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Monolitul solid al structurii de

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși.

Doresc să încep prin a vă 
transmite un salut călduros din 
partea Comitetului Central al 
partidului, a Consiliului de Stat 
și a Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România. 
(Vii aplauze).

In cadrul acestei consfătuiri 
ați dezbătut pe larg rezultatele 
activității desfășurate in anul 
1969 in pregătirea militară și 
politică a trupelor, in ridica
rea capacității de luptă a uni
tăților forțelor armate; de ase
menea au fost trasate sarcinile 
pentru activitatea de viitor.

După cum s-a subliniat în 
cursul discuțiilor, cit și in ex
punerea tovarășului loniță, in 
pregătirea politică și militară 
a forțelor noastre armate a- 
vem. in general, rezultate bune. 
Militarii, unitățile noastre sint 
tn stare să îndeplinească orice 
misiune de luptă. In obținerea 
rezultatelor bune la instrucție 
și la pregătirea politică un rol 
însemnat are activitatea cadre
lor de comandă, a întregului 
personal al forțelor armato, pre
cum și munca organizațiilor 
de partid și de U.T.C. Doresc 
să apreciez în mod deosebit 
realizările dobindite in această 
activitate in cursul anului 1969. 
nivelul înalt de pregătire po
litică și militară atins in -a- 
ceastă perioadă de forțele noas- 
fe armate (Aplauze puternice). 
Putem spune că armata noastră 
— ca de altfel întregul popor 
român — înfăptuiește cu elan 
și abnegație politica partidului 
și guvernului, acționează. în 
strînsă unitate cu masele largi 
de oameni ai muncii, pentru 
a-și aduce contribuția la făuri
rea socialismului in patria noas- 
tră.

S-a vorbit în consfătuire 
despre aportul militarilor la 
munca ce se desfășoară pe șan
tierele construcției socialiste. 
"Cred că, în cadrul bilanțului 

' general al unităților noastre 
militare, intr-adevăr merită să 
fie subliniată această activitate 
de mare importanță pentru 
înfăptuirea sarcinilor dezvoltă
rii economiei noastre socialiste. 
Istoria relevă că întotdeauna 
poporul nostru, muncind pen
tru progresul țării, s-a pregă
tit și pentru apărarea ei; nu o 
dată în trecut lingă plug, lingă 
uneltele de muncă, oamenii 
păstrau și armele, fiind oricind 
gata să apere glia strămoșeas
că. Armata noastră de astăzi 
trebuie să știe să îmbine pregă
tirea militară cu munca prac
tică pentru construcția socia
lismului, pentru că ea este par
te integrantă a poporului, este 
trup din trupul națiunii noas
tre socialiste. Numai în măsura 
In care îmbină în mod armo
nios pregătirea de luptă cu 
participarea la opera de edi
ficare a socialismului armata 
(și îndeplinește cu adevărat 
îndatorirea față de popor, față 
de patrie. (Aplauze prelungite).

In legătură cu aceasta doresc 
să subliniez că la rezultatele 
obținute de oamenii muncii in 
realizarea planului de dezvol
tare a economiei naționale pe 
1969, armata noastră a adus o 
contribuție activă: in toate rea
lizările dobindite pe șantierele 
construcției socialiste este în
corporată munca a zeci de mii 
de militari ai forțelor -noastre 
armate.

Cunoașteți, din comunicatul 
publicat recent, rezultatele rea
lizării planului pe 1969. După 
cum ați văzut, în industrie, pla
nul a fost îndeplinit in bune 
condiții, iar in agricultură, față 
de 1968, s-a realizat o depășire 
de 4.R la sută a producției 
globale; s-au dezvoltat în con
tinuare știința, cultura, a pro
gresat Întreaga activitate so
cială din patria noastră. Para
lel cu aceasta, ca urmare a dez- 
vo'*'Tii întregii economii națio- 
na <-au luat măsuri pentru 
mărirea salariilor tuturor ca
tegoriilor de oameni ai muncii, 
ceea ce a determinat creșterea 
nivelului de trai al poporului. 
După cum știți. în acest cadru 
au fo^t sporite și salariile ofi
țerilor și subofițerilor, într-o 
proporție care depășește media 
pe economie. Față de cifra de 
12—13 la sută cit reprezintă, 
în medie, sporul pe ansamblul 
economiei, cadrele forțelor ar
mate au primit un spor de sa
lariu de 16 la sută în me
die, iar unele categorii de lu
crători cu venituri mai mici un 
spor oe depășește 25 la sută. 

Sporirea salariilor ofițerilor și 
subofițerilor, ca, de altfel, in 
general măsurile de ridicare a 
salariilor celor ce muncesc din 
patria noastră, constituie o par
te integrantă, deosebit de im
portantă, a politicii partidului 
și guvernului de făurire a so
cietății socialiste. Această poli
tică se caracterizează tocmai 
prin faptul că are in perma
nență în centrul atenției asigu
rarea bunăstării și fericirii o- 
mului, face totul pentru în
făptuirea acestui nobil țel.

In cursul anului care a trecut 
s-au intărit și mai mult rela
țiile de colaborare intre armată 
și diferite unități din industrie 
și agricultură, dintre militari 
și oamenii muncii; se poate a- 
precia că unitatea dintre popor 
și forțele sale armate este o 
realitate tot mai pregnantă a 
societății noastre socialiste. Prin 
aceasta, armata noastră devine 
și mai puternică, in stare să-și 
îndeplinească in cele mai bune 
condițiuni sarcinile încredințate 
de partid și popor. (Aplauze 
puternice).

Putem, tovarăși, să ne decla
răm satisfăcuți de rezultatele 
obținute, deși, pe bună drep
tate, în cadrul discuțiilor de 
ieri și de astăzi s-au adus și o 
serie de critici privind unele 
neajunsuri care mai persistă. 
Relevarea acestor, neajunsurj-nu 
înseamnă în nici un fel sub
aprecierea muncii, a rezultate
lor obținute, dimpotrivă, ele 
sint de natură să pună și mai 
mult în evidență succesele, 
munca intensă desfășurată, 
perspectivele pe care le avem 
pentru a ridica continuu ni
velul pregătirii militare și po
litice, capacitatea de luptă a 
armatei noastre. De aceea, do
resc ca, in numele conducerii 
de partid și de stat să adresez 
generalilor, ofițerilor, subofițe
rilor. tuturor militarilor forțe
lor noastre armate, cele mai 
calde felicitări pentru activita
tea pozitivă pe care au desfă
șurat-o. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Stimați tovarăși.

Deoarece în cadrul discuțiilor 
și în cuvîntul ministrului For
țelor Armate s-au expus pe larg 
sarcinile privind activitatea de 
pregătire militară și politică în 
noul an de instrucție, mă voi 
referi numai la unele probleme 
mai generale.

Consider necesar să se acor
de toată atentia lichidării ne
ajunsurilor semnalate. Trebuie 
să se pună un accent și mai 
mare pe pregătirea politică, pe 
pregătirea militară, pe întărirea 
disciplinei in toate unitățile ar
matei noastre. Nu trebuie uitat 
nici un moment că misiunea 
forțelor noastre armate constă 
In a fi gata oricind să apere, 
la chemarea partidului, cuceriri
le revoluționare ale clasei mun
citoare, ale poporului, indepen
denta și suveranitatea patriei 
socialiste. în anul 1970 trebuie 
să se acționeze astfel incit fie
care unitate să obțină — șl 
cred că este posibil — califica
tivul „bine".

Cunoașteți preocuparea par
tidului și guvernului pentru în
zestrarea forțelor armate. E 
adevărat, avem rezultate bune 
în dotarea armatei cu mijloace 
moderne de luptă, atil prin 
producerea în tară, în măsură 
mai mare decît în trecut, a teh
nicii militare, cît și prin im
portul din alte țări, îndeosebi, 
după cum știți, din Uniunea So
vietică. Și în viitor vom acor
da toată atentia dotării armatei 
noastre cu mijloacele de luptă 
necesare, pentru ca ca să-și poa
tă îndeplini în condiții bune 
sarcinile încredințate. Desigur, 
aceasta a cerut și cere eforturi 
materiale și financiare mari din 
partea statului, a poporului; 
trebuie să facem însă aceste e- 
forturi, asigurînd tot ce este ne
cesar pentru ca unitățile noastre 
armate să fie înzestrate cu teh
nica militară care să le permi
tă realizarea oricărei misiuni de 
luptă. Trebuie să ținem seama 
de faptul că dotarea cu mijloace 
moderne capătă un rol tot mai 
mare în conditiuniie actuale. In 
același timp nu trebuie să scă
păm din vedere că mijloacele 
de luptă așa-zis clasice nu și-au 
pierdut importanta; dimpotrivă, 
In anumite împrejurări, ele au 
un rol Însemnat; pînă la urmă 
rezultatul luptei se hotărăște 
nu numai prin loviturile reali
zate cu mijloace moderne — 
chiar foarte avansate — cl șl 

prin capacitatea trupelor de a 
apăra un teritoriu.

De asemenea, nu trebuie sâ 
uităm nici un moment că ro
lul hotărîtor in luptă l-a avut, 
il are și ii va avea omul; el 
decide în ultimă instanță soar
ta oricărei bătălii. Istoria nc o- 
feră nenumărate exemple cind 
armate puternice și bine do
tate pentru timpul lor, au fost 
infrinte pentru că au dus un 
război nedrept, de cotropire — 
ceea ce nu a putut insufla sol- 
daților entuziasmul de luptă 
necesar; cu toată superiorita
tea militară și tehnică, aseme
nea armate nu au putut infrin
ge voința de luptă a popoare
lor, holărîrea acestora de a-și 
apăra independența și liberta
tea.

Războiul din Vietnam este in 
această privință foarte revela
tor. Se cunoaște superioritatea, 
din punct de vedere tehnic, a 
armatei Statelor Unite; se cu
noaște concentrarea mare de 
forțe ale S.U.A. in Vietnam în 
scopul înfrîngerii voinței de 
luptă a poporului vietnamez. 
Această superioritate s-a dove
dit însă ineficace, Statele Unite 
au suferit eșecuri serioase; ele 
nu au putut și nu pot infrin
ge, pe cimpul de luptă, hotărî- 
rea poporului vietnamez de a-și 
apăra independența, dreptul la 
viață liberă. Iată de-cc subli
niez încă o dată că. pînă la 
urmă. în orice luptă, purtată 
cu armament oricit de modern, 
rolul hotărîtor îl are omul. Iată 
de ce noi trebuie să acordăm 
toată atenția pregătirii de luptă 
și politice a ostașilor: înțelc- 
gind că apără o cauză dreaptă 
— cauza socialismului, a in
dependenței și suveranității pa
triei noastre — armata noastră, 
întregul popor vor fi de neîn
vins în luptă cu orice agresor 
imperialist. (Aplauze puternice, 
prelungite). Este necesar, deci, 
să intensificăm activitatea de 
educație politică a militarilor. 
Totodată trebuie să avem in 
vedere că un eventual război 
va cere participarea la luptă 
a întregului popor — și de a- 
ceea este necesar să întărim 
necontenit legăturile și colabo
rarea dintre unitățile militare 
și oamenii muncii.

Este știut că, nu o dată, cla
sicii marxism-leninismului au 
insistat asupra necesității înar
mării întregului popor, subli
niind că numai în măsura în 
care va fi gata de luptă pentru 
a-și apăra cuceririle revoluțio
nare, libertatea și independen
ța, un popor poate fi sigur că 
nu va fi înfrint, că va trăi 
liber și stăpin pe soarta sa. 
Iată de ce partidul se preocu
pă de pregătirea militară a ti
neretului, iată de ce acordăm 
o mare atenție gărzilor patrio
tice — unități de pregătire mi
litară și de înarmare a între
gului nostru popor. Este nece
sar ca unitățile militare să spri
jine activ această acțiune, să 
colaboreze strîns cu gărzile 
patriotice, cu detașamentele de 
pregătire militară ale tineretu
lui. Se impune ca în întreaga 
organizare a pregătirii militare 
să se țină seama de existența 
acestor formațiuni populare, să 
se organizeze o largă colabora
re cu ele, acțiuni comune chiar 
în timpul instrucției și aplica
țiilor, să se realizeze o strînsă 
conlucrare, în toate împreju
rările, între armată și aceste 
unități de luptă. Întărirea uni
tății strinse a armatei cu în
tregul popor este garanția creș
terii continue a capacității de 
luptă a forțelor noastre ar
mate.

De asemenea, nu trebuie ui
tat nici un moment că intr-un 
eventual război, România nu 
va lupta singură. Ca țară socia
listă. România întărește perma
nent colaborarea cu armatele 
țărilor socialiste prietene. Fa
cem parte din Tratatul de la 
Varșovia. Acest tratat a fost 
Încheiat in scopul apărării ță
rilor membre împotriva unui 
atac ce ar putea fi dezlănțuit 
in Europa de către puterile im
perialiste. Caracterul defensiv 
al Tratatului rezultă și din 
prevederea că el își va în
ceta valabilitatea o dată cu 
desființarea Pactului agresiv 
N.A.T.O. Se cunoaște că. in 
decursul anilor, țările socialis
te, membre ale Tratatului de 
la Varșovia, au declarat, nu o 
dată, că sint gata ca, în cazul 
cînd se va ajunge la desfi
ințarea blocului N.A.T.O., să 

treacă concomitent la desființa
rea Tratatului de la Varșovia. 
Desigur, tovarăși, aceasta este 
o problemă a luptei forțelor so
cialismului, a luptei întregului 
front anliimperialist . împotriva 
imperialismului. Interesele păcii 
cer desființarea blocurilor mili
tare, stabilirea între națiunile 
lumii a unor relații bazate pe 
respectarea independenței și 
suveranității,- excluderea folosi
rii forței in rezolvarea diferen
delor dintre state.

