci la fiecare acasă, pe mesele unde iși fac zilnic lecțiile. Părinții lor ii privesc cu uimire, dar și cu satisfacția de a fi depășiți in modelarea și mai ales în ornarea vaselor.Intr-un anume fel, asemenea Inițiative au o dublă valoare instructivă, atît pentru părinți, cît și pentru procesul de învățămînt ca atare. Mai ales pentru acei părinți pe care adeseori îi întilnești plîn- gîndu-se că fiul lor n-a reușit la concurstd de admitere în facultate, bunăoară, și stă acasă fără să poată fi de folos cu ceva. Dar pentru școală, pentru caracterul ducației școlare, deoarece dacă instituțiile de învățămînt s-ar pus și pînă acum un mai mare accent pe depistarea înclinațiilor individuale specifice ale elevilor, ca și pe orientarea lor profesională, ea și-ar fi îndeplinit mai complet misiunea.Ce rezultă din toate acestea ? Un imperativ de maximă actualitate pentru viața școlară : pregătirea tehnico-productivă a elevilor se cere evaluată nu ca o campanie de moment și nici ca o sarcină de circumstanță, ci ca o dimensiune, ca un atribut specific unui învățămînt cu intensă vocație practică.
Prof, «merit Stelian PĂUN
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• Wlnnetou tn Valea MorțU t 1
LIRA — 18,15; 20,30. i
• Medicul de la asigurări : DRU- 1
M.UL SĂRII — 15,30; 17,45; 20, i
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,30 t
• In arșița nopții : FLACĂRA — 1
15,30; 18; 20,15, POPULAR — 15,30; t
18; 20,30. I
• 100 de carabine I FERENTARI ’
— 15,30; 17,45; 20. I
• Departe de lumea dezlănțuită : /
GIULEȘTI — 15,30; 19, MIORIȚA i
— 9; 12,30; 16; 19.30.

teatre i
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român — 
sala Studio) : Recital de vioară 
susținut de Ștefan Câmpan-Fatyol, 
la pian Agneta Krzyzanowski și 
recital de clarinet susținut de Ște
fan Prallea-Blaga, la pian Ecate- 
rina Vaida — 20.
• Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Coana Chl- 
rița — 20; (sala Studio) : Al pa
trulea anotimp — 20.
• Teatrul de Comedie : Dispariția 
lui Galy Gay — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Un tramvai numit do
rință — 20.
• Teatrul Mic : Dansul sergentu
lui Musgrave — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara- (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste — 
19,30; (sala Studio) : Năzdrăvanul 
Occidentului — 20.
• Teatrul Gluleștl : Gtlcevlle din 
Chtoggia — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Comoa
ra din Insula piraților — 16.
• Teatrul evreiesc de stat : Vrăji
toarea — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Guliver tn țara 
păpușilor — 17; (sala din str. Aca
demiei) : Căluțul cocoșat — 17.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale" : Comodia vremii — 20.
• Teatru! satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19.30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Sonatul Lunii 
— 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Se caută un min
cinos — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Pe aripile rapsodiei —
19.30.
• Circul „Globus" î Star eircus 
’70 — 16: 19,30.

*
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La Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România a avut loc miercuri dimineața solemnitatea u- nor decorări, cu prilejul aniversării a 75 de ani de la înființarea Bibliotecii Centrale Universitare din București.Distincțiile au fost Inmtnate de tovarășul Emil Bodnaraș, vicepreședinte al Consiliului de Stat-La solemnitate au luat parte tovarășii Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, Mircea Ma- lița, ministrul invățămîntului, Jean Livescu, rectorul Universității din București.Pentru activitate Îndelungată și contribuția adusă tn domeniul documentării a fost conferit ordinul „Meritul Cultural" clasa a Il-a tovarășului Constantin Nuțu, directorul Bibliotecii.Prin același decret al Consiliului de Stat, alți 27 de lucrători din cadrul Bibliotecii au fost distinși cu
Sărbătorirea scriitorului

Molter KărolyTO. MUREȘ (corespondentul „Scln- 
teii" Deâki Lorănd). Ieri a avut loc o întllnire omagială prilejuită de cea de-a 80-a aniversare a scriitorului Molter Kăroly. La lntîlnire au participat scriitori, oameni de știință și cultură, cititori, foști stuctenți ai sărbătoritului. Cu acest prilej a luat cuvîntul tovarășul Nicolae Vereș, prim-secretar al comitetului județean de partid, președintele consiliului popular județean. Au rostit, de asemenea, cuvîntări Hajdu Gyozd, re-
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19,15
19,20

20,25

18,00 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba maghiară.

18,30 Documentar TV. „20 de ani 
de la primele alegeri In sfa
turile populare”.

18,50 Mult e dulce șl frumoasă. 
Emisiune de prof. dr. Sorin 
Statl. Cuprinsul : • Antolo
gia limbajului liric contem
poran : Nichita Stănescu. 
Recită Virgil Ogășanu. Pre
zintă Matei Călinescu • Mar! 
lingviști români din trecut : 
Al. Philippide. Evocare do 
V. Arvlnte, prorector al Uni
versității „Al. Cuza" din Iași. 
• Actualitatea editorială : 
Gavrll Israte — „Limba ro
mână literară". Prezintă 
George Muntean • Un mi
nut... pentru corectitudine. 
Publicitate — anunțuri.
1001 de seri — emisiune pen
tru cel mici.
Telejurnalul de seară. 
Film serial : „VTDOCQ" (re
luarea episodului I).
Formația artistică „CIOCÎR- 
LIA". In program : melodii 
populare.
Reportaj TV : „Arhive se
crete”. Documente de valoa
re artistică șl istorică păs
trate la Arhivele Statului.

ii
IDEALUL CLASIC

(Urmare din pag. I) la a- la
scriitoricesc

și in cel mai caracteristic chip Novalis. Alții reunesc cu aceste tribute și aspirații, participarea mișcări sociale, la revoluții, exaltarea valorilor libertății, caracterul de poet-cetâțean, ca Hugo. Dar efigie a romanticului se din trăsăturile tuturor.Mai acuzat, profilul se arată de pe la sfîrșitul sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea. Acum apar artiștii, care fac din literatură cariera lor propriu-zisă, care se dedică in egală măsură publicisticii și operei de creație, participind direct sau indirect la viața publică și incercind să determine, in numele unor mari idei, un climat propice dezvoltării umanității in care să prospere și o artă de o calitate nouă. Ei sint prezenți pretutindeni în epocă, scriu mult, se bucură de roadele unei culturi deosebite, întrețin saloane literare sau corespondență tn- tr-o rețea vastă de legături, de relații cu oameni de pe toată planeta. La numele lor se recurge in cauzele complicatei politici din ultimul secol fiindcă ei sint niște puncte de reper solide. Anatole France a fost unul din ei, Thomas Mann altul. Nu mai puțin Gorki, și mulți alții. Cu aceștia se cristalizează în toate dimensiunile lui interioare un fel de ideal clasic al scriitorului. După cum se vede insă, acesta este departe de a rămîne o izolată imagine ideală, cum mulți ar putea crede, ci, categorie totuși istorică in universalitatea ei, se leagă cu nenumărate fibre de epocă și viața socială. Se pot distinge de altfel cîteva trăsături permanente la toți aceia din a căror sumă s-a alcătuit treptat idealul clasic al scriitorului. Toți sînt preocu- 

nobila reconstituie

„Ordinul Muncii" clasa a IlI-a, ordinul „Meritul cultural" clasa a III-a, cu „Medalia Muncii" și medalia „Meritul Cultural" clasa 1Felicitîndu-i călduros pe cei decorați în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, personal, tovarășul Emil Bodnaraț a urat colectivului acestei biblioteci, cu veche tradiție in cultura românească, noi succese în activitatea de răspindire a cunoștințelor In rîndul tuturor generațiilor.Mulțumind pentru distincțiile a- cordate, directorul Bibliotecii, Constantin Nuțu, a exprimat conducerii partidului și statului nostru gratitudinea întregului colectiv pentru înalta cinstire acordată lor și acestei instituții de cultură din țara noastră. (Agerpres)

dactor-șef adjunct al revistei „îgaz Sz6“, scriitorul Dan Culcer, criticul literar Izsăk Iozsef și profesorul Kozma Băla. Felicitîndu-1 pe scriitorul octogenar, vorbitorii au relevat creația sa multilaterală și memorabilă, activitatea sa neobosită pe tărîm obștesc, precum și sprijinul valoros pe care l-a acordat unor creatori tineri, activitatea merituoasă pe care a desfășurat-o in decursul anilor la diferite catedre.
81,28 Teatru scurt : „Nostra Dea". 

Comedie de M. Bontempelll.
22,10 Teleglob. Litoralul Republicii 

Democrate Germane. Repor
taj filmat da Valerlu Negru 
și Alexandru lonescu.

33,35 Telejurnalul da noapte.
22,45 Muzică distractivă. Clntâ for

mația condusă de Ion Calis- 
trache.

PROGRAMUL II

20,00 Instantaneu coregrafic cu 
Alexa Mezlncescu pe muzică 
de Cealkovskl, Adam, Villa- 
Lobos și Weber. își dau 
concursul balerinii Dan Moi
se, Sergiu ștefanskl «1 Ion 
Tugearu.

20.25 Orchestra simfonică a Radio- 
televiziunii Interpretează 
„Concertul pentru violoncel 
Si orchestră" (primă audiție) 
de Wilhelm Berger. Dirijor 
Charles Brtlck (Franța). Solist 
Cătălin Ilea.

20,55 Univers XX. Exploatarea o- 
ceanulul planetar. Participă : 
Ing. Panln Nicolae de la In
stitutul Geologic București 
prof. dr. C. Antonescu de 
Universitatea București.

