
La marele combinat din Galați 
a început să producă cel mai modern 

obiectiv siderurgic al țării:

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN LAMINORUL
Anul XL Nr. 8629 Prima ediție Duminică 6 decembrie 1970 6 PAGINI-30 BANI DE BENZI LA RECE

ORICE ACTIVITATE DE CONDUCERE PRESUPUNE
minorul de benzi la rece gălățean va permite nu numai satisfacerea nevoilor interne ale țării cu astfel de laminate, dar se vor crea, concomitent, însemnate disponibilități de export, ceea ce va sluji la afirmarea și pe această cale a eco- nomiei noastre naționale.Cu prilejul primei operații de laminare, efectuată la 4 decembrie, de către Laminorul de benzi la rece, Biroul Comitetului județâan Galați al P.C.R., a adresat o telegramă COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune, printre altele : Ace.astă ultimă premieră siderurgică gălățeană, constituie o nouă și elocventă dovadă a muncii rodnice desfășurate de către muncitorii întreprinderii de con- strucții-montaje siderurgice, a abnegației cu care harnicul colectiv luptă pentru traducerea neabătută in viață a politicii partidului de industrializare și dezvoltare multilaterală a societății noastre socialiste.. Alături de constructorii care trăiesc în această zi satisfacția plenară a datoriei împlinite, întregul colectiv de muncitori, ingineri și tehnicieni ai beneficiarului, vă asigură că nu vor precupeți nici un efort pentru a asigura încă din primele zile exploatarea optimă a noului obiectiv, valorificarea deplină a înaltei sale capacități tehnice și economice.

Gh. TEODORESCU

materie de tehnică siderurgică și celelalte utilaje amplasate pe flux în secțiile de re- coacere și finisare.Gradul ridicat de automatizare, dotarea cu instalații complexe de măsură, contr<51 și reglaj asigură laminorului siguranță în funcționare, o înaltă productivitate a muncii. Procesul complicat de lucru din tandem este dirijat dintr-un post central de comandă, de unde se fixează toți parametrii de laminare. O instalație sesizează orice diferențe în grosimea benzii și frînează la nevoie întreaga linie, reglajul operîndu-se, de asemenea, automat prin intermediul unor aparate ce corectează funcționarea cilindrilor. In sfîrșit, măsurarea grosimii benzilor în plin proces și transmiterea datelor la postul central se fac prin intermediul a două instalații ce funcționează pe bază de raze X.Intrarea în funcțiune a laminorului de benzi la rece de la Galați asigură înfăptuirea unei importante cerințe puse de conducerea partidului în fața siderurgiei, a- ceea a asimilării producției unor noi tipuri de laminate plate. Gama largă de table și benzi la rece pe care o realizează acest laminor este u- tilizată in cele mai diverse domenii, în- cepînd cu utilaje e- lectrotehnice de uz casnic — frigidere, mașini de spălat, aspiratoare, aragaze — și sfîrșind cu construcțiile mecanice și fabricația automobilelor.Prin producția pe oaț-e o va realiza, la

După cum am a- nunțat în ziarul nostru de ieri, la Combinatul siderurgic de la Galați a început laminarea primelor role de benzi la noul laminor de benzi la rece — cel mai tînăr, dar și unul dintre cele mai importante și moderne din obiectivele cu care a fost înzestrată siderurgia românească. El vine să asigure un sortiment de laminate extrem de cerut de economia noastră — și anume benzi și table cu grosimi de la 0,15 pînă la 3,5 mm.— Fiind înzestrat cu tehnologia cea mai complexă din cite a creat tehnica mondială siderurgică — ne spunea ing. luliu Ove- sea, șeful noii secții — și prin capacitatea sa finală de peste 1 milion tone — noul laminor nu numai că este unic în țară, dar se și situează printre primele de pe continentul european.De-a lungul impresionantei hale cu o lungime de 1,2 km, au fost montate, într-un flux continuu, peste 17 000 tone de utilaje tehnologice și aparatură, unele din ele caracterizate prin indici tehnici și performanțe superioare tuturor instalațiilor similare din țările dezvoltate din punct de vedere economic. In subsecția de decapare, bunăoară — care constituie prima treaptă pe fluxul tehnologic — o instalație complet automatizată lucrează cu o viteză de decapare de 600 metri pe minut. Cele 5 caje ale laminorului continuu (tandemul) pot dezvolta la rîn- du-le o viteză de lucru de 1 800 metri de bandă pe minut. Reprezintă noutăți în
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Trecea fanfara militară"
in frunte cu... luliu Cezar
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RĂSPUNDERI
Soluționarea multiplelor probleme referitoare la realizarea prevederilor viitorului plan cincinal, amplu și profund analizate in expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta ședință a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a guvernului, se află într-o legătură indisolubilă cu creșterea simțului de răspundere și al inițiativei organelor și organizațiilor de partid, al tuturor comuniștilor și, în primul rînd, al acelora care ocupă posturi de conducere. Acest deziderat major, de satisfacerea căruia depinde în măsură co- virșitoare perfecționarea continuă a modului de conducere a vieții sociale și economice, a fost exprimat cu claritate de secretarul general al partidului, care sublinia că „este necesar să ne preocupăm mal mult de crearea unui spirit de inaltă combativitate față de neajunsuri, de întărirea spiritului de răspundere și stimularea inițiativei. Dezvoltarea economiei noastre a ajuns la un asemenea stadiu, incit dacă nu vom face ca fiecare să simtă răspunderea și să acționeze pentru a soluționa problemele, nu vom reuși să mergem in.lnte".Preocupîndu-ne de situația din județul nostru trebuie să constatăm că responsabilitatea și inițiativa în muncă devin în tot mai mare măsură trăsături definitorii ale cadrelor de conducere. O dovedesc grăitor rezultatele obținute de comitetele orășenești de partid Gheorghieni. Toplița, municipal Odorheiul Secuiesc, de comitetele comunale Sicilieni, zarea, Praid, Atid, ca și administrație al Combinatului exploatare șl industrializare a lemnului Miercurea Ciuc, comitetul de direcție de la Complexul C.F.R. ■— Ciceu, ca și de consiliile de conducere a numeroase cooperative agricole de producție, a căror caracteristică principală o constituie tocmai inițiativa, simțul de răspundere, o- perativitatea în rezolvarea probleme- lqr ce intră în atribuțiile lor. De activitatea desfășurată de cadrele

de La- Ciuc Singiorgiu, de consiliul de de

Ludovic FAZEKAȘ 
prim-secretar al Comitetului 
județean Harghita al P.C.R.

din aceste organe se leagă nemijlocit realizările obținute de colectivele pe care le conduc, și care au contribuit — ca să dau doar un singur exemplu — la realizarea planului de stat pe unsprezece luni ale anului în curs în proporție de 101,2 la sută pe ansamblul județului. Astfel de oameni au avut un rol hotărîtor în imprimarea unei înalte exigențe dezbaterii de către colectivele unităților economice ale județului, a sarcinilor viitorului plan cincinal, ceea ce a dus la depistarea unor însemnate rezerve interne ale producției și a căilor de valorificare a acestora, îneît chiar din primele zile ale anului 1971 să se treacă la înfăptuirea in bune condiții a obiectivelor planului.Desigur, situația nu este generală, încă mai există în conducerea unor unități industriale, cooperative agricole de producție, în rîndurile specialiștilor din agricultură oameni care nesocotesc aceste cerințe indispensabile unor cadre învestite cu funcții de răspundere. Avem în județ întreprinderi ca fabrica de ață Odorheiul Secuiesc și fabrica de tricotaje din Miercurea Ciuc care nu și-au realizat planul de producție pe 11 luni. Situația este similară și la unitățile industriei locale, care nu și-au îndeplinit indicatorii de plan la toate sortimentele nominalizate, există încă unități în care se fabrică produse nerentabile, se fac cheltuieli neeconomicoase, iar productivitatea muncii trebuie Vlăhița ghieni, _____ , ,totul nejustificat consumuri!^ specifice de materii prime, ca mangal de Bocșa, cocs, fibre. Toate aceste neajunsuri nu pot fi despărțite de acti-
bate pasul pe loc. Tot aici să menționăm Uzina de fier- și filatura de in Gheor- unde se depășesc in mod cu

vitatea unor cadre de conducere din întreprinderile respective, ca și din organizațiile de partid. activitate deficitară în ce privește răspunderea, exigența, inițiativa în muncă. Nu o dată, pot fi auziți tovarășii din conducerea Uzinei fier-Vlăhița și filatura de in Gheorghieni plingîndu-se că se timpină greutăți în realizarea nului din cauză că „lipsesc" anumite materii prime și materiale. Spiritul de răspundere, inițiativa lor nu merg insă atit de departe îneît să examineze cu seriozitate cauzele care fac să se depășească consumurile specifice, să se risipească însemnate cantități de materiale și materii prime care, apoi, firește, lipsesc.Evident, trăsăturile înaintate, definitorii pentru cadrele ce dețin funcții de conducere, indiferent de domeniul în care ar activa, nu se pot forma prin simple dispoziții. Dacă analizăm atît exemplele pozitive, cit și cele negative menționate, ajungem la concluzia că sădirea simțului de responsabilitate, al spiritului de inițiativă. a competenței in rîndurile cadrelor reprezintă un proces îndelungat și complex. în decursul căruia este necesar să se desfășoare o intensă muncă de educație, o luptă susținută împotriva manifestărilor de rutină, inerție, comoditate. Cazuri ca acelea relatate mai sus le folosim adesea cu prilejul .instruirii activului de partid și de stat, al dezbaterilor pe care le organizăm cu conducătorii întreprinderilor industriale și agricole, cu consiliile de conducere ale cooperativelor de producție, cu directorii de școli și instituții social- culturale. Nu pierdem nici un prilej pentru a face să fie pe deplin înțeleasă și însușită ideea că fiecare om își justifică funcția, fiecare organizație de partid își demonstrează eficiența activității prin rezolvarea cu simț de răspundere a problemelor din sfera sa de acțiune, prin rezultatele concrete obținute in îndeplinirea obiectivelor stabilite de partid.

Uneltele
imaginației

Nu vom fi atit de naivi să ne închipuim că un fie
răstrău de mină sau un burghiu, o lentilă sau un set 
de acuarele, dăruite la vîrsta de 8 sau 12 ani, vor 
avea neapărat urmări imediate, mergind pină la ale
gerea profesiunii sau descoperirea vocației. Dar...

Dăruiți copiilor culori ; dăruiți copiilor unelte ; dă- 
ruiți copiilor dv. tranzistorii și motorașele de care, la 
vîrsta lor, au atita nevoie pentru a-și astâmpăra setea 
de-nțelegere și reconstituire a lumii din jurul lor. Nu 
pentru a produce neapărat obiecte cu funcționalitate 
precisă, nu ca preludiu declarat al profesiei de mai târ
ziu, ci altfel, degajat, cu aparentă nepăsare, puneți la 
îndemîna copiilor acele lucruri deloc costisitoare care, 
date pe mina lor, vă vor scuti mai târziu de serioase 
eforturi materiale, de meditații, eventuale nereușite.

Există o virstă cind tot ce cade în mina copilului se 
poate preface in aur. Inventivitatea, setea de realizare, 
setea de a vă epata — da, de a-i epata pe cei virstnici, 
pe colegii neîncrezători ș.a.m.d. — pot fi declanșate

PICĂTURA DE CERNEALA
uluitor printr-un cadou neînsemnat, cit de cit tangent 
la o preocupare practică, fizică sau intelectuală, ce s-ar 
înscrie nu strict in obligațiile de elev, ci undeva in zo
nele atit de complexe ale liberei înclinații.

România deține o experiență remarcabilă, deși de 
dată recentă, in antrenarea copiilor spre realizări teh
nice ce fructifică înclinații firești și vin nu o dată in 
intîmpinarea unor alese vocații. Expoziția internațio
nală „Minitehnicus 70“ a'convins — dacă mai era ne
voie — că generația matură a anului 2000 prefigurează 
de pe acum preocupări șt însușiri care cinstesc efortu
rile părinților, ale statului.

Rod al unei societăți moderne, dezvoltate, o atare 
mișcare tehnica a pionierilor și școlarilor ar avea nu
mai de ciștigat dacă ar prolifera, dacă la cultul învă
țăturii, al muncii intelectuale, am ști să sădim, la vîrsta 
de s_i4 ani, bucuria de a meșteri cu propriile mîini 
cite și mai cite lucruri.

De altminteri, prin recentele hotărîrî ale partidului 
și guvernului, munca productivă, pregătirea tehnică- 
practică au fost introduse ca obiect obligatoriu de studii 
in școala de cultură generală. In mod progresiv, de la 
două pină la șase ore pe săptămină, munca practică 
tinde a ocupa un loc tot mai extins in orizontul de 
preocupări al copiilor și adolescenților noștri. Se cris
talizează, deci, tot mai pregnant o inmănunchere a 
eforturilor depuse de părinți, școală, organizație de pio
nieri și alte organisme obștești — toate cu același scop 
nobil, de altitudine morală și eficiență socială : for
marea de la virste fragede a pasiunii fecunde de făurar, a satisfacției nu numai de a cunoaște lumea, dar 
șl de a o zămisli cu miinile și înțelepciunea ta.

De la polița sau scăunelul cioplite și încleiate stingaci 
dar cu pasiune de către „micul meșter mare", la primul 
aparat cu galenă sau intiiul aeromodel, o constelație 
infinită de lucruri frumoase, produse cu plăcere, aproa
pe în joacă, se va întoarce spre noi ori de cite ori vom 
dărui copiilor aceste chei spre inedit și maturitate care 
sint ascunse in fiecare clește sau șurubelniță destinate 
bricolajului.

Mihai NEGULESCU
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9 Dacâ pentru respectarea legii 
cereți asentimentul ministerului, 
încălcarea ei cine v-o aprobă ?
• Pediatrul comunei, o prezență 
statornică • Am primit scrisoa 

rea dv.! • Poșta juridică

Dacă dumneata, dumnealui, eu, ori chiar fratele meu mai mic— mă rog, dacă unul dintre noi, oameni fără cazier, avem treabă la o mare instituție ori la un minister, a- păi avem probleme cu portarul. El, portarul, se face că-și ascute creionul, îl vezi că-și ascute erelor nul, dar... Ascultați-mă pe mine, mimează. De lapt. în acel „proces de producție" își ascute vigilența. După ce termină de ascuțit, vine la tine : „Cine ești 7 La cine vreimergi 7 Pentru ce 7 Din partea cui vii ? Care-ți este domiciliul actual 7 Unde-ai locuit înainte de reforma agrară 7Dacă te „miroase" că ești inspector la Paza contractuală ori bănuie că ești gazetar, își ascute și mai cu vîrf vigilența și-1 auzi : „Dumneata crezi că aici se intră cu una. cu două 7 în poza de pe buletin aveați mai mult păr pe cap. De ce v-a căzut 7 Nici nodul de la cravată după poza de pe buletin nu corespunde cu nodul

de la cravata actuală. De ce 7..."După ce răspunzi la fiecare întrebare și dâi explicații în legătură cu căderea părului, după ce-ți numără și dinții, cei sănătoși pe un tabel, iar pe cei cariați pe un alt tabel, îți spune că omul pe care-1 cauți a plecat acum vreun sfert de oră cu o
sâ

cheamă Dănilă luliu Cezar Cassian. Are 17 condamnări și e mare expert în materie de „vigilență". E vorba de „vigilența" portarilor de la mari instituții și mai ales ministere. Deci, să ascultăm o părere „autorizată" :— Puiule, tu cum intrai la ministere, ce părere ai despre portari,

pede
portarii în toată cariera mea de borfaș. Pină acum cîțiva ani am lucrat bază de „fîș".— Cum pe bază „fîș" ?— Intram în ministere și instituții cîntînd și ieșeam tot cîntînd, dar cu două-trei fîșuri pe mină— Portarul 7— Portarul avea treabă

foileton Ni cută tănase

situație pină undeva.— Puiule, tu cum intri ?...Stop 1 Să vă aduc mai întîi la cunoștință cine-i Puiu. S-a născut în ziua de 4 august 1924 la Cîm- pina. avea domiciliul stabil pe str. Nefamiliștilor nr. 99 din orașul Gh. Gheorghiu-Dej și a fost depistat (și-apoi „săltat") de ofițerii de miliție Ol- teanu Aftonic și Petre Virgil (ofițeri din cadrul Inspectoratului municipal de miliție București). Puiu e porecla. Oficial îl

despre portarii care au periodic instructaje în legătură cu vigilența 7— Aceeași pe care o am despre lacăte.- Adică ?— Lacătele și au fost create pentru oamenii— Ei, nu— Văd că aveți „autobiografia" în voluminosul dosar de pe birou. Vă rog, pentru convingere, să controlați dacă apare ca „erou pozitiv" în prinderea mea vreun portar. N-am avut conflicte cu

portarii și creați cinstiți, mai spune 7
vreofăcut

cu oamenii cinstiți, care aveau de rezolvat ceva în minister. Eu nu-1 băgăm in seamă. îmi vedeam de cîntecul meu...— Barem, aveai melodie preferată 7— Da. „Cine te-ape tine"... Este o melodie populară. în ultimul timp cîntam „Trecea fanfara militară".— Și-n timp ce trecea „Fanfara militară" pe lingă el. portarul nu era curios să te întrebe de ce trece 7— Rar mi s-a intim-

**

***

plat să fiu întrerupt din cîntec. Cind mă întrerupea, spuneam că sint de la telefoane.— Și nu-ți legitimație 7— Dacă-mi tram la el în mam un număr aiurea și vorbeam singur : „A.C.l... A.C.2... Ce sint paraziții ăștia pe circuit..." Puneam receptorul în furcă, spuneam portarului să dea telefonul la verificai și treceam iar cu „Fanfara..."— Ce te-a făcut să treci de la fîșuri la case de bani 7- Vă nu din sierilor. un fîș mi-am aruncat pe fereastra Spre nedumerirea am văzut ușa de la de bani dată de perete și din casă mi-au făcut ochiul niște abia sosite de la bancă Puteam casiera asta care are instrucțiuni să nu plece din

cereau vreocerea, in- cabină, for-

rog să credeți că vina mea. A ca- Intr-o zi căutam și-ntîmplător privirile casieriei, mea, casacubancnotes-o iert pe
(Continuare in pag. a V-a)

Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaDragi tovarăși,în numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., al Consiliului de Miniștri al U.R.Ș.S., al întregului popor sovietic mulțumim Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România și tuturor oamenilor muncii români pentru felicitările calde și bunele urări adresate cu prilejul celei de-a 53-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.C.C. al P.C.U.S. și guvernul sovietic vor dezvolta , și întări și în viitor, în conformitate cu noul Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală, relațiile prietenești și colaborarea multilaterală între Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste și Republica Socialistă România pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului proletar, în interesul popoarelor noastre, al unității țărilor socialiste și mișcării comuniste și muncitorești internaționale, cauzei socialismului și păcii în întreaga lume.Vă dorim dumneavoastră, dragi tovarăși, tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România succese în continuare în construcția socialismului în țara dumneavoastră, în lupta pentru pace și prietenie între popoare.

L. BREJNEV N, PODGORNÎI A. KOSÎGHIN

Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe Ceaușescu,Primiți mulțumirile mele cordiale pentru felicitările transmise cu prilejul celei de-a 75-a aniversări a zilei mele de naștere.Adresîndu-vă, la rindul meu, cele mai bune urări. împărtășesc convingerea dumneavoastră că prietenia și colaborarea multilaterală dintre țările noastre se vor dezvolta și pe viitor, în interesul popoarelor noastre, al socialismului și păcii.