Ținînd seama însă de exis
tența imperialismului, avem o- 
bligația față de poporul nostru, 
față de cauza socialismului, să 
asigurăm ridicarea continuă a 
capacității de apărare a țării. In 
acest spirit trebuie înțelese și 
hotărîrile de la Budapesta din 
primăvara anului 1969 privind 
perfecționarea colaborării dintre 
armatele țărilor membre ale 
Tratatului de la Varșovias-a 
pornit de la necesitatea întă
ririi capacității de luptă a fie
cărei armate naționale pentru 
a fi gata să lupte în comun cu 
celelalte armate prietene, în 
cazul unei agresiuni dezlănțuite 
în Europa de forțele imperia
liste, împotriva unui stat mem
bru al acestui Tratat.

Pornind de la răspunderea ce 
revine partidului și guvernului 
țării noastre, ca unici conducă
tori ai forțelor noastre armate, 
luăm toate măsurile pentru ki^. 
dicarea capacității de lupta a. 
armatei, asigurînd ca ea să fia 
gata, în caz de nevoie, să-și în
deplinească atît îndatoririle fața 
de poporul roman, cît și obli
gațiile asumate în relațiile cu 
celelalte țări socialiste. în spi
ritul acordurilor de la Budapes
ta, întărim colaborarea cu arma
tele frățești, pe baza principiilor 
relațiilor dintre țările socialiste. 
In același timp va trebui să 
dezvoltăm colaborarea și prie
tenia cu armatele tuturor țărilor 
socialiste; pornim de la faptul 
că forța sistemului socialist 
mondial constă în unitatea in
disolubilă a tuturor țărilor so
cialiste ; că numai prin afirma
rea pe plan internațional a aces
tei unități, a colaborării active 
a tuturor statelor socialiste, sis
temul mondial socialist își poa
te exercita tot mai puternic ro
lul său în viața internațională, 
că numai astfel forțele păcii, 
forțele antiimperialiste pot îm
piedica dezlănțuirea unui nou 
război.

Dezvoltarea colaborării dintre 
armatele noastre, în conformita
te cu principiile care stau la 
baza relațiilor dintre țările so
cialiste și cu tratatele în vigoa
re, exclude orice amestec în 
treburile interne ale vreunei 
țări sau ale vreunei armate care 
colaborează în cadrul acestor 
tratate. Singurul conducător al 
forțelor noastre armate este 
partidul, guvernul, comandamen
tul suprem național. Numai a- 
cestea pot da ordine armatei 
noastre și numai aceste ordine 
pot fi executate în Republica 
Socialistă România! (Aplauze 
prelungite).

Așa cum am arătat mai îna
inte, noi pornim de la faptul 
că forța și tăria oricărei armate 
populare constă în strînsă el 
legătură cu poporul, în lupta 
lor comună — și de aceea în 
statul socialist, problemele for
țelor armate, ale apărării patriei 
constituie parte inseparabilă a 
construcției socialiste. în con
dițiile existenței imperialismu
lui, nu se poate vorbi de con
strucția socialistă, fără ca par
tidul comunist, statul socialist 
să se îngrijască de organizarea 
forțelor armate, să răspundă în 
fața propriului popor — cît și a 
clasei muncitoare de pretutin
deni — de îndeplinirea acestei 
îndatoriri hotăritoare pentru vic
toria socialismului. Tocmai de 
aceea nu se poate concepe lu 
nici un fel cedarea vreunei părți, 
cit de mici, a dreptului de co
mandă și de conducere a for
țelor armate de către partid, 
de către guvern. (Aplauze pre
lungite).

Aș dori să fiu bine înțeles, 
tovarăși, și de aceea repet încă 
o dată, că ne Îngrijim perma
nent de Întărirea colaborării 
atît cu armatele țărilor care 
fac parte din Tratatul de la 
Varșovia, cit și cu armatele 
celorlalte țări socialiste. Aceas
tă colaborare, pregătirea comună 
pentru a fi in stare să luptăm 
împotriva oricărei agresiuni, 
constituie una din obligațiile 
fiecărui partid și guvern, fac 
parte indisolubilă din politica 
de construcție socialistă, din 
politica solidarității internațio
nale, a internaționalismului pro-

4 Continuare in pag. a 3-a

In Aula Academiei Militare 
din Capitalei s-au deslășurat 
miercuri și joi lucrările con
sfătuirii cu cadrele de bază 
ale Ministerului Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste 
România. Cu acest prilej s-a 
iacul bilanful activității de 
pregătire de luptă șl politică 
a militarilor forțelor noastre 
armate.

La consfătuire au luat parte 
generali și ofi/erl din coman
damentele de armată și de 
armă, din direcțiile centrale 
ale Ministerului Forțelor Ar
mate, comandanți de mari uni
tăți și unități, secretari ai con
siliilor politice și ai comite
telor de partid.

La sosire, In Aula Acade
miei militare, participanta au 
înlimpinal cu aplauze, intr-o 
atmosferă de puternică însu
flețire pe tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU, secretar general 
ai Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat, comandantul suprem al 
armatei, precum și pe alți 
conducători de partid și de 
stat, tovarășii; EMIL BODNA- 
RAȘ, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat. GHEORGHE PANA, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma- 

, nenl, secretar al C.C. al P.C.R., 
\ ASILE PATILINEȚ, membru 
supleant al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., ION STANESCU, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Secu
rității Statului, care au parti
cipat la ședința de închidere 
a lucrurilor.

In dezbaterile care au avut 
loc și la care au luat parte 

_ -generali și ofițeri, comandanți 
și activiști de partid din ar
mată, s-a reliefat spiritul de 
puternic patriotism al milita
rilor, dragostea și devotamen
tul lor nețărmurit fa{ă de 
patrie și popor, mîndria lor 
lafă de marile înfăptuiri ale 
socialismului pe pămîntul 
României. A lost exprimată 
adînca recunoștință a milita
rilor pentru grija și prețuirea 
pe, care partidul și statul nos
tru o acordă Forjelor Armate, 
adeziunea lor deplină la în
treaga politică internă și ex
ternă a -Partidului Comunist 
Român. In cuvîntul lor, vorbi
torii au subliniat holărîrea 
unanimă, neclintită a tuturor 
generalilor, ofițerilor și osta
șilor de a munci fără preget 
pentru întărirea capacității de 
apărare a patriei noastre, pen
tru ridicarea gradului de 
pregătire de luptă a forțelor 
noastre armate, astfel incit să 
fie oricind gata să-și îndepli
nească cu cinste nobila mi
siune încredinfală de popor —

Centralizarea
I iluminatului public

Pentru îmbunătățirea continuă a iluminatului public in I 
orașul Lupeni, colectivul de conducere al S.D.E.E. preconi- . 
zează ca in semestrul I al acestui an să efectueze centrali
zarea distribuirii energiei electrice, înlocuirea stîlpilor de (
lemn cu stilpi de beton, precum și a posturilor de transfor- |
mare necorespunzătoare, din unele cartiere.

HOTĂRÎRI ALE CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
privind experimentarea noului sistem de salarizare și majorare a salariilor 
personalului din unitățile de cercetare științifică și organizațiile de proiectare

Consiliul de Miniștri a hotă- 
rît experimentarea noului sistem 
de salarizare și majorare a sa
lariilor pentru întregul perso
nal din unitățile de cercetare 
științifică cu începere de la 1 
februarie 1970.

Potrivit prevederilor hotăririi, 
salariile lucrătorilor din unită
țile de cercetare științifică se 
majorează în medie cu 11 la 
sută'; împreună cu majorarea 
salariilor mici, efectuată în 
1967, se asigură pe ansamblu o 
creștere de 12,9 la sută. De 
această majorare beneficiază un 
număr de peste 44 000 salariați, 
ale căror venituri anuale cresc 
cu circa 110 milioane lei față 
de cele obținute înainte de 1 
august 1967.

Pentru personalul de cerceta
re, noul sistem de salarizare a 
fost adaptat la specificul aces
tei activități și corelat cu ace
la aprobat pentru învățămintul 
superior. Astfel, pentru persona
lul de cercetare științifică se 
prevăd 4 grade profesionale 
(cercetător științific, cercetător 
științific principal gradul III, II 
și 1) corespunzător celor 4 gra
de profesionale (asistent, lector, 

apărarea independenței șl su
veranității patriei, salvgarda
rea cuceririlor noastre revo
luționare, a orîndulril socia
liste.

Analizîndu-se întreaga acti
vitate in unități și mari uni
tăți, în spiritul învățămintelor 
și cerințelor ce se desprind 
din hotărîrile Congresului al 
X-lca al partidului au lost 
subliniate căile pentru con
tinua perfecționare a stilului 
șl metodelor de muncă in 
scopul îndeplinirii ireproșabile 
a planului pregătirii de lup
tă și politice, întăririi necon
tenite a ordinii și disciplinei, 
stăpînirii la perieefie a arma
mentului și tehnicii moderne 
de luptă.

tn cuvîntul său, generalul- 
colonel ION ION1ȚA, minis
trul Forțelor Armate ale Repu
blicii Socialiste România, după 
ce a evidential rezultatele 
obținute în întărirea capaci
tății de luptă a unităților șl 
marilor unități în cursul ci
clului de instrucție care s-a 
încheiat, a înfățișat pe larg 
sarcinile care stau in fața 
Forțelor Armate in perioada 
următoare.

In încheiere, dlnd expresie 
gindurilor și sentimentelor 
militarilor de toate gradele, 
ministrul Forțelor Armate a 
încredințai conducerea parti
dului și statului, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că între
gul- personal al forțelor noas
tre armate va munci neobosit 
pentru a întări necontenit 
capacitatea combativa a ma
rilor unități și unități mili
tare, că vor face totul pentru 
a înfăptui neabătut sarcinile 
ce revin din hotărîrile parti
dului și statului de a fi in 
orice moment gata să apere 
scumpa noastră patrie. Repu
blica Socialistă România.

Primit cu puternice și 
entuziaste urale, a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Cuvîntarea a 
fost subliniată de partici
pant, in repetate rînduri, cu 
aplauze îndelungate.

Adunarea s-a încheiat in
tr-o atmosferă de puternic 
entuziasm. In sală răsună 
urale prelungite, se ovațio
nează îndelung pentru Parti
dul Comunist Român. Cei 
prezenți scandează „P.C.R. — 
Ceaușescu. Ceaușescu — 
P.C.R.".

Puternica manifestare de a- 
tașament față de partid, față 
de conducerea sa a consti
tuit o expresie a voinței de 
neclintit a tuturor militari
lor forțelor noastre armate 
de a-și consacra întreaga lor 
activitate cauzei apărării cu
ceririlor revoluționare ale po
porului nostru, înfloririi pa
triei socialiste.

conferențiar și profesor) din ln- 
vățfimlntul superior.

Promovarea in gîade profesi
onale se face din grad in grad, 
de regulă prin concurs și cu 
obligația îndeplinirii unor con
diții de vechime In specialitatea 
respectivă. Este prevăzută și 
posibilitatea ca, în mod excep
țional, vechimea în specialitate 
necesară prezentării la concurs 
să poată fi redusă pentru cei 
caxe au dat dovada de o Înaltă 
pregătire profesională prin con
tribuția adusă la obținerea unor 
rezultate deosebit de valoroase 
in cercetarea științifică. Fiecare 
grad profesional este prevăzut 
cu un număr de gradații care 
se acordă în raport de vechime 
și rezultatele obținute In acti
vitatea de cercetare.

Nivelele de salarizare ce se 
prevăd pentru unitățile de cer
cetare științifică țin seama de 
condițiile generale în care îșl 
desfășoară activitatea fiecare u- 
nitate în parte.

Cercetătorii care îndeplinesc 
funcții de conducere (director, 
director-adjunct, șef de secția 
sau de laborator) vor fi retribu
it! au salariul corespunzător

rezistență a activității șantiere- 
lor social-culturale trebuie să 
însemne în 1970:

RITMURI ACCELERATE DE IIICRU 
DURATE MINIMI DE EXECUȚIE 
EFICIENTĂ Șl CALITATE SPORITĂ

Dezbaterile din adunarea, re
prezentanților salariaților gru
pului de șantiere Valea Jiului 
al Trustului de construcții De
va privind sarcinile de plan pe 
1970 au dezvăluit un aspect 
nou, in ton cu esența perioa
dei ce o parcurgem. E vorba 
de creșterea responsabilității, 
a conștiinței de muncă a fiecă
rui salariat la nivelul coordo
natelor majore ale prevederi
lor noilor legi și hotărîri care 
acționează începînd din acest 
an în sectorul construcții. (Le
gea privind organizarea și pla
nificarea investițiilor, legea con
tractelor economice și hotărî- 
rea referitoare la majorarea sa
lariilor constructorilor).