21.25 Buletin de știri.
21,30 Istoria filmului (emisiunea

*
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șl 
la

_______ ,_______ a
Ill-a). Tema emisiunii : Școa
la cinematografică franceză 
tn perioada 1916—1929 • 
Creația școlii „Impresioniste” 
franceze • Prezentarea „a- 
vangardel" franceze a Evoca
rea comicului Max Linder.

păți tn chip esențial de cuvint, de logos pe care se simt chemați a-1 comunica. Și aci vedem o suprapunere permanentă intre chemarea poetului- vates. profet, la antici, și vocația de a se adresa a scriitorului din totdeauna, către public, fără de care nu poate exista. Și azi scriitorul se bucură de același respect enorm al maselor în condiții, evident, schimbate, de răspindire considerabilă i cărții, de comunicare mult mal rapidă a conținutului și formei gin- dirii sale artistice. Adică mulțimile il ascultă și dau crezare glasului său, ca și in Antichitate, dqar că ele se măsoară azi cu milioanele. Și a- ceasta înseamnă răspunderea artistului față de cei care cred in el și cărora le deschide căile adevărului. Care adevăr ? Al epocii sale, al fragmentului de istorie pe care-1 trăiește și la care, dacă e autentic artist, nu poate să nu răspundă, să nu vibreze, cu o replică ce poate fi poezie sau roman, piesă de teatru sau eseu, sau chiar o simplă confesiune, o pagină de jurnal, o schiță de caracter. In toate se străvede pulsul vremii, se aude chemarea ei, se traduce viața In existențe particulare, in frînturl, in cioburi de universuri proprii. în Sadoveanu, tn Rebreanu și în Camil Petrescu, de pildă, au fost fixate lentile cu mari concentrări asupra nești dintre unele din ele spre lucrurile cele care vorghezi și-au găsit expresie marile Întrebări ale existenței, tn cea a lui Blaga s-au redlmensionat mituri românești, iar la Ion Barbu cosmosul românesc s-a geometrizat cu clarități solare. Călinescu a adus strălucire ana-

societății româ- cele două războaie, bătind pină departe care au fost și spre fi. tn opera lui Ar-

N. D. COCEA
militant de frunte,

devotat slujitor
al ideilor înaintateSe împlinesc 90 de ani de la nașterea lui N. D. Cocea. El a văzut lumina zilei la 29 noiembrie 1880, te Blrlad, ca fiu al locotenentului Dimitrie Cocea, descendent al serdaru- lui Gheorghe Cocea și al Cleopatrel Nicorescu. Formația lui N. D. Cocea s-a bucurat de un mediu înlesnit pentru cultură, după cum receptivitatea pentru oamenii din popor șl pentru limba populară avea să constituie o altă condiție fericită in revelarea talentului său.In ambianța de efervescență intelectuală a liceului Sf. Sava din București, citind intens literatură autohtonă și străină, frecventînd cenaclul „Literatorul" al lui Macedonski, publicând, in 1897, în „Foaia interesantă", revista Iul Coșbuc, cîteva încercări In versuri și în proză, N. D. Cocea își tipărește în 1898, sub pseudonimul Nelly, primul volum de același an său „ro- prefață a Pișculescu mal

dbnimul Nelly, primul schițe: Copil din flori, In făcind să apară și primul man" : Poet-Poetă, cu o colegului său de liceu, Gr. (scriitorul Gala Galaction, de tirziu).Aceste prime scrieri le va caracteriza el insuși „erori de tinerețe". De altfel, tînărul autor e trimis, în 1899, să studieze Dreptul, la Paris, maturizîndu-și formația intelectuală. De la Paris, păstrează amintirea „furtunoaselor mitinguri populare", a „dimineților luminoase din atelierul marelui Rodin", reținind „privirea blindă a bunului Anatole France", resimțind ecoul „glasului de tunet al lui Jaurăs".întors în țară șl luîndu-și licența în 1903, N. D. Cocea e nuimit în magistratură: prilej de a cunoaște îndeaproape, în diferitele localități pe unde e mutat „disciplinar", justiția de clasă, putreziciunea morală, crasul politicianism, proliferînd o mentalitate de parvenitism, de traumatism al sistemului de valori. Revolta tînărului judecător se manifestă în presă : tn mai 1906, in „Adevărul", Cocea semnează un articol ce va face mare vîlvă : Justiția și 
Dreptatea, demonstrînd că magistralii și avocații constituie o castă, recrutată mai ales dintre feciorii de bani-gata. Urmează alte articole despre reformele necesare în Justiție, precum și o serie consacrată drepturilor muncitorești la asigurări sociale, la grevă. Deajuns ca să fie îndepărtat din magistratură.Este momentul de cotitură în biografia tînărului intelectual El are 25 de ani. După „trădarea generoșilor", din aprilie 1899, climatul ideologic din primul deceniu al noului secol înregistra acum eforturi tot mai susținute ale aripii de stingă din mișcarea muncitorească română pentru reorganizarea ei. Gherea are o activitate semnificativă, el militind prin conferințe și articole pentru „Ideile

lizelor și meșteșugului unui alexandrin, Vianu — gravitatea filozofului și moralistului. Cu Philippide se desă- vîrșește un proces de clâsicizare în afară de clasicism, cu Geo Bogza se reface un mare baroc al viziunii despre natură. Și așa mai departe. In toți se discerne aspirația spre universalitate, spre cunoaștere filozofică, se arată roadele unor culturi construite cu răbdare și statornicie cultivarea umanităților, se simte dorința așezării relațiilor dintre oameni, 
a relațiilor sociale pe echitate, adevăr și adîncă încredere în om. Ca semne caracteristice ale unui nou, prielnic climat spiritual și social. Cei mai mulți au fost și sînt poeți cetățeni, spunînd așteptatul lor cu- vînt in evenimentele importante ale istoriei contemporane, socialiste, în- deplinindu-și datoria sacră a prezenței scriitorului in viața societății, prezență intrată în tradiția noastră de la cronicari și Bălcescu pînă la Nicolae Iorga și Mihail Sadoveanu.Sete de cunoaștere și dorință de adevăr, iubire pentru om, legături trainice cu obirșia înțeleasă ca datorie esențială, fundamentat etic, prezență neprecupețită in toiul vieții contemporane, răspunderi asumate cu noblețe și mari modestii, iată cîteva dintre notele idealului clasic pe care orice scriitor de azi, de la noi, ii poate atinge, pornind pe drumul complicat ai desăvîrșirii, cu mare efort interior, de durată, cu o educație umanistică foarte îngrijită, cu atenția mereu vie, Îndreptată neabătut spre țelurile de construcție socialistă ale poporului. Așa se construiește spiritul, așa se înalță existența individuală către universal in lumina idealului noii umanități pe care o edificăm in plan social și spiritual. 

fundamentate ale «socialismului științific". Tînărul magistrat se integrează mișcării socialiste.între 13—15 august 1908 are loc prima conferință a sindicatelor și a cercurilor social-democrate din România, conferință care, între altele, hotărăște înființarea comisiunilor sindicale locale. Cocea activează în cadrul cercului „România muncitoare" din Brăila, contribuind la organizarea «Indicatului muncitorilor din port. Receptiv la mișcarea Intelectuală a țării, întreține relații cu nou înființata „Viața românească", unde publică (în decembrie 1906) povestirea Urlă- 
toarea șl colaborează la ziarul brăi- lean „Dezrobirea". Evenimentele sîn- geroase din primăvara lui 1907 represiunea sălbatică asupra satelor are repercusiuni și în centrele muncitorești : conducătorii cercului din Brăila sînt arestați. Printre el și N. D. Cocea, care pentru vreo două luni e întemnițat la Buzău. Dar îndată ce este eliberat Iși reia activitatea. E2 inoepe 6ă publice la organul central „România muncitoare". („De 
atunci, de la 1907 — va declara, pe bună dreptate mai tirziu — n-am scris

90 DE ANI
DE LA NAȘTERE 

„Zilele folclorului bihorean tt

a evocat N. D. Cocea celebra noapte a Iul Octombrie 1917 In Petrograd, noapte la care el a asistat, cind Lenln a citit primele decrete ale puterii revoluționare : „...Un ceas și 35 da 
minute, cu ceasornicul in mină, a ți
nut citirea lor. Iar cind a venit rin- 
dul ultimului articol, al aceluia care 
încorona intr-o singură frază toată 
opera de pace și socialism a marii 
nopți revoluționare, Lenin, arunclnd 
hlrtiile răvășite, a ridicat și el bra
țul in aer, a votat și a lăsat sâ-i cadă 
palma întinsă, grea, masivă, peste 
toate privilegiile trecute, ca un cuțit 
de ghilotină".în primii 5 ani al deceniului 4, a- ceastă tumultuoasă activitate publicistică avea 6ă capete cîteva momente de răgaz consacrate celei de creație pur scriitoricească. Vinul de viață lungă surprinde lumea literară printr-o fermecătoare povestire, în care și auto- matismele vieții de provincie de la începutul secolului, și taina unei vieți patriarhale de la un conac boieresc sînt evocate cu o tehnică de bună nuvelă franțuzească și, totodată, într-o tonalitate sadoveniană. Este, desigur, cea mal citabilă creație artistică a lui N. D. Cocea, cu care el a intrat șl rămîne în istoria literaturii noastre. Plătind tribut genului gazetăresc, într-o înjghebare epică reportericească, nu fără calități de concentrare revelatorie pe fenomenul social, dar cu căderi în vulgaritate și obscen, cele trei romane ale sale, Fecior de slugă (1933), Pentr-un petec de negreață (1934) șl Nea Nae (1935), sînt sub nivelul potențialului său artistic, rezultate, desigur, ale grabei șl ale — fatalei — iluzii că cea mal sugestivă modalitate de demascare șl înfierare a decrepitudinii burgheze este însăși etalarea, nudă, naturalistă, a unor fapte frizînd, de altfel, doar singularitatea. Prins în capcana succesului de public, autorul nu s-a mai putut ridica la nivelul scrierii — definitorii pentru talentul lui — din 1931. Nici piesa Canalia, dm 1943, nu va avea o soartă mai bună dedt romanele sale.Pentru noi, N. D. Cocea rămîne marele gazetar, neîntrecut ca temperament și ca virulență de nici un altul din rîndurile presei de 6tînga, în deceniul primului război mondial șl tn deceniile 3 și 4 care i-au urmat. Ca și cum el Însuși și-ar fi dat seama de reala și autentica sa chemare ; gazetăria. în 1936 devine directorul revistei „Era nouă", de sub îndrumarea partidului comunist. Ne a- flam, atunci, în plină amenințare a fascismului și asalturile lui în ideologie, în cultură,/în artă erau tot mal agresive. Apariția unei publicații de sinteză intelectuală progresistă, militantă, cu argumente științifice, era de o mare neoesitate. „Era nouă" — în cele trei numere câte i-au fost îngăduite de cenzura vremii — a îndeplinit această importantă sarcină, pe care Cocea o confirma cu semnătura Iui în editorialul primului număr : „Criza aceasta generală a sistemului 
capitalist este însoțită fără doar și 
poate și de o criză tot atit de gene
rală și de acută a culturii și ideolo
giei acestui sistem. Proletariatul re
prezintă interesele vitale și culturale 
ale omenirii" In noiembrie 1937, Cocea este din nou în primele rînduri ale presei legale călăuzite de partid, preluînd conducerea revistei „Reporter". Aceasta, pînă la suspendarea ei, în 1938, a constituit una din citadelele vii ale presei militante, inspirate de idealurile clasei muncitoare, reunind In jurul ei numeroși intelectuali progresiști.După ce, In timpul războiului, a participat la lupta patriotică, (Jurnalul, apărut recent în Editura Politică e o mărturie) îndată după Eliberare, N. D. Cocea a fost printre cei dinții intelectuali care, prin prestigiul și curajul lor civic, au fost o pildă vie și pentru alți cărturari în a adera la forțele politice călite în anii grei al ilegalității. El a militat în cadrul U- niunii Patriotice, in acțiunea de reorganizare a Societății Scriitorilor, ca director general al teatrelor.Ca ziarist, Iul N. D. Cocea 1 s-a încredințat, în octombrie 1944, direcția ziarului de după amiază „Victoria", unde au colaborat M. Sadoveanu, Gala Galaction, Victor Eftimiu, Al. Philippide, Perpessicius, Geo Bogza, Eugen Jebeleanu, Radu Boureanu, Cicerone Theodorescu, M. Beniuc, V. Em. Galan, Silvian Iosifescu, Geo Dumitrescu, Eusebiu Camilar, Magda Isanos, Andrei Tudor și mulți alții. Mi-1 a- mintesc cum zi de zi, cu o vitalitate profesională intreeîndu-ne-o pe a tuturor, venea cu noi și noi idei, di- namizînd clișeele publicistice învechite, sfredelindu-ne cu privirea în conștiințe, fericit să afle modalitatea cea mai pregnantă, cea mai eficientă din punct de vedere jurnalistic.N. D. Cocea a întrupat un veritabil torent de personalitate dăruită nobilei pasiuni a scrisului angajat, pe care l-a slujit cu ardoare pînă la 6fîrșitul vieții (1 febr. 1949). Temperament de militant înnăscut, dăruit cu un excepțional talent al expresiei, în- sumînd cele mai bune tradiții ale pamfletului românesc, revărsat intr-o perioadă de aprige lupte sociale șl politice, el rămîne un exemplu viu al intelectualului multiplu, conștient de răspunderea lui sopială, promovind ideile înaintate, ardent pentru cauza poporului său. Misiunea artei va fi cu atit mai complexă. Cum scria el însuși, profetizîndu-i — acum un sfert de veac — drumul : „Arta 
va trebui să se prefacă din temelie, 
să îmbrățișeze întregul destin al unei 
omeniri mai vaste, să evoce sonor, ca 
o scoică uriașă, tumultul maselor".Vibrant, tulburător mesaj peste timp I 