LUDVIK SVOBODA

Excelenței Sale
Domnului URHO KEKKONEN

Președintele Republicii Finlanda HELSINKICu prilejul zilei naționale a Finlandei, adresez Excelenței Voastre, în numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu personal, felicitări cordiale și cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală, pentru prosperitatea poporului finlandez prieten,
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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PEDIATRUL COMUNEI, 
o prezență statornică

de redistribuire a cadrelor generat in diferite județe nite să ducă la

în urmă eu citeva luni analizam în paginile ziarului nostru calitatea produselor lactate. Investigațiile noastre de atunci au reliefat faptul că, prin valorificarea atentă a posibilităților și rezervelor tehnice, prin îmbunătățirea disciplinei tehnologice și a organizării muncii, întreprinderile obțin rezultate pe măsura cerințelor actuale. Dimpotrivă, acolo unde lipsa de supraveghere și exigență persistă, pe poarta fabricii ies produse cu parametrii calitativi sub nivelul prevăzut în normativele în vigoare. Sînt desigur cunoscute unele dificultăți întîmpinate în aprovizionarea populației cu produse lactate, ca și eforturile susținute, întreprinse pentru ca neajunsurile existente să fie atenuate. Cei care răspund de activitatea diferitelor compartimente ale acestui sector — producție, transport, păstrare — își permit însă, uneori, să închidă ochii în fața unor neglijențe în privința calității produse-. . considerentul că, oricum, acestea au căutare. Și mai grav este faptul că a- deseori se fac încercări de a se pune orice abateri de la obligațiile bine cunoscute pe seama lipsei anumitor produse, pe care ar trebui să le a- sigure agricultura. în realitate, aspectele pe care Ie analizăm nu au nici o legătură cu cantitățile livrate, ci se datorează exclusiv toleranței excesive, manifestate de conducerea unor întreprinderi, de forurile responsabile. Pornind de la a- ceste carențe și de la faptul că fabricarea unor produse de calitate reprezintă o sarcină permanentă, ne-am adresat, zilele trecute, șefului Inspectoratului zooveterinar al municipiului București, dr. N. Andrei, solicitîndu-1 sprijinul pentru a analiza rezultatele obținute de Fabrica de produse lactate București.Pentru o mai bună edificare, ni »-a prezentat o situație statistică. Din cantitatea de circa 66 milioane litri de lapte recepționat de fabrică în ultimele șase luni, numai 0,18 la sută a corespuns gradului de puritate menționat de standard. Numai în decurs de trei luni (iunie — august), întreprinderea a recepționat (de la alte fabrici similare : Buzău, Călărași etc.) peste 43 000 kg de smîntî- nă cu parametrii sub cei stipulați de norma internă (aciditatea a ajuns uneori la 120°T, față de maximum 33CT !).Nu ar fl avut rost să facem cunoscute asemenea cifre dacă recepția punea punct și refuza intrarea în fabricație a produselor necorespunzătoare. Din păcate, însă, recepția a constituit doar o operație formală ; cantitățile amintite au fost acceptate și au intrat în fabricație. Rezultatul : peste 100 tone de unt și 130 tone de brinză de vaci — improprii consumului, datorită gustului acru sau amar, a diferitelor modificări fizico-chimice — au blocat depozitele fabricii în cursul ultimelor luni.Facem o primă constatare : deși se cunoștea faptul că laptele expediat de furnizori (în special prin centrele de colectare ale C.I.L. Ilfov) a- jungea adeseori la rampele fabricii coagulat, totuși recepția a avizat favorabil intrarea în producție. De ce n-a fost refuzat ca necorespunzător ?— S-a recepționat marfa și nu a fost respinsă, pentru a asigura aprovizionarea continuă a populației — ne răspunde directorul fabricii, T. Lențoiu. Am sesizat conducerea combinatului și a ministerului, dar nimeni n-a luat decizia pingem.Se poate oare afirma sigurat o aprovizionare toare, cînd pînă mai ieri depozitele fabricii erau blocate cu sute de tone de marfă de calitate slabă 1 Mai degrabă cele spuse de tovarășul director confirmă perpetuarea unui cerc vicios, semnalat nu o dată : producătorul livrează marfa de calitate proastă pentru că știe că nu-i va fi refuzată. Nimeni nu ia taurul de coarne, nimeni n-are curajul să pună piciorul în prag și să zică stop ! Marfa necorespunzătoare calității nu trece mai departe ! Legea contractelor e- conomice și cea privind calitatea produselor menționează clar : este interzis furnizorilor să livreze produse destinate consumului care nu corespund prevederilor calitative prevăzute de lege sau contracte, este interzis beneficiarilor să recepționeze și să folosească materii prime și materiale care nu corespund condițiilor de calitate. în caz contrar, atît furnizorii — In speță unitățile agricole și C.I.L. Ilfov, ca intermediar între acestea și fabrică — cît și beneficiarul (F.P.L. București) sînt pasibili de penalizări, suportarea pagubelor sau, de la caz la caz, de răspundere penală. Nu vom încerca să stabilim răspunderile — aceasta este datoria organelor competente. Important de reliefat ni se pare a fi convingerea eronată a părților că stoparea scurgerii produselor aflate sub parametrii calitativi stabiliți n-ar corespunde chipurile cerințelor asigurării u- nei bune aprovizionări. Este vorba aici — trebuie să subliniem acest lucru — de o stranie mentalitate, care răstoarnă realitatea cu susul în jos. Pentru unii conducători de fabrici și combinate din industria lactatelor se pare că nu este suficientă legea, că nu sînt deplin valabile standardele și normele interne ; dumnealor mai au aevoie și de aprobarea ministerului 1

lor, pe

Ciudat este nu atit că se așteaptă o asemenea aprobare, cit faptul că întreprinderile, combinatele, unitățile agricole, Ministerul Industriei Alimentare și Ministerul Agriculturii și Silviculturii n-au intervenit Ia timp. De fapt, nici fi trebuit _ . măcar n-arsă se ajungă la situația de a se respinge loturi de produse abia la intrarea in fabrică. Era și este nevoie de un asemenea control — pe toată filiera, începind de ia producătorul primar — de a- semenea măsuri incit să fie prevenită insăși apariția fenomenului de e- roziune a calității. Pe de altă parte, ne întrebăm noi, dacă pentru respectarea legii e neapărată nevoie de aprobarea expresă a ministerului, călcarea legii oare cu a cui aprobare se face ?

din punct de vedere organizatoric" ! Asemenea fapte — cum sînt cele constatate recent de medicul inspectoratului — demonstrează contrarul. La fabrica bucureșteană — mai ales din punct de vedere organizatoric — nu s-a făcut totul. Și exemplele nu lipsesc.Din rețeaua comercială s-au primit sesizări și de altă natură. Numeroși cetățeni reclamă prezența unor cioburi de sticlă în lapte și iaurt. A- supra gravității acestui fapt nu mai insistăm. Menționăm numai că acest atentat la sănătatea publică n-a impresionat prea mult conducerea fabricii. „Așa este — recunoaște tov. T Lențoiu. Mașinile sînt cam uzate, sticla prea casabilă, viteza benzii prea mare ca să permită observarea în totalitate a unor asemenea acci-

Si

DACĂ PENTRU RESPECTAREA TECII

o anumită doză de superficialitate . neglijență in asigurarea controlului pe fiecare fază, in analizarea corectitudinii cu care se desfășoară fiecare operație, aici avem de-a face cu neexercitarea atribuției esențiale a compartimentului C.T.C. : oprirea la poarta fabricii a produselor necorespunzătoare. Condițiile, cauzele, mobilurile care au determinat avizarea lipsită de răspundere pot și trebuie să facă obiectul unei analize judicioase a forurilor competente. Noi ne vom rezuma la a sublinia că legea privind asigurarea și controlul calității stabilește in mod expres că organele de control tehnic de calitate răspund de organizarea controlului pe toate treptele de fabricație. Or. această îndatorire esențială a fost ignorată de compartimentul C.T.C., de vreme ce unele operații, ale diferitelor momente ale procesului tehnologic, sînt executate defectuos. iar poarta fabricii este încă deschisă mărfurilor slabe calitativ. Pe de altă parte, vinovați sint, în egală mă- și ceilalți partici-

Pe urmele anchetelor „Scînteii" privind calitatea 
unor produse lactate

Din păcate, mai sînt însă și alte „cusururi". Calitatea laptelui și produselor lactate este influențată și de condițiile necorespunzătoare dc transport și fabricație. întreținerea și curățirea parcului auto nu este făcută la timp sau este executată prost : cisternele au capace rupte, fără garnituri, ceea ce permite pătrunderea impurităților. Nu de mult, la 17 noiembrie a. c., reprezentantul inspectoratului zooveterinar constată că nici în secțiile fabricii lucrurile nu stau mai bine. în procesul verbal întocmit la acea dată, sînt consemnate nu mai puțin de 52 de abateri de la normele de fabricație și igienă. Iată cîteva din observațiile făcute : se folosesc mașini cu pereții ruginiți ; co- turi și coloane nespălate și nedezinfectate ; omogenizatoare, tuburi de nivel, canale, bazine murdare, ma- laxoare cu mîzgă, bidoane de smîn- tînă cu capace murdare etc. Toate aceste abateri de natură organizatorică și-au pus fără îndoială și ele amprenta asupra calității produselor. Existența lor este în contradicție flagrantă cu afirmația făcută de directorul fabricii : „în cadrul procesului tehnologic facem tot ce se poate

dente. Am cerut să introducem ambalajul din plastic". Oare nici combinatul și direcția de resort din M.I.A. nu pot găsi o soluție eficientă ? întrebarea este valabilă și pentru zecile de tone de lapte praf, care zac și se pietrifică într-o magazie datorită condițiilor improprii de depozitare. Cu toate că este bine știut : unitățile care păstrează produsele trebuie să răspundă de asigurarea calității și integrității lor. Asemenea grave deficiențe, legate de recepțio- narea, fabricarea, păstrarea și livrarea produselor lactate, arată că mai ales din punct de vedere organizatoric mai sînt multe de făcut.Controlului tehnic de calitate îi mai „scapă" și alte aspecte ale calității. Zilele trecute au fost returnate din rețeaua comercială circa 1 400 kg de unt. Cauza : procentul de grăsime — principala produs Cum a piu, cu analizămenționează... ceea ce nu are. adică tocmai proprietățile prevăzute de standard. Dacă alte cazuri dovedesc

caracteristică a acestui — era de 70,5, în loc de 74. ieșit pe poarta fabricii 7 Sim- acte în regulă. Buletinul de nr. 944 eliberat de C.T.C.

sură, factori panți la procesul de producție : muncitorii, care au datoria să e- xecute operațiile tehnologice pe baza unui exigent autocontrol ; directorii și ceilalți conducători ai fabricii, care trebuie să asigure condițiile materiale pentru realizarea unor produse de calitate și să controleze activitatea compartimentelor C.T.C. și a secțiilor productive ; inginerii, tehnicienii și maiștrii, care răspund de respectarea normelor de calitate Ia fiecare operație tehnologică și la fiecare produs în parte.Dar — așa cum faptele o confirmă — un asemenea sistem de control închegat, care să nu scape nici unul din momentele fabricației, se află departe de a fi realizat la F.P.L. București. Iată de ce avem toate motivele să punem la îndoială seriozitatea răspunsului trimis redacției (și publicat în „Scînteia" 8509) de conducerea Combinatului industriei cărnii, laptelui, conservelor și frigului — în urma unor critici apărute în ziarul nostru — în care se promiteau măsuri pentru „analiza judicioasă a materiei prime. în condiții de producție. în toate punctele de pe fluxul tehnologic...". In locul unor măsuri formale, concepute doar pentru a răspunde presei, preferăm intervenții energice, care să ne permită informarea cititorilor despre respectarea deplină și îmbunătățirea parametrilor calitativi ai produselor lactate.

J

George POPESCU

să o res-că s-ar fi a- corespunză-

Acțiunea medicale a _ inițiative originale, menite să ducă la perfecționarea rețelei sanitare. In județul Arad, de pildă, Direcția sanitară a declanșat o amplă investigație la nivelul eșaloanelor medicale, ambulatorii și staționare, cu scopul de a analiza „circulația" pacienților pe filiera circumscripție sanitară — policlinică — spital, și de a-i aduce îmbunătățiri. Au fost relevate cu a- cest prilej aspecte de ordin organizatoric, dar mai ales cele de ordin uman, ale raporturilor dintre pacienți și medici. Dacă rezultatele acestor investigații sînt deocamdată mai puțin semnificative în privința adulți- lor, situația în domeniul pediatriei este vădit încurajatoare. Două elemente au servit ca punct de plecare pentru reușita acestei acțiuni : in acest județ, spre deosebire de altele, nu există unitate sanitară rurală care să nu fi fost încadrată cu medici pediatri ; un al doilea element favorabil a fost faptul că populația infantilă a județului se încadrează în limitele indicilor stabiliți de Ministerul Sănătății. Motivul care a făcut necesară o atare „măsurătoare" a fost acel permanent du-te-vino, acea fluctuație nejustificată a micilor pacienți de la o unitate sanitară la alta. Astfel, un mare număr de copii bolnavi — al căror procent atingea uneori 70 la sută — scăpau în anii tre- cuți de sub supravegherea medicului de circumscripție în acest context, activitatea medicală (curativă și profilactică) se situa, în mod inevitabil, sub semnul întrebării. Circuitul defectuos al pacienților avea ca rezultat atît suprasolicitarea unor policlinici și spitale, cit și necunoașterea situației din teritoriu de către medicul de țară.în urma introducerii metodei „fluxului dirijat" pentru pacienții din rețeaua de pediatrie, au apărut schimbări calitative, demne de atenție : medicii pediatri arădeni au a- cordat în perioada 1 ianuarie—31 octombrie 1970 un număr dublu de consultații și tratamente, în comparație cu 1969. Creșterile se remarcă îndeosebi în diverse unități „periferice" ale județului, altădată socotite codașe : în circumscripțiile sanitare din zonele Criș, Lipova, Ineu, Sebiș. în același timp, proporția copiilor bolnavi din cuprinsul județului, internați în spitalul de pediatrie din Arad pe baza biletului de trimitere din partea medicului de circumscripție, a fost. în anul acesta, pînă la 1 septembrie, de 70 la sută, față de 40 Ia sută în anul 1969. Documentele întocmite de Direcția sanitară județeană arată că numai 30 la sută din micii pacienți ocolesc în prezent medicul de țară 1 Diferența este net vizibilă : aceste cifre ne îndreptățesc

să ne punem întrebarea : avem cumva de-a face, anul acesta, cu alți medici în respectiva rețea ? Nu, cu unele excepții, sînt aceiași ca și în 1969. Atunci, căror factori se datorează situația consemnată mai sus ’ Practic, problema comportă două aspecte : cunoașterea și urmărirea dinamică a indicatorilor demografici ai fiecărei zone șl, mai ales, descifrarea acestor indicatori de către fiecare slujitor al rețelei de pediatrie. Ce înseamnă un asemenea lucru ? In etapa de față, deși este vorba de o operație oarecum administrativă, medicii pediatri și de medicină ge-
In satele

județului Arad

nerală din județul Arad sînt chemați să răspundă concret (cu date și cifre) de modul în care urmăresc drumul parcurs de fiecare pacient în • parte. Operația a suscitat un interes general, dat fiind posibilitățile reale de măsurare a eforturilor depuse de medicii de țară, pentru a-și cîștiga „clientela" ; nu toți medicii pediatri din județ au înțeles însă să sprijine o asemenea acțiune. Introducerea metodei „fluxului dirijat" avea pentru unii inconvenientul că poate dezvălui o serie de carențe ale activității lor.Pentru a evalua la justa lor valoare consecințele dirijării „circulației" pacienților, am vizitat cîteva unități rurale, împreună cu dr. loan I’opovici, medic-inspector în cadrul Direcției sanitare a județului. Ne-am oprit la Lipova, Bîrzava, Săvîrșin. Iată, de pildă, circumscripția sanitară rurală Bîrzava : aici, în primul trimestru al anului, la capitolul „internări în spitale de pediatrie" numai 42 la sută din micii pacienți au avut avizul pediatrului din această localitate. în trimestrul III, situația s-a modificat simțitor : circa 70 la sută din copiii internați în spitale au avut avizul pediatrului din localitate. Și ceilalți indici de apreciere a calității asistenței medicale acordate populației sînt favorabili : mortalitatea infantilă se situează, de pildă, sub media pe țară De notat că această circumscripție sanitară este organizată după cerințele unui centru de sănătate model, prevăzut cu tot circuitul necesar bunei deserviri a populației : cabinete de consultații, un staționar, un punct de laborator

— auxiliare prețioase in munca colectivului medicilor de aici — și care au avut darul să influențeze în mod pozitiv adresabilitatea pacienților.în ce privește „fluxul dirijat" al pacienților, la Bîrzava, Săvîrșin, Lipova, Felnac și in alte localități rurale, acesta diferă de anii trecuți prin faptul că, dintr-o operație pur formală, noțiunea de „trimitere" a pacienților la eșaloanele medicale superioare s-a transformat într-un act chibzuit, matur. Prea cunoscutul „bilet de trimitere" conține astăzi în mod obligatoriu indicații precise despre evoluția bolii, tratamentul a- plicat, avize epidemiologice. Circumscripții sanitare de felul celei din Bîrzava există în județul Arad și la Pecica, Zimandul Nou, Macea, Tudor Vladimirescu, Secugiu, Sîntana, unde procentul de pacienți dirijați sub directa supraveghere a medicilor de circumscripție variază între 70 și 75 la sută.După cum ne-au relatat înșiși medicii pediatri și de medicină generală cu care am stat de vorbă (dr. Aurel Taugner, dr. Mihai Irhașiu. dr. Vaier Fălcușan, dr. Ștefan Tema, dr. Ioan Barta, dr. Nicolae Moise, dr. Andrei Ieremiaș), un element hotărâtor în realizarea unui „flux dirijat" și controlat al micilor pacienți este încrederea populației în medicul de țară. Pentru mulți medici de țară din județ, captarea interesului familial pentru acțiuni profilactice, avînd ca scop prezervarea sănătății și vieții copilului mic, este o preocupare de căpetenie. Să luăm, de pildă, circumscripția sanitară Felnac, situată în zona de vest a județului (Pecica- Pîncota-Curtici), zonă cu o mortalitate infantilă superioară cifrelor a- tinse în alte părți ale județului. La Felnac (medic pediatru Nicolae Moise), găsim în graficul respectivului indice, o pată albă : nici un caz de mortalitate infantilă !... Nici la Dezna (medic pediatru Nistor Ga- vriș) nu s-a înregistrat în tot cursul acestui an nici un deces ! Secretul unor asemenea rezultate ? Cei doi medici citați, și alții, acordă o' deosebită importanță factorilor d influențare a pacienților, folosi toate mijloacele posibile : colab' rea cu familia, educația sanitar^ ganizarea unui circuit favorat cordării asistenței etc. Sint f te care, după cum am văzu, sus, îndreptățesc medicii pedis... 1 din cel mai îndepărtat cătun din a- cest județ să poată raporta organelor sanitare superioare cifre și date ce exprimă raporturile lor de încredere și cooperare cu familiile micilor pacienți.
George CUIBUȘ
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POȘTA JURIDICA
țiilc cerute de lege pentru schimbarea domiciliului în orașele mari.Mai mulți cititori din diferite orașe ale țării să știe dacă, și in ce măsură, pot pune asupra locuințelor proprietate personală, construite prin O.C.L.P.P. : vinzare-cumpărare, moștenire, dacă se pot construi pe numele descen- denților etc. Potrivit art. 480 din Codul civil, dreptul de proprietate se exercită în „limitele prevăzute de lege". în legătură cu locuințele din categoria amintită, trebuie precizat că, potrivit legii nr. 9 din 1968, art. 42, alin. 2, pînă la rambursarea integrală a creditului, locuința dobindită in condițiile prezentei legi nu poate fi înstrăinată, demolată sau restructurată, decit cu autorizarea prealabilă a băncii". Această prevedere, de altfel, cu efect temporar (maximum 25 de ani — termenul rambursării creditului), constituind și o clauză inserată în contract, i nu urmărește să limiteze dreptul de proprietate, ci să reprezinte pentru bancă o garanție pină la restituirea împrumuturilor și dobinzilor aferente. întrucit legea condiționează orice tranzacții de autorizarea prealabilă a băncii, rezultă că in primul rind trebuie constituită garanția rambursării creditului, după care să se întocmească formele legale neeesare pentru ca dobînditorul să intre în drepturile titularului.Maria ionescu, București: in legătură cu problema schimbării definitive a domiciliului dv., datele pe care ni Ie comunicați in scrisoare sînt incomplete pentru a vă putea oferi un răspuns concludent. Vă sugerăm să consultați din breviarul juridic al Almanahului „Scintcia" 1971, paragraful 2 referitor Ia viza de schimbare a domiciliului, unde sînt precizate atît situațiile în care se impune schimbarea vizei cît și actele necesare la organele de miliție. Datorită modului de expunere clar, ușor accesibil, vă veți da scama chiar dv. dacă îndepliniți condi-

vor dis- Favel Cărare, comuna Oltenești, județul Vaslui : conform legislației in vigoare, persoanele care suferă de anumite boli ori prezintă infirmități sînt exceptate de Ia efectuarea pazei obștești prin rotație, tn situația dv. nu mai este necesar să invocați starea sănătății, deoarece, așa cum afirmați in scrisoare, aveți vîrsta de 62 de ani, iar paza obștească se exercită de bărbații in virstă de 18—55 ani.R. Munteanu, București, str. Andreenl : in raport de vîrsta dumneavoastră, pentru pensionare trebuie să aveți o vechime in muncă de cel puțin 15 ani. Deoarece din datele scrisorii nu reiese că locul de muncă anterior se încadrează in grupa a Il-a de muncă, pentru a beneficia de sporul legal de vechime in muncă, vă puteți pensiona peste doi ani....Ne aflăm într-un dialog continuu cu foarte mulți dintre cititorii noștri ; pe adresa redacției sosesc zilnic sute de scrisori, prin care semnatarii lor solicită precizări, pun întrebări sau ne cer sfatul în legătură cu aspectul juridic al unor probleme de larg interes cetățenesc. La unele din acestea ar putea găsi cu ușurință ei înșiși răspunsul, consultind capitolul respectiv din breviarul juridic al ALMANAHULUI „SCÎN- TEIA" 1971, de care aminteam mai sus. Altora vom încerca să le răspundem in continuare.
Dinu POPESCU
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Suceava, Foto : M. Andreeseu
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Șl MI-A ZIS SĂ ZIC 
MERSIIoniță Axente s-a mutat pe str. Lupeni 83 din Ploiești, încă din anul 1967 și exact de Ia aceeași dată îi plouă în casă. A bătut dumnealui drumurile de zeci de ori pe la

porțile proprietarului — este I.L.L.-ul — dar lucrurile nu s-au rezolvat. După vreo doi ani, proprietarului i s-a făcut milă de chiriaș, l-a chemat la el și i-a pus in brațe cîteva foi de tablă.— Ce să fac cu ea, nu sint tinichigiu.— Zi mersi că ți-o dau și p-asta.Omul a angajat un t i- nichigiu, și de plouat... tot îi plouă în casă, pentru că cele citeva foi de tablă n-au fost suficiente pentru întregul acoperiș. Necăjit, s-a prietarul" Și acesta, a trimis obrele la fața locului, care a făcut un act de consta-
plîns la „pro- proprietarului. foarte operativ, comisie cu um-

tare. Acest act de constatare s-a dezbătut in altă comisie și, în sfîrșit, repararea acoperișului cu pricina a fost trecută la urgența I.Ioniță a mai zis o dată mersi, și din decembrie 1969 îi plouă în continuare in casă. Dar are o mulțumire sufletească : e trecut la urgența I. Ce se făcea dacă urgența a III-a ? Că de urgențe.
era trecut la Il-a sau a sînt și astfel

EU AȘ FI DE PĂRERE 
SĂ NU MUTAȚI 

SATUL

Orlea. Acumaceastă
Partea de vest a satului Celei-Tismana se alimenta cu apă, de veacuri, din rîulvreo cîțiva ani, apă a fost captată de o conductă și trimisă spre Craiova. Cînd au început lucrările, sătenii și-au dat seama că-i paște pericolul să rămină fără apă. Și s-au plîns celor in drept. Li s-au descrețit însă frunțile, pentru că specialiștii in captarea apelor le-a zis :— Vă faceți probleme de pomană. Uite, vă lăsăm aici o deschidere, o gură de alimentare. Puteți să vă aprovizionați cu cită apă doriți.