In acest context s-au analizat 
în adunare, minuțios, într-un 
puternic spirit critic și autocri
tic, cu multă răspundere modul 
de realizare a planului pe anul 
1969, dezbătindu-se intr-o depli
nă atmosferă de lucru, în mod 
cohsti*uctiv. noile sarcini ce re
vin întregului colectiv al gru

©
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Din sarcinile pe 1970
Executarea unor lucrări de construcție în valoare de 
83,2 milioane lei.
Predarea pînă la sfirșitul anului a 1 322 apartamente, 
Liceului teoretic Petroșani, Fabricii de 
țeg etc.
Sporirea productivității muncii față de 
13,02 la sută ;
Realizarea de către fiecare muncitor a 
medie, de 1 480 lei.

conserve Ha-

anul 1969 cu

Din angajamentele 
1970

Depășirea planului valoric cu 500 mii lei.
Realizarea planului fizic pină la 15 decembrie 
Economii la prețul de cost în valoare de 80 mii lei. 
Lucrările să fie predate numai cu calificative de „foar
te bine“ și „bine".
Reducerea termenului de predare cu 30 de zile, la un 
număr de 4 obiective.
Economii la materiale : ciment - 30 tone ; cărămidă - 
30 mii bucăți ; lemn ecarisat și rotund — 15 mc ; oțel- 
beton - 5 tone ; agregate - 150 mc ; țevi, conducte- 
200 ml ; conductori electrici - 400 ml.

1970.

9

9

gradului lor profesional la care 
se adaugă o indemnizație luna
ră pentru munca de conducere. 
Hotărirea reglementează condi
țiile de grad profesional și ve
chime în specialitate pentru o- 
cuparea funcțiilor de conducere;

Ca șl pentru lucrătorii din 
alte activități, veniturile perso
nalului din unitățile de cerce
tare vor fi nemijlocit legate de 
rezultatele obținute de unitățile 
în care își desfășoară activita
tea șl ale fiecăruia în parte.

Pe lingă salariul cuvenit, și 
personalul din acest sector de 
activitate va beneficia de pre
mii (gratificați!) anuale. Pentru 
a stimula obținerea unor rezul
tate economice superioare In 
activitatea unităților de cerce
tare științifică cu gestiune eco
nomică proprie, personalul a- 
cestora va putea beneficia de 
premii anuale din beneficiile 
realizate ca urmare a contrac
telor încheiate cu unități eco
nomico sau social-culturale. 
Beneficiază, de asemenea, do 
premii din veniturile obținute 
ca urinare a contractelor înche
iate și personalul din celelalte 
unități do cercetare științifică, 

pului din Valea Jiului al T.C.I-I. 
pe anul 1970. '

Desigur, anul trecut — așa 
cum arăta și ing. Dumitru Țur- 
nă, directorul grupului, în da
rea de seamă — s-au obținut o 
seric de succese de către colec
tivul grupului de șantiere Va
lea Jiului. Astfel, au fost pre
date peste prevederile planului' 
70 de apartamente, s-a realizat) 
productivitatea planificată a 
muncii în proporție de 105,27 
la sută și s-a înregistrat o e- 
conomie la prețul de cost de 
50 000 lei. Adevărate rdcordurl 
ale ritmurilor și duratelor de e- 
xccuție au fost obținute în con
strucția blocurilor G 9. G 10, 
G 164 — Petrila și B 10 din 
Lupeni.

Au existat însă și multe lip
suri in activitatea desfășurată 
in anul trecut, din care con

ing. Ion MARGINEA^U

© Continuare în pag a 4-a 
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precum și de 1a catedrele da 
invățămint superior.

Hotărirea Consiliului de Mi
niștri prevede și posibilitatea 
stimulării cercetătorilor pentru 
creșterea eficienței economica 
in producție ca efect al aplică
rii rezultatelor cercetării. De a- 
ceste stimulente pot beneficia 
colectivele de cercetare și pro
iectare, ingineri și alți specia
liști din unitățile executante șl 
beneficiare care au contribui! 
direct la rezolvarea și introdu* 
cerea cercetărilor respective în' 
producție.

O dată cu aplicarea noului 
sistem de salarizare, și lucrăto
rii din cercetarea științifică be
neficiază de sporul pentru ve
chime neîntreruptă în aceeași 
unitate. Totodată, sînt menținu
te unele sporuri pentru condiții 
deosebite de muncă.

Prevederile hotăririi Consiliu
lui de Miniștri se aplică și per
sonalului încadrat pe funcții de 
cercetare din institute de învă- 
țămînt superior, laboratoare u« 
zinale, precum și din alte uni-

♦ Gontinuare fn pag. a 3-a
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— După ce m-a scos olara 
din locuință, opelind la mm- 
ton, de care avea sfl se sprijine 
mai tirziu împotriva mea, am 
plecat la o seră unde am stol 
cjI au> stat, apoi m-am dus la 
Cluj, la părinții mi. M-am 
înapoiat dopa u luna de zile Je 
uiipeni >1 m-am adresat tribu- 
naluluL l ina ia judecarea defi
nitiva a procesului, organele lo
cale nc-au spus sa impărtiui 
ic>cuu)|o ; ei o cameră, eu alta 
târnele. Cu camera ce i-a fost 
dota iui, A IACII SCHIMB 
DE LOC. LINI A, adudndu-mî ast
fel in apartament - Intr-o 
singură camei o — o iamilie 
compusă dn> -i persoane. Acum 
caută cu lot dinadinsul să mă 
,coală din apartament".

Așa a începui destăinuirea 
MĂRIEI NALA din Lupeni, ca
re, in culmea deznădejdii, sa 
adresai zilele trecute redacției. 
Neînțelegerile dintre ea >i so
lul ei, 1OS1F NAG>. «mP ■ m 
jurul vîrslei de 35 de <im, au 
începui după 12 ani de căsni
cie. Doisprezece c*.- h'.

unesc ul îndeaproape, 
au impărlil bucurii și 
■Maria, a luv^wi 
tiuiH‘iiid(ja publica

ind dublul elort pe

cu dcsovlrșire iii este și lată. 
Faptele pledează împotriva lui. 
Inlrr ni este foplv hem In 
primul Tind sacrilicml pe care, 
an de an, l-a făcut Maria pentru 
el, în< onjurindu-l vii <• dragos
te sinceră, rennnțînd rlc mult»’ 
otî chiar la posibilitatea de a 
se treia, in favoarea lui. Senti
mentele soliei nu au fost în
țelese d<- eălre 1 -:l, iar alunei 
cînd an apărut primele neînțe
legeri, s-n manifestat și egois
mul sofului ..ideal'. înapoiat de 
la băi. losif nu a venit cu mi
na goală. Din senzația ieftină 
pe care s fficut-O POSTSORI L. 
UNEI MOTO! ' i.TE CU A- 
TAS |rumplrală cu alte sacri
ficii, eu alic renunțări din par
tea soliei), cuceritorul de o 
clipă s-a ales cu o prietenă pe 
care s-n grăbit s-o aducă In pro
priul lui cămin Această priete-

n5 a drlcrminal-o pr Marin să 
pă;. i'<rsr-)> (tomi* >bul. să piere 
pentru un '•curt la pă
rinți l <iră rx upatir . Ann Ton.'i- 
srccii l-a urmat orbește pe Jci- 
sil Nag\, consimțind s.i toarne 
în paharul suferintrlm unei 
alte temei, ultimo pH.ilură tare 
a dus la de^trSnuHoa c rmplelă 
a familiei.

Ușurința solului >i. totodată, 
n toiului, este condamnabilă, 
i ..-hrielri trebuie să i se asigu
re un viitor fericit, lipsii de 
griji. E® trebuie, ra lo|i copiii 
de astăvl, si fie înronjiWRtă per
manent de draqoalea părinteas
că. Martorii ei, opinia publică, 
11 ac uză pe tatăl enotsl fol a?" 
cum o acuză și pe Ana T. — 
vil« i|ialtuista < are s-n strecura! 
va nn coșmar In viata Gnbrle- 
Irl.

i. mustata

INDIVID
l

ete am in care s-au 
in care 

uetazuri. 
lucrat mull limp in 

piDa inii-o 
zi cind duuiui erori pe care-1 
depunea acasă și la seiviciu 
- și-a ciratal urmările. Imbol- 

năvindu-se. cu ’ sistemul nervos 
zdruncinai, și-a pierdut capaci
tatea de muncă, iar comisia de 
expertiză a hotărît pensionarea 
ei. Era firesc ca in astfel de 
împrejurări, soțul să dovedeas
că compasiune pentru durerea 
îUllelească a tovarășei sale de 
viată, să îmbrace relațiile lor 
intime, lamiliale, înlr-o haina 
i omeniei, să devină un sprijin 
ival pentru soție, ajulind-o să 
treacă cu bine impasul suferin
ței. Cu multi afecțiune și tra
tament medical corespunzător, 
Maria or putea, cu siguranță, 
să-și recîștige capacitatea de 
muncă.

La Prepar at ia cărbunelui Lu- 
peni l-am întrebat pe losif Nagy 
■e l-a de'^’minal să Iacă acest 

pas- .
—EA m-a scos pe mine aia- 

EA esle cea care

I 
I 
I
I
1 
I 
I
I 
I
I
j ră dm casă. EA este cea care 

I a părăsii domiciliul conjugal. 
’ Am martori, am dovezi, am ar- 
[ qumeDle_. EA I Are oameni 
| sus-puși, <

................ ... n
I dintre cei doi soți, nu s-ar afla 
' liintă, SINGURA CARE 
I

. EA I Are
cu care mă presează...

Poate nu ne-am Fi ocupat de 
acest caz. dacă în noianul de 
argumente prezentate de fiecare

Despre 
UȘURINȚA 
unui soț, 
EGOISMUL
unui tată, 

o „vilegiaturistă“
și despre... 

GABRIELAr

mniiinn
PARAZITISMUL

SOCIAL
OPRIT ÎNAINTE DE A FI

. _ ■ _______________ __________________________

PREA TIRZIU
Florica Glava din Petroșani 
lămas văduvă - la 44 de ani.

pe potecile acestor ani tineri 
care nu se vor mai întoarce 
niciodată. La dosarul său, întoc
mii de organele de miliție, fi
gurează, printre alte piese, o 
legătură de 15 chei și șperaclu- 
ri i u care pătrundea In locuințe 
străine, de unde nu ieșea nici
odată cu mina goală. Parazit 
convins, leneș
Ștefan Glava va urma totuși un 
curs, în timpul căruia va in -. 5- 
ta. poale, chiar o meserie. Tim
pul nu-i trecut să-i mai vină 
mintea Ia cap, cum așteaptă 
mania de la el de atîlia ani.

Avram HOBAN 
căpitan de miliție

lei. Dar intr-un moment cînd 
gazda ieșise, hoțul i-a cotro
băit prin casă și i-a mai luat 
170 lei — ultimii bani. Cu banii 
excrocali, „omul de știință* 
Ștelan Glava a întreprins o că
lătorie de aventuri la Satu 
Mare.

Deocamdată, plnă aici se în
tinde biografia 
voinic, sănătos, < 
luiește munca, își 
rost tinerețea, își înjosește o 
mamă ce și-a sacrificat lotul 
pentru el. Acestea sînt studiile 
și cunoștințele lui Ștefan Glava. 
Acumulate in timpul furturilor, 
al petrecerilor, a) aventurilor a- 
moroase, al rătăcirilor fără rost

spunindu-i mamei că in februa
rie a.c. termină și, desigur, va 
fi cineva. De fapt, Ștefan Glava 
urma un curs. Un curs ai vie
ții searbăde, pleca do acasă di
mineața și se întorcea noaptea 
tîrziu, obosit ,de anturaje du
bioase nu de învățătură. Re
sursele materiale ale mamei 
nu-l mai satisfăceau. îi trebuiau 
bani mai multi. Cercul de prie
teni se lărgea, pretențiile creș
teau. Parazit pe spatele unei 
mame neputincioase, a ajuns s-o 
înjure, s-o lovească, s-o ame
nințe pentru a-i da bani. De 
unde să ia banii ? A fost nevoi
tă să se împrumute, pentru a-i 
cumpăra haine lui Don Juan, 
pentru ai da ..rația" de buzunar. 
Ștefan Glava a ajuns pîhă aco
lo îneît a furat de acasă pă
sări ' ‘ ’
aibă 
frîu.