George IVAȘCU

manifestări, participanții, localnici șl invitați din județele Învecinate, precum și numeroși cercetători din domeniul folcloric au avut ocazia de a cunoaște îndeaproape tezaurul fol- rioric al acestei zone. Cercetătorii î i. Cluj, București și Oradea au prezentat numeroase comunicări știin- fifice avind ca temă aspecte ale fol- flocului bihorean în contextul folclorului național. (Agerpres)

un rind care să nu urle de deznădej
de ți să nu clocotească de revoltă"). Devine un militant organizat. In decembrie 1909 are loc în sala „Dacia" un mare miting muncitoresc. Alături de I. C. Frimu, Al. lonescu, M. Gh. Bujor, C. Miile, ia cuvîntul și N. D. Cocea. E momentul cînd, cum relatează ziarul „România muncitoare", „s-a zămislit o idee mare, mîntuitoa- re pentru clasa muncitoare : s-a lansat ideea înființării partidului social-democrat". Partidul — înființat de fapt în 1893 — este refăcut prin Congresul din 31 ian. — 2 febr. 1910. Cocea susține raportul privitor la 
Programul politic al partidului. La Congresul sindical, care are loc în același timp, el este ales in comitetul Cercului de editură al P.S.D., cu care prilej se bucură de aprecierile lui I. C. Frimu.Sîntem Intr-o perioadă cind cei mai valoroși reprezentanți ai intelectualității noastre, și cu atît mai mult ceidin generația tinără, sînt alături de clasa muncitoare. Anul 1907 avusese o înrâurire hotărâtoare în acest 6ens. Caragiale a scris celebrul său rechizitoriu 1907, din primăvară pină în 
toamnă; Vlahuță, Minciuna stă cu 
regele la masă, după ce Coșbuc, tncă din 1894 strigase : Noi vrem pă- 
mint I Sadoveanu milita la „Viața românească", iar Arghezi și Galaction aveau să-l secondeze pe Cocea în cele două importante inițiative publicistice ale anului 1910 : „Facla" și „Viața socială". Săptămînalul „Facla" „va agita flacăra unui ideal ne
învins de cultură și dreptate socială", 
„va zgudui toate energiile, va trezi 
toate conștiințele, va arde putregaiu- 
rile inutile care inăbușă viața poli
tică, intelectuală și socială a acestei 
țări". Aceste promisiuni din articolul- program au fost ținute și îndeplinite. Curajul civic, îndrăzneala atacului, forța argumentației, darul cuvîntului agitatoric au constituit, prin „Fada" — suspendată, întreruptă în timpul primului război, reluată de mai multe ori în deceniile 3 și 4 — un veritabil capitol din istoria presei noastre militante, răspunzînd unor stringente necesități sociale, dar totodată expresie a unui mare talent de gazetar, de pamfletar — unul din cele mai puternice din cite am avut. Numeroase sînt articolele care s-ar putea cita și evident că atunci când se va edita întreaga operă jurnalistică a lui Cocea, ea va însuma 4—5 volume, nu doar unul singur cît a putut cuprinde acum (în Scrieri, II, E.L., 1969, sub îngrijirea, lui Virgiliu Ene). Oricum, 
Jertfa celor douăsprezece mii, 1907, 
Holera, Hienele, Regele complice al 
asasinilor — palatul gazdă de hoți, 10 
Mai, zi de rușine, M. S., Marele căpi
tan, Vițelul de aur. Urecheatul, Stri
goii, Teatrul de păpuși al Majestății- 
Sale sînt pagini de antologie (publicate ca atare încă în voi. Pamflete și 
articole, apărut tn b.p.t., nr. 47, în 1960, sub îngrijirea lui Matei Călinescu). După cum tot pagini de antologie publicistică sînt și acelea consacrate lui D. Th. Neculuță, lui I. C. Frimu, lui I. L. Caragiale, lui Galaction, Iui Jaures, lui Marx. Pe cît de necruțător este verbul lui Cocea la adresa protipendadei politice a reacțiunii, pe atît de cald, de învăluitor este stilul lui când este vorba de portrete ale unor figuri din istoria mișcării muncitorești sau ale unor scriitori apropiați de popor.Ca revistă lunară, „Viața socială" a reluat tradiția publicației Iui Gherea, „Literatură și știință", principa- lui ei merit fiind acela al lansării în conștiința publică a poetului Tudor Arghezi (care a deschis primul număr cu celebra Rugă de seară), ca și a lui Galaction, Adrian Maniu,, Lu- chian, Iser, Ressu. „Ar fi să nu cu
noști nimic din frămîntarea sufletu
lui românesc de la 1910 încoace ca să 
nu-ți dai seama cit a însemnat pentru 
cultura românească neastimpărul lui 
Cocea" — avea să scrie (în „Cuvîntul liber" din 18 apr. 1925) Camil Petrescu ca protest la suprimarea altei reviste a lui Cocea, „Chemarea", apărută îndată după primul război mondial.în „Chemarea" din 20 aprilie 1920,

Timp de trei zile, numeroase localități din Valea Crișului Repede au fost gazda unei îndrăgite manifestări a cintecului și dansului, a portului popular, a datinilor și obiceiurilor din bătrînl : cea de-a treia ediție a „Zilelor folclorului bihorean* *. Organizată de Comitetul județean de cultură șl artă și Casa creației populare a județului, actuala ediție a fost consacrată celei de-a 50-a aniversări a creării partidului. In cadrul acestei
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Plecarea la Praga a delegației 
Colegiului Central de partid

viața internațională
Miercuri dimineața, tovarășul Va- sile Patilineț, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a primit delegația de activiști ai Partidului Muncitoresc Unit Polonez, condusă de Wladyslaw Niesmialek, adjunct al șefului Secției Administrative a C.C. al P.M.U.P., care, la invitația C.C. al P.C.R., a

făcut o vizită in schimb de experiență în țara noastră.La primire, care s-a desfășurat în- tr-o atmosferă tovărășească, au participat Vasile Potop, șef de secție, și Nicolae lonescu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.A fost prezent Jan Brudzynski, însărcinat' cu afaceri ad-interim al R.P. Polone Ia București.
Semnarea protocolului privind schimburile 

de mărfuri și plățile pe anul 1971 
intre România și Cehoslovacia

Miercuri dimineața a plecat la Praga delegația Colegiului Central de partid de pe lingă C.C. al P.C.R., condusă de tovarășul Mihai Dalea, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Colegiului Central de partid, care, la invitația Comisiei Centrale de control și revizie a P.C. din Cehoslovacia, va face o vizită de schimb de experiență în R.S. Cehoslovacă.La plecare, pe aeroporul Otopenl, delegația a fost condusă de tovarășii Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. Simion Bughici. vicepreședintele Colegiului Central de

partid, de membri al Colegiului și activiști de partid.Au fost de față Miroslav Sulek, ambasadorul R. S. Cehoslovace la București, și membri ai ambasadei.*în aceeași zi, delegația a sosit tn capitala R.S. Cehoslovace. La aeroportul Ruzyne, delegația a fost întim- pinată de -Milos Jakes, președintele Comisiei Centrale de control și revizie a P.C. din Cehoslovacia, precum și de alți lucrători ai Comisiei. Erau prezenți, de asemenea, Ion Obrado- vici, ambasadorul României la Praga, și membri ai ambasadei.

INTILNIRE Intre delegații 
ALE P. C. ITALIAN Șl P. C. U. S.ROMA 2 (Agerpres). — La Roma a avut loc o intîlnire între o delegație a P.C. Italian, din care au făcut parte Luigi Longo, secretar general al Partidului Comunist Italian, Enrico Berlinguer, vicesecretar general al partidului, și alți conducători de partid, și o delegație a P.C.U.S., con-

dusă de Arvid Pelșe, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.în timpul întâlnirii, cele două delegații au făcut un schimb de păreri cu privire la dezvoltarea în continuare a legăturilor dintre P.C.U.S. și P.C. Italian, precum și asupra u- nor probleme internaționale.

VIZITA IN R. A. 0.

Tn urma tratativelor desfășurate într-o atmosferă prietenească și de înțelegere reciprocă, la 2 decembrie a.c. a fost semnat, la București, Protocolul privind schimburile de mărfuri și plățile pe anul 1971 între România și Cehoslovacia.Conform acestui document, România urmează să livreze, printre altele, mașini-unelte, produse ale industriei electrotehnice, tractoare, autocamioane, autoturisme de teren, vagoane, armături, radiatoare, mașini pentru șantiere de construcție, energie electrică, produse petroliere, ciment, produse chimice și din lemn, produse agroallmentare, confecții, tricotaje și aitele.La rîndul său, Cehoslovacia va exporta în România mașini-unelte, ma

șini și utilaje pentru Industria ușoară și alimentară, pentru construcții, utilaje metalurgice, instalații pentru telecomunicații, autocamioane, autoturisme și autobuze, cocs, cărbuni coc- sificabili, laminate, produse chimice, produse agroallmentare, materiale refractare, diverse bunuri de larg consum.Protocolul a fost semnat din partea română de ing. Mircea Bădică, secretar general în Ministerul Comerțului Exterior, iar din partea cehoslovacă de ing. Jan Strba, adjunct al ministrului comerțului exterior.La semnare au asistat Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, precum și Miroslav Sulek, ambasadorul Cehoslovaciei la București.(Agerpres)
Cronica zileiNoul ambasador al statului Kuweit, Ahmad Gheith Abdullah, a depus miercuri o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.