AM PRIMIT SCRISOAREA DV!
să fie in inventar raionul în care se vînd ape minerale și răcoritoare...

ali- mai tîn- fin-
DAR MĂ ÎNTORC 

Șl SPUN...

Mariaj, satul Grid nr. 243, județul Brașov, Of. poștal Șercaia. Fac acest lucru pentru a ușura munca tovarășilor de la Oficiul de pensii din Brașov. în decurs de un an s-ar fi putut uita unde e Gridul.
Doi ani de zile în satul Celei nu s-a știut ce-i aia sete. Dar iată că a- cum cîteva luni au venit alți specialiști în captarea apei de la Craiova și le-a închis... gura de mentare. Ia apă dacă ai de unde. Au săpat tîni, dar apa acestortîni, datorită unor impurități, nu este potabilă. Sătenii se aprovizionează cu apă de băut de la cîțiva kilometri. în încheierea scrisorii, tovarășul Crăciun Acsente ne întreabă : să ne mutăm satul din cauza apei ?Eu, tovarășe Acsente, aș zice să lăsați deocamdată satul la locul lui Și

să pregătiți niște pește sărat. O să vină o comisie de la județ să cerceteze cazul. Faceți cumva

Eva Stoica din satul Grld-Brașov are 81 de și era întreținută de ei, Gheorghe Stoica, anul 1968, cel care o treținea s-a prăpădit tr-un accident. Pentru că nu mai avea nici un sprijin de nicăieri a fost povățuită să facă cerere pentru pensie de urmaș. A făcut. Era tocmai pe cale să se rezolve cererea, cînd, cineva a descoperit o greșeală în acte, în actul de naștere era trecută așa cum o cheamă : Eva Stoica, iar în actul de deces al fiului ei, Maria Stoica. într-un an a reușit să facă rectificarea cuvenită. A trimis actul la Oficiul de pensii din Brașov și, de un an, așteaptă o veste bună. Nimic. Mă roagă să-i dau o mină de ajutor.Neavînd altă posibilitate în materie de pensii, transcriu exact adresa bătrinei : Eva Stoica (nu

Dar mă intorc și zic : nimerit orbul Brăila și comisie de la acest ciu de pensii, care să zolve acest caz, nu a tut nimeri Gridul ?
o ofi- re- pu-

VĂ MULȚUMESC 
ANTICIPAT

str. Hălăn-
între Miluță Munteanu din Dej, str. Dealul Florilor — Bloc B 10, și Ion Sandu dinceanu nr. 1 — Cîmpulung Moldovenesc, nu există nici un grad de rudenie. Cu toate astea, ambii cetățeni și-au cumpărat mobilă nouă. Munteanu și-a luat mobilă tip „Huedin", dar negustorul a

uitat să-i dea lada cu vitrină de la toaletă. E purtat pe drumuri din martie. Ion Sandu și-a luat mobilă „Rarău" și la dezambalare a observat unele defecțiuni de fabricație. Mai accentuate la recamier. A cerut remedieri. De trei luni cere în continuare. Ambii cititori ne roagă să criticăm la această rubrică neseriozitatea celor doi „negustori" de mobilă. O facem cu dragă inimă și sperăm că se vor lua măsuri cît mai urgente. In încheiere, am o rugăminte la dumneavoastră : dacă, cine știe, în graba lor, de a lua măsuri cît mai eficace. „negustorii" de mobilă o să vă trimită dv. tov. Ion Sandu, în loc de un reparator de recamier, lada tovarășului Munteanu, și tovarășului Munteanu reparatorul de recamier, în locul lăzii, să mă anunțați cît mai urgent la aceeași adresă. Sînt colecționar de încurcături...Vă mulțumesc anticipat. tovarăși.
COMENTARIILE 

SĂ LE FACĂ ALȚIIDe doi ani de zile, muncitorii de la I.C.H. Lotru, șantierul Baraj,

lotul Mioara, sînt aduși la punctul de lucru cu un autocamion fără bănci și, mai ales, fără acoperiș. 12 kilometri la dus și 12 kilometri la întors, îi parcurg prin ploaie, viforniță, ori ce mai prevede Topor. Au cerut bănci. Li s-a răspuns : „De unde seînduri 7 Facem e- conomii". Au cerut un a- coperiș. Li s-a răspuns : „Dacă nu vă facem bănci, cum credeți că vă putem face acoperiș ?“Semnatarii scrisorii, vreo 11, ne mai informează : „Șeful șantierului are mai multă grijă de mașina lui. Pentru ea a găsit vreo 4 mc de cherestea, ca să-i facă un a- dăpost Pentru noi nu. Face economii de cherestea*.Tocmai mă pregăteam să fac niște comentarii la această situație, deodată, țanc ! S-a penița. Așa le facă alții, varășii din I.C.H.-Lotru.Să le auzim !
cind, rupt că, le las să De pildă, to- conducerea

ȘI-ATÎT !Cimpina a fost procopsită cu două furgonete taxi. Mai ros decit un rapidist dupămeciul cu Curitiba, tovarășul Ion Bratu din str.
?i auto- bucu-ea

întrebat dacă transporte niște ajutorul furgo-
I. H. Rădulescu nr. 54, s-a dus la sediul din str. Soarelui și a poate să fructe cu netului.— Da’ ce, banii dumi- tale sînt ovali ? Cum să nu-ți transportăm fructele ? Dar mîine, astăzi sint in cursă furgonetele.S-a dus „mîine" și furgonetele erau in stație, așteptau clienți. I-a spus șoferului ce are de gînd

să unde. A- i-a răs-să merg Du-le ins-a cazul

transporte și cesta, plictisit, puns :— N-am chef in direcția aia. spinare.Tovarășul Bratu dus și a reclamat inginerului șef al întreprinderii de gospodărie a orașului, care i-a- Dacăvrut. Ce să-iDisciplina-iȘi-atît Ce mult ?Poftim î
zis : n-a vrut, n-a fac eu ?disciplină.vreți mal
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DEZVOLTĂRII AGRICULTURII NOASTRE COOPERATISTE
’v’wwn/vw*.

Vom răspunde
sprijinului acordat de partid

prin munca noastră
Telegrame adresate C. C. al P. C. R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

La Comitetul Central al Partidului Comunist Român continuă să sosească numeroase telegrame in care consiliile de conducere ale cooperativelor agricole, organizațiile de partid de la sate, numeroși țărani cooperatori exprimă conducerii partidului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, deplina adeziune și mulțumirea față de recentele măsuri cu privire la îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii și hotărîrea lor de a traduce în viață sarcinile trasate pentru a contribui la dezvoltarea și întărirea cooperativelor agricole, pentru înflorirea continuă a agriculturii noastre socialiste.în telegrama membrilor cooperativei agricole „11 Iunie 1948“ din comuna Pe- chea, județul Galați, se arată : „Am luat cunoștință cu deosebit interes de conținutul expunerii dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, prezentată în ședința de lucru de la Comitetul Central al Partidului Comunist Român, cu privire la organizarea, ’ cerea < _ ziasm și satisfacție prevederile din expunere, fiind convinși că atrage după sine un progres în agricultură, ridicarea nivelului de cooperatiste. Mulțumim conducerii partidului și dumneavoastră, tovarășe secretar general, pentru grija ce o purtați țărănimii cooperatiste și ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru creșterea continuă a producției agricole vegetale și animale, pentru înflorirea necontenită a comunei noastre, conștienți fiind că astfel contribuim la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, la progresul și prosperitatea României socialiste".Comuniștii din organizația de partid a comunei Iratoș, județul Arad, cu prilejul adunării generale au trimis o telegramă in care se arată : „în numele tuturor cooperatorilor din comună, exprimăm calde mulțumiri față de conducerea partidului și statului, în frunte cu secretarul său general, cel mai iubit fiu al poporului nostru. Măsurile adoptate oglindesc grija pe care partidul nostru o poartă pentru îmbunătățirea nivelului de trai al țărănimii, pentru organizarea unui progres mai rapid al agriculturii. Avem convingerea că înfăptuirea acestor măsuri vor duce, fără îndoială, la dezvoltarea și consolidarea cooperativei agricole din comuna noastră, la creșterea nivelului de trai al cooperatorilor, fapt pentru care ne angajăm să depunem toate forțele pentru introducerea în viață a celor cuprinse în expunere".„Conferința comunală de partid, se arată în telegrama comuniștilor din comuna Dolhești, județul Iași — a constatat cu satisfacție că sub conducerea organizațiilor de partid, membrii cooperatori și ceilalți oameni ai muncii din comuna noastră au obținut rezultate îmbucurătoare pe linia creșterii producțiilor agricole vegetale și animale, a întăririi economice a cooperativei și de înfrumusețare a comunei. Astfel, în anul 1970, cooperativa noastră a depășit planul la grîu, porumb, legume, tutun, reușind să livreze la fondul de stat însemnate cantități de cereale și plante tehnice. Cd mare bucurie și deplină recunoștință au primit cooperatorii din comuna noastră noile măsuri cu privire la îmbunătățirea •rganizării, planificării și conducerii agri-

organizarea, planificarea și condu- agriculturii. îmbrățișăm cu entu-aplicarea lor va nou și însemnat va contribui lâ trai al țărănimii din toată inima

culturii. Noi vedem în aceste măsuri grija deosebită pe care conducerea partidului și dumneavoastră personal o manifestați pentru perfecționarea și modernizarea agriculturii, pentru creșterea nivelului de trai al membrilor cooperatori. Noi, delegații prezenți la conferință, ne angajăm, în numele tuturor membrilor cooperatori și a celorlalți oameni ai muncii din comuna noastră, să depunem eforturi susținute pentru a obține rezultate economice acum"Membrii ța, județul in care se cu deplină satisfacție de programul amplu și bine gîndit, menit să ducă la continua dezvoltare a producției agricole și creșterea veniturilor țărănimii, cuprins în expunerea la ședința de lucru de la C.C. al P.C.R. Faptul că Ia baza organizării muncii și retribuirii întregii activități din cooperativă este așezat principiul hărniciei și al disciplinei în muncă, ne umple inimile de bucurie, de recunoștință față de conducerea partidului, față de dumneavoastră, tovarășe secretar general. Ne angajăm să muncim cu. tragere de inimă pentru ca aceste indicații să prindă viață, ca toate măsurile preconizate să dea cele mai bune rezultate".In telegrama membrilor cooperativei agricole din comuna Băleni, județul Galați, după ce se exprimă deplina adeziune față de măsurile privind îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii, se arată : „Noi vă mulțumim din toată inima, tovarășe Ceaușescu și vă asigurăm de hotărîrea noastră fermă de a munci cu toată energia pentru a traduce în viață măsurile stabilite în scopul înfăptuirii programului multilateral de dezvoltare a agriculturii noastre socialiste".„Toți comuniștii din organizația comunală de partid — se arată în telegrama trimisă de adunarea generală a comuniștilor din comuna Olari, județul Arad — aduc cele mai calde și sincere mulțumiri conducerii de partid și dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru măsurile preconizate și se angajează că vor munci cu abnegație și entuziasm pentru îmbunătățirea activității economice în cele două cooperative din comună, pentru sporirea producției vegetale și animale, pentru înfăptuirea programului de înflorire a agriculturii noastre socialiste. Vă urăm din toată inima să ne trăiți mulți ani fericiți, spre binele patriei și al poporului român".Un grup de pensionari din cooperativa agricolă - - -Iași, au trimis arată :Nicolae Ceaușescu din 23 noiembrie 1970, cu privire la îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii, am avut o mare satisfacție. Am aflat cu bucurie că pensiile țăranilor cooperatori se vor majora începînd cu 1 ianuarie 1971. Vedem în aceasta o grijă permanentă a partidului și statului nostru pentru bătrîni. Vom ajuta în viitor cu sfatul și cu fapta pe cei mai tineri in munca lor, convinși că astfel contribuim și noi la înflorirea României socialiste".Asemenea telegrame au trimis și delegații la conferința eomunală de partid Secusigiu, județul Arad, membrii cooperativelor agricole din comunele Comarna și Ceplenița, județul Iași, etc.

superioare celor de pînăcooperativei agricole din Șivi- Galați, au trimis o telegramă arată : „Am luat cunoștință

de producție Comarna, județul o telegramă în care se „Citind expunerea tovarășului

EXPERIENȚA COOPERĂRII
să fie mai repede extinsă!

Cooperarea dintre întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole reprezintă una dintre modalitățile practice cele mai eficiente pentru introducerea și extinderea tehnologiilor moderne în diferite sectoare agricole, valorificarea cu maximă eficiență a multiplelor rezerve existente în agricultură. Așa cum se arată în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire la îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii în perioada următoare este necesar să se realizeze pe o scară mai largă cooperarea între unitățile agricole de stat și cele cooperatiste. Experiența dobîndită de cele 485 de cooperative agricole, care cooperează cu 69 întreprinderi agricole de stat, rezultatele obținute pină acum îndreptățesc pe deplin extinderea cooperării în cadrul căreia se poate acorda cooperativelor agricole un sprijin mai substanțial în organizarea și desfășurarea producției, o mai bună asistentă de specialitate.Exemple revelatoare privind eficienta acțiunilor de cooperare oferă cooperativele agricole din județele Dolj, Arad. Brăila, Ilfov. Constanta și altele. Deosebit de important este faptul că nivelul performanțelor realizate de I.A.S. servește ca punct de plecare în stabilirea tehnologiei, modernizarea adăposturilor, dotarea cu utilaje, popularea halelor cu păsări avînd un potențial biologic pentru a produce în medie anual 200- 250 ouă. Acest potențial productiv este materializat practic în complexele a- vicole ale I.A.S. care, anul acesta, obțin, in medie pe țară 225 ouă de la efective de sute de mii de găini. După cum ne-a relatat ing. Marin Lungu- țescu din Direcția generală a creșterii animalelor — Departamentul I.A.S., complexele avicole au îndeplinit incă de la 16 noiembrie planul anual la producția de ouă.In acest an complexele avicole ale I.A.S. au livrat contra cost cooperativelor agricole circa 1,8 milioane puicuțe hibride pentru ouă. Pe baza a- cestui sprijin, cooperativele agricole obțin indici economici asemănători celor realizați în complexele avicole ale I.A.S. Spre exemplu, cooperativa agricolă din Valea Cînepii. județul Brăila, a atins nivelul producției complexului avicol I.A.S. din același județ, cu care cooperează obținînd peste 220 ouă de la fiecare găină.în legătură cu problemele practice care necesită să fie rezolvate pentru extinderea cooperării dintre I.A.S. și cooperativele agricole am solicitat părerea unor specialiști. Ing. Vladimir Vulpanovici, directorul complexului avicol Mihăilești, județul Ilfov, ne-a spus între altele : „In cadrul județului Ilfov, cooperarea s-a dezvoltat și cuprinde astăzi numai în ramura creșterii păsărilor uh număr de 12 cooperative. Producțiile realizate la aceste cooperative sint. bune. Spre exemplu, cooperativa Adunații Conăceni obține zilnic 6 000 ouă de la 8 700 găini, iar cooperativa Berceni realizează 8 100 ouă pe zi de la 12 200 găini. întreprinderea noastră a căutat să demonstreze la aceste unități că, în organizarea producției avicole, nu contează atît construcția propriu- zisă. cit amenajarea interioară a spațiilor de creștere prin mecanizare, e- lectrificare. asigurarea ventilației, frontului de hrănire și adăpare etc. Am reușit în mare măsură să determinăm unitățile amintite să introducă și să respecte cu strictele tehnologia pretențioasă de care depinde obținerea rezultatelor scontate. Cooperativele cu care cooperăm nu au executat construcții noi. ci le-au modernizat și mecanizat pe cele existente".Una dintre indicațiile de însemnătate majoră pentru creșterea mai ra

pidă a producției agricole si îmbunătățirea aprovizionării populației este devansarea unor planuri de măsuri adoptate, aplicarea lor imediată in practică, fără a se mai aștepta noi instrucțiuni de la minister sau alte organisme centrale, manifestarea deplină a spiritului de inițiativă și de răspundere din partea organelor locale, a cadrelor de conducere din u- nitați le agricole, a specialiștilor. Așa cum s-a subliniat la recenta ședință de lucru de la C.C. al P.C.R. se impun măsuri care să ducă la o creștere mai rapidă a producției de carne de pasăre și de porc pentm a se crea, în acest fel. posibilitatea ca județele să-și asigure aceste sortimente de carne din resurse locale sau prin
PENTRU SPORIREA 

PRODUCȚIEI DE OUĂ 
Șl CARNE DE PASĂRE

cooperare cu județele vecine ; în următorii 3—4 ani, producția de carne de pasăre va trebui să ajungă la circa 200 000 tone, astfel ca acest produs să reprezinte circa 30 la sută din consumul de carne al populației orășenești.Pentru a contribui la realizarea a- cestei sarcini se impune ca acțiunile de cooperare să fie lărgite și devansate față de unele termene stabilite anterior. Așa a procedat Comitetul județean de partid Dolj, care a indicat organelor agricole să preia în de- vans 162 000 pui care se cresc pentru carne intr-o sejie de cooperative a- gricole, pe baza cooperării cu I.A.S. Rezultatele apestui mod de a proceda se concretizează prin livrarea a mii de pui de frigare și obținerea unor venituri sporite in cooperativele agricole. In același mod s-a procedat și in județele Ilfov, unde cooperativele agricole au preluat pentru a crește 90 mii de pui hibrizi, specializați pentru producția de carne, Olt — 70 mii pui. Teleorman — 50 mii.Acțiunile de cooperare trebuie să asigure punerea in valoare a adăposturilor deja construite fără a se aștepta realizarea de noi investiții. Mai mult decît in oricare alt sector de activitate, în creșterea păsărilor pentru carne se pot obține rezultate imediate prin amenajarea și modernizarea spațiilor construite cu cele mai diverse- destinații : hale și cotețe de păsări, adăposturi rămase goale în urma măsurilor de profilare a producției făcute cu mai multă sau mai puțină justificare economică sau oricare alte construcții care pot fi încălzite și aerate in mod corespunzător. In unele județe s-a trecut la inventarierea spatiilor pretabile pentru a fi amenajate in vederea creșterii păsărilor și îndeosebi a puilor pentru carne, acțiune care trebuie să se bucure de atenție peste tot. Acolo unde prin cooperare au fost amenajate hale corespunzătoare, nutrețuri combinate și s-au calificat îngrijitoarele, rezultatele sînt foarte bune. La cooperativa agricolă Lumina, județul Constanța, rezultatul cooperării cu I.A.S. este că puii pentru carne au ajuns la o greutate de peste 1,3 kg. in 54 de zile, fiecare kilogram de carne obținindu-se cu un consum specific de numai 2,5 kg de nutrețuri combinate. Este o performanță bună, cu atît mai valoroasă cu cît unele cooperative obțineau pînă acum kilogramul de carne de pasăre cu 7—8

kg de nutrețuri concentrate. Asemenea rezultate pot căpăta însă valoare economică numai dacă se obțin în cît mai multe cooperative agricole pentru că realizarea a 200 000 tone carne de pasăre necesită eforturi în toate județele.Complexele intercooperatiste au la început destule greutăți privind organizarea producției, asistența tehnică, calificarea cadrelor, asigurarea ritmică a materialului biologic. In județul Ilfov, de pildă, se află în curs de construcție complexe intercooperatiste pentru creșterea a 3 milioane pui de carne, precum și un număr de 4 complexe intercooperatiste pentru 360 000 găini. Avînd în vedere că în cadrul județului există întreprinderi de stat cu același profil și structură organizatorică, biroul comitetului județean de partid studiază, in prezent, trecerea la asocierea unor complexe avicole I.A.S. cu cele intercooperatiste. Problemele legate de asocierea dintre I.A.S. și cooperativele agricole sînt studiate de către specialiști ai forurilor centrale de resort și din u- nele județe, ele urmînd să fie definitivate. Important este însă ca acțiunile ce se întreprind să dea rezultate cit mai bune, să ducă în mod efectiv la folosirea completă a adăposturilor de producție existente, la extinderea și modernizarea acestora, la construirea și exploatarea eficientă a unor noi capacități. Zilele trecute a fost înființată o întreprindere asociată pentru producția avicolă Ia care participă complexul avicol Arad și 15 cooperative agricole din județ. Activitatea întreprinderii vizează mărirea producției de ouă și carne de pasăre în unitățile crescătoare de păsări din județ, realizarea unor indici tehnici și economici la nivelul celor din I.A.S.De cea mai stringentă actualitate este rezolvarea problemelor referitoare la creșterea producției de furaje combinate fără de care nu se poate cohcepe creșterea în sistem industrial a porcilor și păsărilor. In condițiile în care, în multe unități, balanța furajelor este deficitară, se cere ca ceea ce există să fie utilizat cu maximum de randament. Or, modul cel mai eficient de folosire a disponibilului de concentrate este prepararea și administrarea lor sub formă de nutrețuri combinate sau de amestecuri.Lărgirea acțiunilor de cooperare dintre I.A.S. și cooperative agricole necesită asigurarea utilajelor indispensabile dotării și modernizării adăposturilor, creării microclimatului interior adecvat mecanizării lucrărilor. Fără crearea tuturor condițiilor necesare, fără dotarea corespunzătoare a halelor și fără respectarea cu strictele a fiecărui element al tehnologiei recomandate nici un fel de cooperare sau asociere nu pot face minuni. La cooperativele agricole din Itești și Săucești. județul Bacău, s-au construit hale de păsări dintre cele mai moderne, dar lipsa ventilatoarelor împiedică folosirea lor. In unele unități se constată minusuri serioase în ce privește aplicarea indicațiilor tehnice. In județul Mehedinți au murit aproape un sfert din puii primiți, din cauza ignorării regulilor elementare de creștere. Astfel de situații nu sînt singulare.Lărgirea acțiunilor de cooperare între I.A.S. și cooperativele agricole, nu numai în sectorul avicol, cît mai ales în creșterea porcilor, a celorlalte specii și categorii de animale, necesită studii aprofundate, la fața locului, calcule de eficiență economică precise, evaluarea realistă a mijloacelor și posibilităților existente sau care pot fi create în scopul măririi producției animaliere.
C. BORDEIANU

CONTRASTE
• Șoselele

din gumilastic

este (deși sună

cel mai două o linie oricine. la București
Autobaza din a taxat re- un transport deCă drumul scurt dintre puncte este dreaptă, o știe O știu și conducătoriiauto, care, la volanul mașinilor lor. urmează întotdeauna șoselele cu cît mai puține ocolișuri. Bineînțeles, cele care sînt bune, fără gropi. Altminteri, renunță la regulile geometriei. O serie de întreprinderi de ■ transporturile auto se abat insă sistematic de la aceste reguli : atunci cînd e vorba de a fi plătite pentru cărăușia făcută. Ceea ce demn de notat cuvîntul „demn" cam nepotrivit în acest context) e că totdeauna distanțele taxate sînt mai mari, niciodată mai mici ca în realitate. Exemple ? Șeful biroului de transporturi al Bazei de aprovizionare din București a M.I.A., Gh. Bu-

zianu, dispune de cite vrei.Turda cent mărfuri de la Cîmpia Turzii pentru distanța de 480 km, în timp ce în realitate — și cum se prevede în indicatorul kilometric al României, editat de Ministerul Transporturilor — sînt 436 km. Autobaza din Reșița a „ciupit" unității bucu- reștene, la două transporturi, pe distanța Caransebeș — București peste 330 km. Potrivit aceluiași sistem, de la Iași la București nu sînt 410 km, ci 448 km ș.a.m.d. Mai că-ți vine a crede că șoselele noastre nu sînt făcute din asfalt, ci din gumilastic. Se întind, se întind, se întind — pînă cînd lucrurile or plesni... în buzunarul celor care întind prea tare coarda.
• A’nțărcat Bălaia...Povestea de mai jos trebuia să fie udată cu lapte dulce. Pentru că uzina constructoare de mașini „Tehnome- tal" din Timișoara a executat la cererea Ministerului Agriculturii și Silviculturii 40 de instalații de muls mecanic, E drept, după cum ne spune corespondentul nostru. Cezar Ioana, 18 le-a livrat cu întîrziere. De fapt ar fi vrut să le livreze, dar beneficiarul, supărat foc, n-a mai vrut să le primească cu nici un preț. Nu pentru că n-ar fi bune ci, așa, s-a... răzgîndit.