In
cea
deștept. Pentru vecini, el era 
student în anul IV. înainte de 
cursuri ‘ ,? 2. Z '
străine", deoarece trecea drept 
„un mare poliglot". 12 limbi 
străine, se zicea ca ar cunoaște 
băiatul! Mai mult : corespon
dează cu străinătatea unde pu
blică și lucrări științifice". Și 
p'entru a-și convinge prietenii 
di? discuții despre personalita
tea; lui, si-a falsificat numele 
îp livretul militar. Din Glava 
Paul — Ștefan a devenit Glava- 
riis Paulian — Stefanov, iar 
numele răposatului tată l-a 
transformat din Filimon în Fl- 
limoni. Dar nimeni din jurul 
său nu s-a întrebat cînd și în 
ce împrejurări a ajuns Glava o 
asemenea personalitate, în vre
me ce mama sa umblă, bătrînă 
$i bolnavă, să împrumute bani 
pentru plăcerile fiului parazit, 

emilos și brutal, pe deasupra.
Masca acestui

tînăr a cărui viată se leagănă 
pe valuri Înspumate, care nu 
se glndeșlc decit la el și la 
ziua de azi, a fost dală la o 
parte. După ce a furat în re
petate rînduri bani de la veci
nul său Francisc Rudeanu, In 
locuința căruia pătrundea cu 
chei false, i-a venit o idee. Știa 
că mama sa are o cunoștință la 
Bretea Română, pe Catarina 
Vancea. Fănel a luat înfățișa
rea unui băiat cuminte și a ru
gat-o pe „tanti" Catarina, In 
numele maniei sale, să-i îm
prumute 2 000 de lei. Cunos- 
cînd-o pe Florica Glava ca c 
femeie cinstită, Catarina Vancea 
i-a împrumutat lui Fănel 1 500

a
Nu s-a recăsătorit. Avea un co
pil de 12 ani căruia trebuia 
să-i dea o educație, să-l lină 
la școală, să-l trimită ia o me
serie. L-a crescut cu greu. A rupt 
de la gură ultima bucală de 
pîine pentru ca Fănel să nu du
că lipsă de nimic. A terminat 7 
clase elementare copilul și s-a 
oprit aici. în vreme ce colegii 
lui urmau diferite școli profe
sionale, Fănel bătea străzile o- 
rașului. Se plimba visător, „spe- 
rînd să-și întreacă prietenii, să 
ajungă om de știință. Slăruin- 

I țele maniei sale de a-1 trimite 
la o școală, de a învăța o me
serie, s-au lovit ca de un zid 
puternic de refuzul copilului, 
de îndărătnicia lui.

Anii au trecut în goană. A

acestui lînăr 
care dispre- 

i uzează fără

și aventurier,

„preda lecții de limbi

FOILETON

pe care le-a vîndut ca să 
bani de petrecere și des-

medic. Cu 
că n-aveam

rnulte altele. Rău e că am re- 
nuntat si la ceea ce a existat

ochii vecinilor, Fănel tre- 
drept un băiat cumsecade,

copt, 
asia

la discufia 
nene și o 

numai alil.

creația 
cu mai 
muncim

bu
și-a

m-a rugat 
Și
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\ XRE MC) MARTORI. NICI 
DOVEZI, NICI OAMENI SUS- 
FUȘI. GAHKIEIA NACA n 

î vîrslă de 4 ani. a rămas piea 
de timpuriu lipsită de spriji
nul părintesc al tatălui.

— Cum s-a înlîmplat — l-am 
. . .7 - că nu

.... reușit să convinqeti orga
nele de judecată să vă acorde 
sarcina de a asigura creșterea fe
titei, deoarece dispuneți de mij- 

* mai mari decît

[— cum s-a înnnipia 
întrebat do Iosif Nagy 
ati reușit să convînq

I
t tijei, deoarece c 

toace materiale 
«■.Kn ?

I
I
I
I
I
I
[-□ dispus prima măsură : 

oărțirea apartamentului. N

I
I

soția ?
— Nici nu am insistat — a 

venit prompt si neașteptat răs
punsul. N-am insistat ca fetita 
<ă rămînă la mine.

Faptele petrecute, chiar dacă 
am lua în seamă unele argu
mente ale soțului, trădează lip
sa lui de responsabilitate fată 
de familie, fată de viitorul pro- 
nriei lui fiice. Cu prea multă 
ușurință Iosif Nagy a conside
rat încheiate socotelile cu fa
milia sa, din momentul în care, 
wclînd la organele de ordine, 

__  __ : îm
părțirea apartamentului. Negli- 
•indu-și îndatoririle majore ce 
1° are. solul (la nrima vedere 
face impresia soțului ideali 
vorbește respectuos, nu și-a 
bruscat solia niciodată, a uitat

în scurta lui trecere pe pă- 
mint. spunea un qinditor, fie
care om făurește un monu
ment. Acest monument e pro- 
p;ia lui personalitate. Dar, ce 
este personalitatea ? Neîndo
ios. e vorba de o noțiune com- 
p.exă, care definește omul 
in oralitatea însușirilor și 
funcțiilor lui. drept rezultat al 
dezvoltării sale ca ființă so
cială. In cadrul acestei dez
voltări. a multiplelor determi
nau ale omului, un rol pri
mordial il ocupă cultura, aai- 
cc. precum spunea S. M. Gi- 
roid:n, ceea ce reții după ce 
ai uitat tot ce ai învățat", 
ouică ceea ce conferă perso
nalității criteriile selective 
pentru evaluarea vaiorilor din 
v.ata de fiecare zi și în func
ție de acestea, determină in- 
codiarea compoitamentolă in 
mediul social, afirmarea sa. 
Pentru personalitatea omului 
nou. al societății socialiste, 
cuitura constituie un atribut 
fundamental, o condiție a rea
lizării sole. Formareo cultura
lă. imboqătireo profilului cul
tural este deci o cerință, un 
imoerotiv Dentru fiecare ins.

Cum se poate realiza a- 
ceasta cerință ?

întrebarea am adresat-o ai- 
tist. ■ plastic losif Teilmann. 
din Lupeni. personalitate mar 
canto a vieții culturol-artisti- 
ce din municipiul nostru un 
*m pasionat pentru apropie
rea de cultură, de valorile ei, 
o concetățenilor săi.

Prin strădanii. ambiții, 
n»-o răspuns interlocutorul Io 
întrebare, pentru formarea și 
oezvoltarea formației spiritua
le individuole a fiecărui om. 
Doi. de la început aș face o 
^ecizore. Uneori formația cul
turală a unui individ e greșit 
.nlei pretată : se confundă cu 
cunoștințele memorate din di
ferite domenii. După mine, 
cultura nu e altceva decit gri
ja, strădania permanentă a 
omului de a se făuri pe sine, 
de a-si foimo si dezvolta pro
pria personalitate.

- Vă referiți cu siguranță. 
Io volorile outentice aie cultu
rii. Or, in acest caz, intervine 
cerința de a se oferi oameni
lor ceea ce e intr-adevăr va
loros. formarea deprinderiloi 
lor de a avea contacte zilnice 
cu cultura.

- Poate mai mult : încura
jarea lor. Pentru că occesul 
Io adevărata cultură cere e- 
fort. Multi oameni mera Io 
film teatru, as zice, inconș
tienți de valoarea acestor mu-

nifestări pentru formarea per
sonalității lor. Mera să se dis
treze pur si simplu, nu din 
sete pentru un qen seu altul 
de artă. Se mulțumesc foarte 
multi — si acei care ar putea fa
ce mai mult — cu „urmărirea co
modă, in popuci de caso, a 
proaramelor televiziunii, evi- 
tînd „orice bătăi de cap". Or, 
asimilarea culturii pretinde 
moi mult si. nu in ultima ins
tanță. pasiune, dăruire pentru 
învinaerea obstacolelor înce
putului.

Cum cnreciati in acest

si o fost recunoscut, o dotă, 
la tradiții.

— Cum vă explicați această 
situație ?

- In orice caz, nu prin lip
să de condiții materiale.

IM.UII au nevul iu yuana. n 
venit vremea ca băiatul să ple
ce în armată. Afecțiunea ma-

mei a TcSmaș aceeași pentru 
odrasla sa. Din modesta pensie 
de 450 lei lunar îi trimitea în 
permanentă bani și pachete. Se 
gîndea și ea că, poate, după 

I armată, îi va veni „copilului* 
mințile la cap. în februarie 
1969, Ștefan Glava s-a lăsat la 
vatră. Flăcău chipeș, voinic, la 
22 de ani, de putea sparge 
mun|i. Mania l-a așteptat cu 
brațele deschise, că va veni 

1 și se va apuca de lu- 
..... să aibă și ea un sprijin 
la bătrînele. L-a îndemnat 'să 
se angajeze undeva, să mun
cească, să înve|e o meserie. Dar 
Fănel a găsit pe loc motivări : 
„Lasă mamă, nu-ți face griji I 
M-am înscris la un curs de spe
cializare de șase luni. După 
terminarea lui voi primi o func
ție de răspundere și voi fi ci
neva". Girbovită de ani și bol
navă, mama credea toate min
ciunile gogonate ale fiului. S-au 
scurs cele 6 luni. Fănel „și-a 
prelungit* cursul cu’ încă șase,

I băiatul
I cru, să

medici. Atunci mama 
mi-a tradus cuvintele 
medicului în limbajul 
meu și eu le-am res
pecta! întocmai. Și 
m-am lacul bine. Șt a 
cum sini bine. De a- 
ceea pori eu recunoș 
linjă medicilor. Parol I 
Eu nu-s ca adu. Păi, 
am văzul un pacient 
inir-un loc, la medic, 
a... Nu mă pol abjine 
să nu vă povestesc. 
Luafi, vă rog, cile un 
antinevralgic și ascul-

dusesem să-mi

— Ce vindecai, dom'
le? Nu mă vezi cum arăt? 
Ciubuc nu dau, să lie 
clar. Eu nu dau ciubuc 
nici Iu Irizer La aragaz 
dau că n-am încotro.

$i doctorul l-a luai 
l-a consultat. Tot așa 
ca pe mine lu hei luni. 
La-nlors pe toate părfi- 
le, că nu putea sta bi
ne pe una singură, l-a 
pus să zică 33 (a spus, 
dar a pus un hîc între 
cei doi 3), l-a sunat (a- 
vea un sunet de 
toi...), după care 
dat verdictul:

noastem un paradox.
de aproape un sfert de veac 
un teatru în Vale. Totuși, prie
tenii teatrului nostru sint prea 
putini. Nu o dată sălile de 
spectacole, cînd ne vizitează 
teatrul rămin aoale. De ce ? 
Cred că qustul pentru teatru, 
pentru artă in qeneral se ce
re dezvoltat din scoală. Nu 
aiunae să vorbești copiilor 
doar de existenta acestui tea
tru ci mai e necesar să le 
dezvoltăm draqostea, pasiuneq 
pentru acest qen de artă, să-i 
facem constienti de valoarea

sens evoluția austuriloi, 
preferințelor locuitorilor 
municipiul nostru ?

— Apreciez că această 
lutie e prea puțin resimțită.
Incontestabil există elemente 
promițătoare, urme ale acțiu
nilor de culturalizare. La qe- 
neral vorbind, insă, progresul 
e prea puțin evident.

— Ce aveți în vedere cînd 
faceți această afirmație ?

— Multe : sălile aproape 
aoale la spectacolele teatre
lor cu piese de valoare. Io 
concerte, la diferite expoziții 
de pictură - media atit de 
scăzută pe cop de locuitor a 
vinzărîi cărților si. in general, 
inexistenta unui puls intens, 
multilateral ol vierii sp: i'uole. 
As vrea să văd o mișcare 
teotrolă mai febrilă si, ceea 
ce e moi important, continuo, 
o formație sernisimfonică sau 
cel puțin un cvartet și multe.

niciodată, in ultimii 25 de ani 
s-au făcut investiții mari in 
scopul creării bazei materiale 
pentru culturalizarea maselor. 
Nu de instituții ducem lipsă. 
Există scoli de aito, cluburi se 
pre/intă spectacole. Se mani
festă in schimb prea putină 
strădanie din partea celor 
chemați să se ocupe de râs- 
pindirea culturii in masele 
larai. pentru atraqerea aces
tora la manifestațiile cultura
le. Pentru că, să nu uităm : 
un bloc poți ridica in 30 de 
zile dar să culturalizezi o ma
sa de oameni in aceeași pe
rioadă de timp e imposibil. E 
vorba doar de qenerații. Or, 
Io noi, prin fluctuația intensă 
de populație pe care au cunos
cut-o localitățile Văii Jiuiui, 
acest proces devine și mai 
complex, si mai pretențios. De 
unde ar trebui început ? Cred 
că din scoală chioi. recu-

pe caic o u>e teatrul in via
ta omului. Deci, școala, peda- 
aoqii, trebuie să facă mai 
mult pentru cultivarea aspira
țiilor, a interesului tineretului 
lată de valorile culturale.

- Dar acest interes se cere 
cultivat in continuare...