★
La Ateneu s-a deschis miercuri Expoziția Industrial Design în Elveția — organizată de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, în colaborare cu Fundația Pro-Helvetia.La vernisaj au asistat Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Octav Llvezeanu, vicepreședinte al Institutului Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea, acad. Ion Jalea, președinte de onoare al Uniunii Artiștilor Plastici, Ion Borca, vicepreședinte al Consiliului popular al

municipiului București, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, ziariști.Au fost de față Guy Ducrey, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Elveției la București, șefi ai unor misiuni diplomatice, și alți membri ai corpului diplomatic.Au vorbit cu acest prilej Aurelian Trișcu, secretar al Uniunii Arhitec- ților, Gerhart Schurch, vicepreședinte al Consiliului municipal al orașului Berna, și arhitectul Fritz Keller.însărcinatul cu afaceri ad-interim al Elveției la București, Guy Ducrey, a oferit miercuri după-amiază un cocteil.în aceeași zl, Gerhart Schtlrch a făcut o vizită la Consiliul popular al municipiului București, unde a fost primit de Dumitru Popa, primarul general al Capitalei. (Agerpres)
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

O partidă foarte slabă 
a fotbaliștilor noștri
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• ASEARA, LA AMSTERDAM : 0-2 CU OLANDA

Circa 50 000 de spectatori se aflau In tribunele Stadionului Olimpic din Amsterdam la ora cînd arbitrul scoțian Thomas Wharton a fluierat prima angajare a mingii în meciul amical de fotbal dintre reprezentativele Olandei și României.Jocul nu confirmă de la început ceea ce se anticipa : o ofensivă insistentă a echipei olandeze. Fazele sînt „lucrate" mai mult la mijlocul terenului, cel dintîi șut la poarta lui Răducanu fiind tras în min. 7 de Mulders. Echipa română contraatacă, dar șutează defectuos. O mare ocazie avem în min. 24 cînd, după o foarte precisă pasă „printre" dată de Radu Nunweiller lui Dumitrescu, a- cesta din urmă centrează în fața porții lui Van Beveren. Țîșnind dintre apărătorii adverși care il marcau sever, Dumitrache reia splendid cu capul, din săritură, dar mingea trece de puțin peste poartă. în min 27, pentru o obstrucție asupra lui Cruyff, olandezii beneficiază de o lovitură liberă indirectă în careul lui Răducanu. Ea rămîne însă fără rezultat. Trei minute mai tîrziu, primul gol 1 O greșeală săvîrșită de Nunweiller (a pasat imprecis) readuce înaintarea olandezilor în fața porții noastre. Portarul nostru iese în întîmpinare, evită pentru moment pericolul deviind mingea, dar Cruyff insistă și înscrie : 1—0 pentru Olan-

da. Acesta avea să fie și scorul reprizei, deși gazdele puteau să mai înscrie de două ori (min. 38 și 39).Odată cu reînceperea meciului după pauză, momentele grele în careul nostru se înmulțesc. Linia de atac este cvasl-inexistentă, iar apărarea nu poate riposta în nici un fel în fața atacurilor dezlănțuite ale olandezilor. Cruyff este peste tot, mereu cu mingea la picior, mereu in poziție de șut. în min. 57, la o centrare de pe dreapta. Cruyff rămîne din nou singur cu Răducanu în față. Ca și la primul gol, portarul nostru pare să rezolve situația, deviind puțin mingea. Insistentul atacant olandez nu renunță la tentativa sa și, în timp ce Răducanu se afla la pămînt, reia nestingherit din nou în poarta goală. 2—0 pentru Olanda.Fotbaliștii noștri nu-și găsesc deloc cadența, înaintarea mai ales nereușind să preia cit de cît din greutatea ce apasă pe umerii jucătorilor din apărare. Faza din min. 85, cînd într-adevăr portarul olandez Van Beveren salvează incredibil, a rămas izolată. Oricum, scorul putea fi mult mai drastic. Din cele ce ne-au putut oferi aseară imaginile transmise pe .„micul ecran", rezultă că selecționata noastră a avut un slab final de sezon, care a subliniat și mai mult carențe și racile vechi — joc static, lent, bătrînesc, tehnică deficitară — în contrast cu jocul modern al echipei olandeze.
I. D.

Unitățile Ministerului Poștelor 
și Telecomunicațiilor au îndeplinit 

prevederile planului cincinalColectivele de muncitori, tehnicieni și ingineri din unitățile Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor au îndeplinit prevederile planului cincinal. Potrivit datelor preliminare, pînă la sfîrșitul anului eforturile colectivelor din cadrul acestui minister se vor concretiza în realizarea unui volum suplimentar de activitate in valoare de peste 500 milioane lei.’In perioada actualului cincinal, capacitățile de transmisiune urbane și interurbane s-au mărit, a crescut gradul de automatizare a serviciilor telefonice și telegrafice și cablarea principalelor trasee. Toate orașele reședință de județ și alte 20 localități beneficiază în prezent de telefonie automată.în acest cincinal a fost introdusă, pentru prima dată în țara noastră, telefonia automată interurbană în- tr-un număr de 15 localități. S-a dezvoltat rețeaua de racțiorelee și stații de emisie radio și televiziune, a sporit numărul unităților poștale. Datorită extinderii cablurilor telefonice, utilizării noilor obiective intrate în funcțiune în această perioadă a fost posibilă creșterea cu circa 44 la sută a numărului abonaților tele

fonici șl cu peste 35 la sută a prestațiilor poștale, precum și dublarea abonaților telex.Dezvoltarea rețelei de radio șl televiziune și-a găsit expresia în construirea unor stații de mare capacitate și a numeroase radiorelee și translatoare.în telegrama adresată cu acest prilej Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, de către conducerea acestui minister, se spune printre altele : Muncitorii, inginerii șl tehnicienii din unitățile Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor, în frunte cu comuniștii asigură conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, tovarășe secretar general, că în cinstea glorioasei aniversări a partidului nu-și vor precupeți eforturile pentru a realiza în mod exemplar sarcinile de plan pe anul 1971, primul an al viitorului cincinal, pentru a contribui cu toată însuflețirea la înfăptuirea mărețului program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, trasat de cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Român.

Convenție româno-bulgarăîn urma tratativelor desfășurate la București și Sofia, a fost semnată la Giurgiu Convenția privind construirea pe teritoriul Republicii Socialiste România a unei conducte pentru transportul gazelor naturale din U.R.S.S. în R.P. Bulgaria.Potrivit convenției, obiectivul respectiv. care se construiește prin cooperare româno-bulgară, urmează să fie realizat pînă la sfîrșitul anului 1973.Documentul a fost semnat din par

tea română de Alexandru Boabă, ministrul petrolului, iar din partea bulgară de Gheorghl Pavlov, ministrul chimiei și metalurgiei.La semnare au fost de față Gheor- ghe Pacoste, adjunct al ministrului petrolului, șl Gheorghi Pankov, adjunct al ministrului chimiei și metalurgiei al R.P. Bulgaria, precum și membrii celor două delegații Ia tratative.A fost prezent Spas Gospodov. ambasadorul R.P. Bulgaria la București.
Sosirea în Capitală a secretarului de stat 

pentru agricultură al S. U. A.Miercuri dimineața a sosit in Capitală secretarul de stat pentru agricultură al S.U.A., Clifford Hardin, insoțit de adjunctul său, Clarence Palmby, precum și de un grup de experți în domeniul agriculturii și comerțului internațional. Această vizită constituie o primă etapă a turneului pe care îl întreprinde prin mai multe țări europene secretarul de stat pentru agricultură al Statelor Unite ale Americii. Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Angelo Miculescu, ministrul agriculturii și silviculturii, Nicolae Gio- san, președintele Academiei de științe agricole și silvice, de adjuncți ai ministrului agriculturii și silviculturii, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, și alte persoane oficiale.Au fost, de asemenea, prezenți, Leonard C. Meeker, ambasadorul

S U.A. la București, și membri ai ambasadei.
★După-amiază, secretarul de stat pentru agricultură al S.U.A. și exper- ții care îl însoțesc au vizitat, împreună cu Angelo Miculescu, ministrul agriculturii și silviculturii, întreprinderea agricolă de stat Popești- sere, ferma zootehnică a întreprinderii agricole de stat din Copăceni și Complexul de creștere și îngrășare a porcilor de la Giurgiu. în cadrul acestor unități reprezentative ale a- griculturii noastre de stat, oaspeții au luat cunoștință despre posibilitățile și perspectivele de dezvoltare a producției agricole, despre posibilitățile de cooperare și comerț cu alte țări.♦Ministrul agriculturii și silviculturii a oferit în cinstea oaspeților americani un dineu. (Agerpres)

ÎNCHEIEREA PLENAREI C. C.
AL P. C. DIN CHILE

0 rezoluție in sprijinul întăririi unității populareSANTIAGO DE CHILE 2 (Agerpres). — La Santiago de Chile au luat sfîrșit lucrările plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist din Chile. în cursul dezbaterilor, participanții au examinat raportul secretarului general al partidului, Luis Corvalan, consacrat situației actuale din țară și sarcinilor comuniștilor chilieni în noile condiții create. Au fost subliniate rolul important jucat de partidul comunist în obținerea victoriei politice și necesitatea întăririi în continuare a forțelor de stingă și a acordării unui sprijin cît mai larg guvernului recent ales. Participanții la lucrări au aprobat programul de transformări economice anunțat de guvern, hotărîrea acestuia de a proceda la naționalizarea zăcămintelor de cupru și a băncilor, subliniind utilitatea acestor măsuri pentru dezvoltarea economiei naționale.Luînd cuvîntul în încheierea dezbaterilor, secretarul general al parti-

dulul, Luis Corvalan, a subliniat necesitatea „ca fiecare membru al partidului să-și sporească activitatea desfășurată în vederea sprijinirii guvernului unității populare, a politicii acestuia. Pentru succesul programului de transformări Inițiat, a spus el, sînt absolut necesare unitatea dintre conducerea țării și popor, coeziunea celor șase partide membre ale coaliției guvernamentale și sprijinul larg al întregului popor. Fără participarea la acest proces a țăranilor, muncitorilor, funcționarilor, studenților, a tuturor oamenilor muncii, nu este posibilă traducerea în viață a programului de măsuri preconizat" — a declarat Luis Corvalan.,Plenara a adoptat o rezoluție care relevă necesitatea desfășurării unei activități constante în vederea întăririi unității populare, a Intensificării colaborării dintre masele largi și conducerea țării.

CAIRO 2. — Corespondentul Agerpres, Constantin Oprică, transmite l Ion Iliescu, prlm-secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, ministru pentru problemele tineretului, a sosit într-o vizită în Republica Arabă Unită. La sosirea pe aeroport, Ion Iliescu a fost intîmpinat de ministrul pentru problemele tineretului al R.A.U., Mohamed Abulez, și de alte persoane oficiale. Au fost prezenți ambasadorul României la Cairo, Titus Sinu, și membri ai ambasadei române. Intr-o scurtă declarație făcută presei. Ion Iliescu a subliniat că scopul vizitei sale în R.A.U. este de a cunoaște mai bine poporul și, în special, tineretul egiptean, și de a strînge și mai mult relațiile de prietenie care unesc cele două țări și popoare.Ion Iliescu, însoțit de personalități egiptene, a depus o coroană de flori la moscheea unde este înmormintat fostul președinte al R.A.U., Gamal Abdel Nasser.

Convorbiri in vederea stabilirii de relații 
diplomatice intre Chile și R. P. ChinezăSANTIAGO DE CHILE 2 (Agerpres) — Ministerul de Externe al Republicii Chile a anunțat că între oficialitățile chiliene și cele ale R. P. Chineze de la Paris au început convorbiri al căror scop este stabilirea de relații diplomatice între cele două țări.