Așa că din mulgătoare n-a ieșit nici o brînză. Ajunse aici lucrurile, uzina producătoare, în timp ce se uită în pungă ca să plătească dobînzile la imobilizările de peste 1 milion lei, caută să se dumirească dacă s-a schimbat cumva stilul de muls al vacilor.Le răspundem noi că nu, deoarece Ministerul Agriculturii și Silviculturii a solicitat încă 300 de mașini de același fel. Atunci, de ce nu le ia pe primele ? S-a cam acrit laptele din povestea asta, de cînd a înțărcat Bălaia !
• Și ploua, și ploua... 

numai cu furnirCombinatul industrial „1 Mai" din Satu- Mare are un... făcător anonim, respondentul Octavian Grumeza ne relatează că. de vreun an încoace, combinatul tot primește din cer senin furnir de stejar și nuc clasa a 111-a cu toptanul. La început s-au bucurat oamenii ca de orice plocon. Abia cînd crescut grămada imobilizările au ajuns la 600 000 lei, au... înlemnit : „Ce facem cu el ?“ „Precis, nu știm, li s-a răspuns. Pină a- cum, vedem că faceți stocuri supranorma- tive“.Zgîrciți din fire, cei

bine-Co- nostru

a Și

din combinat nu s-au lăsat și au început să scrie peste tot : la direcția industriei locale a consiliului popular județean ; de acolo la Comitetul de stat pentru economia și administrația locală. Nici un răspuns. S-au adresat atunci și Ministerului Industriei Lemnului. Dar și aici le-a pus cineva... bețe-n roate și furnirul de nuc de ultima calitate vine la fel ca mai înainte. In schimb, nu se primește furnir de calitatea I-a. de care este absolută nevoie. Oare, pentru că veni vorba, nu-i sare nimănui țandăra ?
• S-a modificat

definiția serelor

(Urmare din pag I)In mod deosebit se pune problema întăririi responsabilității privind modul de adoptare a deciziilor, hotărî- rilor, a organizării muncii pentru înfăptuirea acestora. Din păcate, se intilnesc încă destule cazuri de superficialitate și inconsecvență fată de aplicarea propriilor hotărîri. Nu putem spune, de pildă, că la Autobaza Odorheiul Secuiesc nu s-a discutat despre necesitatea organizării schimburilor II și III pentru a se asigura transportul mangalului de Bocșa către Uzina de fier-Vlăhița, că tovarășii din conducerea întreprinderii „Partizanul“-Gheorghieni n-au analizat modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale cu alte întreprinderi sau că nu au stabilit măsuri în această privință. Numai că, și intr-un caz și în altul, cadrele de conducere le îndeplinesc cu întîr- ziere sau pur și simplu se rezumă la... promisiuni. Asemenea tendințe au fost aspru criticate de comitetul județean de partid, căci lipsa de grijă față de soarta propriilor hotărîri subminează simțul de răspundere, disciplina. încurajează formalismul.Eclipsa spiritului de răspundere, absența inițiativei au o serie întreagă de fațete. Intîlnim încă frecvent tendința unora de a-și asigura o „viață liniștită", fără „probleme", refuzînd a face un pas fără „acoperire" de la forurile superioare. Mai sînt activiști ai unor organe locale de partid și de stat, conducători de întreprinderi care bat drumul la județ pentru probleme a căror soluționare intră nemijlocit în atribuțiile lor și abia după ce „se blindează" cu tot felul

de aprobări, purced la treabă. Cadre din conducerea Combinatului textil Odorheiul Secuiesc, a întreprinderilor de construcții manifestă o adevărată predilecție în a-și rezolva problemele de aprovizionare, de asigurare a forței de muncă etc. prin intermediul comitetului județean de partid. Se susține că astfel de atitudini „reflectă încredere" în capacitatea co-

partidul nostru cere membrilor săi. activiștilor de partid, de stat, din economie, tuturor celor care dețin funcții de conducere să gîndească cu propriul lor cap. să rezolve de sine stătător problemele ce intră in sfera atribuțiilor pe care le au, să nu aștepte totul „de sus".Numeroase fapte demonstrează cît se poate de elocvent că o compo-

exigenței față de nivelul de pregătire, spiritul de responsabilitate și inițiativă al cadrelor promovate în funcții de conducere. An de an, in conducerea stațiunii balneo-clima- terice Borsec s-au perindat numeroase cadre, a căror incompetentă a mers mină în mînă cu lipsa de responsabilitate și exigență, ceea ce a făcut ca bilanțul activității economice

Curajul inițiativei 
și al propriei răspunderi

mitetului județean de partid, a consiliului popular județean. S-ar putea ! Dar, în aceeași măsură — și chiar mai mare — ele oglindesc lipsa de răspundere în exercitarea atribuțiilor ce decurg din funcția pe care o dețin, tendința de a putea arunca oricind vina u- nor eventuale nereușite asupra altora. Caracterul dăunător al u- nor astfel de practici constă în aceea că duce la îndeplinirea cu întîrziere a sarcinilor și, în cele din urmă, la stagnare. Iată de ce, in convorbiri individuale, în discuțiile cu diferitele grupuri de cadre explicăm cu perseverență tuturor că

uentă intrinsecă a responsabilității sociale o constituie competența profesională, pregătirea politică. Creșterea în amploare și în complexitate a sarcinilor economice, dinamismul dezvoltării vieții sociale, modernizarea producției industriale și agricole impun, așa cum s-a subliniat din nou la recenta ședință de lucru a Comitetului Executiv al C.C al P.C.R. și a guvernului, ridicarea competenței cadrelor, însușirea temeinică a științei conducerii, ridicarea nivelului de pregătire profesională Am putea ilustra cu o sumedenie de fapte de viață însemnătatea indicațiilor repetate ale conducerii de partid privind creșterea

să se încheie cu pierderi însemnate, lată însă că in fruntea stațiunii au fost promovați oameni capabili, exi- genți și cu inițiativă ; ei au întreprins pe propria răspundere — în limitele atribuțiilor lor — o serie de acțiuni pe plan local : înființarea unor unități de alimentație publică, campinguri, gospodării anexe etc., iar rezultatele n-au întîrziat să se arate : anul acesta — pentru prima oară — stațiunea nu numai că nu înregistrează pierderi, dar obține beneficii Din asemenea cazuri se desprinde concluzia că trebuie să intervenim mai prompt spre a promova cadre bine pregătite și

cu tragere de inimă, înlocuind pe cei care nu-și justifică funcția prin competență, exigență, răspundere. Căci dacă unii nu înțeleg singuri semnificația dictonului „altuia mai vrednic locul tău îl lasă" trebuie să intervină neapărat, în numele intereselor și cerințelor de progres ale societății, organele de resort. Din astfel de considerente nci am procedat la schimbarea din funcții de conducere a unor cadre de la Combinatul alimentar Miercurea Ciuc, uzina de fier Vlăhița, O.C.L.- Miercurea Ciuc și din alte locuri, pentru că nu putem admite ca gospodărirea unor însemnate bunuri materiale să fie dată pe mina unor oameni nepricepuți, lipsiți de responsabilitate.Firește acestea sînt măsuri radicale, impuse de situații extreme. Metoda principală constă in a preveni astfel de situații, în a acorda un ajutor sistematic, plin de solicitudine Și de tact, cadrelor de conducere. Ceea ce nu exclude, ci, dimpotrivă. presupune o atitudine intransigentă. îndreptarea ascuțișului criticii împotriva pasivității, indolenței. fugii de răspundere. Nu ezităm să criticăm in adunări de partid, în presă, acele cadre care amină la nesfîrșit îndeplinirea unor sarcini, sau așteaptă mereu să fie împinse de la spate.Acționînd in continuare cu perseverență în această direcție, cultivînd spiritul novator. înalta răspundere a cadrelor, vom spori aportul lor la dezvoltarea economiei naționale, la înflorirea patriei noastre, la înfăptuirea obiectivelor fixate de cel de-al X-lea Congres al P.C.R.

Ce este o seră 7 Recurgem la o definiție luată dintr-o carte de specialitate : serelesînt construcții cu a- coperișurile și pereții din sticlă sau din alte materiale transparente în care se realizează m climat artificial, favorabil culturii legumelor în tot timpul anului. Este o definiție învechită, și acum ni se propune de la Craiova, modificarea ei. Aici se construiește un complex de sere de 80 ha. Nu mai vorbim de faptul că termenele de dare in funcțiune de către întreprinderea de construcții nu au fost respectate. O suprafață de 18 ha care trebuia cultivată în a- ceastă toamnă cu roșii nu a fost pusă în funcțiune decit cu multă întîrziere. iar alte 6 hectare nu vor fi gata decît în anul

viitor. S-a ratat • producție în valoare de multe milioane lei. Evident, este o pierdere. Dar n-ar fi excluse și altele. La serele care au fost terminate nu s-a chituit nici un geam. Specialiștii și lucrătorii din I.A.S. așteaptă cu groază venirea iernii Ar îngheța plantele, s-ar topi alți bani. E- xistă și pericolul inundării serelor deoarece canalele pentru scurgerea apelor pluviale n-au fost executate.^ Constructorii de la Craiova oferă o nouă definiție : serele sînt construcții cu acoperișurile și pereții zdren- țuiți și terenul inundat în care se realizează un climat favorabil congelării atît a legumelor, cît și a fondurilor, E o definiție clară ; totuși, optăm pentru cea veche.
• Suflă vîntul

prm gratareLa Țăndărei, județul Ialomița, funcționează un complex intercoo- peratist pentru creșterea a 40 000 de miei. Construcțiile sint adecvate anotimpului călduros, fiind executate din grătare de lemn și plasă de sirmă. Așa incit vînturile aspre ale Bărăganului suflă nestingherite prin „haina de vară" a acestor a- dăposturi în care dîr- dîie cîteva mii de miei. Pentru creșterea acestora s-au consumat cantități mari de furaje combinate, s-au investit bani și forță

de muncă. Totuși, a- nul acesta o bună parte din miei au murit, iar alții au fost „sacrificați de necesitate". Cifrele despre „sacrificările de necesitate", termen mult prea des uzitat, umplu rubricile formularelor. Cînd se vor lua măsuri pentru protejarea animalelor împotriva frigului ? Cîți miei trebuie să mai pentru ca să gă pricepuții dări că prin suflă vîntul — a pagubă ?!
piară înțelea- gospo- grătare și suflă
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Județele Galați și Ialomița tv SINT PREGĂTITE

au îndeplinit prevederile
planului cincinal

TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R.,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

8,45 Deschiderea emisiunii. Gim
nastica de înviorare.

9,00 Matineu duminical pentru 
copii. • „Povestea lui Călin 
Nebunul*4, după Mihai Eml- 
nescu. Interpretează Teatrul 
de păpuși din Iași • Film 
serial : „Noile aventuri ale 
lui Huckleberry Finn“ — epi
sodul „Drumul ’ * *
rulul*. 
Viața satului.
Amfiteatru muzical. Pagini 
romantice : Concertul pentru 
pian și orchestră în La minor 
de Robert Schumann. Inter
pretează orchestra simfonică 
a Filarmonicii „George Enes
eu". Dirijor : Mircea Cristes- 
cu. Solist : Wilhelm Kempff. 
De strajă patriei.
Concurs internațional de 
gimnastică artistică. înregis
trare de la Moscova.
în reluare, la cererea tele
spectatorilor. Recital Mărie 
Laîdret.
Din cîntecele lui Luță Ioviță. 
Emisiune în limba maghiară.

aventuri ale

conquistado-

10,00
11,30

14,15

BOGATA IN TIMPUL IERNII?
\

Oamenii muncii din industria județului Galați vă raportează dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că acționînd cu însuflețire, sub directa îndrumare a organelor și organizațiilor de partid, pentru perfecționarea continuă a activității economice, pentru valorificarea tot mai înaltă a resurselor care le-au fost puse la dispoziție, au reușit să îndeplinească cu 26 de zile înainte de termen prevederile planului cincinal actual la producția globală, asigurînd în felul acesta obținerea, pînă la sfîrșitul anului, a unei producții suplimentare de 650 milioane lei.Munca lor plină de fermitate și hotărîre, de un fierbinte entuziasm generat de încredere și atașamentul nestrămutat în înțeleaptă politică de industrializare promovată cu consecvență de Partidul Comunist Român, prețioasele indicații primite din partea conducerii partidului, a dumneavoastră personal, cu ocazia vizitelor pe care le-ați efectuat în județul nostru au fost fructificate plenar, se vor materializa în importante cantități de produse oferite peste plan economiei naționale : 12 000 tone tablă subțire, 21500 tone sîrmă și bare trase, 1 700 tone sîrmă zincată, 3 000 tone cuie, 303 000 tone minereu de fier sortat, 57,5 milioane lei piese de schimb pentru tractoare și mașini agricole, 92 000 mp țesături tip bumbac etc.Perioada anilor 1966—1970 a fost puternic marcată de deschiderea porților n®ii cetăți siderurgice de la Galați, ale cărei obiective de bază din prima etapă au fost deja puse cu succes în funcțiune. Este un prilej de deosebită satisfacție de a vă raporta că pînă la 30 noiembrie a.c. combinatul siderurgic a produs peste plan 11 000 tone fontă, 21 000 tone oțel, 20 000 tone sleburi de relaminare, 7 100 tone tablă și altele, fapt care dovedește că noul și grandiosul obiectiv industrial edificat la Galați a devenit un element de bază în economia județului și a întregii țări.Dotarea industriei județului Galați cu noi capacități de producție, utilizarea în mai mare măsură a celor existente, precum și a forței umane, au condus la dublarea productivității muncii în anul curent față de 1965, obținîndu-se pe această cale 80 la sută din sporul producției globale a anului 1970 față de 1965.Profund devotați politicii marxist-leniniste a partidului nostru, oamenii muncii din județul Galați asigură Comitetul Central al Partidului Comunist Român, pe dumneavoastră personal, iubite tovarășe secretar general, că au luat toate măsurile necesare pentru pregătirea temeinică a producției anului 1971, că au dezbătut cu înalt simț de răspundere prevederile viitorului plan cincinal și vor face totul pentru a îndeplini cu cinste marile sarcini ce le revin, că vor lupta pentru traducerea cît mai fidelă și mai grabnică în viață a prețioaselor indicații cuprinse în expunerea dumneavoastră la ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a guvernului din 25 noiembrie a.c., convinși fiind că aceasta este singura cale capabilă să asigure mersul înainte al scumpei noastre patrii spre culmile cele mai înalte ale progresului și prosperității, omagiul suprem pe care-1 pot aduce Partidului Comunist Român. în preajma glorioasei sale aniversări.

Comitetul județean de partid Ialomița raportează conducerii partidului, dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii muncii din întreprinderile județului nostru au îndeplinit prevederile planului cincinal 1966— 1970 cu o lună de zile înainte de termen la producția globală, producția marfă vîndută și încasată, productivitatea muncii, iar pînă la sfîrșitul anului vor realiza o producție suplimentară de 250 milioane lei.în anii cincinalului și îndeosebi de la îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale a patriei noastre, economia județului Ialomița s-a dezvoltat într-un ritm rapid, sînt valorificate mai bine resursele materiale și forța de muncă ale mănosului Bărăgan, ceea ce a făcut ca participarea noastră la circuitul economic național să fie de la an la an mai substanțială.Dezvoltarea județului Ialomița a fost posibilă datorită grijii permanente a partidului și statului prin acordarea unui volum mai mare de investiții, ce s-a concretizat în realizarea de noi și moderne obiective industriale, în amenajarea unor importante suprafețe pentru irigații, precum și în construirea de obiective social-culturale.Numai în timpul ce a trecut de la înființarea județului, au fost date în funcțiune cîteva obiective industriale, printre care fabricile de ulei și produse lactate din Slobozia, fabricile de conserve și nutrețuri combinate de la Fetești, a căror producție globală este egală cu întreaga producție industrială realizată pe acest teritoriu în perioada 1961—1967. în același timp, a fost amenajată în sisteme moderne pentru irigații suprafața de peste 109 000 ha, fondurile investite în crescut de peste două ori sință 2 396 apartamente.Pînă la sfîrșitul anului filatura de bumbac și da mente, asigurînd astfel realizarea planului nere în funcțiune pentru acest an.Realizarea obiectivelor de mai sus au adinei prefaceri și în viața social-culturală, la creșterea nivelului de viață al oamenilor muncii, la importante schimbări în structura forțelor de muncă, toate acestea fiind rodul sprijinului nemijlocit primit din partea conducerii de partid și de stat și al indicațiilor prețioase date de dumneavoastră, iubite tovarășe Ceaușescu, cu prilejul vizitelor de lucru făcute în județul nostru.Ritmul impetuos de dezvoltare economică a județului și rezultatele obținute demonstrează cu ' prisosință realismul politicii partidului și statului nostru de dezvoltare economică echilibrată și armonioasă a tuturor județelor și localităților din patria noastră.însuflețiți de perspectivele luminoase ce ni se deschid, de programul dinamizator stabilit de Congresul al X-lea al partidului pentru făurirea în țara noastră a societății socialiste multilateral dezvoltate, vă asigurăm, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom depune întreaga noastră energie și capacitate de muncă, neprecupețindu-ne eforturile pentru situarea patriei noastre pe noi culmi ale progresului și civilizației.

mijloace de și au fost producție au date în folo-vom pune în funcțiuneîn folosință 400 aparta- de pu-dus la

14,45 
15,00
16.30 Studioul „N“. Partea a II-a 

a ediției realizată în S.U.A. 
de Tudor Vornicu • Dialog 
cu trei studenți e Fotbalul 
american • Imagini de la 
Muzeul de artă modernă din 
New York, filmate de un 
laureat al premiului Oscar 
e Pablo Casals la repetiții 
cu marea orchestră din New 
York ș Edward G« Robinson 
se mărturisește • Program 
muzlcal-distractiv cu Blng 
Crosby șl Engelbert Hum
perdinck.

18,00 Cîntare patriei. Concurs co
ral interjudețean (etapa I). 
Participă formații corale din 
județele Tulcea, Sibiu, Me
hedinți. Prezintă : Mihai Flo- 
rea.

19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

19.30 Telejurnalul de seară.
19,50 — ‘Maroc — Film documentar de 

Mihal Lazăr și Sergiu Stejar. 
Program muzical cu Doina 
Badea și Ionel Budlșteanu. 
România în 1000 de imagini. 
Gala UNICEF. Selecțiuni 
din spectacolul anual organi
zat de Fondurile Națiunilor 
Unite pentru copii. Prezintă ; 
Peter Ustinov și '' 
Pulver. Participă : 
Menuhin, Josephine Backer, 
Nana Yashvili, Jean Mlcault, 
Lucero Tena, Sevidov etc.

22.40 Telejurnalul de noapte.
22.50 Telesport.
PROGRAMUL II
19.50 Lumea copiilor. Emisiune 

muzical-distractivă.
20,20 Film artistic : „Brățara de 

granate" — realizat după nu
vela lui A. Kuprin.

21.45 Buletin de știri.
21.50 Carnet bucureștean.
22,00 Reluarea episodului „Depozi

ția gangsterului" din serialul 
„Incoruptibilii".