— Da. Si aici intervine ro
lul oamenilor de cultură pro- 
priu-zis, al activiștilor culturali, 
al creatorilor de artă. Am 
spus că accesul la cultură 
implică și obstacole, e ane
voios. mai ales pentru cei 
lipsiți de o cultură qenerolă. 
Dar chiar si pentru cei care 
au învins qreutătile începutu
lui, interesul, deprinderea de 
a se cultiva trebuie stimulată 
încontinuu. Altfel, intervine 
dezobisnuinta, abandonarea 
drumului spre frumos. Or, 
sinqură, bunăstarea materială 
nu va fi niciodată în măsură 
să asiaure fericirea, mulțumi-

rea sufletească spre care tin
de fiecare individ. O viață 
demnă, echilibrată, cere nea
părat și o boqăție spirituală. 
Această boqătie ți-o dă cul
tura. Deci, in descoperirea 
acestui adevăr ar trebui aju
tați mai mult oamenii. $i nu 
e areu. Cunosc foarte mulți 
oameni simpli, in fond, dar pa
sionați. devotați frumosului, 
căutători neosteniti ai valori
lor spirituale. Nu de mult, ca 
să dau un exemplu, mi-a ce
rut sprijinul un simplu mun
citor. întors dintr-o excursie 
făcută in Italia, în organizarea 
cîtorva proiecții de diafilme in 
cadrul clubului. Ce m-a sur
prins nespus de mult e faptul 
că fiind într-o tară străină, în 
loc să se zbată pentru diferite 
„rarități", omul si-a achizițio
nat o adevărată colecție de 
diafilme cu cele moi vestite 
opere de artă. Deci, cum 
mai spus, avem elemente 
votate frumosului, culturii, 
dezideratul e să-i facem 
toți oamenii să aspire la 
lorile civilizației. Pentru aceas
ta însă, toți artiștii plastici, 
dramatici, toți cei care lucrea
ză ne frontul culturii trebuie 
să fie mai mult în mijlocul 
oamenilor, să sprijine și să 
moulsioneze mișcarea de a- 
natori, să ușureze asimilarea 
alorilor de cultură de către 
i masă tot mai mare. Si încă 
eva. Oamenii caută modele. 

riecare îsi adaptează compor
tamentul. preferințele, mode
lelor ce i le oferă mediul în 
care trăiește. Aceasta e vala
bil și în privința culturalizării. 
Ce spun unii ? „Fac și eu ce 
face șeful". Deci, dacă șeful 
nu merae Io teatru, nu frec
ventează biblioteca, nu o va 
face nici subalternul. In con
cluzie șefii - si aici înțeleg 
toate cadrele de conducere, 
de la maiștri Io directori sau 
președinți de sindicat etc. prin 
exemplul ce-l oferă, constituie 
factori determinant! în apro
pierea oamenilor de manifes
tațiile culturale.

în fine, ceea ce ne rămine 
cJa făcut e să creăm in mi’îo- 
cul oamenilor un cult al fru
mosului, ci tot ceea ce e va
loros si înaintat In 
spirituale, să privim 
multă seriozitate, să 
cu competentă si pasiune pen
tru formarea unor oameni 
multilateral dezvoltați, inteli- 
genti si frumoși pe dinăuntru 
— asa cum o cere societatea 
de azi I

îmi amintesc destul 
de bine. Aveam numai 
trei luni. împlinite. E- 
ram mai voinic decit 
colegii mei de i îrslâ. 
Eu făceam mai mult 
sport. Țoală ziua dă
deam din miim și din 
picioare. Și acum dau. 
Din coaie. Azi, băiejir 
de virsta mea sini mai 
puternici. Ei n-au avut 
gripă cind au fost mici 
Eu am avut. Atunci, la 
respectabila etate de 
trei luni. Ce, boala te 
întreabă cljj ani ai ? 
Îmi pare tare rău. Cine 
n-a avut in viaja lui 
gripă nu știe. Vă/.in- 
du-mă cum mă zvîrco- 
lesc mama m-a dus i- 
mediat la 
leagănul, 
cărucior.

— E bai, doctore, i-a 
spus mama. Arde ca 
jarul. Nu știu, o ii gri
pă, o fi Hong-Kong. da 
ceva lot e. Consulla- 
ji-l, daji-i ceva!

Doctorul m-a privit 
binevoitor, 
să ies din scutece 
m-a luat la consultat. 
M-ci-nlors pe cealaltă 
parte, că eram într-o 
singură parte, m-a pus 
să zic 33 (eu nu știam 
să număr decîl pînă la 
32), m-a „sunat", apoi 
a decretat :

— A lost o gripă 
ușoară, dar nu mai e 
Duccji-1 acasă și daji-i 
doctoriile astea. Aveji 
grijă să nu iasă a Iară 
cu capul g<d, să nu bea 
altceva decit lapte și 
să nu turneze Snago\ 
că nu se găsesc.

Așa am și tăcut. Eu 
din copilărie am crezul 
în medici și Jn paznicii 
contractuali. Mai cred 
și acuma. Mai ales că 
de alunei nu m-am mai 
îmbolnăvit niciodată. 
A, am suleril pe la 6 
ani de o ureche, dar 
nu fusese boală, fusese 
urecheală. Trăsesem cu 
urechea 
dini re un 
tanti. Dar 
De atunci, de cind cu 
afurisita aia de gripă, 
îi ascult Întotdeauna pe

scot doi dinii că mă
seaua de minte mi-a 
căzut singură. Din gre
șeală, am nimerit în- 
h-un cabinet de inter
ne. ('ind am văzul ce 
se petrece acolo, am 
rămas ca la dentist. Că 
la dentist voiam să 
merg. Dialogul dint ie 
pacient și medic l-am 
înregistrat tără voia 
mea. Începea așa :

— Îs bolnav 
doctore. Gripa
ping-pong sau cum dra- 
cu ii zice mă omoară 
Uite aici certilicalul 
ăsta de boală. S-a gă 
lai. Certilicalul. docto 
re, nu gnoa. Gripa du
rează. Te rog, doctore, 
pune-i un prelungitei 
la certilicalul ăsta că 
nu mai pol

La intervale neregu
late (nu inlo'deauna in- 
lervalele-s regulate), 
pacientul da drumul u- 
nor hîc-uri scurte (țoa
le hic-urile sini scurte, 
dai lin).

— Să le consult, să 
vedem. Poale Le ai vin
decat. Dacă ai respec
tat prescripțiile medi-

— Dumneala nu mai 
ai nimic, omule, po(i 
merge la muncă.

— Ce vorbești dom’
le ? Păi acum <te unde 
vin ? Dumneata știi 
cile pahare am ridicat ? 
Elort nu glumă. îmi 
prelungești cer til icalut 
sau nu?

— Nu, nu pot. Am 
încălca amîndoi .egea. 
Eu aș da cerlrfical de 
incapacitate tempora
ră unui om sănătos, 
iar dumneata in loc să 
muncești, ai umbla prin 
circiumi.

La aceste cu\ inie, 
pacientul a urat loc. 
A scos din mmuscu/ui 
lui vocabular cete mm 
u/uale expresii pe li
nie de birjă și le-a lă
sat doctorului. In plus 
i-a lăsal și certilicalul 
medical nr. 16 460 se 
ria MM 111 insofil 
de cuvintele: „Folo- 
seșle-1 dumneata, poa 
le n-ai acasă". Apoi 
către mine •_ „Vezi, 
dom'le, cum se poartă 
medicii ășlia cu noi. 
bolnavii ? O să te con
vingi și dumneata ime
diat. Dar sd nu te iași.

Să-i iei tare. Așa cu 
mine. Uite, dumilale 
pot să-li spun că te 
cunosc: nu mai am 
nici pe dracu, da de ce 
să nu mai ar/, șt eu 
gazul cileva zile, 
dom' ie'? Citi no lac 7 
A, spune ?".

— Da' de unde zici 
că mă cunoș'i. nene? 
— l-am Întrebai.

— Păi nu ne-am in 
tilnil in magazinul ă- 
la ? Dumneata cereai 
becuri, iar eu fitil de 
3?

— A, du, da, da. 
Dumneata erai cel care 
cereai Util?

— Păi sine 
Eu in persoană.

— E clar. Am în/e- 
les. Nu mai aveai cu 
ce arde gazul...

— Asta-i. dom'le. Da' 
doctorii ăștia.. Parcă 
dau concediu din via 
fa lor. Ei vezi ?- D-aia 
nu-i pol șuieri.

Mă uitam așa la e 
L-aș li mincat nu alt-j 
Cu dinții ăștia doi pe 
care urma să ml-i scot, 
aș li făcut ultimul e 
lori. A plecat din ca
binet tunind și luige- 
rind.
M-am adunat puf in și 
mi-am făcut o socotea
lă in mine. In aseme 
nea cazuri totdeauna 
imr iac cile o soco 
leală. Le lac in mine 
că nu-mi place să in 
tru in alții. Da-n de 
alde ășlia toi aș intra

Dumitru GHEONEA

Eu am rămas.

P.S. Exceptînd 
le floricele sădite 
autor, care precis se 
vor prinde, intimpla 
rea este adevărată. S-a 
petrecut in ziua de 1 
ianuarie 1970 la poli
clinica Petroșani. Per
sonajele : medicul — 
Petru Turcu; pacientul 
turmentat Aure)
Marin, str. Doinei nr. 
I Petroșani ; roluri epi
sodice — Florica F 
nescu, asistentă de ca
binet și Gheorghe Mer
eu, oficiant sanitar.

. DUBEK
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h-lfli. care a caracterizat șl 
• ar «eterizează întreaga activita
te a partidului și guvernului 
român. (Aplauze puternice, pre- 
luniritc).

Pornind de la aceste consi- 
«h rente, in calitatea mea de co
mandant suprem atrag atenția 
asupra necesității de a ie lua 
tc.de măsurile pentru întărirea 
ccnlinuâ a capacității de luptă 
» forțelor noastre armate, pen
ii u dezvoltarea continuă a co- 
Jal’orârii cu armatele țârilor 
frățești din Tratatul do la Var- 
șev ia, cit și ale celorlalte țări 
■ocialistr. vâzind in aceasta in- 
dopiinirea hotăririlor partidului 
nostru. Putem spune, tovarăși, 
că armata noastră dispune de 
lot ceea ce este necesar pen- 
tru a-si îndeplini întotdeauna 
îndatoririle față dc popor, față 
de aliații și prietenii noștri din 
țările socialiste frățești, că ar
mata noastră va fi întotdeauna 
Ja postul său. Dacă va apare 
necesitatea, ca iși va face cu 
prisosință datoria. (Aplauze pu
ternice. prelungite).

Stimați tovarăși.

M-am referit mai pe larg la 
unele probleme privind ridica
rea capacității dc luptă a ar
matei noastre, deoarece trebuie 
ră veghem continuu ca milita
rii să dispună de condițiile și 
mijloacele necesare pentru a-și 
putea îndeplini îndatoririle ce 
țe revin. In preocupările noas
tre privind dezvoltarea con- 
rtrucției socialiste un loc im
portant îl ocupă și-l va ocupa, 
5t> continuare, înzestrarea 
dezvoltarea armatei.

Cunoașteți planul dc dezvol
tare a economiei pc 1970 — și 
aș dori să arăt, cu acest pri
lej. că realizarea lui a început 
In condiții pe care le-ași ca
racteriza ca foarte bune. Pe 
prima lună a acestui an rit
mul de creștere a producției 
industriale, față de ianuarie 
9969, este de 15,6 la sută un 
ritm deosebit de înalt: acesta 
e un început bun care demon
strează că dispunem dc sufi
ciente forțe și capacități de 
producție pentru ca planul pe 
»*»70 să poată fi nu numai rea
lizat. ci chiar depășit.

Tntre preocupările actuale ale 
partidului și statului nostru un 
loc important îl ocupă îmbună
tățirea conducerii activității so
ciale. Sînt în curs dc aplicare 
un șir de măsuri luate la sfîr- 
țilul anului trecut; se elaborea
ză o serie de alte hotăriri me
nite să asigure înfăputirea sar
cinii trasate de Congresul al 
X-lra. ca pină la finele acestui 
an. să generalizăm prevederile 
Conferinței Naționale a parti
dului cu privire la perfecțio
narea conducerii societății noas
tre socialiste.

t.n acest cadru ne preocupăm, 
':pă cum se știe, de o mai 
i?ună repartizare și folosire a 
forței de muncă de care dis
punem. Tn acest cincinal am 
abținut succese mari în poli
tica de repartizare judicioasă 
a forțelor de producție pe în
treg teritoriul țării; în ce pri
vește repartizarea forței de 
muncă, și îndeosebi a cadrelor 
de specialiști, n-am putea spu
ne că stăm chiar așa de bine. 
O serie de unități create în 
cursul acestor ani. atit unită
țile teritoriale-administrative ju
dețene, cit și unitățile produc
tive nu sint încadrate cu spe
cialiștii necesari, deși pe întrea
ga țară avem suficiente cadre 
pentru a putea asigura condu
cerea tuturor sectoarelor de ac
tivitate în condițiuni bune. Dar 
cadrele de specialiști sint con
centrate în cîteva centre mari, 
incepind cu Bucureștiul — și 
de aceea, pentru a asigura în
făptuirea hotăririlor Conferinței 
Naționale și zile Congresului al 
X-lca, este necesar să trecem 
cu hotărire la mai buna re
partizare și folosire a forțelor 
d-1 care dispunem.

Desigur, tovarăși, aplicarea a- 
cestor măsuri ridică un șir de 
probleme. Sînt oameni care stau 
dc ani de zile într-o localitate, 
unii și-au întemeiat acolo fa
milii și nu le vine desigur u- 
țor să se mute; dar dumnea
voastră, militarii, care de obi
cei vă mutați destul de des, 
știți că se pot găsi — și se gă
sesc pînă la urmă — soluții 
pentru a se realiza aceasta co
respunzător nevoilor societății 
Soc-cialiștilor care urmează să 
se transfere in alte localități 
trebuie să le creăm condiții 
bune, să le asigurăm locuință 
șj posibilitate de muncă, atit 
pentru ei cit și pentru fami
liile lor; de altfel in acest 
sens avem posibilități mai bu
ne ca în trecut și pentru ofițe
rii și subofițerii forțelor ar
mate. Deci, ințclcgind greutățile 
care se ridicș, și găsindu-le 
soluții, trebuie să realizăm și 
să aplicăm pînă ia capăt mă
surile stabilite: ele sînt o ne
cesitate pentru dezvoltarea ar
monioasă a tuturor zonelor ță
rii, pentru ridicarea nivelului 
economiei și culturii pe între
gul teritoriu al patriei.