Conferință pentru pace
la Hiroșima' »

CAMBODGIA

Forțele patriotice 
iși continuă 

ofensivaPNOM PENH 2 (Agerpres). — Forțele populare de rezistență cambodgiene continuă să desfășoare pe scară largă, în mai multe provincii ale țării, campania ofensivă împotriva trupelor regimului Lon Noi. Forțele patriotice cambodgiene au atins încă de luni așa-zisul perimetru de securitate al capitalei, situat la 30 km de oraș. Unitățile forțelor populare de rezistență cambodgiene dețin în prezent inițiativa pe numeroase fronturi : la sud-est de Pnom Penh forțele patriotice au ocupat de aproximativ două săptămîni înălțimile Pich Nil, întrerupînd traficul rutier către importantul port Kompong Song ; în partea de sud-est și est a capitalei trupelor regimului de laTOKIO 2. — Corespondentul A- gerpres, Florea Țuiu, transmite : La Hiroșima se desfășoară lucrările Conferinței pentru pace convocate de cetățenii și oamenii de știință din această localitate pentru a comemora îipplinirea unui sfert de veac de la neuitata tragedie umană, provocată de explozia primei bombe atomice.Participanții, peste 1 000 de persoane, printre care laureați ai Premiului Nobel și savanți din Japonia și din alte țări ale lumii, discută tema „Condițiile păcii în epoca nucleară". în intervențiile lor, primarul orașului Hiroșima, Setsuo Yamada, și laureații Premiului Nobel Philiph Noel-Baker (Anglia), Hideki Yukawa (Japonia) și Sholchi Iijima, președintele Universității din orașul gazdă al reuniunii, au pus accentul pe necesitatea unei noi viziuni asupra viitorului omenirii. „Nu există nici o îndoială, a spus Noel Baker, că toate disputele dintre națiuni pot fi reglementate pe cale pașnică, spre marele avantaj al tuturor popoarelor". El a criticat pe acei experți care cred că forța armelor nucleare poate acționa ca un mijloc de descurajare împotriva războiului. Sa

vantul britanic a cerut să «e treacă la înfăptuirea dezarmării nucleare, iar conflictele dintre națiuni să se rezolve prin alte mijloace decit războiul și amenințarea cu forța.
Pnom Penh sînt hărțuite zilnic de forțele patriotice iar Ia nord-est, în sectorul Siem Reap, patrioții cam- bodglenl dețin în continuare controlul asupra orașului Puok.

Parlamentul canadian a aprobat proiectul 
de lege privind asigurarea ordinii publiceOTTAWA 2 (Agerpres). — Camera Comunelor a Parlamentului canadian a aprobat marți, după dezbateri indelungate, cu 174 de voturi pentru și 31 împotrivă proiectul de lege privind asigurarea ordinii publice, care va înlocui, in cazul adoptării sale și de către senat, actuala legislație a măsurilor excepționale, aflată în vigoare de la 16 octombrie. Noua legislație se referă la cazul concret al situației survenite, ca urmare a răpirii la 5 octombrie a atașatului comercial britanic James Cross, precum și a ministrului muncii în guvernul provinciei Quebec, Pierre Laporte, asasinat ulterior de către răpitori. Frontul de eliberare a Quebecului, din care fac parte persoanele care șl-au asumat

responsabilitatea răpirilor, este declarat în afara legii, iar apartenența la această organizație este condamnată cu închisoare pe termene variind pină la 15 ani.O serie de deputațl șl reprezentanți ai unor organizații sindicale șl politice din Canada și-au exprimat temerile în legătură cu posibilitatea ca prevederile acestei legislații să fie folosite de unele cercuri împotriva unor organizații progresiste. S-au formulat în acest sens proteste împotriva numărului mare de arestări operate de poliție și a amplului dispozitiv de forțe desfășurat cu această ocazie, considerindu-se că proporțiile acestor măsuri depășesc necesitățile Impuse de situația creată.

In meci amical. Ia handbal 
masculin

ROMÂNIA - SPANIA 22-14în cadrul turneului amical ce-1 întreprinde in țara noastră, selecționata masculină de handbal a Spaniei a în- tîlnit aseară în sala Floreasca ptima reprezentativă a României, deținătoare, după cum se știe, a titlului de campioană mondială. Partida s-a terminat cu scorul de 22—14 (11—6) în favoarea sportivilor noștri, după un joc aplaudat, spectaculos și de un bun nivel tehnic, le care și-au dat concursul nu numai învingătorii, ci și învinșii. Echipa română a contat și de această dată pe eficacitatea lui Gruia (6 goluri) și a lui Chicid (4). La acest capitol este de notat, de asemenea. și Goran : 3 goluri.Echipa spaniolă, în evident progres, 
a manifestat o vioiciune deosebită în declanșarea contraatacurilor, «fiușind în cîteva momente ale meciului să reducă serios din handicapul de goluri. La începutul celei de-a doua reprize, spre exemplu, handbaliștii spanioli au forțat ritmul, aducînd scorul de la 4—11 la 8—11. Cel mai activ jucător al oaspeților a fost Fernando De Andres, golgeterul echipei sale în partida de aseară : a marcat 5 goluri. Colegul său, Jose Rochel, l-a secondat cu succes in această privință, înscriind 3 goluri.

BASCHETIeri seară în sala „Sergi Șarai" din Istanbul, primul meci dintre echipa locală Galatasaray și formația Steaua București contînd pentru „Cupa Cupelor" la baschet masculin s-a încheiat cu scorul de 66—fi (35—28) în. favoarea baschetbaliștilor turci. De remarcat că între minutele 31 și 35 scorul a fost favorabil baschetbaliștilor români. Returul, 9 decembrie la București.

în ziua de ,1 decembrie a.c. a încetat din viața, după o lungă și grea suferință, tovarășul Iordan I. Mar- covici, vechi militant al mișcării revoluționare din țara noastră.Născut la 8 ianuarie 1905 în orașul Turnu-Severin, Iordan I. Marco- vici s-a încadrat de tînăr în mișcarea muncitorească, devenind, în anul 1936, membru al Partidului Comunist Român. în anii Ilegalității a îndeplinit sarcini importante și a participat activ la acțiunile organizate de partid. A activat, de asemenea, pe linia Ajutorului Roșu.După 23 August 1944, a fost membru al Comitetului regional de partid Ploiești, a îndeplinit sarcini de răspundere în organizația Apărarea Patriotică și în aparatul de stat.Pentru meritele sale a fost distins cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste România.Tovarășii săi de luptă șl de muncă, toți cei ce l-au cunoscut, vor păstra mereu vie amintirea sa.
COMITETUL FOȘTILOR 

LUPTĂTORI ANTIFASCIȘTI 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA 

ROMANIA
★Sicriul cu corpul neînsuflețit al defunctului va fi depus joi, 3 decembrie a.c., ora 14,00, la crematoriul „Cenușa". Incinerarea va avea loc în aceeași zi, la ora 15,30.

„Dacă pămîntul ar fi un păun, a- tunci Marocul ar fi coada sa".— E, într-adevăr, un proverb marocan sau metafora unui gazetar impresionat de țara dv. ? — l-am întrebat pe dl. HASSAN ZEMOURI, președintele consiliului municipal Casablanca.— O, nu, trebuie să fim ceva mai modești. Proverbul aparține țărilor Maghrebului (Tunisia, Algeria, Maroc n.a.) și sună așa : „Dacă Tunisia ar fi capul unui păun, atunci Marocul ar fi coada sa". Notați așa, e mai exact.Am notat dar, acum, după aproape 2 000 de km parcurși pe drumurile Marocului, după numeroase vizite în orașe, Întreprinderi și instituții unde am avut convorbiri cu oameni de diverse profesii și categorii sociale, mă întreb dacă extensia proverbului nu-și găsește totuși o justificare. Și asta pentru că Marocul oferă privirii o bogăție de culori și de peisaje strălucitoare și diverse ca penajul păsării amintite. Șl, totodată, o diversitate de preocupări și năzuințe îndreptate spre modernizare, spre progres economic și social.Prin așezare, prin ființa etnică șl prin istorie, Marocul aparține Africii. Dar, situată fiind in partea de nord- vest a continentului, țara are două imense ferestre deschise spre Atlantic și spre Mediterana, strîmtoarea Gibraltar despărțind-o doar prin ciți- va kilometri de Europa. Datorită și poziției sale geografice. Marocul a străbătut o istorie bogată în evenimente....Cîțiva kilometri despart Rabatul de azi de vechiul Ribat-Chella. Un drum care echivalează cu aproape tot atitea milenii pentru că aici, în incinta unor ziduri cărămizii, pătrundem în istoria stratificată a țării. (Vestigiile unui for roman cu citeva mici suprafețe de mozaic îmi amintesc de Tomisul nostru). Și, totuși, locuitorii autohtoni nu au putut fi asimilați de popoarele venite aici din afară, păstrîndu-și, în decursul mai multor dinastii, spiritul și obiceiurile. Capacitate de rezistență care s-a afirmat și mai mult In perioada colonială. Marocul fiind, pînă la 2 martie 1956, sub protectoratul Franței și al Spaniei, dată la care și-a cucerit independența națională.Am făcut această succintă incursiune istorică pentru că ea permite o mai lesnicioasă Înțelegere a princi

palelor vocații ale Marocului contemporan.Marocul-azi înseamnă efort concertat în direcția lichidării înapoierii e- conomice lăsată moștenire de colonialism, înseamnă o politică de consolidare a Independenței și suveranității naționale, înseamnă un interes tot mai puternic afirmat către lărgirea cooperării șl a relațiilor reciproc avantajoase cu cît mai multe state, pe plan economic, tehnic, științific și cultural. Sînt vocații dictate de situația specifică a țării, de resursele naturale și posibilitățile economice

lor" — invocații naive ale ploii folosite odinioară și de țăranii din Cîm- pia Dunării). Dar, ajuns la ora modernizării, statul marocan se străduiește să rețină apele' în lacuri de acumulare pentru a corecta astfel circuitul natural al apei care uneori produce mari calamități, fie prin inundații, fie prin secete.Despre „politica barajelor" ne-a vorbit pe larg dl. HASSAN CHAMl, ministrul lucrărilor publice și al comunicațiilor, al cărui departament este, printre altele, „paznicul domeniului hidraulic".

te preferințele. Printr-un paradox al naturii rar intîlnit, în aceeași zi amatorii sporturilor de iarnă pot schia pe coastele Atlasului, în vreme ce iubitorii mării pot face baie în Atlantic pe plajele Agadîrului. Un pitoresc contrastant solicită retina : superbe livezi de portocali și dezolante întinderi aride ; cămile înhămate dimpreună cu cai firavi, la pluguri primitive, alături de tractoare ; limuzine elegante parcate alături de un măgăruș legat de un stîlp de lumină fluorescentă...Dar una din principalele atracții
NOTE DE CĂLĂTORIE