20,15

Liselotte 
Yehudi

7147 de cămine culturale st află în aceste zile in fața unui important și periodic examen : activitatea cultural-educativă în timpul lunilor de iarnă. Și, ca înaintea oricărui mare examen, pregătirile sînt în toi. tn cele mai multe locuri vizitate (comunele Berceni și Vărăști — jud. Ilfov, Tutova — jud. Vaslui) magaziile sînt pline de cărbuni și lemne, sălile au fost reparate și zugrăvite, televizoarele, pikupurile, magnetofoanele verificate, iar în biroul directorului de cămin cultural cerneala abia se uscase de pe varianta finală a planului de muncă întocmit de acum pentru următoarele patru luni. Din motive lesne de înțeles nu vom insișta asupra acestor aspecte. Vom reține cu deosebire, unele situații mărturisind lipsa de inițiativă, de operativitate a unor gospodari care nu s-au dovedit peste tot la înălțime.Am început raidul nostru interesîn- du-ne de situația planului de muncă pe perioada de iarnă. Pînă la 15 noiembrie acesta ar fi trebuit să fie întocmit, discutat cu intelectualii localnici și cu consiliul de conducere al căminului, aprobat de comitetul comunal de partid. O suită de acțiuni de egală importanță, care oferă certitudine unui excelent start. Iată însă că în județul Vaslui nici un director de cămin cultural cu care am stat de vorbă nu-și definitivase atît de necesarul plan. La Perieni ni s-au a- rătat doar două file de generalități de genul : „vom face expuneri, vom ține simpozioane" ; la Bălteni, lucrurile erau mai limpezi : nu exista nici un fel de plan. Situație identică in județele Sălaj ■ - ■ ...............Zimbor. mașului în primul județ, la chenii Apostoli pină același răspuns negativ la întrebarea noastră. în alte locuri, deși planul exista, din lectura sa se descifra cu ușurință o modalitate defectuoasă de întocmire. Cazul din comuna Vidra, județul Ilfov, ni se pare tipic. Amplu, cuprinzător, planul iți lăsa totuși o impresie de ariditate, de superficial.— Cum l-ați întocmit ? — întrebăm pe directorul de cămin cultural.— Lucrînd împreună cu directorii de școli din toate satele aparținătoa-

re. Reprezentanții C.A.P. au fost consultați pe parcurs, iar altor intelectuali localnici li s-a cerut părerea ocazional.De această ultimă afirmație ne îndoim deoarece, în plan, problemele agricole locale, realitățile comunei lipsesc cu desăvîrșire, materialul puțind fi valabil pentru oricare altă
In atenția comitetelor 

de partid și a consiliilorși Prahova : la Hida. Românași, Sînmihaiul AI- Pu- Mart, Gorgota, Poienari- în celălalt, ne intim-
populare comunale

/vvvvvvvvvvvxa/vvvv

teatre

• Opera Română: Lacul lebedelor
— 11; Mireasa vindută — 19,30.
• Teatrul de operetă : My Fair 
Lady — 10,30; Țara surisului — 
19,30.
• Teatrul Național ,.I. L. Cara
giale" (sala Comedia): Regele 
Lear — 10,30; Fanny — 15,30; Enig
ma OtlMel — 20; (sala Studio): O 
femeie cu bani — 10,30; Moartea 
ultimului golan — 15,30; Cine ești 
tu t — 20.
• Teatrul de comedie : Opinia 
publică — 10,30; Cher Antoine — 
15; Arca bunei speranțe — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu): Un tramvai numit dorință
— 10,30; Leonce și Lena — 20; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Puricele în 
ureche — 20.

• Teatrul Mic : Dansul sergentu
lui Musgrave — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru): Sus pe acoperiș în sac
— 10; Bărbați fără neveste —15.30; 
Adio Charlie — 19,30; (sala Stu
dio) : Cercul morțil — 10,30; O 
lună Ia țară — 18; Năzdrăvanul 
Occidentului — 20.
• Teatrul Glulești : Comedie cu 
olteni — 10; 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă": Comoa
ra din insula piraților — 10; Hoața 
morii — 16.
• Teatrul evreiesc de stat: Go
lem — 11; Vrăjitoarea — 19.30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei): Gullver în țara 
păpușilor — 11; (sala din str. A- 
cademlei): Strop de Kouă-Brotă- 
celul — 11.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara
giale": Caragiale... dar nu teatru
— 20
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Sonatul Lunii — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu": Se caută un min
cinos — 19,30; (la Sala Palatului): 
Revista la volan — 10,30.
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MANUSCRIPTUM"
o nouă revistăînființarea sub auspiciile Muzeului turii române a Manuscriptum unor necesități și deziderate culturale exprimate nu o dată, în decursul a- niîor, în publicațiile literare. Dacă în cadrul a- cestor reViste tipărirea documentelor literare inedite, a materialului iconografic era adesea în- timplătoare și nu întotdeauna riguros verificată, noua publicație trimestrială își asumă tocmai sarcina de a conferi un caracter sistematic, consecvent și scrupulos științific acestei acțiuni de importantă semnificație și utilitate culturală, menită a contribui la o mai bună cunoaștere a literaturii noastre, a vieții și creației artistice a reprezentanților ei. De altfel. aceste obiective sint evidențiate în articolul „Programul nostru" semnat de acad. Perpessicius.Beneficiind de un bogat tezaur documentar — ce poate spori în continuare printr-o mai intensă țiune de prospectare achiziționare a unor cumente din colecții particulare — realizat în cei 13 ani de existență ai Muzeului literaturii române, revista își propune să acorde prioritate documentului literar inedit (însoțit de introduceri note explicative) care lumineze „laboratorul tim al literatului" și prezinte fie sub formă de interviuri sau pagini de confesiuni literare „cele mal de seamă informații din viața și creația scriitorilor și oamenilor de cultură", îmbogățind aspectele de ordin biografic și artistic. Mărturisirile lui Al. Philippide privind anii de copilărie și împrejurările în care s-a ivit și manifestat vocația sa poetică, pe care le publică revista, suscită

litera- revistei răspunde

ac-do

si să insă

un deosebit interes documentar și literar. Tot în primul său număr. Manuscriptum acordă un spațiu amplu materialului beletristic propriu-zis, publicînd fragmente inedite din romanul „Mariana Vidrașcu" de Mihail Sadoveanu, trei poeme de asemenea inedite de Ionel Teodoreanu și comentarii critice (o conferință pe tema sensurilor poeziei a lui V. Voiculescu). Genul epistolar e ilustrat și el prin interesante și ample pagini de corespondență (G. Ibrăileanu către Paul Zarifopol și Panait Istrati către Romulus Cioflec). în paginile revistei sînt cuprinse și alte documente inedite mareînd aniversarea unor scriitori de seamă. între cele consacrate comemorării V. Alecsandri reține tenția un documentvelator pentru patriotismul profund al poetului. „Scriitori români în arhive străine" și „Scriitori
lui a- re-

străini în arhive românești" sînt titlurile unor rubrici în care revista își propune să publice scrisori și documente privind relațiile unor scriitori români cu alte culturi europene sau modul în care au apreciat țara noastră și oamenii ei o serie personalități străine reputație mondială.vista publică, de asemenea. o serie de portrete inedite ale unor scriitori, facsimile de pe pagini autografe, de pe manuscrise, destinîndu-și chiar o rubrică — „spicuiri" — nu numai tipăririi unor scrisori, documente și acte literare inedite, dar și semnalării unor inadvertențe în prezentarea elementului iconografic în unele publicații. Bogat și atractiv se anunță și următorul număr al revistei Manuscriptum care, nădăjduim. va răspunde cît mai convingător menirii sale, aceea de a valorifica operele și documentele literare rămase pînă în prezent inedite, contribuind astfel la o mai a- dîncă cunoaștere a literaturii române.

de de Re-

A. ANGHELESCU

Un succes
al teleteatruluiEmisiunea de „Teatru T.V." cu piesa lui Victor Ion Popa, „Ciuta", a monstrat deoosebit convingător cum un teatral de deosebită semnătate dresat cu maselor celor mai de telespectatori, conține în sine o încărcătură artistică de nobilă e- levație fără ca prin a- ceasta să-și piardă din forța de audiență, simplu spus, cum

de- de fapt în- a-culturală, bună știință largi poate
Mai arta teatrală adevărată, la televiziune ca și pe scenă, este, prin însăși natura ei, accesibilă.

Născut dintr-o intenție culturală . de a readuce întate una dintre operele cu puternic răsunet social ale dramaturgiei interbelice, pe nedrept ignorată de teatre în ultimii ani), spectacolul a devenit un fapt de artă care, potrivit primelor aprecieri, a stîr- nit un larg interes în rîn- durile tuturor categoriilor de telespectatori, înscriin- du-li-se în memorie.Regizorul Geo Saizescu, invitat pe platouri (inițiativă a televiziunii de a-și lărgi continuu cercul de colaboratori care se cere

limpede (aceea actuali-

neîndoios încurajată), a gîndit piesa ca pe un studiu psihologic și social, executat cu minuțiozitate, cu atenție pentru nuanța caracterologică și pentru detaliul sugestiv.De-a lungul unui montaj viu al unor cadre de adîncă frumusețe și expresivitate, regizorul a călăuzit un grup de exce- lenți interpreți, care și-au confirmat încă o dată — unii cu o nuanță în plus — virtuțile în domeniul teatrului de tensiune psihologică, de caractere, de atmosferă. Fiecare dintre ei ar merita o analiză mai amplă decît o îngăduie

proporțiile acestei însemnări, așa îneît să ne mărginim ia a-i numi, într-o ordine oarecum preferențială : Mariana Mihuț, Ștefan Mihăilescu-Brăila, Fory Etterle, Nineta Guști, Emil Hossu, Eugenia Bădulescu, Mariella Petrescu, Ion Besoiu.în discuțiile asupra o- biectivelor și structurii i- deale a teatrului la televiziune, „Ciuta" va rămî- ne, fără îndoială, un reper. Reprogramarea spectacolului e cît se poate de firească.

putea explica intr-o anu
mită măsură — întrebă
rile pe care și le pune ni 
se par îndreptățite. De a- 
ceea le și inserăm in a- 
ceastă ti brici, gîndindu-ne 
mai ales la faptul că ele 
atrag o dată în plus a- 
tenția asupra uneia din
tre cerințele care se im
pun în desfășurarea unei

munci editoriale cu ade
vărat științifice, moderne, 
și anume consecvența in concretizarea diferitelor inițiative editoriale, asigurarea unei riguroase ritmicități a aparițiilor, cit 
și consecvența în a asigura 
o grafică unitară edițiilor 
și colecțiilor. Cum se pro
cedează, de altfel, în nu
meroase cazuri.

Autografe... diluate

Sebastian COSTIN

Nedumeriri de cititorReferindu-se la cîteva aspecte ale activității editoriale, Sergiu Than, din București, își exprimă în- tr-o scrisoare adresată redacției ziarului nostru nedumerirea pe care i-o provoacă modul în care au fost tipărite în ultimii ani diversele volume ale unor mai ample ediții.„In 1959 — scrie corespondentul nostru — a văzut lumina tiparului primul volum dintr-o ediție critică a operelor lui Ion Luca Caragiale. au mai apărut însă doar trei dintre cele lume anunțate, du-mă la fosta Editură 
pentru literatură mi s-au dat asigurări că volumul V este în manuscris, dar cu toate acestea nici pină acum nu l-am aflat în vitrinele librăriilor. O socoteală simplă arată că pentru publicarea a 4 volume au fost necesari 11 ani și că pentru următoarele 3 — dacă ritmul se va menține același — vor mai fi necesari încă cel puțin 5 ani. Deci, pentru a avea toate cele 7 volume ale a- cestei ediții critice trebuie să așteptăm mai bine de... 16 ani. Sper că nu acesta va fi și răspunsul pe care 11 va da Editura Minerva — unde ar urma să se continue tipărirea ediției.Și acum un alt exemplu.

De atuncișapte vo- Interesîn-

privind de astă dată forma în care sînt prezentate diferitele volume ale a- celeiași lucrări. Volumul I din tratatul de Istorie a li
teraturii române (Editura Academiei) a apărut atît broșat, cît și legat ; eu mi-am cumpărat un exemplar broșat. Volumul II a apărut însă numai legat. De ce oare î Mi se poate răspunde că e vorba în fond de un amănunt exterior, că o lucrare de asemenea factură trebuie să reziste în timp nu numai în ceea ce privește conținutul ei. Dar acest lucru editorii nu l-au știut de la început, n-au știut că mai sînt cititori care — ca și mine — au gustul demodat al liniarității, au plăcerea să așeze în raftul bibliotecii volume uniforme ale aceleiași lucrări ? Poate că mi-aș schimba opiniile dacă aș afla că volumul al treilea va fi legat în mătase, al patrulea în piele ș.a.m.dLăsînd gluma la o parte, mărturisesc că aș fi vrut să am în bibliotecă două volume de același format, fără să fiu obligat să cumpăr un alt exemplar dintr-o nouă ediție a primului volum".

In situațiile la care se 
ref eră corespondentul nos
tru — chiar dacă unele 
împrejurări obiective, dar 
mai ales subiective, le-ar

Incitați de tam-tam-ul publicitar care a însoțit lansarea lui, am cumpărat elegantul volum broșat și tipărit pe hîrtie fină „Cerbul de aur" — 50 de autografe" de Aurel Crișan, apărut în Editura Litera, sperînd să găsim în paginile acestui „modest adagiu la o mare sărbătoare a muzicii u- șoare" o „înmănunchere de considerații și opinii", „amănunte inedite din culise". Cel puțin așa ne încredința autorul în cîteva rinduri publicate pe manșeta cărții. Nu știm in ce măsură o fi considerat Aurel Crișan „a- dagiul" său drept „modest", dar ni se pare (după lectură) că autorul posedă un ascuțit simț al autoanalizei. Fiindcă cititorul care s-ar aventura să parcurgă paginile pentru a redescoperi fragmente din cronicile ziarelor, din „interviurile a- cordate în exclusivitate" (altora, nu lui A.C. — — n.n.). ar putea să-și recîștige buna dispoziție, chiar dacă cei mai negri nori i-ar fi apăsat anterior existenta.Omniprezentul reporter ia interviuri la telefon în miezul nopții, pe pîrtia de schi, în baruri și restaurante unde mișună „concurente în pantaloni evazați". în mașini ce devoră kilometri de serpentine, punînd întrebări „într-o manieră personală" de tipul originalului : „Munciți în general, mult ?“ și utilizînd mereu „ineditele" judecăți de valoare : „grațios", „ma-

,.in-gistral". „minunat", eîntător".Amănuntele din culise, obținute în „condiții de maximă concurență" sint și ele de o inegalabilă savoare : Julie Saget. cîn- tăreața cu ., putere de muncă" e de- conspirată pinistă : „s-a urcat la etajul VIII al hotelului „Carpați", Joe Dolan are „o notorie popularitate" (! ?). Esin Afșar, „nimfa" pîndită de „timizi" consumă „cafea și suc de fructe", Memphis Slim pare a fi un tată foarte crud, căci își ure- chează fetița (prilej pentru reporter să conchidă filozofic și sentențios : „Deci peste tot copiii sînt... trași de urechi"). In aprecierea interpreților, A.C. vădește mare generozitate : Doina Spătaru este „steau dintre stele". Anda Călugăreanu e „magistrală". Francine — pe parcursul a cinci rinduri — e cînd „meritorie", cînd „magistrală", cînd de o „gingășie îneîntătoare".Publicistul admiră gongoric „nestematele de pe colierul de biruință" al „sirenei" Afșar sau stabilește o misterioașă complicitate cu divinitatea : „Dumnezeu știe de unde mi-a venit ideea că Ewa nu are nimic pămîntesc în ea".Cînd am isprăvit aspectuoasa carte și ne-am a- mintit mulțimea afișelor ce-o recomandau, venit pe buze argheziană a „Niciodată golul nat mai tare".
Vicențiu POPESCU

„formidabilăca mare alpină

ne-a definiția tobei : n-a su-
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localitate din țară. Ocazional, pe parcurs... Iată un stil de lucru contrar recomandărilor (care prevăd consultarea largă și sistematică a intelectualilor satului, discutarea atentă în cadrul consiliului de conducere a căminului) stil de muncă contrar, de fapt, felului realist în care ar fi trebuit abordată importanta îndatorire a întocmirii programului de activitate.Ne continuăm investigația. Ieșim din birourile directorilor de cămine culturale și vizităm clădirile. Pot ele găzdui manifestări artistice în condițiile cunoscute ale sezonului rece ? Din nou constatările sînt contradictorii. Aspecte pozitive dar și cazuri de dezinteres.în Prahova am pornit pe un traseu frecvent circulat. (Ploiești-București), pe unde trec foarte des tovarășii de la comitetul județean pentru cultură și artă. Iată-ne în comuna Bărcă- r;ești, la numai 8 km de Ploiești. Căminul cultural se află zid în zid cu primăria, dar el este neîngrijit, cu scaune rupte, fără cortină, cu scena transformată în depozit de vechituri, împreună cu primarul comunei, Gri- gore Ivanov, ne deplasăm și în satul Românești. Căminul impunător, în care s-au investit mulți bani, prezintă și aici aceeași neglijență gospodărească : una din sobe afumă tot timpul pe spectatori (un fleac de reparație, de care nimeni nu se interesează să fie făcută), televizorul există, „dar este defect de multă vreme" — afirmă primarul.— Cum explicați aceste neglijențe ? — l-am întrebat pe secretarul comitetului comunal de partid.— Am avut pînă acum alte treburi și nu am putut să ne ocupăm de cămin. Pentru el mai este timp...Socotim că nu se mai cere comentat un asemenea răspuns. în plus, subliniem că secretarul de partid, în loc să se sesizeze de faptul că directorul căminului nu-și face datoria, a căutat să-i motiveze comportarea, să-i acopere lipsurile.Următorul popas : Puchenii Mari, comună întinsă si dens populată.— Pe mine să nu mă întrebați prea mult — se apără de la bun început secretarul comitetului de partid, Iordan Popa. Pentru că, sincer să fiu, nu prea sînt în temă. Știu doar că treaba la cele 3 cămine culturale a mers și merge încă șchiopătind.Și, într-adevăr, lucrurile... șchioa- pătă bine. în sala de spectacole, de la Pucheni-Moșneni, urmează să se construiască o sobă. Cînd va i'i gata, nu se știe. Pereții s-au zugrăvit, dar instalațiile electrice n-au fost reparate ; în dușumele îți intră încălțările.în județul Sălaj, la Zimbor, căminul cultural are un aspect de casă părăsită. Activitatea, desigur, inexistentă. Lipsesc lemnele tăiate și chiar dacă acestea ar fi, sobele sînt stricate de multă vreme.— Banii pe care i-am avut în anul acesta i-am cheltuit pe o cortină — ne spune directorul Martin Nicolae. Puteam tencui fațada, dar nu am

reușit din lipsa forței de muncă. Puteam tăia bușteni, dar nu am găsit oameni.Multe se puteau face dacă se găsea un leac... comodității. Remarca este valabilă și pentru unii directori de cămine culturale din județul Vaslui cărora, deși li s-a repartizat de mult cota de lemne, deși au primit din buget bani pentru s-au prezentat încă să bustibilul. Iarna bate la acum este imposibil să sălile mari, cu multe ferestre, ale a- șezămintelor culturale rurale.Raidul l-am încheiat cu o scurtă plimbare prin comună. Unde pot afla localnicii ce manifestări găzduiește > căminul lor cultural ? Cum este asigurată popularizarea acțiunilor sale ? Răspunsul poate fi formulat invariabil : în cel mai bun caz doar prin intermediul unui simplu a- vizier din fața așezămîntului respectiv. Chiar în comunele în care un a- semenea avizier există (Berceni- Ufov, Zorleni, Perieni, Bălteni-Vas- lui) el nu satisface prin funcționalitate și. cu atît mai puțin, prin estetică. Din păcate, ceea ce caracterizează mijloacele practice de popularizare a programului căminului cultural este monotonia. Comitetele județene pentru cultură și artă se mulțumesc să tipărească formulare tip, cu rubrici libere pentru programul celor șapte zile ale săptămînii, iar o bună parte dintre directorii a- șezămintelor se limitează la a le com - pleta și a le fixa în pioneze pe ușa instituției culturale. Alte anunțuri, viu colorate, ingenioase, răspîndite în diverse puncte ale comunei, în holu’ rile principalelor instituții locale / lipsesc, iar alte modalități de pop larizare nu ne-au fost prezentate măcar ca intenție.în fața faptelor constatate / întrebat cine poartă răspun Desigur, principalele deficit.., i datorează nemijlocit conducător.,or căminelor culturale, cei care au datoria de a veghea la asigurarea unor; optime condiții organizatorice. Numai lipsa de interes a acestora, ignorarea urgentelor sarcini „de sezon" sub pretextul unor alte obligații mai importante, pot explica situațiile critice întîlnite. Uneori, din păcate, nu este vorba numai de dezinteres. Dovedindu-se refractari la criticile formulate, unii directori de cămine din județul^ Sălaj (vezi cazurile din comunele Meseșeni) posturile, parte dinnelor locale de partid și de stat. Pe bună dreptate, Petru Dragoș, vicepreședinte al Consiliului populșr județean Sălaj, ne spunea :— Neregulile se datoresc în bună parte unor organe locale, unor primari, lipsiți în general de preocupare față de domeniul tistic.iată de pildă ultima discuției cu primarul Gorgota-Prahova, Ion Marin : la observațiile noastre că nu s-a ridicat repartiția de lemne, că soba e dărî- mată, că nu există nici măcar o firmă Ja cămin, că cele două televizoare sînt stricate etc., a replicat :— Ce să facem ? Asta-i situația. De altfel, tovarășii de la cultură de la județ știu cum este... pe la noi.Opinia interlocutorului — mostră de crasă nepăsare — are totuși meritul de a fi indicat și o a treia responsabilitate : a comitetelor județene pentru cultură și artă care au îăsat să treneze multe neajunsuri, nu au asigurat peste tot posturile de directori cu cadre capabile și pasionate, nu au controlat și îndrumat îndeajuns activitatea consiliilor de conducere.Concluzia raidului nostru este mai mult decît limpede : toți factorii cu care am stat de vorbă știau ce au de făcut, știau cînd și cum trebuie să acționeze și mai știau că încă nu este prea tirziu să treacă la recuperarea timpului irosit. în cazul acesta, comentariile noastre sînt de prisos. Rămîne ca, cei direct vizați, să se apuce neîntîrziat de lucru pentru ca în cel mai scurt timp căminele culturale din fiecare sat să poată în lunile de iarnă să adreseze localnicilor un... călduros : „Bucuroși de oaspeți !“

aceasta, nu ridice com- ușă și de pe zăbovești in

UUUL.lv.... -conducătoi.ur

Buciumi, Horoatu-Crasnei, au părăsit pur și simplu De aceea apreciem că o răspundere revine și orga-

cultural-ar-secvență a din comuna

R. CONSTANTINESCU,
C. CĂPRARII,
V. IANCU. V. RUSU

hucureștene : CEN-
11,15; 13,30; 16; 18,15;