Un alt grup de măsuri se 
referă la creșterea drepturilor 
și a răspunderii întreprinderi

lor și unităților social-adminis
trative in conducerea activității 
de construcție a societății so
cialiste. Sint. In pregătire un 
șir de măsuri in domeniu) lăr- 
girii în continuare a atribuții
lor unităților economice în con
ducerea economiei, inclusiv în 
comerțul exterior, in realizarea 
planului de investiții. In toate 
domeniile dc activitate. Aceste 
măsuri sint parte integrantă a 
programului nostru de făurire 
a societății socialisto multila
teral dezvoltate, care se ba
zează pe mobilizarea largă a 
inițiativei creatoare a oameni
lor muncii, pe participarea ne
mijlocită n celor ce muncesc 
la conducerea întregii activi
tăți sociale.

Avem în vedere în același 
timp, ca planul central de con
ducere al economici și a între
gii vieți sociale să funcționeze 
mai bine decit pină acum, să 
îmbinăm conducerea unitară, 
dintr-un centru unic a întregii 
activități, cu larga independen
ță și inițiativă a maselor popu
lare. In aceasta constă, de alt
fel. una din caracteristicile e- 
sențiale ale democrației socia
liste pe care o înfăptuim în 
țara noastră.

Dezvoltarea democrației so
cialiste. participarea tot mai 
largă a maselor de oameni ai 
muncii la conducerea întregii 
activități sociale, impun totoda
tă creșterea răspunderii fiecă
rui membru al societății în în
deplinirea atribuțiilor și sarci
nilor încredințate. Cu cit ci
neva ocupă în cadrul societății 
un rol de conducere maî însem
nat. cu atit crește răspunderea 
sa. cu alît se cerc ca el să nu 
precupețească nimic pentru în
deplinirea îndatoririlor încre
dințate dc popor. Astfel con
cepem noi înfăptuirea măsuri
lor de îmbunătățire a condu
cerii activității sociale, dezvol
tarea democrației socialiste, 
creșterea răspunderii fiecărui 
membru al societății pentru 
făurirea orinduirii noi, pentru 
victoria comunismului în patria 
noastră. (Vii aplauze).

Stimați tovarăși,

Da ți-mi voie să mă refer, pe 
scurt în continuare, la cîteva 
probleme internaționale, la po
litica externă a tarii noastre, 
care este parte inseparabilă a 
activității de construcție a so
cietății socialiste in România. 
După cum este cunoscut, în cen
trul acestei politici noi situăm 
colaborarea cu statele socialiste, 
considerind aceasta o cerință 
esențială atit pentru înfăptuirea 
cu succes a construcției socia
liste în țara noastră, cit și pen
tru afirmarea influenței socia
lismului în lume. In același timp, 
acționînd în spiritul politicii de 
coexistentă pașnică dintre state 
cu orinduiri sociale diferite, 
România dezvoltă larg relațiile 
de colaborare cu toate țările. 
La baza relațiilor cu alte state 
noi așezăm principiile — care 
capătă o importanță sporita în 
viata internațională și o adeziu
ne tot mai largă din partea po
poarelor — ale respectării in
dependenței și suveranității na
ționale. egalității în drepturi, 
avantajului reciproc, respectării 
dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî dezvoltarea corespunzător 
voinței sale, fără nici un ames
tec din afară.

în activitatea internațională 
noi pornim de la principiul că 
astăzi, mai mult ca oricînd, a- 
sigurarea securității și păcii fie
cărui popor, a întregii lumi, este 
slrîns legată de participarea 

activă la rezolvarea probleme
lor internaționale a tuturor sta
telor — fie ele mari, mici sau 
mijlocii. Nici un popor, nici o 
națiune care dorește să asigu
re pe planeta noastră relații de 
colaborarea și bună înțelegere 
nu poate rămîne departe de 
lupta generală pentru înfăptui
rea păcii mondiale.

O problemă deosebit de im
portantă, care preocupă în ul
timul timp partidul nostru este 
problema securității în Europa. 
Cunoașteți propunerile făcute 
în acest sens de țările socialis
te, și nu mă voi referi la ele. 
Subliniez însă că propunerile 
pentru o conferință in problema 
securității europene au fost pri
mite cu viu interes de toate po
poarele de pe continent, de 
cercuri largi ale opiniei publice 
și. într-o formă sau alta, ele au 
găsit adeziunea guvernelor din 
aproape toate statele din Eu
ropa.

De aceea, noi apreciem că 
sint condiții prielnice pentru a 
se acționa cu mai multă fer
mitate și pentru a se ajunge 
la organizarea acestei conferin
țe care — deși nu-și propune 
și nu va putea rezolva toate 
problemele din Europa — ar 
avea o mare însemnătate pentru 
crearea premiselor de soluțio
nare a o serie de probleme li
tigioase, pentru așezarea relați
ilor dintre țările europene pe 
principii noi, pentru dezvolta
rea încrederii și colaborării în
tre ele.

După cum știți, o problemă 
deosebită a securității europene 
a reprezentat-o și o reprezintă 
problema germană. Noi apre
ciem că schimbările care au a- 
vut loc în Europa, inclusiv 
schimbările care s-au produs in 
Republica Federală a Germaniei 
și îndeosebi constituirea guver
nului Erandt-Scheel£ oglindesc 

deplasări pozjlive In opinia pu
blică, creează, condiții pentru 
b se aborda Intr-un spirit mai 
realist m castă problemă. De 
aceea, noi am salutat tralalixe- 
le care au loc sau urmează să 
aibă loc Intre unele țări socia
liste -i R. F a Germaniei, schim
bul de scrisori dintre guver
nul Republicii Democrate Ger
mane și guvernul R. F. a Ger
maniei în vederea organizării 
unor discuții care să ducă la 
recunoașterea R.D.G. Noi apre
ciem câ drumul tratativelor și 
discuțiilor este in momentul de 
față singurul drum rezonabil 
pe care se poate ajunge la so
luționarea problemelor litigioa
se, foarte complicate.

Ne pronunțăm constant pen
tru recunoașterea Republicii De
mocrate Germane de către toate 
statele, pentru participarea am
belor state germane la rezolva 
rea problemelor europene, pen
tru recunoașterea frontierei 
Oder-Ncisse; consideram că 
toate acestea deschid căile pen
tru noi pași spre îmbunătățirea 
relațiilor in Europa, spre întă
rirea securității pe continent.

Ne provoacă o deosebita în
grijorare agravarea situației din 
Orientul Mijlociu ca urmare a 
intensificării acțiunilor milita
re. Am afirmat, nu o dată — 
și dorim să afirmăm și acum — 
că nu se pot rezolva probleme
le litigioase dintre state pe ca
lea armelor, că este necesar ca 
aceste probleme — și deci și 
cele dintre statele Orientului A- 
propial să fie soluționate pe 
cale pașnică, politică. Conside
răm că rezoluția Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967, 
oferă o bază pentru rezolvarea 
problemelor din Orientul Mij
lociu, că. în spiritul acestei re
zoluții, este necesar să se re
tragă ncîntîrziat trupele israe- 
liene din teritoriile arabe ocu
pate, să se ajungă la recunoaș
terea și asigurarea integrității 
teritoriale și a independenței 
fiecărui stat, la instaurarea pă
cii in această zonă a lumii. Este 
necesar, de asemenea, să se 
pună capăt de îndată oricăror 
acțiuni militare, care nu pol 
decît să agraveze încordarea 
din această regiune. Trebuie să 
spunem tovarăși că încordarea, 
acțiunile militare nu servesc 
deloc popoarelor din Orientul 
Mijlociu, ci numai cercurilor 
imperialiste dornice de a-și re- 
instaura dominația în această 
parte a globului.

De asemenea, considerăm că 
trebuie intensificată activitatea 
pentru a determina Statele Uni
te să înceteze războiul din 
Vietnam, să-și retragă trupele 
lăsind astfel poporul vietnamez 
să-și rezolve singur problemele, 
fără nici un amestec din afară.

Constituie o caracteristică a 
situației internaționale de astăzi 
intensificarea luptei popoarelor 
împotriva dominației imperialis
te. pentru cucerirea sau apăra
rea independentei naționale. Sînt 
ilustrative în această privință o 
serie de evenimente recente 
dintr-un șir de țări ale Ameri- 
cii Latine, Africii și Asiei, unde 
forțele populare se ridică tot 
mai hotărîl împotriva dominației 
coloniale sau neocoloniale, iși 
afirmă viguros voința de a dis
pune singure de destinele lor, 
de a se elibera de jugul imperia
list. In aceste condiții este cu 
alît mai necesară intensificarea 
luptei antiimperialiste; sporesc 
posibilitățile frontului antiimpe
rialist de a obține noi succese 
în înfăptuirea păcii în lume, 
de a zădărnici acțiunile agre
sive ale imperialismului.

O problemă deosebit de im
portantă care preocupă de mult 
timp omenirea și care devine 
din ce în ce mai actuală, este 
problema dezarmării generale. 
Se discută de multă vreme des
pre aceasta ; de mult timp func
ționează un comitet de dezar
mare Ia Geneva, dar în vreme 
ce la Geneva au loc discuții 
despre dezarmare, cursa înar
mărilor continuă, cresc bugetele 
militare, cheltuielile pentru 
înarmare depășind anul trecut 
peste 200 de miliarde de dolari. 
Este de înțeles tovarăși, că a- 
ceste cheltuieli reprezintă o grea 
povară pentru toate popoarele, 
— și trebuie să spun că aceas
ta ne impune și nouă eforturi 
mari; nu este posibil ca inten
sificarea înarmărilor să nu se 
resimtă asupra condițiilor de 
viață generale ale oamenilor 

și nici România nu poate fa
ce excepție în această privință ; 
și ea este obligată să aloce o 
parte mai mare din venitul na
țional pentru înzestrarea arma
tei. De aceea, noi sînlem vital 
interesați In realizarea unor 
progrese concrete în direcția 
dezarmării generale. Apreciem, 
tovarăși, că esle necesar să 
se acționeze cu mai multă inten
sitate, ca toate popoarele să-șl 
ridice cu mai multă hotărire 
glasul, să oblige guvernele să 
treacă în mod concret la reali
zarea dezarmării generale, 
și in primul rind a de
zarmării atomice. România 
apreciază că este necesar 
să se acționeze hotărîl pentru 
a se obține succese concrete, fie 
cit de mici la început, pe calea 
opririi cursei înarmării, a trece
rii practice la dezarmarea ge
nerală.

In spiritul principiilor politicii 
noastre internaționaliste, de co
laborare cu toate partidele co
muniste și muncitorești, cu toa
te forțele antiimperialiste, ne 
preocupă în mod deosebit căile 
pentru restabilirea și întărirea 
Unității mișcării comuniste șl 
muncitorești, pentru instaurarea 
între partidele comuniste ji 

innn< iloreșli a unor relații de 
solidaritate bazalt* pe încrede
re ?i respect reciproc, pc ne
amestec Iii treburile interne. 
Considerăm ca problema unită
ții mișcării comuniste și mun- 
c iloreșli este o problemă dc 
prim ordin pentru triumful lup
tei antiimperialiste, penii u 
pace, pentru dezvoltarea socia
lismului în hune. Realizarea 
unității mișcării comuniste pre
supune In primul rînd întărirea 
unității și creșterea forței fie*- 
cărui partid comunist și mun
citoresc; în acest spirit acțio
năm in relațiile noastre cu 
toate partidele comuniste și 
muncitorești.
Avem deplina convingere că in 
mișcarea comunistă și muncito
rească partidele vor restabili 
unitatea nouă între ele, uni
tate care să asigure dezvolta
rea fiecărui partid și, in ace
lași timp, întărirea colaborării 
lor internaționaliști*. (Aplauze 
prelungite).