VOCAȚIILE MAROCULUI 
CONTEMPORAN

actuale, de perspectivele sale de dezvoltare în contextul continentului a- frican și al lumii contemporane.întins pe o suprafață de aproximativ 500 000 kmp pe care trăiește o populație de peste 15 milioane locuitori, Marocul e străbătut de lanțul muntos al Atlasului ce atinge uneori înălțimi comparabile cu Alpii. La poalele munților, mai ales spre coasta Oceanului Atlantic, se întind cim- pii cu pămînt fertil. Astfel, alături de minele de fosfați (peste ti milioane de tone extrase in 1969), agricultura constituie principala bogăție a țării. De altfel, actualul plan cincinal (1968—1972) prevede ca primă prioritate dezvoltarea agriculturii, iar aici, a vorbi despre agricultură înseamnă a vorbi, în primul rînd, despre apă, deoarece datorită regimului ploilor, secetei și capriciilor climei, apa este in Maroc o bogăție esențială. (Nu intîmplător am intîlnit aici obiceiuri folclorice foarte asemănătoare cu ritualurile „Caloianului" și „Paparude-

De la trimisul nostru special 
Paul DIACONESCU

— După obținerea independenței, toate apele au intrat în patrimoniul statului, el reglementînd consumul nu numai in marile sisteme de irigații, ei și în cele comunale și particulare. Am efectuat un bilanț al apei ce se ridică la 21 miliarde mc pe an, din care slnt utilizabile 16 miliarde, cantitate ce va face posibilă în final a- tingerea unei suprafețe totale irigate de 1 milion ha. Iată de ce 15 la sută din totalul investițiilor statului nostru sînt consacrate construcției de baraje.
A doua linie directoare a actualului plan cincinal se axează pe dezvoltarea turismului. Marocul repre- zentind o atracție deosebită pentru vizitatorii de toate vîrstele și de toa-

turistice sînt monumentele artei islamice, în care rafinamentul se Îmbină cu măreția. Marocul are patru capitale imperiale : Fez, cea mai veche, întemeiată în 808, centru intelectual, Alma Mater a culturii tradiționale ; Meknes cu construcții masive și sobre, cu impresionante ziduri de incintă ; Marrakech, „perla Sudului", o- peră a dinastiilor Almohazilor și Sa- adienilor ; Rabata capitala Marocului modern în care întîlnești vechi minarete șl construcții noi.Și, totuși, aș Îndrăzni să afirm a- eum, după ce am văzut cel mai mare port al Africii, că Marocul are încă o capitală : Casablanca. De ce capitală ? Pentru că marele „oraș alb" cuprinde 10 la sută din populația tării, 70 la sută din industria sa și 75 la sută din activitatea comercială, financiară și a serviciilor utilitare. Aci am avut o convorbire cu dl. MEHDI BENNOUNA, președinte director general al Agenției de presă M.A.P. și redactor-șef al cotidianului „La

Depâche", care ne-a vorbit, printre altele, despre a treia direcție principală a efortului de dezvoltare în actualul plan cincinal : invățămintul și pregătirea cadrelor de specialiști.— în perioada care a trecut de la cucerirea independenței, am făcut un salt spectaculos : de la 178 000 elevi înregistrați in 1956, la 2 100 000 în 1970. Totuși, peste un milion de copii de vîrstă școlară rămîn încă tn afara învătămîntulul datorită. în principal, lipsei de institutori și profesori. Pînă vom reuși să pregătim un larg eșalon de cadre didactice, slntem în situația de a folosi învățători din alte țări. Iată un domeniu în care văd posibilități de cooperare cu România.Casablanca nu mai este orașul pe care l-am cunoscut din filmele de a- venturl cu iz exotic, este un oraș cu un ritm viu. cu oameni grăbiți spre zonele industriale, spre birouri si instituții comerciale. Am vizitat în apropierea orașului întreprinderea SOMACA, unde se montează vehicule de diverse mărci și tipuri — întreprindere creditată în proporție de 40 la sută de firmele „Simca" și „Fiat", restul investițiilor fiind asigurate de statul și de oamenii de afaceri marocani — și rafinăria SAMIR, cea mal mare întreprindere de acest gen din Maroc, cu o capacitate de prelucrare de 1 200 000 tone.Prin industria sa. prin Intensa activitate comercială a portului și băncilor sale, Casablanca — veritabilă poartă a tării — sugerează și căile de dezvoltare a Marocului în următorul deceniu, tendința exprimată și de u- nii deputati în ultima sesiune a Parlamentului, de a se pune un accent mai apăsat pe progresul și diversificarea industriei naționale, necesară atît pentru nevoile pieței interne, cît șl pentru export. Eforturile spre progres și modernizare, spre înlăturarea înapoierii economice lăsată moștenire de o lungă perioadă colonială se văd însă nu numai la Casablanca, ci pe tot cuprinsul tării, chiar și în satele tn care felahii își ară pămîntul cu cămilele și își irigă peticul de pământ cu roti învlrtlte de cai. E un e- fort de atenuare a discrepantelor sociale. de ridicare a nivelului de trai, o preocupare continuă pentru diversificarea economiei, preocupare dictată de politica de independentă și suveranitate națională care se sprijină, pe plan extern, pe o politică de cooperare și colaborare cu cît mal multa țări ale lumii.



A

SPANIA

vest-german 
la San Sebastian

de către organizația bască E. T. A.MADRID 2 (Agerpres). — Eugen Beihl, consulul vest-german la San Sebastian (Spania), a fost răpit marți seara. Poliția spaniolă a lansat o vastă operație de Cercetare, ca-re nu a dat pînă în prezent nici un rezultat, în afara descoperirii, la 10 kilometri de San Sebastian, a mașinii consulului. în cursul zilei de miercuri, la Madrid au avut loc două reuniuni ale Consiliului de Miniștri al Spaniei, consacrate acestei probleme. Concomitent, la Bonn, ministrul de externe vest-gecman, Walter Scheel, a avut o îndelungată întrevedere pe marginea situației care s-a creat cu șeful diplomației spaniole, Gregorio Lopez Bravo, aflat în vizită în capitala R. F. a Germaniei.După cum informează agenția France Presse, Mișcarea naționalistă bască (E.T.A.) a anunțat că Eugen Beihl se află în mîinile acestei organizații. Soarta consulului vest-german depinde de cea a membrilor E.T.A. care urmează să fie judecați la Burgos, se afirmă în mesajul difuzat de organizația menționată.
FRANȚA Spre acțiuni 
unitare ale sindicatelorPARIS 2 (Agerpres). — Conducerile celor două mari centrale sindicale— Confederația Generală a Muncii (C.G.T.) și Confederația Franceză Democratică a Muncii (C.F.D.T.)— s-au intilnit la Paris în vederea elaborării unui plan comun de acțiune. La sfîrșitul întîlnirii a fost dat publicității un comunicat comun In caee se arată că cele două mari centrale sindicale au hotărit să-și unească eforturile în lupta lor pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă ale salariaților lor.
O. N. U

Programată și aminată de mal multe ori, vizita vicepreședintelui regimului saigonez, Nguyen Cao Ky, la Washington nu a putut evita nici de această dată furtuna de proteste a opiniei publice americane. Ky este acum, ca și in urmă cu citeva luni, cind ișl anunțase vizita, indezirabil. Pentru mulți americani numele său este legat de războiul dus de Statele Unite in Vietnam, iar participanții la manifestația din Washington, care a avut loc in ziua sosirii Iui, ca și la cea de la San Francisco, și-au exprimat deopotrivă protestul vehement împotriva acestui război agresiv. O amploare deosebită au luat demonstrațiile din ultimul oraș. în timp ce Ky rostea un discurs, mii de persoane au manifestat în fața hotelului „Fairmont", aruncând cu pietre în ferestrele clădirii și cerînd plecarea acestuia. Poliția a făcut uz de gaze lacrimogene pentru a împrăștia pe manifestanți. în fotografie : demonstranții in fața hotelului „Fairmont" din San FranciscoTelefoto ; A. P. — Agerpres
O NOUĂ VIOLARE

A SUVERANITĂȚII R. D. VIETNAM
Declarația Ministerului Afacerilor Externe al R.D.V,HANOI 2 (Agerpres). — Agenția V.N.A. a difuzat o declarație a Ministerului Afacerilor Externe al R.D. Vietnam in care sînt condamnate a- tacurile întreprinse de aviația și artileria americană asupra unor localități situate în partea de nord a zonei demilitarizate. Declarația menționează că în zilele de 28 și 29 noiembrie aviația americană a întreprins raiduri asupra unor regiuni din nordul acestei zone, lansînd o mare cantitate de bombe asupra localității Huong Lap. Concomitent, unități de

artilerie amplasate în sudul zonei demilitarizate au bombardat localitatea Binh So.Declarația subliniază că aceste acțiuni constituie o violare a suveranității și securității R.D. Vietnam și o sfidare a opiniei publice mondiale, care a condamnat recentele atacuri întreprinse de Statele Unite asupra Vietnamului de nord. Totodată, se 
cere ca cercurile guvernante americane să pună capăt tuturor acestor acțiuni.

Noi rezoluții adoptate
comitetele Adunării

Generale2 (Agerpres). — desfășurate Generale în în a de re-
NEW YORK cadrul dezbaterilor i comitetele Adunării O.N.U. au fost adoptate o serie proiecte de rezoluții ce au fost comandate pentru a fi examinate și «upuse aprobării ședințelor plenare ale Adunării Generale.Cu 81 de voturi pentru și 31 de abțineri, Comitetul social a adoptat un proiect de rezoluție privind promulgarea unei Convenții internaționale pentru protecția ziariștilor aflați 'n misiuni periculoase. Rezoluția re- zomandă Adunării Generale a O.N.U. jă ceară tuturor statelor, părți conflicte militare, să respecte și iplice prevederile Convenției de 3eneva din anul 1949 cu privire :orespondenții de război.Comitetul a adoptat, de aseme- îea, un proiect de rezoluție prin :are se recomandă ca combatanții

în să la la

din mișcările de rezistență și de eliberare națională să fie asimilați, în cazul capturării, prizonierilor de război și să li se aplice regimul prevăzut în convențiile de la Geneva. Totodată, proiectul califică bombardarea obiectivelor civile și folosirea armelor chimice și bacteriologice împotriva populației drept o violare flagrantă a convențiilor de la Haga și Geneva și subliniază, in același timp, necesitatea ca statele să elaboreze noi acorduri internaționale în vederea asigurării protecției populației civile și a combatanților din mișcările de eliberare. în același sens, un alt proiect de rezoluție adoptat de comitet condamnă recurgerea la represalii, deportări și alte măsuri similare împotriva populației pașnice aflate în regiunile teatrelor de luptă.
0 navă egipteană scufundată

de marina militară israelianăTEL AVIV 2 (Agerpres). — O ve- letă egipteană a fost scufundată de :ătre marina Israeliană în zorii zilei le 28 noiembrie, în nordul Golfului Suez, lingă coastele Peninsulei Sinai, i declarat la 1 decembrie un purtător le cuvînt militar israelian, anunță igenția France Presse. El a predat că, In cursul luptei, și-au pierdut riața patru militari egipteni și că ,nava a fost scufundată In urma re- tizului membrilor echipajului de a se lupune controlului".