Sierra : LUCEAFA-
11.15; 13,30; 16; 18,30:
.......................  11; 13,30:

— 9,30;

18,30;
— o, 13.30;
MELODIA — 9;

MO-
18,15;

cinema

• Z : PATRIA — 9; 12; 15; 18; 21 
CAPITOL — 8,15; 10,45; 13,15; 15,45; 
18,30; 21,15.
• Amintiri 
TRAL — 9;
20,30.
• Omul din
RUL — 9; ' 
20,45; FESTIVAL — 8,45; 
16: 18,30; 21, FAVORIT
11 30; 13,45; 18; 18,15; 20,30.
• Vagabondul : BUCUREȘTI — 
8,45; 12,15; 16,30; 20.
• Răzbunarea sfintului : VICTO
RIA — 8,45; 11,15; 13,30; 16: 
20,45, FEROVIAR — 9; 11,15 
16; 18,15; 20,30, I.~LCZ:..
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, 
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
20,30.
• Soarele alb al pustiului : DA
CIA — 8,45—20,30 în continuare ; 
ARTA — 15,30; 18; 20,15.
• Vînătoarea de vrăjitoare : LU
MINA — 9—15,45 în continuare; 
18,30; 20,45.
• Program pentru copii ; DOI
NA — 10. .
• Procesul : DOINA — 18,15; 20,30.
• Tarzan, omul junglei; Fiul lui 
Tarzan : TIMPURI NOI — 9—20 în 
continuare.
• Nevastă-mea, vrăjitoarea : CI
NEMATECA (sala Union) — 14,15; 
16,30; 18,45; 21.
O Fantasme : FLAMURA — 9;
11,15; 16; 18,15; 20,30, EXCELSIOR 
— 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30.
• King Kong evadează : GRIVI-

ȚA — 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 în 
continuare ; 19; 21.
• Mayerling (ambele serii) : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
16; 19.
• Intilnlrea : BUZEȘTX — 15,30; 
18.
• Călătorie în 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.
• Hibernatus: UNIREA — 15,30;
18, PACEA — 16; 18; 20.
• Zonă închisă : UNIREA — 20.
• Măsura riscului ; LIRA — 14; 16.
• Winnetou în Valea Morții : 
LIRA — 18,15; 20,30.
• Medicul de la asigurări : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20,
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,30.
e In arșița nopții : FLACĂRA — 
15,30; 18; 20,15, POPULAR — 15,30; 
18; 20,30.
• 100 de carabine : FERENTARI
— 15,30; 17,45; 20.
o Departe de lumea dezlănțuită : 
GIULEȘTI — 15,30; 19, MIORIȚA
— 9; 12,30; 16; 19,30.
• Ultimul mohican : COTROCENI
— 15,30; 17,45; 20 MOȘILOR —
15,30; 18; 20,30.
• Cadavrul viu: VIITORUL —
15,30; 19.
• Sentința : MUNCA — 16; 18; 20.
• Unghiul de cădere: VITAN — 
15.30; 19.
• De șapte ori șapte : PROGRE
SUL — 15,30; 18; 20,15.
• Agonie și extaz : RAHOVA — 
15; 17,45.
• Canarul și viscolul : RAHOVA
— 20,30.
• întoarcerea doctorului Mabuse : 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
• Dragoste și viteză : CRlNGAȘI
— 16; 18; 20.
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FAPTUL

DIVERS

PRIMIRE
LA CONSILIUL DE MINIȘTRI

Direct la 
diagnostic!După cum se știe, pentru precizarea diagnosticului, nu o dată, pacientul trebuie să fie supus unui lung șir de consultații, deoarece aparatele din dotarea fiecărui cabinet medical sînt „specializate" doar într-un anumit gen de analize. Nu s-ar putea pune însă degetul pe rană cu ajutorul unui singur aparat ? întrebarea și-a găsit recent un răspuns afirmativ : preamplifi- catorul biologic — realizat de ing. Anca Borș și tehnicianul Ion Vintilescu de la Centrul de cercetare și producție a aparaturii științifice din București, str. Foișorului 41. Bazat pe amplificarea — de 5 000 de ori — a potențialelor biologice extca- celulare (cu ajutorul a două perechi de electrozi), noul aparat, care funcționează pe o bandă foarte largă de frecvențe, are o sensibilitate foarte mare și, în plus, dispune de un sistem de etalonare în șase trepte — lucru ce permite „citirea" imediată a rezultatelor. Experimentat cu succes, noul aparat, ai cărui parametri științifici sînt superiori aparatelor folosite în prezent, se anunță un auxiliar prețios al cabinetelor de consultații medicale.

Prim-vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Ilie Verdeț, a primit sim- bătă dimineața pe Lîcezar Avramov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri și ministrul comerțului exterior al Republicii Populare Bulgaria, aflat în țara noastră cu prilejul semnării Acordului comercial pe termen lung 1971—1975 între România și Bulgaria.La primire, desfășurată într-o atmosferă cordială, prietenească, au participat Ion Pățan, vicepreședinte*După o scurtă vizită în țara noastră, în cursul zilei de sîmbătă a părăsit Capitala Lîcezar Avramov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria și ministrul comerțului exterior.La plecare, oaspetele a fost salu-

al Consiliului de Miniștri, și Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior.A fost prezent Borislav Konstantinov, însărcinat cu afaceri ad-interim al Ambasadei R. P. Bulgaria la București.Cu acest prilej au fost discutate probleme privind dezvoltarea și diversificarea în continuare a relațiilor de colaborare șl cooperare economică dintre cele două țări. (Agerpres)
★tat de Cornel Burtică, ministrul comerțului exterior, de alți membri ai conducerii acestui minister, precum și de Borislav Konstantinov, însărcinat cu afaceri ad-interim al Bulgariei la București. (Agerpres)

ÎNTÎLNIREPreședintele Consiliului Central al U.G.S.R., Florian Dănălache, s-a Sn- tîlnit sîmbătă dimineața cu delegația Confederației Generale Somaleze a Muncii, condusă de Mohamed Seek .Aii, președintele confederației, care face o scurtă vizită in țara noastră.

LA U.G.S.R.în cadrul întilnirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească, de ambele părți s-a exprimat dorința dezvoltării și întăririi relațiilor de prietenie și cooperare intre sindicatele din cele două țări.

CLUJ

ȘEDINȚĂ FESTIVĂ CONSACRATĂ ÎNFIINȚĂRII 

INSTITUTULUI DE IZOTOPI STABILI
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

în primul meci al etapei a Xlll-a

RAPID-F.C.

Semnarea Planului de colaborare in domeniul 
sanitar intre România și R. D. GermanăSîmbătă, la București, a avut loc semnarea Planului de colaborare între Ministerul Sănătății din țara noastră și Ministerul Sănătății al R.D. Germane, pe anii 1971—1972.Planul prevede schimburi reciproce de specialiști, o colaborare directă între institutele de cercetare medicală, precum și reglementări privind acordarea, pe bază de reciprocitate, de asistență medicală.

Din partea română, documentul a fost semnat de dr. Mihail Aldea, adjunct al ministrului sănătății, iar din partea germană de prof. dr. Ludwig Mecklinger, prim-adjunct al ministrului sănătății.Printre persoanele oficiale prezente la semnare se aflau dr. Dan Enă- chescu, ministrul sănătății, și Hans Voss, ambasadorul R. D. Germane la București. (Agerpres)
Cronica zilei

Accident 
grav la 
Găneasa

Intr-una din serile trecute, in 
apropierea comunei Găneasa 
(Olt) s-a produs un grav acci
dent de circulație. Autocamio- | 
nul 22-B-6019 (aparținind secției I 
Slatina a Trustului de mecani- | 
zare București din cadrul Mi- . 
nisterului Construcțiilor Indus- I 
triale) transporta mai multi I 
muncitori de la locul de muncă. • 
Drumul traversa calea ferată, I 
pasajul neavind bariere. Era deci I 
de datoria șoferului să se asi- I 
găre înainte de a trece calea fe- ■ 
rată. Conducătorul auto Marin I 
Ralita nu a luat insă această | 
necesară măsură de precauție, 
astfel incit o locomotivă ce tre- I 
cea pe linie a tamponat violent I partea din spate a autovehicu- 1 
lului. Urmările ciocnirii sînt de- ] 
osebit de grave : șase persoane I 
și-au pierdut viața, iar alte I 
douăsprezece au fost grav ră- ■ 
nite, fiind internate de urgență I 
la spital. Un tragic accident, I 
care nu se datorește nici vreunui 
ghinion, nici vreunei neatenții I 
oarecare, ci lipsei de response- I 
bilitate din partea omului de la ' 
volan. Pentru că e clar că dacă I se respectau normele legale pen- I 
tru reglementarea circulației in I 
astfel de intersecții, accidentul ■ 
nu avea loc. In urma anchetei I 
aflate in curs, conducătorul auto I 
vinovat va suporta, desigur, ri
gorile legii. j

Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a primit din partea lui A. Gromîko, ministrul de externe al U.R.S.S.. o telegramă de mulțumiri pentru felicitările adresate cu ocazia celei de-a 53-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.
★Sub auspiciile Ministerului învăță- mintului, Academiei de Științe Sociale și Politice și ale Comisiei Naționale a Republicii Socialiste România pentru UNESCO, la Biblioteca centrală pedagogică din București s-au desfășurat, sîmbătă, lucrările Simpozionului național „Dr. Maria Montessori", organizat cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la nașterea remarcabilei personalități pedagogice.în cadrul comunicărilor s-a relevat aportul Măriei Montessori la dezvoltarea pedagogiei universale.La această manifestare, încadrată în acțiunile înscrise de instituțiile românești de specialitate pe agenda Anului internațional al educației, au participat reprezentanți ai forurilor organizatoare, academicieni și âlți oameni de știință, cercetători de specialitate, cadre didactice.Au fost de față membri ai Ambasadei Italiei la București.
★Vineri șî sîmbătă a avut loc în Capitală o consfătuire pe țară pe

tema „Organizarea și normarea muncii personalului tehnic, economic, de alte specialități și administrativ", inițiată de Centrul de studii pentru organizarea și normarea muncii al Ministerului Muncii.Au participat peste 600 de specialiști din ministere, alte instituții, centrale industriale șl întreprinderi, institute de cercetări și proiectări.La lucrările consfătuirii a participat și un grup de specialiști de la Institutul muncii din Sofia.Consfătuirea a avut drept scop cunoașterea și valorificarea rezultatelor și experienței pozitive obținute pînă în prezent în acest domeniu și punerea în discuție a problemelor cu caracter practic sau metodologic ce au apărut fie cu ocazia desfășurării acțiunii de organizare și normare a muncii, fie cu prilejul elaborării de studii și cercetări pe linia dezvoltării și perfecționării acestei activități.Referatele prezentate și dezbaterile care au avut loc au constituit, pentru marele număr de participanți, un prețios schimb de experiență în activitatea lor practică, menit să contribuie la imbunătățirea organizării și normării muncii, în scopul utilizării cît mai raționale a personalului tehnic, economic, administrativ și de alte specialități, care are o importanță deosebită in conducerea activității economice.(Agerpres)

Jucătorii de la F.C. Argeș n-au plecat spre București cu gîndul că singura lor obligație, la acest joc, constă în a se prezenta pe teren. Chiar dacă „Argeșul" nu mai este cel de altădată, chiar dacă pentru Rapid această partidă de sîmbătă i-ar fi oferit — în cazul unei victorii — posibilitatea de a trece în fruntea clasamentului. Desigur, piteștenii voiau mai mult de la această întîl- nire și dorința lor a fost evidentă chiar și din faptul că, în următoarea secundă a fluierului de început. Roșu — purtind numărul 9 pe tricou — s-a retras aproape între fundașii centrali, asumîndu-și în momentele de atac ale formației sale și rolul de coordonator de joc (asta spre surpriza tuturor celor pe care-i interesează asemenea „amănunte" de ordin tactic). A fost o condiție nouă pentru Do- brin de a se vedea distribuit în simplul rol de complement al lui Iancu și eventual de mijlocaș-rătăcitor.Rapid n-a ținut seama, însă, de savanteriile tactice ale oaspeților și și-a început partitura așa cum o știe. Năsturescu și Codreanu au început să are terenul de la o latură la alta, Straț și Marin Stelian forțau pătrunderea pe centrul apărării piteștene, iar Dinu și Pop, ureînd mereu în a- tac, îl sprijineau continuu pe Dumitru, care și ieri, ca mai totdeauna în ultima vreme, controla totul și toate. Unele acțiuni ale giuleștenilor n-au reușit, altele au fost ratate pe linia porții lui Niculescu (min. 5, Marin Stelian, min. 20, Straț). Era evident însă că Rapid este echipa cea mai bună și că golul nu va întîrzia totuși să vină. Ceea ce s-a și întîm-

ARGEȘ 1-1!plat în min. 37, cînd Dumitru a „prelucrat" o centrare de pe dreapta, ne- lăsind nici-o posibilitate de replică lui Niculescu. Meciul nu era de o valoare deosebită, dar nici nu cădea sub limita mediocrului. Cu toate a- cestea, încet, încet, toată lumea de pe stadion (inclusiv jucătorii celor două echipe), a început să se enerveze, jocul să capete accente dramatice, faulturile să se înmulțească etc., etc., toate acestea din cauza arbitrului Zaharia Drăghici din Constanța. Și trebuie să spunem că am admirat stăpînirea de sine a unora dintre fotbaliști — Olteanu (F. C. Argeș), de pildă — care au reușit să-și mențină calmul în fața suitei de gafe ale... conducătorului partidei. Este de mirare faptul că, în pofida unor critici ascuțite survenite, in ultima vreme, forul care deleagă arbitrii se menține pe propria-i „linie", sfidind opinia publică sportivă, programînd în continuare arbitri care denaturează rezultate sau in cel mai bun caz denaturează conținutul întrecerii sportive (vezi meciurile Steaua-Politehni- ca, Dinamo-Rapid și altele). Chiar nu există nimeni care să pună ordine in acest sector al fotbalului ?Meciul Rapid-F.C. Argeș s-a încheiat pînă la urmă cu un rezultat surpriză : 1—1, golul oaspeților fiind înscris de Frățilă (în min. 80) de a- bia intrat pe teren în locul lui Iancu ; un punct de aur pentru Dobrin și echipa sa. Dar, dincolo de rezultat, dincolo de jocul propriu-zis, am rămas cu un sentiment neplăcut din cauza felului cum își fac datoria arbitrii și cei care-i conduc.
Valentin PAUNESCU

zvIn cîteva rînduri

Sîmbătă a avut loc Ia Cluj o ședință festivă consacrată înființării Institutului de izotopi stabili. Au luat parte oameni de știință și cercetători din Cluj, București și alte centre universitare, reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat. Deschizînd ședința, prof. dr. loan Ursu, președintele Comitetului de stat pentru energia nucleară, a subliniat faptul că este vorba de un moment deosebit în desfășurarea programului nuclear național, con- firmind maturizarea științifică a colectivului fostei secții din Cluj a Institutului de fizică atomică, devenită acum un institut de sine stătător, în cuvîntul său, tovarășul Aurel Duca, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim- secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R., a arătat că succesele remarcabile obținute de oamenii de știință clujeni în îndeplinirea programului nuclear național constituie o mîndrie pentru toți oamenii muncii din orașul și județul nostru. El a urat colectivului noului institut succese și mai remarcabile în activitatea viitoare. Cu acest prilej, colectivul institutului a mai fost felicitat de acad. Horia Hulubei, consilier la Consiliul de Stat, acad. Șerban Ți- țeica, din partea conducerii Institutului de fizică atomică București, acad. Raluca Ripan, președinta Filialei din Cluj a Academiei, și prof. dr. docent Ștefan Pascu, rectorul Universității „Babeș-Bolyai".în încheiere a luat cuvîntul prof, dr. docent Victor Mercea, directorul noului institut, care, în numele colectivului de cercetători, a mulțumit conducerii de partid și de stat pentru încrederea ce li s-a acordat, angajin-

du-se să nu precupețească nici un efort pentru a da viață programului național de cercetare științifică în domeniul energiei nucleare, contribuind astfel la îndeplinirea mărețelor sarcini puse de Congresul al X-lea al P.C.R.Participanții la adunarea festivă au aprobat cu însuflețire textul unei telegrame adresate C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune, printre altele : „Faptul că astăzi se înființează Ia Cluj Institutul de izotopi stabili reprezintă un moment deosebit in realizarea programului nuclear național și, totodată, constituie confirmarea maturizării științifice și tehnice a cadrelor noastre de cercetare, Intr-un domeniu chemat să contribuie la dezvoltarea economiei naționale prin utilizarea mijloacelor celor mai modeme. Asigurăm conducerea partidului, pe dv., iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că lucrătorii din Institutul de izotopi stabili vor depune toate eforturile, toată priceperea și capacitatea lor de muncă pentru dezvoltarea pe o treaptă superioară a cercetării tehnico-științi- fice și pentru valorificarea rezultatelor acesteia in industrializarea energiei nucleare, contribuind astfel Ia ridicarea ei pe cele mai inaite culmi, la afirmarea științei românești șl la înflorirea scumpei noastro patrii. România socialistă".
★După-amiază a avut Ioc o ședință de comunicări, în care cercetătorii institutului au făcut cunoscute realizările și programul lor de cercetare, preocupările de viitor.

Al. MUREȘAN
corespondentul „Scînteii*

Ei ce notă | 
merită ?Peste puțină vreme se încheie | primul trimestru al anului șco- I Iar. Cu toate acestea, în nume- | roase școli din județul Argeș, o . serie de manuale, a căror apa- I riție a fost de mult anunțată, I continuă să se lase așteptate. ’ Bunăoară, la Liceul pedagogic I din Cîmpulung Muscel n-au so- I sit încă Pedagogia preșcolară, I Metodica educației muzicale ■ (pentru grădiniță), Istoria peda- I gogiei, Munca educativă cu pio- | nierii, Logica ș.a., care au ajuns . de multă vreme în librării. A- I flindu-ne la sfîrșitul trimestru- I lui, ne-am gîndit că n-ar fi rău ' să încercăm un mic „extempo- I ral" la cei vizați de întîrziere — I C.L.D.C. Argeș. Răspunsurile I primite aici sînt însă pe cît de ■ neclare, pe atît de surprinză- I toare : „Vom cerceta în depozit ; | vom întreba și la București". A- ceasta fiind situația, lăsăm ca I forurile de resort să continue I sondajul și să le acorde „nota" ' corespunzătoare. |
In vino 
veritas

In calitate de delegat al 
I.C.R.A. București, Ion Zaharia 
trebuia să ridice, de la între
prinderea „Vinalcool“ din Capi
tală, cantitatea de 1000 litri de 
vin de 7,50 lei litrul. S-au în
tocmit notele, s-a livrat comanda și autocamionul a plecat in 
cursă. Iată insă că, la sosire, in 
urma unui control inopinat, s-a 
constatat că vinul respectiv era 
de o calitate superioară și urma 
să fie vindut pe piață cu 12,50 
lei litrul ! O minune ? Așa s-ar 
părea, mai ales că din verifică
rile făcute la întreprindere nu 
s-a constatat nici o lipsă la vi
nul de 12,50 lei. Dar cine ar 
putea crede în astfel de minuni ? De aceea, organele de anchetă 
fac vn continuare cercetări asu
pra cantităților de vin intrate și 
ieșite din întreprindere. In vino 
veritas — spune un vechi dic
ton. Confirmarea lui sperăm să 
nu întirzie prea mult. Pentru 
că, de data aceasta, adevărul nu 
se găsește în altă parte.găsește in altă parte.

Rubrică redactată de :
Dumitru TIRCOB
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Festivalul național al corurilor 
de amatori și-a desemnat ciștigătoriiDupă șase luni de pasionantă întrecere, sîmbătă seara, în sala Ateneului, a căzut cortina asupra Festivalului zonal al corurilor de amatori de la orașe și sate — ediția 1970, organizată de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, Uniunea Generală a Sindicatelor, C.C. al U.T.C., în colaborare cu Uniunea Compozitorilor. Manifestările au prilejuit o prestigioasă trecere în revistă a potențialului artistic al formațiilor noastre corale, o apreciere realistă a amplorii și dezvoltării acestui gen artistic de largă audiență.Modalitatea practică de desfă

șurare a concursului a cunoscut o rezolvare care s-a dovedit salutară. 92 de formații corale s-au intîlnit în patru centre zonale, întrecîndu-se în patru concursuri distincte, care au purtat numele unor iluștri precursori : „Dimi- trie Kiriac" la Pitești, „Ion Vidu" la Lugoj, „Ciprian Po- rumbescu" la Suceava și „Gh. Dirna" la Brașov.La încheierea manifestărilor, cu prilejul înmînării distincțiilor, douăsprezece formații din rîndul celor premiate au susținut un concert coral în sala Ateneului Român.