Pornind dc la răspunderea 
față de propriul nostru popor, 
față dc popoarele din alte țări 
socialiste, față de mișcarea co
munistă și muncitorească, față 
de forțele antiimperialiste. Par
tidul Comunist Român și gu
vernul țării vor milita și in 
viitor pentru unitatea țărilor 
socialiste, a mișcării comuniste, 
pentru dezvoltarea colaborării 
cu toate popoarele, pentru în
tărirea unității tuturor forțelor 
antiimperialiste, pentru trium
ful politicii de securitate și 
pace în lume. Noi vedem în a- 
ceasta calea spre dezvoltarea și 
înflorirea fiecărei națiuni, spre 
triumful socialismului pe plan 
mondial. Avem deplina încre
dere in capacitatea de luptă a 
forțelor înaintate ale omenirii 
și sintem convinși că, peste 
greutățile de astăzi, ele vor 
ști să -cționeze tot mai unite, 
să asigure victoria în lume a 
păcii și socialismului. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Stimați tovarăși,

După cum ați văzut, în anul 
de instrucție care va începe în 
curînd vă revin sarcini mari; 
ele au fost expuse cu claritate 
— și consider că există toate 
premisele pentru a le putea 
realiza in bune condițiuni. Do
resc să atrag totddată atenția 
asupra faptului de a avea in 
vedere că și în anul acesta — 
probabil și în anii viitori — va 
trebui să împletiți aceste sar
cini cu activitatea de construc
ție socialistă, cu munca pe șan
tiere. De altfel, tovarăși mi se 
pare că ar fi chiar plicticos să 
vă ocupați toată ziua numai 
cu instrucția ! Activitatea pe 
șantiere este, ca să spun așa, 
o diversificare a preocupări
lor. (Animație, aplauze). Avea 
dreptate Lenin cind spunea că 
poporul trebuie să împletească 
pregătirea pentru apărare cu 
munca practică. Este util și 
chiar necesar de a îmbina pre
gătirea de luptă a militarilor 
noștri cu participarea la acti
vitatea de construcție: va tre
bui însă ca această îmbinare 
să fie organizată mai bine, mai 
temeinic. Aș sugera să se tri
mită pe șantiere unități orga
nizate care, paralel cu munca 
de construcție, să execute și 
acțiuni de pregătire militară. 
Totodată trebuie să avem în 
vedere să nu se risipească for
țele. ci să fie concentrate pe 
șantierele mai mari unde exis
tă condiții ca unitățile militare 
să poată acționa ca unități or
ganizate: atunci vom putea. în- 
tr-adevăr, asigura îmbinarea 
activității de pregătire milita
ră, de instrucție, cu participa
rea la munca de construcție 
socialistă. Este limpede, tova
răși — de altfel mai mul ți 
vorbitori au subliniat aici a- 
cest lucru — că, pentru a li
chida rămînerea în urmă de 
la care a pornit țara noastră, 
pentru a făuri socialismul și a 
asigura poporului un nivel de 
viață ridicat, trebuie ca toți să 
depună eforturi neobosite. De 
aceea nu n<* gîndim să res- 
trîngem, ci, dimpotrivă, să in
tensificăm participarea unități
lor militare la munca întregu
lui popor. Sînt convins câ dum
neavoastră înțelegeți bine a- 
ceastă necesitate, că toate uni
tățile militare vor înțelege și 
vor răspunde acestei chemări 
a partidului, acestui apel al 
meu, în calitate de comandant 
suprem al armatei. (Aplauze 
prelungite).

Ne exprimăm deplina convin
gere că toți ofițerii, subofițerii, 
militarii forțelor noastre armate 
vor înfăptui fără preget sarci
nile ce le revin în toate do
meniile de activitate, vor fi în 
orice moment gata să-și înde
plinească îndatoririle față de 
patrie, față de popor, față de 
aliații noștri din Tratatul de la 
Varșovia, față de celelalte țări 
socialiste. (Aplauze puternice, 
prelungite).

In încheiere vă adresez dum
neavoastră. tuturor militarilor 
forțelor armate, urări de sănă
tate, de noi succese. Multă fe
ricire. tovarăși ! (Aplauze puter
nice, prelungite; în picioare, a- 
sistența aplaudă, ovaționează 
îndelung pentru partid, pentru 
Comitetul său Central, pentru 
Republica Socialistă România; 
se scandează „Ceaușescu" — 
„Ceaujescu 1" UP.C.R. — P.C.R." I
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tăți care au plan propriu dc 
cercetare științifică.

Introducerea noului sistem d<* 
salarizare și majorarea salari
ilor vor Constitui pentru per 
sonalul din unitățile de corec
tare științifică un puternic sti
mulent pentru mobilizarea și 
orientarea întregului potențial 
dc ccrcclare științifică spre re
zolvarea problemelor majore 
ale economici naționale, în ve
derea îndeplinirii și depășirii 
sarcinilor de plan, a înfăptui
rii programului trasat d’o ce) 
dc-al X-lea Congres a) parti
dului privind creșterea în ritm 
susținut a forțelor dc producție 
ale țării și ridicarea nivelului 
material și cultural al poporu
lui-

★
Tot cu începere de la 1 fc- 

Miriiarie 1970. printr-o hotărire 
a Consiliului dc Miniștri a fost 
aprobată experimentarea nou
lui sistem de salarizare și ma
jorare i salariilor personalu
lui din organizațiile dc proiec
tare.

Conform prevederilor holărî- 
rii, salariile lucrătorilor din 
organizațiile dc nroiectare se 
majorează în medic cu 9.3 la 
sută: împreună cu majorarea 
salariilor mici, făcută anterior, 
se asigură o creștere totală de
II, 1 la sută. Dc această majo
rare beneficiază circa 43 000 de 
salariați. ale căror cîștiguri a- 
nuale vor fi mai mari cu apro
ximativ 80 milioane lei, față 
dc cele realizate înainte de 1 
august 1967.

Potrivit principiilor noului 
sistem de salarizare, adaptate 
la specificul acestei activități, 
personalul de proiectare și cei
lalți salariați din acest dome
niu sînt încadrați pe funcții 
cu gradații, beneficiază de spor 
pentru vechime neîntreruptă în 
aceeași unitate, do gratificați! 
și de alte stimulente.

Ca și în cercetarea științi
fică, și în domeniul proiectării 
se prevăd 4 grade profesio
nale pentru proectanții cu stu
dii superioare — inginer (arhi
tect) proiectant, inginer (arhi
tect) proiectant nrincipal gradul
III. II și T.

Salariile tarifare aprobate a- 
sigură o mai bună corelare cu 
cele ale unor funcții comparabi
le ca pregătire și atribuții din 
alte ramuri economice și din 
cercetarea științifică. Acordarea 
salariilor esle direct legată de

SÎMBÂTÂ 7 FEBRUARIE

PROGRAMUL I :

5,05—6,00 Muzica dimineții; 
6,05—9,30 Muzică și actuali
tăți; 9,30 Miorița; 10,30 Din 
țările socialiste; 12,00 Recital 
de operă; 12,30 Intilnire cu 
melodia populară și interpre
tul preferat; 13,00 Radiojur
nal: 13.22 Muzică ușoară;
13.30 Atențiune, șoferi ! Aten
țiune pietoni...; 13,45 Radio 
publicitate; 14,00 Caleidoscop 
muzical: 14,40 Muzică popu
lară; 15,00 De la 3 la 7 — 
emisiune de divertisment 
muzical: 16,00 Radiojurnal; 
19,00; Gazeta radio; 19,30 
Săptămîna unui meloman; 
20,05 — 365 de cintece; 20,20 
Argheziană; 20,25 Zece melo
dii preferate; 21,00 In jurul 
globului: 21,30 Moment poe
tic; 21.35 Solistul serii — Prof. Ironim MUNTEANU

VINERI 13 FEBRUARIE
17,00

17,20

17,40

MIERCURI 11 FEBRUARIE 18,00
18,00

18,25

18.5018,30

LUNI 9 FEBRUARIE

10,45

23.00

JOI 12 FEBRUARIE
E.

de

MARTI 10 FEBRUARIE

19,00
19.15

20,45
22,20
22,30

Comorile Bă- 
O emisiune

pen-
llneretul șco-

s

pentrupentru 
zilele de
8-14

februarie
DUMINICĂ 8 FEBRUARIE

Deschiderea emisiunii. 
Consultații pentru elevi. 
Probleme de matematică 
pentru anul I al liceelor 
de specialitate.
Matineu duminical 
tru copii și 
Iar.
Ora salului, 
răganului. 
despre Împlinirile și pro
iectele gospodarilor din 
șalele cimpiei ialomifene. 
Concert simfonic. Orches
tra de cameră din Mun- 
chen.
De strajă patriei. 
Emisiune In limba 
ghiară. 

calitatea lucrărilor, de realiza
rea lor în termen, de îndeplini
rea sarcinilor unității pe an
samblu și ale fiecărui salariat 
în parte.

In scopul cointeresării protes
tanților In elaborarea unul vo
lum sporii de proiecte, se pre
vede ca în activitatea dc pro
iectare, să sc utilizeze, după 
coz, atit forma dc salari/aro In 
acord, cîl și cea în regie, In 
funcție dc condițiile specifice 
ale fiecărei lucrări. Alegerea 
ceh i mai potrivite forme dc sa
larizare esle de competența 
conducerii organizației de pro
iectare.

Pentru stimularea personalu
lui de proiectare In căutarea 
și adoptarea unor soluții care 
să ducă la reducerea costului 
investițiilor, la realizarea unor 
Indicatori lehniro-eronomid su
periori și a unei cficicnțe spo
ri le. holărirea prevede dreptul 
acestora de a beneficia de re
compense din economiile ce se 
realizează pe aceste căi. Dp 
asemenea, sc prevede stimula
rea personalului de proiectare 
pentru folosirea pc* scară largă 
a proiectelor tip și refolosibilc, 
care, duc la scurtarea duratei 
de elaborare a documentațiilor 
tehnice. Se mai pol acorda re
compense dintr-un fond special 
constituit și pentru proiectele 
care se evidențiază prin solu
ția generală și soluțiile construc
tive alese, pentru lucrări cum 
sînt ; sistematizările urbane sl 
teritoriale, construcțiile social* 
cullurale, lucrările de artă, ma- 
șinile-unelte și utilajele cu ca
racteristici superioare.

Introducerea noului sistem de 
salarizare și majorare a sala
riilor vor contribui la mobiliza
rea eforturilor și capacităților 
luțuror proieclanților în obține
rea unor indicatori tchnico-eco- 
nomici superiori la obiectivele 
proiectate, pentru introducerea 
unor tehnologii sau a unor ma
teriale noi care să ducă la re
ducerea prețului dc cost al pro
duselor. adoptarea unor soluții 
menite să asigure scurtarea du
ratei de. elaborare a' proiecte
lor și a termenului de punere 
In funcțiune a investițiilor, con
comitent cu Îmbunătățirea cali
tății și reducerea costului aces
tora.

Noul sistem de salarizare și 
majorare a salariilor in aceste 
două sectoare importante de 
activitate vor stimula creșterea 
contribuției cercetătorilor și
proiectanțiloT la efortul general 
al întregului popor pentru ridi
carea României pe noi culmi ale 
civilizației si progresului.

(Agerpres)

Donovan; 22.00 Radiojurnal. 
[Buletin meteorologic: 22,20 
Sport: 22,30 Muzică de dans: 
23,00 Expres melodii; 0,03— 
6,00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :~

6,00 Program muzical de 
dimineață; 7,00 Radiojurnal;
7,10 Program muzical dc di
mineață (continuare); 8,10 
Tot înainte; 10,05 Antena ti
neretului; 10,30 Cîntă Dorina 
Drăghici și Alin Noreanu; 
11.00 Selecțiuni din operete;
11,20 Melodii lăutărești; 11.30 
Muzică ușoară; 12,15 Concert 
de prînz; 13,30 Pagini alese 
din opere; 14.03 Formații vo- 
cal-instrumentale de muzică 
ușoară; 14,30 Muzică de pro
menadă; 15,00 Viața de con
cert a Capitalei; 15,35 Mu
zică populară; 16,00 Radio
jurnal; 17,05 Antena tinere
tului; 17,20 Cîntă Maria Bu- 
taciu: 17,35 Teatru serial t 
„.Anul 1918“ de Alexei Tols
toi: 18,00 Varietăți muzicale;
18,30 Odă limbii române; 
19,00 Varietăți muzicale — 
continuare.

13,35 Închiderea emisiunii 
dimineajă.

16,30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. Film serial 
— Rrul întunecat (IV).

17,00 Campionatul european de 
patinaj artistic: Proba de 
figuri libere bărbați. 
Transmisiune de la Lenin
grad.

18,00 Realitatea ilustrată.
19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Noută(i cinematogralice.
19,40 Rapsodia română.
20,00 Varietăți cu public.
22,15 Telejurnalul de noapte. 

Telesport — Cupa Mon
dială — Fotbal 1970 (gru
pa a lll-a).

23,00 închiderea emisiunii.

Deschiderea emisiunii.
Confruntări — emisiune 
pentru tineret: Pro sau 
contra — pe marginea u- 
nei intenții de divorf. 
Scena.
Muzică populară româ
nească interpretată de Ana 
Pacatiuș.
Telejurnalul de scară. 
Actualitatea In economie.

19,35 Schije de portret.
19.50 Reflector.
20,00 Roman foileton : Mindrie 

și prejudecată (II).
20.30 Steaua fără nume.
21.30 Agenda politică.
21,40 intermezzo coregrafic.
21.50 Telejurnalul de noapte.
22,00 Campionatul european 

patinaj artistic: demons
trațiile medaliatilor. Trans
misiune de la Leningrad.

18,OU Deschiderea emisiunii. l u
mea copiilor: Năzdrăvă
niile lui Păcală (U). Pre
zintă Teatrul pentru copii 
Ion Creangă".

18,30 Cu ansamblul „Ciccirlia" 
pe meridianele lumii (ln- 
terviziune).

19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 La volan — emisiune pen-

Vineri 6 februarie

17,00 Deschiderea emisiunii. 
Consultații pcnlru elevi.

17,40 Tclccinema pentru co
pii ; Cetăți feudale pe 
teritoriul patriei noastre 
(istorie clasa a VIII o - 
a Xll-a).

18,00 Lumea copiilor.
18.25 Actualitatea In econo

mie. „Contractul In ac
țiune*.

Olimpiada 
elevilor

Numele ne-ar puica duce cu 
girului la pasionantele întreceri 
sportive ale tinerilor. Nu este 
vorba insă de olimpiada alba, 
nici de întrecerile tinerelor mlă- 
dițe cu metrii, secundele sau 
kilogramele.

Târimul competiției s-a stră
mutat in spini. S-a încetățenit 
în învațămint o generoasa con
fruntare spirituala, intre cei 
mai tineri intelectuali, entu
ziaști căutători, însetați dc cu
noștințele necesare ca apa și 
serul, formării multilaterale.