CAIRO 2 (Agerpres). — Un comunicat militar, difuzat marți seara de postul de radio Cairo, -anunță că nava egipteană scufundată de către marina militară israeliană in Golful Suez era o ambarcațiune civilă de pescuit. Scufundarea acestei nave, se subliniază în comunicat, constituie o violare a acordului de încetare a focului în zona Canalului de Suez. Potrivit comunicatului, „Republica Arabă Unită va prezenta o plîngere O.N.U. în această problemă și își rezervă dreptul de a adopta toate măsurile pe care le consideră necesare".
LA ASSUAN VA AVEA LOC 0 REUNIUNE 
ARABĂ CVADRIPARTITĂ LA NIVEL ÎNALTALEP. — „Președinții statelor îembre ale Uniunii R.A.U.-Libia- udan-Siria se vor lntîlni la 15 ecembrie la Assuan", a anunțat ge- eralul Mustafa Tlass, șeful statului lajor al armatei siriene, intr-un dis- jrs rostit la 1 decembrie la Alep, în ordul Siriei. Potrivit agenției rance Presse, generalul Tlass a a- rmat că această reuniune în patru ite destinată să contribuie la „de-

pășirea unei noi etape pozitive în e- voluția uniunii cvadripartite pe calea unității".Pe de altă parte, ziarul egiptean „Al Ahram" anunță că Siria va participa pentru prima dată la reuniunea ministerială a țărilor semnatare ale Cartei de la Tripoli (R.A.U., Sudan și Libia) care va avea loc Ia 12 decembrie.

ÎNCHEIEREA VIZITEI
IN BELGIA A DELEGAȚIEI 

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNBRUXELLES 2 (Agerpres). — Marți după-amiază, tovarășul Manea Mănescu, însoțit de ambasadorul României la Bruxelles, Alexandru Lăzăreanu, a avut o întrevedere cu E. Leburton, ministrul afacerilor economice al Belgiei. în aceeași zi, conducătorul delegației P.C.R. s-a întîlnit cu H. Fayat, ministrul comerțului exterior.In cadrul convorbirilor purtate cu cei doi miniștri socialiști au fost abordate probleme privind colaborarea și cooperarea economică dintre cele două țări.Ministrul afacerilor economice a oferit în cursul serii un dineu în onoarea delegației P.C.R. Au participat Jan Luyten, secretar național al P.S.B., Georges Dejardin, senator, membru al Biroului Național al P.S.B., Fernand Delmotte, ministrul economiei regionale, precum și alte personalități de partid și de stat. Au luat parte ambasadorul Al. Lăzăreanu și membri ai ambasadei române.în toastul rostit în cursul dineului; E. Leburton a relevat prețuirea de care se bucură România în țara sa, prestigiul politicii interne și externe a P.C.R. în rîndurile socialiștilor belgieni. Subliniind importanța contactelor personale, a cunoașterii directe reciproce, ministrul economiei a declarat că asemenea schimburi de vizite deschid calea înțelegerii, perspectivele dezvoltării colaborării mutuale.El a urat noi succese P.C.R., poporului român, a toastat pentru dezvoltarea legăturilor și colaborării dintre cele două partide, dintre cele două țări.Răspunzlnd, tovarășul Manea Mă-

nescu a exprimat mulțumirile delegației române față de P.S.B., față de reprezentanții săi din conducerea națională și la nivel federal pentru sentimentele de prietenie manifestate. Vorbitorul a subliniat politica externă a partidului nostru, a statului român, pentru destindere, cooperare între state și securitatea Europei. Tovarășul Manea Mănescu s-a referit apoi la perspectiva laborării și cooperării tre cele două partide, și Belgia. dezvoltării co- fructuoase în- între România
★Tovarășul Manea Mănescu a fost miercuri invitatul „Universității Libere" din Bruxelles.Conducătorul delegației P.C.R. a fost primit de rectorul universității, E. Jaumotte, de președintele Consiliului Administrativ al Universității, deputatul socialist H. Simonet, și alte personalități din conducerea universității. Oaspetele român a vizitat cu acest prilej Facultatea de științe so- cial-politice și economice și Institutul de asigurare a muncii și de economie aplicată. în cadrul întrevederilor avute cu conducerea universității au fost abordate aspecte ale colaborării între instituțiile de învățămînt superior și în alte domenii de activitate culturală dintre cele două țări.
★Miercuri, delegația a părăsit Bru- xelles-ul îndreptindu-se spre patrie.La aeroport, delegația a fost salutată de Georges Dejardin, membru al Biroului Național al P.S.B., de alți activiști ai partidului, ambasadorul României lexandru Lăzăreanu, și bri ai ambasadei. precum și de în Belgia, A- de alți mem-

Cancelarul W. Brandt despre unele aspecte
ale politicii răsăritene aBONN 2 — Corespondentul pres, M. Moarcăș, transmite : celarul R.F. a Germaniei, Brandt, a luat parte la un Ager- Can- Willy dejun

Precizări privind orientarea politicii 
militare a JaponieiTOKIO 2. — Corespondentul Agerpres, Florea Țuiu, transmite : Directorul general al Agenției pentru autoapărare a Japoniei, Yasuhiro Naka- sone, a declarat că „nu este necesară creșterea efectivelor forțelor de autoapărare japoneze peste un anumit nivel, probabil ceva mai mare decit cel actual". El a relevat că înrolarea obligatorie în armată a tinerilor japonezi ar avea un efect negativ asupra forței de muncă din industrie. Referindu-se la anumite critici din interiorul și exteriorul țării în legătură cu reînvierea militarismului japonez, Nakasone a afirmat că forțele de autoapărare „au un caracter exclusiv defensiv". El a spus, de asemenea, că guvernul japonez întreprinde un experiment fără precedent : acela de a rămîne, cu toată marea sa forță economică, o putere militară mijlocie, fără arme nuclea

re, dar care „să exercite o influență politică prin potențialul său economic și industrial, fiind, în același timp, destul de puternică din punct de vedere militar numai pentru a se apăra cu forțe proprii, în cazul cînd ar fi atacată".Referindu-se la relatările presei, potrivit cărora Statele Unite își vor reduce forțele militare staționate în Japonia și Extremul Orient, el a afirmat că agenția sa nu a fost informată oficial despre acest lucru. El a menționat însă existența negocierilor sub forma unor convorbiri de lucru, declinîndu-și totuși competența să facă declarații precise în această problemă. Nakasone și-a exprimat speranța că S.U.A. își vor reduce, mai devreme sau mai tîrziu, efectivele militare existente în Japonia.

agențiile de presă

F.G.oferit marți de corespondenți ai presei străine acreditați la Bonn.în timpul dejunului, răspunzlnd la o întrebare referitoare la relațiile dintre R.F.G. și România, in lumina actualei politici răsăritene a guvernului federal, W. Brandt a declarat : „Relațiile R.F.G. cu România sînt bune, avem schimburi economice, culturale, turistice și s-au înregistrat progrese în acest sens. Personalități din conducerea celor două state s-au intilnit. Premierul Maurer a fost la noi și in cursul anului viitor vor avea din nou Ioc asemenea vizite. Sper ca relațiile dintre R.F.G. și România să se dezvolte bine, f nuare, pe drumul pe care put".Referindu-se la tratatul vest-german și la tratatul vest-german, ce urmează a nat la Varșovia, cancelarul rat : „Nu există o interdependență juridică intre ratificarea acestor tratate și o reglementare a problemei Berlinului. Dar — a adăugat Brandt — in mod neîndoielnic există o legătură politică între aceste probleme".Răspunzînd altor întrebări, W. Brandt a declarat că „guvernul R.F.G. ar fi gata să cadă de acord cu guvernul R.D.G. asupra unor aranjamente servind cauza destinderii in Europa. Am impresia, a adăugat el, că R.D.G. dorește, de asemenea, să aibă un schimb de păreri asupra a- cestor probleme. Sînt numeroase probleme de reglementat în comun".

in conti- 
au înce-sovieto- polono- fi sem- a decla-

transmit

Declarația 
de externe

ministrului 
al Israelului

A 25-a aniversare a creă
rii Federației Generale a 
Sindicatelor din Coreea * fost sărbătorită în cadrul unei adunări festive care a avut loc la Phenian. La adunare au luat parte Kim Ir Sen. președintele Cabinetului de Miniștri al R. P. D. Coreene, și alți conducători de partid și de stat din această țară.

Președintele R. S. F. Iu
goslavia/ I°siP Broz Tito, va face la 12 decembrie a.c. o vizită oficială Papei Paul al VI-lea, informează agenția Taniug.

Raiduri ale aviației bri
tanice deasupra Yemenului 
de Sud. Ministrul apărării al Republicii Democratice și Populare a Yemenului de Sud, Aii Nasser Mohamed. a condamnat raidurile avioanelor militare britanice deasupra teritoriului yemenit. Potrivit declarației sale, mai multe avioane britanice au survolat duminică teritoriul Yemenului de Sud, bombardînd un sat din apropierea frontierei țării cu Dolarul. Ministrul yemenit a respins încercările autorităților militare britanice de a justifica aceste raiduri prin „necesitatea" de a-i urmări și pedepsi pe militanții mișcării de eliberare care acționează în special în Dofar.

Un Geoid Privind dezvoltarea colaborării științifice dintre Academia de Științe a S.U.A. și Academia de Științe a R. P. Ungare a fost semnat la Washington. Este primul acord de acest gen încheiat între S.U.A. și Ungaria. Documentul prevede un schimb

de programe științifice in domeniile fizicii, biologiei, matematicii și în alte domenii de cercetări, precum și efectuarea unor schimburi de oameni de știință și cercetători.
Agenția spațială americană, 

N.A.S.A.. a anunțat descoperirea 
pentru prima dată a unor amino- 
acizi — elemente constitutive 
principale ale celulelor vii — a 
căror origine extraterestră nu 
poate fi pusă la îndoială. Desco
perirea, făcută după examinarea 
unui meteorit căzut la 28 septem
brie 1969 în apropierea localită
ții australiene Murchison, este 
interpretată drept o dovadă evi
dentă a existenței unor forme de 
viață și în alte părți ale univer
sului.

Ministrul apărării al Uni
unii SOVietiCe, mare?aIul Andrei Greciko, a sosit miercuri la Stockholm într-o vizită oficială, la invitația ministrului apărării al Suediei, Sven Andersson.

Partidul Socialist și Con
venția Instituțiilor Republi
cane din Franța au hotărît crearea unui organism paritar, denumit „Delegația națională pentru unirea socialiștilor". Acest organism va avea misiunea să pregătească un congres de unificare a celor două formațiuni politice.

Regele Hussein al Iorda
niei a sosit la Cairo. Intreve- derile pe care le va avea cu conducătorii R.A.U. se vor referi îndeo-

Vizita în R. P. Chineză 
a delegației U.G.S.R.PEKIN 2. — Corespondentul A- gerpres, I. Gălățeanu, transmite i Delegația Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă de tovarășul Constantin Drăgan, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R., însoțită de Liu Si-ciuan, membru al C.C. al P.C. Chinez, membru al conducerii Adunării reprezentanților muncitorilor din orașul Pekin, Liu Ka-min, adjunct al secretarului general al secției legături externe a C.C. al P.C. Chinez, precum și de Aurel Duma, ambasadorul României la Pekin, a vizitat miercuri două obiective industriale din capitală : fabrica de vinilin și fabrica de semiconductor!