GIMNASTICA. în Sala sporturilor de la Floreasca se va disputa astăzi întîlnirea internațională de gimnastică dintre echipa Dinamo București și selecționata clubului Dinamo din U.R.S.S. întîlnirea începe la ora 17.BOX. Italianul de origine argenti- neană Carlos Duran este noul campion al Europei la cat. mijlocie. în gala disputată vineri seara la Roma, el l-a învins la puncte, după 15 reprize, pe fostul deținător al centurii, danezul Tom Bog. Duran este în vîrstă de 34 de ani. El s-a revanșat astfel în fața lui Bog, care îl învinsese acum 2 ani.HANDBAL. în cadrul unei ședințe a Federației internaționale de handbal, care a avut loc la Basel, a fost aprobat calendarul internațional pe anul viitor. Printre competițiile internaționale de anvergură figurează și „Turneul Carpați", organizat de federația de specialitate din România (10—14 noiembrie). Forul internațional a aprobat ca cea de-a 4-a ediție a campionatului mondial feminin de handbal de sală să se dispute a- nul viitor. Turneul final, cu participarea a 9 echipe, va avea loc între 9 și 20 septembrie în Olanda.TENIS DE MASA. La Dublin, în „Cupa ligii europene" la tenis de masă, Irlanda a învins cu scorul de 4—3 echipa Danemarcei. întîlnirea a programat și partide de simplu feminin, precum și de dublu mixt.CU PRILEJUL UNUI CONCURS INTERNAȚIONAL DE ATLETISM, desfășurat pe teren acoperit în Berlinul occidental, americanul Tom Hill a egalat cea mai bună performanță mondială în proba de 60 m garduri cu timpul de 7” 5/10. Cunoscuta atletă Heidi Rosendahl a parcurs 60 m garduri în 8” (performanță mondială egalată). Charly Greene (S.U.A.) a cîștigat una din seriile probei de 60 m plat în 6” 5/10, în- vingîndu-1 pe francezul Roger Bam- buck, cronometrat în același timp.LA PRAGA, SELECȚIONATELE DE HOCHEI PE GHEAȚA ALE CEHOSLOVACIEI ȘI SUEDIEI au ofe

rit celor peste 10 000 de spectatori prezenți în tribune un joc spectaculos, de o bună valoare tehnică. Ho- cheiștii cehoslovaci au terminat învingători cu scorul de 4—2 (0—0, 4—0, 0—2), prin punctele marcate de Jiri Holik (3) șl Farda. Pentru oaspeți au marcat Svedberg și Henriks- son.CUNOSCUTUL PUGILIST FRANCEZ MARCEL CERDAN JR. (cat. semimijlocie) și-a înscris o nouă victorie în palmares învingîndu-1 la Marsilia la puncte pe Dario Hidalgo. Cerdan a obținut a 32-a victorie. în cariera sa a suferit o singură înfrîn- gere.IN CADRUL „CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI" LA VOLEI MASCULIN, la Istanbul s-au în- tilnit echipele S.T.T. Istanbul și Ze- tor Brno. Voleibaliștii cehoslovaci au obținut victoria cu scorul de 3—0.TURNEUL INTERNAȚIONAL MASCULIN DE HANDBAL DE LA SAINT MAUR a fost cîștigat de e- chipa Slavia Sofia. în finală, hand- baliștii bulgari au învins cu scorul de 12—9 (6—5) echipa Stella Sport (Franța).IN TURNEUL INTERZONAL DE ȘAH DE LA PALMA DE MALLORCA au fost continuate unele partide întrerupte din rundele precedente, Fischer (S.U.A.), liderul clasamentului, a făcut remiză In 44 de mutări cu Ujtumen (Mongolia). El a amînat partida cu iugoslavul Minici. Alte rezultate mai importante : Addison (S.U.A.) — Portisch (Ungaria) remiză ; Reshevski (S.U.A.) — Matu- lovici (Iugoslavia) remiză ; Gheller (U.R.S.S.) — Smislov (U.R.S.S.)1—0 ; Hubner (R.F. a Germaniei) — Ivkov (Iugoslavia) 1—0 ; Suttles (Canada) — Uhlmann (R.D. Germană) 1—0 ; Reshevski (S.U.A.) — Larsen (Danemarca) remiză etc.în clasament conduce Fischer cu 12,5 puncte și o partidă amînată, urmat de Gheller — 12 puncte, Hubner — 11,5 puncte, Larsen, Mecking, Portisch, Taimanov cu cîte 11 puncte, Gligorici, Polugaevski, Uhlmann cu cîte 10,5 puncte etc.

ALMANAHUL 
SCÎNTEIA 1971

(Urmare din pag. I)casierie, fără să încuie casa de bani ?... Nu, n-am iertat-o... Am văzut cări o pîine de mîncat pe bază de casierii și așa m-am reprofilat...— Puiule, ai lucrat întotdeauna singur 7— „Operațiunile" le-am făcut singur, dar colaboratori am avut sute... Portarul e primul, al doilea — casierul ori casierița, conducătorii fabricilor de broaște îmi sînt cei mai apropiați colaboratori. Cu citeva chei îți deschid orice ușă.— Unele case de bani știu că au și cifru...— Dar n-am deschis niciodată o casă de bani. Le-am găsit pe toate deschise. Eu am lucrat numai în timpul producției, în cele 480 de minute ale salariâților, inclusiv pauza de prinz...— Dar casa de bani este într-un birou. Casierița, cînd iese, nu încuie baremi biroul ?— Ba da, dar eu îl deschid.— Casierul gură-cască îți lasă in păstrare cheia de la birou pînă-i furi banii ?— O am pregătită dinainte. Mi-o pun la dispoziție alți colaboratori de-ai mei din 'administrație.— Cum ?— Duceți-vă la orice instituție ori minister și veți vedea pe hol un panou cu toate cheile. Scrie, sub cheia agățată, și biroul de la care e. Sînt puse pe panoul acesta ca să le ia femeile de serviciu și să facă curățenie...Maiorul Gheorghe Co- man, care-1 anchetează,

scoate din seif niște legături cu 34 de chei. „Sculele" lui Puiu. îmi dă amănunte despre fiecare cheie.— Cu asta am deschis la Institutul de petrol și gaze, din strada Traian Vuia nr. 6. Cheia asta și neatenția casierei mi-au adus o bucurie de 30 000 de lei. Tot cu asta am intrat și în casieria Ministerului Agriculturii și

— în meseria asta e nevoie de... iuțeală de mînă. N-ai iuțeală de mînă, dai faliment. Stați, mi se pare că mi s-a întîmplat o chestie. Da, da. La Direcția generală de aprovizionare și desfacere din Bd. Magheru 6—8, am așteptat pînă a ieșit casiera, a trecut pe lîngă mine, am salutat-o, mi-a spus că nu are timp să-i repar telefonul și a intrat la fi

„Trecea fanfara 

militară11
Silviculturii... dar n-am luat decît 17 000 de lei.— La toate casele de bani pe care le-ai „ușurat" ai găsit cheile în broască ?— Ce interes am să vă mint. Vedeți cheia asta ? E de la casieria Ministerului Industriei Lemnului, Republicii 16. Cu ea am luat 29 360 de lei. Am vrut s-o arunc. își făcuse datoria. Dar am mai păstrat-o. Am mai fost o dată acolo, dar casieria nu mai era a Ministerului Industriei Lemnului. Se mutase Direcția sării. Săracă direcție ! Am găsit doar 2 800 lei. Buni și ăia.— N-ai fost surprins niciodată de vreun casier ?

nanciar. Eu, cu cheia pe care o aveam pregătită', am intrat în casierie și- surpriză. La un birou lucra un cetățean. L-am întrebat unde-i casierița, mi-a spus că lipsește cîteva minute. Am trecut pe lingă el, am luat din casa de bani 24 000 lei și-am plecat... Mi se pare că la Trustul de construcții București, din Victoriei 91—93, am dat de niște funcționari și mai— „vi- gilenți". Am ieșit grăbit din casierie, cu vreo patruzeci de mii și ceva... Era și un fișic cu monede de trei lei. Din neatenție, fișicul mi-a căzut. S-au Împrăștiat prin hol. Ca să nu las impresie urî- tă, m-am apucat să-i a-

dun. Mi-au ajutat și funcționarii care erau pe acolo. Le-am mulțumit și— bonjour !— Puiule, ești negativist. Instituțiile noastre au numai casieri gură- cască ?— Pe cei tipicari, cum li numesc eu pe casierii care-și încuie casa de bani și cînd își aprind o țigară, i-am evitat. De exemplu, mi-am pierdut o groază de timp cu casiera de la Ministerul Muncii. Dacă n-am intrat în biroul ei de treizeci de ori, n-am intrat o dată, își lua cheile cu ea. Așa cum e, o stimez. Și la Institutul de proiectări și îmbunătățiri funciare e o casieriță care— N-a mers! Nu pleca din birou pînă nu încuia casa de bani. La Ministerul Justiției, la fel.— Și la Ministerul Justiției ai încercat ?— De cîteva ori, dar n-a mers— într-o zi mă plimbam pe strada Biserica Enei. Nu știu cum mi-am aruncat privirile pe o fereastră și am văzut o casetă. O casetă în care de obicei se țin bani. Era pe birou. M-am uitat la firmă : „Colectivul nr. 1 de avocați". Bat la ușă, nimeni. Mă uit la broască, scot cheia, deschid, am luat caseta... N-am găsit mare scofală. 2 450 de lei.— Deci, pentru viitorul tău proces ai avocații plătiți.Cam atît despre Iuliu Cezar din strada Nefami- Ijștilor. Să revenim la vigilență. La vigilenta casierilor, și mai ales a portarilor. Sînt sigur că se vor lua măsuri. Așadar, eu n-am să intru în viața mea într-o instituție cîn- tînd—

Itinerar în „Țara lacurilor"
O peninsulă care începe în preajma paralelei 60 și se sfîrșește puțin mai la mia- ză-noapte de paralela 70, a- colo unde șuieră suflul înghețat al Oceanului Arctic, în jurul ei, marea și 33 000 de insule cu vegetație pe a- locuri luxuriantă, pe alocuri abia răzbind din crăpăturile de stîncă. Aceasta este Suomi (Finlanda), una din țările cele mai interesante ale Nordului Europei, care își aniversează astăzi sărbătoarea sa națională. în sud, în centru, ca și la nord stăpînește pădurea. Ea se întinde pe aproape trei sferturi din suprafața țării. La fel ca și granitul pe care 11 întîlnești in mijlocul zecilor și zecilor de mii de lacuri, in mijlocul pădurilor de mesteceni «au de brazi, și chiar în mijlocul orașelor.„Aurul verde" a fost din- totdeauna avuția finlandezilor. Pădurea dă și astăzi peste două treimi din exportul finlandez. Dar în a- fara codrilor nesfîrșiți, a cuprului și a căderilor de apă, Finlanda nu mai posedă alte bogății naturale. A- devăratele sale bogății, resursele sale cele mai importante își au însă izvorul în hărnicia remarcabilă a locuitorilor săi, căliți într-o luptă dură cu o natură săracă și aspră, în ambiția lor de a-și edifica o economie modernă.Filele îngălbenite de vreme ale „Kalevalei", epopeea poporului din „Țara lacuri

lor", stau mărturie dîrzeniei și tenacității de veacuri ale acestui popor, luptei sale dure pentru existență. Iar această dirzenie și tenacitate s-au prelungit și astăzi in activitatea tăietorilor de pădure, a metalurgiștilor, a țăranilor care smulg mlaștinilor pămînt pentru grîne și legume. Oameni^ deprinși cu munca dîrză, ei sînt constructorii Tapiolei — „ora- șul-grădină", care a dus departe în lume faima capitalei finlandeze, ei sînt făuritorii hidrocentralelor de la Imatra, Tamer- koski, Kunbakoski, ai car

liniei politice pe care și-au stabilit-o, finlandezii doresc să cultive raporturi politice de cooperare și prietenie cu alte țări ale lumii, indiferent de sistemul lor social. Această poziție izvorăște nu numai din interesele specifice ale acestei țări, care depinde într-o mare măsură de schimburile cu străinătatea, ci și din convingerea că pacea și securitatea internațională corespund intereselor tuturor statelor. Așa se explică de ce neutralitatea finlandeză exclude pasivitatea față de evenimentele lu
însemnări din Finlanda

gourilor și vaselor-cisternă, ai noilor furnale și ai tinerei industrii petroliere a țării, creatorii unei economii în continuă diversificare. Din existența aspră a unor astfel de truditori s-au inspirat nemuritoarele simfonii ale lui Sibelius sau tablourile de o impresionantă autenticitate și profunzime ale lui Gallen Kallela.Harnici și tenaci, căutători în permanență de liniște, finlandezii nu sînt, cum s-ar putea crede, firi închise. O arată ospitalitatea lor proverbială și mai ales felul cum ei privesc lumea din afară și raporturile cu ea. Credincioși

mii contemporane, de ce Finlanda s-a angajat, prin inițiative valoroase, alături de alte țări, la edificarea unei Europe în care să prevaleze destinderea, securitatea și înțelegerea. Oraș a numeroase întruniri internaționale, capitala finlandeză s-a oferit, după cum este cunoscut, să găzduiască conferința pentru securitate europeană, iar recent autoritățile finlandeze au venit cu o nouă inițiativă propunînd organizarea la Helsinki a unor întîlniri pregătitoare ale reprezentanților tuturor statelor interesate în problemele legate de convocarea con

ferinței. „Organizarea la Helsinki a conferinței general europene — ne declara dL Teuvo Aura, primarul capitalei finlandeze — ne-ar onora foarte mult ; de aceea noi ne gîndim, încă de pe a- cum, la pregătirea cu minuțiozitate a unui eveniment de o asemenea rezonanță internațională".în spiritul vocației de pace și colaborare se desfășoară și relațiile româno-flnlande- ze. înscriindu-se în coordonatele unui curs mereu ascendent, raporturile dintre cele două țări au fost fertilizate prin numeroasele contacte și vizite la diferite niveluri, o deosebită importanță avînd în această privință vizita în Finlanda a tovarășului Ion Gheorghe Maurer, călătoria întreprinsă anul trecut de președintele Finlandei, Urho Kekkonen, în România și întrevederile sale cu președintele Nicolae Ceaușescu. Caracterizate prin bunăvoință, printr-o abordare constructivă a problemelor, aceste contacte și vizite au permis desprinderea ca numitor comun a dorinței de pace și securitate internațională, identificarea unor posibilități largi de colaborare pe multiple planuri, a unei continue apropieri și înțelegeri.România și Finlanda, un țărm sudic și un țărm nordic al prieteniei, al bunelor relații și bunelor speranțe între popoare.
Radu BOGDAN



viața internațională
IRLANDA

Descoperirea unui 
complot vizind rapirea 

unor personalități
INTRAREA ÎN VIGOARE 

A LEGISLAȚIEI EXCEPȚIONALEDUBLIN 5 (Agerpres). — Guvernul Republicii Irlanda a hotărit întărirea măsurilor de securitate in vederea protejării oficialităților irlandeze, a diplomaților acreditați la Dublin și a poștelor și băncilor, ca urmare a descoperirii unui complot pentru răpirea unor personalități. în urma unei reuniuni de urgență a cabinetului de la Dublin, primul ministru Jack Lynch și ministrul justiției, Desmond O’Amalley, au anunțat intrarea în vigoare a legislației excepționale, suspendarea unor prevederi ale Convenției europene a drepturilor omului și la internarea preventivă în lagăre speciale a anumitor persoane.Serviciile irlandeze de securitate ajunseseră încă din luna martie în posesia informațiilor privind pregătirea unor răpiri de personalități, în urma cărora fuseseră luate măsuri de precauțiune. Se crede că noile a- menințări au fost proferate în mod special împotriva personalului ambasadei britanice la Dublin. Scopul acestor răpiri ar fi urmat să fie negocierea eliberării unor deținuți politici irlandezi întemnițați în Marea Britanie, în schimbul eliberării di- plomaților răpiți.In ciuda seriozității problemei răpirilor, cercurile politice și diplomatice au fost surprinse de severitatea deosebită a măsurilor adoptate de guvernul irlandez. Diverși observatori apreciază că este pentru prima oară, în ultimii 20 de ani, cînd se recurge la măsuri de asemenea amploare și vigoare.

Europa se află în faza
unor procese politice 
dinamice și pozitive

Raport privind problemele actuale ale relațiilor

internaționale prezentat laBELGRAD 5 (Agerpres). — La Belgrad a avut loc o ședință a Prezidiului Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia. In cadrul acestei ședințe, Stane Dolanț, membru al Biroului Executiv al Prezidiului U.C.I., a prezentat un raport cu privire la probleme actuale ale relațiilor naționale.Vorbind despre situația din pa, Dolanț a subliniat că se alîrma că, în prezent, continentul nostru se află în faza unor procese politice dinamice și pozitive. Procesul destinderii a dat rezultate pozitive concrete, a spus el, amintind în acest context tratatele dintre U.R.S.S. și R. F. a Germaniei și dintre R.F.G. și R. P. Polonă.Vorbitorul a menționat că o altă caracteristică a situației actuale din Europa o constituie rolul tot mai activ și independent al țărilor europene. Faptul că în procesele destinderii s-a inclus în mod activ și conștient

ședința Prezidiului U. C. Iun număr stituie un
unele inter-Euro- poate

tot mai mare de țări con- factor foarte important, care are un efect stabilizator ' " tează serios spațiul pentru de forță și dominație.Referindu-se la conferința securitatea europeană, el a că, în interesul desfășurării cu succes a pregătirilor pentru această reuniune, este necesar ca toate țările europene să aibă posibilitatea deplină de a participa, pe bază de egalitate, la toate formele și fazele acestor pregătiri. Dolanț a arătat că securitatea in Europa presupune un asemenea sistem de relații între toate statele în care independența, suveranitatea, egalitatea în drepturi și integritatea teritorială să fie asigurate într-o măsură deplină, iar din acest sistem să fie excluse nu numai folosirea forței, ci și toate formele de presiuni și amestecuri în treburile interne ale altor state.

și limi- politicaprivind relevat

Intensă activitate diplomatică a R.A.U 
pentru reglementarea situației 

din Orientul Apropiat

CANADA

Clasarea „dosarului 
Cross,, - un pas spre 

rezolvarea crizei 
din Quebec?

CAIRO 5 — Corespondentul Agerpres, C. Oprlcă, transmite : Republica Arabă Unită va desfășura o intensă activitate diplomatică pe plan arab și internațional, cu scopul de a-și defini în mod exact poziția înainte de expirarea termenului de încetare provizorie a focului — scrie cotidianul egiptean „Al Ahram". R.A.U. — subliniază ziarul — dorește să arate că a făcut tot ce i-a stat în putere în domeniul diplomatic pentru a pune capăt crizei din Orientul Apropiat, pe baza rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967.In timpul celor două luni mai rămas pînă la expirarea care au încetării
PREMI-QUEBEC 5 (Agerpres). — Eliberarea diplomatului britanic James Cress marchează un pas important pe calea reglementării finale a crizei din Quebec, a declarat vineri seara primul ministru al acestei provincii canadiene, Robert Bourassa. El a precizat că poliția a reușit să descopere grupul care l-a răpit pe Cross și că este în curs arestarea persoanelor implicate în această răpire. Robert Bourassa a ținut să precizeze că hotărîrea de a aplica „legea pentru starea de război" a permis poliției să desfășoare acțiuni fără precedent, in cursul cărora a strîns informațiile necesare eliberării diplomatului britanic.

REGELE HUSSEIN DESPRE
SELE UNUI „PROGRES REAL Șl PO

ZITIV"LONDRA 5 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat ziarului „Times" cu ocazia vizitei sale la Londra, regele Hussein al Iordaniei a apreciat că pentru reglementarea problemei O- rientului Apropiat ar fi necesară mai mult decît o simplă reluare a negocierilor ambasadorului Gunnar Jarring. Potrivit părerii sale, toate părțile în cauză trebuie să manifeste dorința de a aplica rezoluția Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967 pentru a se greș real și putea vorbi de un „pro- pozitiv".
★5 (Agerpres). La

J. K. Galbraith cere
AMMAN . _ .Amman a avut loc vineri o reuniune a liderilor Organizației Palestinene de Rezistență. Dezbaterile au fost consacrate examinării problemelor privind unificarea tuturor organizațiilor încadrate în rezistența pales- tineană pe plan politic, militar, financiar și administrativ. Surse palestinene din capitala iordaniană precizează că în cursul lunii noiembrie au avut loc alte două asemenea reuniuni.

BONN 5 (Agerpres). — Vorbind la Asociația vest-germană pentru politică externă, cunoscutul economist a- merican John Kenneth Galbraith, care întreprinde o vizită la Bonn, s-a pronunțat pentru retragerea imediată a trupelor americane din Vietnam. El a afirmat că „intervențiile americane din Vietnam, Republica Dominicană și provocările la adresa Cubei sînt răspunzătoare pentru eșecurile din politica externă americană în ultimii 10 ani". Birocrațiile care au a- părut și s-au dezvoltat în Statele Unite în urma unor asemenea intervenții, a subliniat Galbraith, tind să se întărească, fapt ce s-a și petrecut în cazul Vietnamului.

PROIECTE DE REZOLUȚII ADOP
TATE ÎN COMITETUL POLITIC SPE

CIAL AL O.N.U.

NEW YORK 5 (Agerpres). — Co
mitelui politic special al O.N.U. a a- 
doptat cu 46 de 37 de abțineri un 
afro-asiatic care 
tarea drepturilor 
porului palestinean — condiție indis
pensabilă a unei păci juste în Orien
tul Apropiat. Proiectul recunoaște 
poporului palestinean dreptul la auto
determinare în conformitate cu Carta 
O.N.U.

Comitetul a adoptat, de asemenea, 
un proiect de rezoluție prin care se

voturi contra 19 și 
proiect de rezoluție 
recomandă respec- 
inalienabile ale po-

focului, reprezentanți ai R.A.U. vor fi prezenți, după cum informează „Al Ahram", la Moscova, Belgrad, Pekin, alte delegații urmînd să fie trimise într-o serie de capitale vest- europene, africane, asiatice și latino- americane. De asemenea, menționează ziarul, regele Hussein al Iordaniei va fi purtătorul de cuvînt arab în timpul vizitelor sale Ia Washington și în unele capitale vest-europene. Hussein, precizează „Al Ahram", va transmite atît președintelui S.U.A., Richard Nixon, cit și conducătorilor altor state occidentale un mesaj din partea președintelui R.A U., Anwar Sadat.
cere Israelului să ia imediat măsurile 
necesare pentru a permite reîntoar
cerea refugiaților palestineni.

P.C; DIN SIRIA SPRIJINĂ ADERAREA 
TĂRII LA UNIUNEA DINTRE R.A.U., 

LIBIA Șl SUDANBEIRUT 5 (Agerpres). — Intr-o declarație publicată de ziarul libanez „Al Nida", C.C. al P.C. din Siria sprijină hotărîrea de aderare a Republicii Arabe Siria la Uniunea tripartită formată din R.A.U., Libia și Sudan, apreciind-o ca un pas în direcția unității arabe.
NOTĂ DE PROTEST A GUVERNU

LUI EGIPTEANCAIRO 5 (Agerpres). — Salah Go- har, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor de Externe al R.A.U., l-a primit pe Donald Bergus, reprezentantul intereselor americane la Cairo, căruia i-a remis o notă de protest a guvernului egiptean în legătură cu survolarea Canalului de Suez de către avioane americane „U-2“.Nota de protest constituie un răspuns la afirmațiile făcute de Donald Bergus, care, în cadrul unei întrevederi anterioare, a informat partea egipteană că „zborurile respective au încetat la 10 noiembrie și că S.U.A. nu intenționează, pentru moment, reluarea lor". în notă se apreciază că o asemenea precizare lasă să se înțeleagă că S.U.A. își rezervă dreptul de a relua operațiunile de recunoaștere, deși guvernul R.A.U. nu și-a dat niciodată acordul în acest sens. Men- ționînd că ostilitățile au fost întrerupte în regiunea Suezului în urma unei rezoluții a Adunării Generale a O.N.U. și că orice control al încetării focului incumbă organismelor organizației, guvernul R.A.U consideră că, prin trimiterea unor avioane de recunoaștere în zona respectivă și rezervarea dreptului de a relua asemenea operațiuni, Statele Unite intervin în probleme care nu sînt de resortul lor.

A DELEGAȚIEIPEKIN 5. — Corespondentul Agerpres, Ion Gălățeanu, transmite : Delegația U.G.S.R., condusă de tovarășul Constantin Draga n, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R., care a făcut o neză, cîndLa dusă
vizită de prietenie în R. P. Chi- a părăsit sîmbătă Pekinul, ple- spre patrie.aeroport, delegația a fost con- de Tzi Tang-kui, membru su-

U. G. $. Rpleant al Biroului Politic al C.C. al P. C. Chinez, U Da-sen, membru al C.C. al P. C. Chinez, vicepreședinte al Comitetului revoluționar orășenesc Pekin, Liu Si-cian, membru al C.C. al P. C. Chinez, membru al Conducerii Conferinței reprezentanților muncitorilor din orașul Pekin, și alte persoane oficiale chineze.A fost prezent Aurel Duma, ambasadorul României la Pekin.
Conferința Organizației internaționale

a aviației civile împotriva pirateriei aeriene
O Intervenția delegatului românHAGA 5 — Corespondentul Agerpres, M. Moarcăș, transmite : în capitala Olandei își continuă lucrările Conferința Organizației internaționale a aviației civile împotriva pirateriei aeriene.După cum_ sublinia în cuvîntul de deschidere justiție al are drept venții în vioanelor civile.în intervențiile lor, numeroși vorbitori au subliniat necesitatea de a se pune capăt ingerințelor brutale în buna funcționare a traficului aerian, care au devenit tot mai frecvente în ultimii ani, provocînd îngrijorarea legitimă a opiniei publice și creînd un obiect de preocupare pentru statele lumii. Șeful delegației române, Dragomir Popescu, a arătat că Ro-

C. Polak, ministrul de Olandei, actuala întîlnire scop adoptarea unei con- problema capturării a-

mânia pornește de la considerentul că aviația civilă joacă un rol de seamă în dezvoltarea relațiilor dintre state și popoare. In context, toate statele sînt interesate în securitatea zborurilor, în abolirea actelor de deturnare a avioanelor, precum și a oricăror alte intervenții ilicite, care pun în pericol viața pasagerilor și a echipajelor, discreditînd transportul aerian cu funcție social-economică.Delegația română, a subliniat vorbitorul, dorește să-și aducă contribuția la succesul conferinței, în elaborarea și adoptarea unei convenții internaționale pe deplin eficiente și cu o aplicare cit mai largă. în acest sens, delegatul român a scos în evidență necesitatea de a se asigura u- niversalitatea conferinței și a instrumentului internațional care va fi constituit.
UN RECHIZITORIU ÎMPOTRIVA POLITICII

COLONIALISTE A PORTUGALIEI
DEZBATERI PE MARGINEA RAPORTULUI COMISIEI

ANCHETA A O.N.U. PENTRU GUINEEANEW YORK 5 (Agerpres). — După prezentarea în cadrul Consiliului de Securitate al O.N.U. a raportului întocmit de Comisia de anchetă pentru Guineea, a luat cuvîntul reprezentantul Guineei, Hadj Abdoulaye Ture, care a precizat că la agresiunea împotriva țării sale din zilele de 22 și 23 noiembrie au luat parte, alături de numeroși mercenari, peste 200 de militari portughezi, toți venind de pe teritoriul Guineei portugheze. „Dominația colonială portugheză din Guineea-Bissau, Angola și Mozambic, a spus el, constituie o amenințare permanentă pentru pacea din această parte a lumii".Concluziile misiunii speciale, a subliniat reprezentantul Algeriei, Mo-
Efectul pozitiv

al tratatului
sovieto - vest-germanBONN 5 (Agerpres). — într-o declarație făcută presei, Karl Morsch, secretar de stat parlamentar la Ministerul Afacerilor Externe al R. F. a Germaniei, a subliniat efectul pozitiv pe care Tratatul sovieto—vest- german îl va avea asupra relațiilor economice dintre U.R.S.S. și R.F.G. R. F. a Germaniei — a declarat Morsch — este interesată într-o dezvoltare a relațiilor economice dintre cele două state în toate sectoarele. Noi nu ne propunem să importăm din U.R.S.S. numai materii prime și produse semifinite în schimbul unor bur.uri de investiții capitale — a subliniat el. în acest context, secretarul de stat parlamentar a arătat că „partea vest-germană are în vedere de a liberaliza, sub anumite condiții, importurile de produse sovietice".SINDICATELE FRANCEZE agențiile de presă transmit

DE ACȚIUNE

la Mohammedia numeroase perso- universitare din

ÎNTĂRIREA UNITĂȚII
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La începutul acestei săptă- mini, la Paris s-a încheiat un important acord care prevede unitatea de acțiune între cele două mari centrale sindicale franceze, Confederația Generală a Muncii (C.G.T.) și Confederația Franceză Democrată a Muncii (C.F.D.T.) asupra unei serii de revendicări ale clasei muncitoare franceze.Confederația Generală a Muncii reprezintă în mișcarea sindicală franceză cea mai importantă forță, avînd peste 2 300 000 de membri și întrunind în alegerile comitetelor de întreprindere din Franța între 51 și 60 la sută din numărul voturilor exprimate. Confederația Franceză Democrată a Muncii este cea de-a doua mare organizație sindicală, întrunind peste 900 000 de membri și rea- lizind în alegerile sindicale un procentaj de aproximativ 19 la sută din numărul voturilor exprimate. La ultimul său congres din 1969, C.F.D.T. a adoptat pentru prima oară în isto-

ria sa ca linii de orientare lupta de clasă și perspectiva instaurării societății socialiste în Franța. Pe această platformă, cele două mari centrale sindicale au stabilit importantul a- cord de la începutul lunii decembrie a.c., mareînd astfel o nouă etapă în viața sindicală franceză.Presa franceză a consemnat cu deosebit interes acest acord care se referă la probleme de importanță capitală pentru mișcarea revendicativă a maselor muncitoare franceze, cum sînt pensiilor, etc. Unicele două are un Celelalte sindicale, Federația
cele ale salariului, duratei zilei de lucru tatea de acțiune între confederații sindicale amplu ecou social, două mari organizații Force Ouvriere și Educației Naționale, studiază in momentul de față acordul stabilit între C.G.T. și C.F.D.T. pentru o eventuală raliere asupra punctelor comune din cadrul programului acțiuneunită.
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hammed Yazid, „constituie un rechizitoriu împotriva politicii colonialiste a Portugaliei, confirmînd temeiurile plîngerii guvernului guineez". El a chemat țările africane să-și unească eforturile pentru apărarea independenței lor. La rîndul său, reprezentantul statului Sierra Leone, Davidson Nicol, a cerut puterilor occidentale să pună capăt livrărilor de arme către Portugalia. Reprezentantul Tanzaniei a chemat Consiliul de Securitate să adopte de urgență sancțiuni împotriva Portugaliei și a apreciat că guvernul acestei țări trebuie să plătească despăgubiri pentru pagubele provocate prin invazia în Guineea.

Să înceteze persecutarea
militanților basci!

Actualitățile spaniole se impun din nou atenției mondiale, sub o lumină din cele mai tenebroase : ignorînd caracteristicile lumii de astăzi, elanurile unei civilizații care ridică tot mai înalt steagui progresului și umanismului, autoritățile scot din arsenalul lor bine echipat sculele ruginite ale terorii antipopulare, țintind să dea o lovitură drastică întregii lupte a patrioților spanioli pentru idealurile libertății și dreptății sociale.Acesta este de fapt substratul simulacrului judiciar care se desfășoară, în taină, între zidurile Tribunalului militar din Burgos, împotriva celor 16 mili- tanți basci și care provoacă o legitimă și vie indignare și dezaprobare pretutindeni în lume. Șase dintre ei sînt pasibili de pedepse cu moartea, iar ceilalți, laolaltă, la cifre ce se apropie de un mileniu de ani de temniță. Sînt fapte zguduitoare, pe care conștiința umană refuză să le conceapă.Ca om al acestui secol, ca iubitor și slujitor al culturii mă în- fioară gîndul că în timpurile noastre, cînd geniul uman strălucește cu atîta putere, cînd ne-am obișnuit să ne

Demostene BOTEZ

vină din atîtea colțuri ale planetei, și chiar de pe alte astre, atîtea însemne ale civilizației, mai poți afla vești demne de întunecatul ev mediu. Condamnări la moarte, sute și sute de ani ocnă — pentru ce ? Pentru vina de a manifesta dorința de libertate 7 Dar, nicicînd pe întreg globul nu s-a impus cu atîta forță ca în zilele noastre tocmai această dorință. Cum își pot închipui organizatorii acestui proces că vor reuși să o înăbușe ? Le stă oare în putere să arunce în carcerile umede pe toți cei cărora le este scumpă cauza libertății ? Să osîndească la pedeapsa capitală întreaga umanitate ?In ultimii ani autoritățile spaniole au căutat să arate lumii un chip pe care să a- pară cît mai mascate cicatricele sîngerînde ale Guernicăi. Vor a- cum să readucă iarăși în memorie evocări din cele mai tragice 1 Cîmpiile arse de soare ale Spaniei au fost prea îmbibate de singe, ca să mai poată fi tolerate asemenea monstruozități. Orice om de cultură, orice om ce merită în- tr-adevăr acest nume, își ridică glasul in a- părarea celor a căror

viață este amenințată — și este tonifiant să vezi cît de largi și ample sint acțiunile și formele de protest, cum converg ele de pe toate meridianele împotriva acestei samavolnicii.Este greu de închipuit că procesele politice, închisorile, asasinatele vor putea stăvili lupta pentru libertate a forțelor progresiste din Spania, în rîndul cărora comuniștii formează — așa cum au dovedit-o nu o dată — un detașament neînfricat, un zid de conștiință tenace în a- părarea aspirației de libertate și dreptate socială a poporului spaniol.Poporul român, muncitorii, țăranii, intelectualii din țara noastră, dînd glas indignării lor profunde față de înscenarea judiciară de la Burgos, cer cu hotărîre să se pună capăt persecuțiilor și terorii desfășurate de reacțiune împotriva patrioților basci, primîndu-și '______tă speranța neclintită că lupta spaniol, a forțelor sale înaintate, pentru libertate, democrație și progres va fi încununată de victorie.Nimeni dintre cei c luptă pentru liberta' oriunde s-ar afla, este astăzi singur.

ex- totoda-poporului

„Procesul" de la Burgos 
sub stigmatul opiniei publice

internaționaleRCMA 5 (Agerpres). — Mariano Rumor, fost prim-ministru al Italiei, președinte al „Uniunii vest-europene a democrat-creștinilor", a adresat ministrului afacerilor externe al Spaniei, Gregorio Lopez Bravo, o telegramă în care exprimă neliniștea pe care o suscită în rîndul democrat- creștinilor vest-europeni cererea autorităților militare spaniole ca șase din cei 16 patrioți basci, judecați acum la Burgos, să fie condamnați la moarte. Mariano Rumor a lansat.
Agendă economică

PROTOCOL ROMANO-SOVIETIC în do
meniul construcțiilor de mașini grele ener
getice și de transportLa Riga a fost semnat protocolul privind colaborarea în domeniul construcțiilor de mașini grele energetice și de transport al grupei de lucru din cadrul comisiei interguverna- mentale româno-sovietice de colaborare economică.Experții celor două părți au discutat un cerc larg de probleme referitoare la cooperarea și livrările reciproce de utilaje pentru industriile energetică, metalurgică și minieră, precum și în domeniul materialului rulant și au stabilit măsurile pentru realizarea acordurilor româno-sovietice încheiate în acest sens. Se preconizează, de asemenea, extinderea schimburilor de specialiști și informații tehnice în domeniile amintite.

• Sesiunea Comisiei economice mixte ro
mâno—vest-germaneîntre 25 noiembrie și 5 decembrie la Bonn a avut loc sesiunea Comisiei economice mixte româno—vest-germane. Delegația română a fost condusă de Constantin Stanciu, director general în Ministerul Comerțului Exterior, iar delegația vest-germană de dr. Peter Hermes, ambasador in Ministerul Afacerilor Externe de la Bonn. Sesiunea a avut ca obiect dezvoltarea în continuare a relațiilor economice bilaterale și stabilirea listelor de mărfuri pentru import-export pe anul 1971, în conformitate cu acordul comercial pe termen lung dintre cele două state. în acest sens, a fost parafat un protocol.

• Petrolul în sfera 
campaniei antiinfla- 
jioniste din S.U.A.

La Belgrad au avut loc 
convorbiri între 0 dele§atie a Partidului Socialist Italian, condusă de Luciano de Pascalis, membru al Direcțiunii partidului, și o delegație comună a Uniunii . Comuniștilor din Iugoslavia și a Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor din Iugoslavia. Din delegația iugoslavă au făcut parte Dimce Belovski, membru al Prezidiului U.C.I.. Laslo Rehak, membru al Comitetului Executiv al U.S.P.M.I., precum și alți reprezentanți. Delegațiile s-au informat reciproc asupra dezvoltării actuale a celor două țări și au făcut un schimb de păreri cu privire la principalele probleme ale vieții internaționale, securitatea europeană, Orientul Apropiat și regiunea mediteraneeană.

La Viena a sosit o dele
gație a Partidului Comunist 
German condusă de președintele P.C.G., Kurt Bachmann, la invitația C.C, al Partidului Comunist din Austria. Delegația P.C.G. va purta convorbiri cu reprezentanți ai P.C.A.

Un colocviu consacrat influențelor reciproce dintre cultura arabă și franceză, situației actuale și viitorului limbii și culturii franceze în țările Maghrebului și, respectiv, ale limbii și culturii arabe în Franța și-a început lucrările (Ma<oc). Participă nalități literare și Franța și Maroc.

• La Belgrad au luat sfîrșit convorbirile purtate de reprezentanți ai industriei energetice din Cehoslovacia, Ungaria și Iugoslavia, informează agenția Taniug. Cu acest prilej au fost examinate posibilitatea livrării de energie electrică în anul 1971, din sistemul electroenergetic al Iugoslaviei, pentru sistemele electroenergetice ale Ungariei și Cehoslovaciei, precum și posibilitatea promovării colaborării reciproce pe termen lung în domeniul energiei electrice.

NEW YORK 5 (A-gerpres). — Președintele Nixon a anunțat vineri două importante măsuri sporească petrol în implicit, prețurile lor. Intr-un pronunțat în fața A- sociației naționale a industriașilor, președintele a declarat că guvernul federal va prelua dreptul statelor de coastă din S.U.A. de a reglementa producția zăcămintelor submarine, în vederea menținerii u- nor standarde de exploatare cu un înalt grad de protecție a mediului înconjurător și pentru producerea unor cantități superioare de petrol. Totodată, el a anunțat ridicarea contingentări- lor privind de petrolDupă cum ... . ză comentatorii de la Washington, hotărîrile președintelui constituie intervenția cea mai directă pe care guvernul republican a întreprins-o vreodată în domeniul prețurilor. Ea a fost dictată de continuarea spiralei Inflaționiste.

destinate să producția de S.U.A. și, să . reducă carburanți- discurs

importul canadian, aprecia-

Documentele privind de
marcarea liniei de frontieră 
sovieto-iraniene in sectorul lacurilor de acumulare din zona rîu- lui Arax au fost semnate sîmbătă la Teheran — relatează agenția TASS. Cu prilejul semnării documentelor, reprezentantul părții iraniene, senatorul A Djahanbani, a relevat că „frontiera sovieto—iraniană a devenit o frontieră a prieteniei, păcii și colaborării rodnice".

In munții Tatra a bîntuit 
un uragan, care a provocat pa* gube materiale serioase, anunță agenția C.T.K. în mai multe localități montane, clădirile au suferit avarii datorită, mai ales, arborilor dezrădăcinați purtați de vînt.ul foarte puternic în toate direcțiile. Linia ferată electrificată pe porțiunea Poprad— Sztrbsko Pleso a fost avariată. Agenția C.T.K menționează că pagubele materiale nu au fost încă evaluate.

• Parlamentul din Sierra Leone a aprobat proiectul de lege care prevede instituirea controlului de stat asupra extracției de dia-' mante — bogăția cea mai de seamă a acestui stat african. Conform prevederilor legii, pachetul de acțiuni aparținînd concernului „Sierra Leone Selection Trust" — unul din cele mai mari concerne care își desfășoară activitatea în țară — trece în Freetown. industria diamantiferă din mîinile guvernului de la
început lucrările unei reu-La Caracas auniuni a organizației principalelor state exportatoare de petrol — O.P.E.C. Participanții — delegați guvernamentali din Algeria, Iran, Kuweit, Libia, Arabia Saudită, Irak, Indonezia, emiratele Abou-Dhabi și Qua tar. și din țara gazdă, Venezuela — vor pregăti Conferința ministerială O P.E.C., care va studia In special problema prețului produselor petroliere pe piața mondială.

PE RUTELE CONCU
RENTEI DINTRE FIR
MELE CAUCIUCULUI 
Tandemul Dunlop-Pi- 
reiii accelerează...LONDRA 5 (Agerpres). — Două din cele mai mari firme producătoare de cauciuc din lume — societatea britanică Dunlop și compania ................ —— au că au neze, vărat triei cauciucului, preună, cele două firme vor dispune de un capital de 900 milioane de dolari. Ele vor depăși cunoscuta firmă americană „Firestone". situindu-se pe locul doi în lume după „Goodyear".

italiană Pirelli anunțat vineri hotărit să fuzio- creînd un ade- gigant al indus- Im-

totodată, un apel partidelor demo- crat-creștine din Europa occidentală, cerîndu-le să condamne acest proces care „tulbură în mod profund conștiința oricărui om".La rîndul lor, cele trei mari centrale sindicale italiene — C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. — au difuzat o declarație în care se cere guvernului italian să intervină pe lingă autoritățile spaniole „pentru a se împiedica crima de la Burgos". Procesul reprezintă o înscenare politică, iar din punct de vedere juridic o farsă, arată autorii declarației. Sindicatele italiene au lansat un apel tuturor muncitorilor de a-și exprima „solidaritatea lor cu muncitorii și poporul spaniol".COPENHAGA 5 (Agerpres). — 11 deputați în Folketing (Parlamentul danez), reprezentanți ai Partidului popular socialist, au adresat vineri Ambasadei spaniole din Copenhaga o scrisoare în care protestează față de procesul intentat la Burgos celor 16 militanți basci. Scrisoarea cere să se pună capăt procesului și să fie eliberați patrioți! basci.In același timp, un grup de membri ai organizației de tineret a partidului au cerut guvernului danez să intervină direct și imediat pe lîngă guvernul spaniol pentru amnistierea celor 16 patrioți.într-o telegramă adresată guvernului spaniol de către sindicatul muncitorilor suedezi din construcții se exprimă indignarea față de aducerea în fața tribunalului a celor 16 patrioți basci. în telegramă se cere încetarea procesului și culpaților.Asociația finlandeză a O.N.U. a trimis pe nului spaniol și tribunalului militar din Burgos o scrisoare în care cere anularea basci.
eliberarea in-de sprijiniră adresa guver-procesului militanților

PARIS *(Agerpres). — Eugen5Beihl, consulul vest-german la San Sebastian, răpit în cursul nopții de miercuri de un grup extremist al organizației basce E.T.A., se află în perfectă sănătate, au comunicat fa- ■ miliei răpitorii diplomatului prin intermediul Asociației pentru ajutorarea refugiaților basci „Anai-Artea", al cărei sediu se află în Franța.
„Pravda" despre
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MOSCOVA 5 — Corespondentul A- gerpres, Laurențiu Duță, transmite : Ziarul „Pravda" publică, sub titlul „întîlniri japoneze", un articol semnat de Iuri Jukov în care se referă la creșterea potențialului economic al Japoniei și colaborarea economică sovieto-japoneză. In articol se menționează că în cercurile de afaceri din Tokio sînt tot mai mulți cei care sint convinși că extinderea comerțului cu Uniunea Sovietică are perspective largi, deoarece este reciproc avantajoasă. „Tocmai de aceea, comerțul sovieto-japonez crește, cu toate că volumul global nu este deocamdată pe măsura posibilităților. Chiar în condițiile actuale nefavorabile, circuitul de mărfuri japono-so- vietic a crescut din 1958 pînă în 1969 de 16.5 ori, atingînd valoarea de 559 milioane ruble Anul acesta se așteaptă o sporire considerabilă a schimburilor de mărfuri".Totodată, articolul subliniază, dezvoltarea, pe diverse planuri a colaborării economice dintre cele două țări.