— construcții noi, cu un proces tehnologic modern, de mare randament.Oaspeții români au fost întîmpi- nați cu căldură de membri ai comitetului de partid și ai comitetului revoluționar, de numeroși muncitori ai fabricilor, care au ovaționat îndelung pentru prietenia dintre cele două popoare.Gazdele au prezentat pe scurt drumul parcurs de cele două colective, realizările obținute, lupta lor pentru Înlăturarea dificultăților de ordin tehnic, realizarea de noi utilaje, in care un rol important l-a avut campania de inovații tehnice.Seara, delegația a asistat la un spectacol de operă.
DUPĂ CONVORBIRILE DINTRE REPREZENTANȚI! 
SINDICATELOR DIN ROMÂNIA SI R. D. VIETNAMHANOI 2 (Agerpres). — După cum s-a mai anunțat, o delegație a Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă de tovarășul Constantin Drăgan, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim- vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R., a făcut o vizită în R.D. Vietnam între 20 și 30 noiembrie. în cursul schimbului de păreri ce a avut loc cu acest prilej, conducătorii sindicatelor din Vietnam au exprimat recunoștința profundă a oamenilor muncii și a sindicatelor pentru sprijinul și ajutorul frățesc acordate de P.C.R., de guvernul, sindicatele și poporul român luptei drepte a poporului vietnamez împotriva agresiunii americane.Delegația sindicală română a reafirmat hotărîrea sindicatelor, a oa

menilor muncii din România de a acorda și în viitor întregul lor sprijin luptei poporului vietnamez pentru realizarea aspirațiilor sale legitime, pentru restabilirea păcii în Vietnam, retragerea totală a trupelor S.U.A. șl ale aliaților lor din Vietnam, Laos și Cambodgia și respectarea dreptului sacru al acestor popoare de a-șl hotărî singure soarta, fără nici un amestec din afară. Delegația și-a exprimat indignarea în legătură cu recentele bombardamente ale aviației americane asupra R.D. Vietnam.Reprezentanții celor două centrale sindicale au constatat cu satisfacție dezvoltarea relațiilor de prietenie șl a colaborării frățești dintre sindicatele și oamenii muncii din cele două țări.
NOTE

ȚĂRILE NORDICE 
Șl PIAȚA COMUNĂ

suep|A Neutralitatea
este intangibilă

TEL AVIV 2 (Agerpres). — Minis- ul de externe al Israelului, Abba ban, a respins poziția R.A.U., potri- ,t căreia aceasta nu va accepta o ouă perioadă de încetare a focului, acă nu va fi întocmit un calendar reois al retragerii forțelor israeliene in toate teritoriile arabe ocupate, datează agenția Associated Press, ban a specificat că țara sa „nu va :cepta condiții prealabile în ceea ce

privește viitoarele negocieri de pace, întocmirea vreunui calendar sau conținutul unor negocieri".întrebat dacă există posibilitatea de a se ajunge la un acord interimar, înaintea unui tratat de pace definitiv, Eban a declarat că nu s-ar opune unui astfel de acord „dacă s-ar dovedi că este imposibil să se ajungă la un tratat de pace".

O seară consacrată 
împlinirii a 90 de ani de 
la nașterea marelui, 
scriitor român Mihail 
Sadoveanu a avut loc la 
Casa Centrală a oame
nilor de litere din Mos
cova.

Această 
la care 
membri
Uniunii Scriitorilor so
vietici, ai conducerilor 
centrale ale Uniunii a- 
sociațiilor sovietice de

manifestare, 
au participat 

ai conducerii

prietenie ți legături cul
turale cu străinătatea și 
asociației de prietenie 
sovieto-română, scrii
tori, oameni de cultură și artă sovietici, ziariști, 
precum și un numeros 
public, a fost deschisă 
de Vil Lipatov, secre
tar al Uniunii scriitori
lor din R.S.F.S.R. Des
pre ampla semnificație 
a creației lui Mihail 
Sadoveanu, despre con-

tribuția acestuia la te
zaurul culturii univer
sale, a vorbit Mihail 
Fridman, docent la Aca
demia de științe sociale 
de pe lingă C.C. al 
P.C.U.S., candidat In 
științe filologice. A luat 
apoi cuvîntul Georgeta 
Horodincă, secretar al 
Uniunii Scriitorilor din 
Republica Socialistă Ro
mânia, care a mulțumit 
organizatorilor acestei 
manifestări.

sebi — după cum afirmă sursele ior- daniene — la posibilitățile de dez- “ voltare a relațiilor dintre cele două țări, la evoluția situației din Iordania în legătură cu aplicarea acordului de la Cairo privind normalizarea raporturilor dintre autoritățile ior- daniene și mișcarea palestiniană.
0 delegație din R. D. Ger

mană, condusă de Horst Brasch, membru al C.C. al P.S.U.G., a vizitat între 25 și 30 noiembrie, la invitația C.C. al Frontului Patriotic din Laos, regiunile eliberate din Laos. Delegația a fost primită de prințul Sufanu- vong, președintele C.C. al Neo Lao Haksat, precum și de alți conducători ai Frontului Patriotic.

Internaționale 
a aviației civile

Intervenția reprezentantului 
RomânieiHAGA 2 (Agerpres) — La Palatul Congreselor din Haga continuă lucrările reprezentanților Organizației Internaționale a aviației civile, consacrate proiectului de convenție împotriva pirateriei aeriene.în cadrul celei de-a doua ședințe plenare a conferinței, delegatul român Gh. Chirilă s-a pronunțat pentru invalidarea deplinelor puteri ale delegației ciankaișiste și ale reprezentanților administrațiilor de la Saigon și Pnom Penh. Subliniind poziția bine cunoscută a guvernului țării noastre, delegatul român a arătat că singurul îndreptățit să reprezinte China pe plan internațional este guvernul Republicii Populare Chineze. El a subliniat, totodată, că deplinele puteri ale celor care ocupă locul reprezentanților Republicii Vietnamului de Sud și Cambodgiei nu pot fi recunoscute, întrucit nu emană de la guvernele legitime ale acestor țări, respectiv Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și guvernul regal de unitate națională al Cambodgiei.

După alegerile parlamentare care au polarizat atenția opiniei publice suedeze, problema asocierii țării la Comunitatea Economică Europeană a revenit cu insistență in această toamnă în dezbaterile cercurilor politice, constituind o temă majoră de controversă. Divergențele se fac simțite nu numai între diferitele grupări politice, dar chiar și în sinul unor partide, existînd fracțiuni care se pronunță fie pentru, fie contra u- nei colaborări suedeze cu „cei șase".Vii reacții a stîrnit declarația premierului Olof Palme în cadrul dezbaterilor politice din Riksdag (parlamentul suedez), conform căreia Suedia ar fi obligată să caute o apropiere față de Piața comună, pentru a evita o eventuală izolare economică a țării. Palme a ținut însă să sublinieze că problema unei aderări depline a Suediei la C.E.E. este exclusă, știut fiind că statutul Pieței comune prevede o serie de obligații politice, incompatibile cu statutul de neutralitate al Suediei.Exprimind poziția partidului său în a- ceastă problemă, președintele Partidului de

stînga-comunlștii, C. H. Hermansson, g-a declarat ferm, în cadrul dezbaterilor amintite, împotriva oricărei a- propierl față de Piața comună. Enume- rind consecințele nefaste ale unei asemenea acțiuni, Hermansson a arătat că Suedia riscă să devină un „Nor- rland" european, adică un ținut neglijat, rămas în urmă din punct de vedere industrial, așa cum există în partea nordică a țării.Această poziție a comuniștilor suedezi se bucură de o adeziune largă, în special în rîn- dul organizațiilor de tineret ale partidelor centrist și liberal, partide considerate ca aliate posibile ale social-de- mocraților la ideea unei participări suedeze la comunitatea „celor șase".în mod deosebit, promotorii ideii de a- propiere la Piața comună privesc cu îngrijorare lipsa unei concordanțe de păreri în rîndurile centriștilor. Actualul lider centrist, Gunnar Hedlund, s-a declarat adept al politicii guvernamentale, în timp ce Johannes An- tonsson, unul dintre principalii candidați la succesiunea șefiei partidului (Hedlund este

In vîrstă de 70 ani), se pronunță pentru negocieri, pe care țările nordice, reunite în cadrul unei uniuni economice, să le poarte în grup cu C.E.E. în vederea unei asocieri, nu separate, ci comune. Această variantă pare însă sortită eșecului, deoarece Danemarca și Norvegia și-au exprimat dorința de a adera ca membre depline la C.E.E. De menționat totodată că adepții centriști ai ideii asocierii consideră că „problema neutralității Suediei nici nu poate fi pusă în discuție, deoarece nu poate deveni subiectul unor negocieri".Lărgirea cercului adversarilor ideii de apropiere, sub o formă sau alta, a Suediei de C.E.E. a constituit unul dintre motivele organizării recentei reuniuni a membrilor guvernului, cu ambasadorii Suediei a- creditați în țările Pieței comune, precum și în celelalte țări scandinave. în cadrul căreia Olof Palme a ținut să reafirme că problema unei aderări depline este exclusă. După părerea unor observatori politici, a- ceasta a avut drept scop liniștirea spiritelor mal agitate din propriul partid social-democrat.
S. A.

NORVEGIA „Mișcarea populară
împotriva aderării la C.E.E."Clnd ministrul norvegian al afacerilor externe, Svenn Stray, s-a întors recent de la Bruxelles, unde avusese loc o rundă a tratativelor privind primirea de noi membri în Piața comună, el a fost întîmpinat de un val de proteste. Motivul : declarația sa la aceste convorbiri că Norvegia ar fi dispusă să accepte, fără rezervă, acordurile de la Roma (de constituire a C.E.E.), inclusiv prevederile lor politice. O mare parte din presa norvegiană n-a întîr- ziat să reacționeze cu promptitudine, subliniind că ministrul ar fi putut face o asemenea declarație, cel mult, in numele partidului conservator, al cărui membru este, și care se pronunță pentru aderare, dar nicidecum în numele țării sale în care, după cum se știe, există o

puternică mișcare „anti C.E.E.".Adversari hotărîți ai aderării Norvegiei la Piața comună se recrutează, mai ales, din rindul păturilor agrare, care se tem că intrarea țării în Piața comună va atrage după sine o scădere considerabilă a prețurilor de achiziție la produsele agricole și la pește, ceea ce. la rîndul său, va însemna o micșorare a nivelului de trai. împotriva a- derării la C.E.E. sepronunță largi ale muncitoare și cercuri populației urbane.Făcîndu-se interpretul acestei stări de spirit, președintele Uniunii sindicatelor norvegiene și fost președinte al parlamentului, Hans Borgen, a arătat că, în condițiile date, se impune necesitatea u- nui plan concret de acțiuni imediate și ho-

tărîte, care să zădărnicească proiectele de aderare.Ca urmare a ultimelor evenimente, a luat ființă asociația numită „Mișcarea populară împotriva aderării Norvegiei la C.E.E.", care își propune să lămurească populația asupra tuturor consecințelor negative ce ar decurge din această aderare. Printre membrii fondatori ai asociației se numără, în afara unor personalități politice cunoscute, și numeroși reprezentanți ai unor uniuni profesionale.Făcînd un bilanț al evoluției mișcării de o- poziție față de intrarea în Piața comună, ziarele occidentale subliniază că prin declarațiile sale Svenn Stray nu a făcut decît să dea un nou impuls acestei mișcări.
O. D.
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