Olimpiada liceenilor esle o 
confruntare tradițională, o com
petiție care aduna an de an, In 
limitele celui mai nobil fair 
play pe visători și pc tineri cu
getători, in sălile de clasă In 
lupta pentru biruirea muzei sau 
a complicatelor ecuații și for
mule exprimind esențe și ade
văruri.

Tălmăcită în termenii compe
tiției pentru calitate care ani

mă Întreaga realitate actuală, 
olimpiada liceenilor poartă In 
sine semnificația eforturilor spre 
perfecționare, spre multilatera
litate, de care e stăpînită ge
nerația tînără.

Cu gîndul la spiritul olimpic 
sportiv, Înregistram cu satisfac
ție cîștigurile enorme ale olim
piadei spirituale, triumful ideii 
de bine, frumos și adevăr, afir
marea idealurilor, năzuințelor 
lucide, cenzurate de efort. și .ac
tivitate.

Olimpiada liceeană însemnea
ză in primul rînd o sărbătoare 
a minții și sufletului tînăr, afir- 
mindu-și liber cuceririle unei 
pasiuni tenace, migălos culti
vată, îndelung alimentată din 
muncă spre potolirea setei de 
cunoștințe, a curiozității ado
lescenților.

Însemnează formarea deprin
derii de muncă ordonată, chib
zuită, avînd ca pretext teme sin- 
tetizînd ceea ce a fost anterior 
asimilat. însemnează crearea at
mosferei de concurs la care e 
viitoare admitere ne obligă.

Introdusă cu ani multi în ur
mă, olimpiada liceenilor în do
meniul intelectual esle însoțită 
de spiritul sănătos de emulație, 
confruntarea aducind așteptate 
confirmări, ierarhizînd just ti
nere valori, stabilind o scară 
e acestora, consemnînd public, 
materialul uman de care se dis
pune în aceste adevărate labo
ratoare ale înțelepciunii și en-

tru conducătorii auto.
Ce știm și ce nu știm des
pre om ? Bălrinefea, o gre
șeală biologică ?
Reflector.
Seară de teatru: Tache, 
lanke și Cadir, de V. I. 
Popa.
Telejurnalul de noapte.

22,10 Teleglob — Danemarca.
22,35 Muzicorama TV.

Deschiderea emisiunii. 
Ex-Terra “70. Emisiune- 
concurs pcnlru pionieri și 
școlari ■, Robotul XY-001. 
Soli ai artei populare. 
Ansamblul „Nicolae Băl- 
cescu" din Craiova. 
Telejurnalul de seară. 
Actualitatea rn economie.

19,00
19.20
19,30 Fantezie și ritm.
19,50 Reporlaj-anchetâ. De ce 

ați fost împotrivă 7 Emi
siune despre inovații și 
inovatori.

20.20 Tele-cinemateca — Min
ciuna — cu Belle Davis.

22,10 Telejurnalul de noapte.
22.20 Salonul literar al Televi

ziunii — Amfitrion: Tibe- 
riu Ulan.

23,00 închiderea emisiunii.

17.30 Deschiderea emisiunii, 
misiune in limba maghia
ră.

18,05 Fitm serial ; Aventură In 
munți (XI).

18,35 Mult e dulce și Inimoa
să.

19,00 Tele tumulul de seară.
19,20 Muzică populară.
19.30 Știinfa și produc (ia. Ecua

țiile cer transferul.
20.00 Rclleclor.
20.10 Seară dc teatru TV. : Un 

nasture sau absolutul, de 
Radu Casașu.

21.10 Avanpremieră.
21,55 Telejurnalul de noapte.
22,05 Muzică ușoară teme

folclorice.
22.30 Actualități literare.
22,43 Închiderea emisiunii. '

18.45 Muzica populara la ce
rerea telespectatorilor.

19,00 Telejurnalul de seară.
19,20 Reflector,
19,.10 Mal aveți o întrebare?

— emisiune de cultură
științifică. „Piese de
schimb pentru organis
mul uman".

20.45 Muzică ușoară pe 16 
mm.

21,15 Cadran — emisiune de 
actualitate internaționa
la.

21.45 Telejurnalul de noapte.
21,55 Campionatul european 

de patinaj artistic. Pro
ba de figuri libere fe
mei. Transmisiune de la 
Leningrad.

22,30 închiderea emisiunii.

luziasmului juvenil. Indicatori 
ai eforturilor, ogliDda a dispo
nibilităților spirituale inîr-o 
școală, rezultatele din ac - e 
competiții sini concomitent do
vezi ale caracterului muncii ins
tructive depuse la catedra.

Au trecut cîteva zile de . ,»d 
"s-au consumat emoțiile dc ia 
ultimele două probe — fizica și 
chimia - din cadrul olimpian i 
școlare, faza pe localitate, a»>ul 
acesta eșalonată in trei dumi
nici consecutive (18 I. romană, 
25 I. matematică >1 I II. fizică- 
chimie).

Rezultatele, acum in totalita
te cunoscute și îndelung comen
tate, pot face obiectul unui ș> uri 
bilanț cu concluziile ce se im
pun evidențiate. La cele patru 
discipline înscrise in confrun
tarea olimpică (română, mate
matică, fizică, chimie) au par
ticipai 161 dc elevi ai liceului 
de cultură generală din Petro
șani. 50 diotre aceștia și-au asi

gurat dreptul de a-și confrunta 
competența în faza superioară, 
cea județeană.

Cei 50 cîștigători ai etapei lo
cale și 24 menționați, reprezen- 
lind un procent de 28 la șută 
din numărul total al elevilor li
ceului, compun o forță activă, 
conștientă, meritînd, toate apre
cierile.

Dintr-o suită de 50 cîștigă- 
lori, demni de menționat în mod 
deosebit prin maniera in care 
s-au impus, prin temeinicia cu
noștințelor, prin profunzimea 
gîndirii, prin maturitatea deprin
derii de muncă ordonată, prin- 
tr-o impresionantă perseveren
ță : Lascu Ion, Rusu Maria, cla
sa a Xl-I-a, literatura română ; 
Ioniță Sorin, Duda Iordan, cla>a 
a Xl-a la matematică; Șiclov >n 
C., clasa a IX-a la matemah ă 
și chimie; Ionită Marian, cla
sa a IX-a, Piticaș Gabriel, lo- 
nescu lise, clasa a Xl-a și Var
ga Jana, clasa a Xll-a la chimie, 
au obținut punctaj maxim.

Emoțiile în premieră s-au 
consumat. O nouă confruntare 
îl așteaptă acum pe cei 50 cîș
tigători ai fazei pe localitate, 
faza județeană, eșalonată din 15 
februarie 1970 in alte trei săp- 
lămîni.

Înconjurați de solicitudine, 
proaspeții laureați au toate șan
sele de a obține frumoase îz- 
bînzi și în etapa următoare a 
competiției spirituale.

Deschiderea emisiunii. 
Consultații pentru elevi — 
Matematică (clasa a XII- 
a). Tema: Probleme reca
pitulative.
Fizică (clasa a Vlll-a) 
Tema ; Electromagnetism. 
Telecinema pentru școlari: 
Produși obfinufi din aceti- 
lenă (Chimie — clasa a 
Xl-a).
Lumea copiilor. Mihaela 
și vizita rinei jucăușe.
Metalul — de la tonă la 
gram — anchetă economi
că.
Muzică populară la cere
rea telespectatorilor. 
Telejurnalul de seară. 
Handbal masculin: Româ
nia — Polonia (repriza a 
II-a). Transmisiune directă 
de la Sala sporturilor Flo- 
rcasca.
Mai aveți o întrebare 7 
Inteligenta și limbajul a- 
nimalelor.
Film artistic: Cocagne. 
Telejurnalul de noapte. 
Cadran — Emisiune de 
actualitate internațională, 
închiderea emisiunii.

SlMBÂTÂ 14 FEBRUARIE
17,00 Deschiderea emisiunii. E- 

misiune în limba germană.
18,05 Bună seara, iele 1 — bună 

seara, băie(i I
19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Desene animate. La pes

cuit.
19.30 Emisiune muzical-coregra

iled pe teme folclorice. 
Transmisiune de la Sofia.

19.55 Microavanpremiera.
20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 Film serial: Răzbunătorii,
21,50 Varietăți cu public.
22.30 Telejurnalul de noapte. 

Telesport — Campionatul 
mondial de schi: Probele 
nordice (rezumat filmat). 
Transmisiune dc la Slrbs- 
Ke Pleso ~ (Cehoslovacia).

23,00 Seară dc romanțe.
23.20 includerea emisiunii.

tc.de


4 Steagul roșu

Ritmuri accelerate 
de lucru, durate minime

VIAȚA INTERNAȚIONALĂ
de execuție, eficientăr 1 r

si calitate sporită
< (Urmare din pag. I) 

slructorii vor trebui să tragă 
învățămintele necesare pentru 
ca ele sâ nu se mai repete și-n 
acest an. Astfel, planul valoric 
pe 1969 nu a fost realizat cu 
E.8 milioane lei, din cauză că 
unele lucrări de la Petrila, Pe
troșani și Lupeni — ce consti
tuiau front de lucru pe 1970 — 
n-au fost executate; a intirzi.it, 
de asemenea, nepermis de mult 
execuția obiectivului de la Mus- 
tetea privind alimentarea cu 
apă potabilă, iar la blocurile 
■M 2, B 1—1 și A 4 Lonca cit 
și la stația auto-moto Livezcni 
s-au observat lucrări de proas
tă calitate.

Una din cauzele care au ge
nerat carențe în activitatea din 
anul trecut a constructorilor o- 
biectivelor social-culturale din 
municipiul nostru a fost ară
tata în ședință de inginerul șef 
al trustului de construcții De
va, ing. Alexandru Lugojan : 
„nu s-au realizat integral sar
cinile de plan ale anului 1969 
Ia grupul nostru de șantiere 
din Valea Jiului pentru că unii 
tovarăși de aici sint plini de 
sine datorită unor realizări bu
ne ce le-au obținut în trecut. 
Dinșii știu la milimetru ce au 
de făcut dar niciodată nu o 
fac’.

Vorbele inginerului șef al 
trustului de construcții Deva 
„taie1', dar asta din dorința de 
a îndepărta ce-i rău, ceea ce 
înseamnă deficiențe.

Căci de altfel modul cum au 
decurs dezbaterile, felul cum 
s-au pus problemele în aduna
rea generală au scos în eviden
ță dorința unanimă nu numai 
de .a ști la... milimetru ce e 
de făcut" ci de a realiza și de
păși sarcinile de plan ale anu
lui 1970.

Ritmurile de lucru și eficien
ța muncii trebuie să se ridice 
la un nivel maxim posibil ! 
în acest cadru — esență s-au 
purtat și discuțiile in aduna
rea generală. Au fost arătate 
fisuri ale activității proprii ca
re, neremediate în cel mai scurt 
timp, vor conduce la prejudicii 
în eficiența muncii întregului 
colectiv.

Se cere, în noile condiții, fo
losirea timpului de lucru la în
treaga capacitate și de aceea sc 
impune perfecționarea evidenței 
muncii, introducerea acordului 
global intr-un procent cit mai 
mare, planificarea concediilor, 
a arătat Panait Ionescu, șeful 
serviciului organizarea muncii; 
raportările valorice de produc
ție de către maiștri, șefii de lo
turi și șantiere să nu mai fie 
denaturate, inventarierile de 
materiale și stocurile existente 
să se facă cu mai mult simț 
de răspundere, să se elimine în 
viitor cheltuielile neproductive 
(Sami Berșadski, contabil șef pe 
grup); pe întregul flux al apro
vizionării cu materiale a locu
rilor de muncă, de la întoc
mirea necesarelor pină la pu
nerea în operă a materialelor, 
să fie îmbunătățit sistemul de 
lucru (Ermino Pesavento, Cor
nel Vasian); I.PS.P. să se o- 
cupe mai mult de asigurarea * 
șantierelor cu utilaje in bună

CLEM
După cum știm, de peste opt 

luni de zile sediul I.C.R.T.I. a 
fost transferat din Petroșani, 
aici răminind să-și desfășoare 
activitatea un serviciu comer
cial care coordonează munca 
în depozit. Depozitul este si
tuat pe strada Clemenței nr. 1. 
Serviciul comercial, deși dispu
ne de spațiul necesar în incin
ta depozitului, a rămas în ve
chiul sediu de pe strada C. 
Miile. Zilnic, numeroasele pro
bleme ce apar la depozit, de
termină unul-doi salariați să-și 
întrerupă activitatea, deplasin- 
du-se la sediu, cale de 25—30 
minute dus, și tot atitea întors. 
In acest timp, rezolvările ope
rative pe care le ridică pro
cesul de aprovizionare a maga
zinelor, întirzie...

Nu s-ar putea manifesta mai 
multă ..clemență" pentru colec
tivul de pe Clemenței? Nu de

—♦—
Hlica 

publicitate
PIERDUT o mapă neagră. 

Conținea comenzi transport. 
Găsitorul este rugat să se adre
seze la Centrala cărbunelui Pe
troșani, serviciul aprovizionare 
camera 49. Recompensă. 

stare de funcționare (Petru Coz- 
ma, Cornel Vasian); să se ur
mărească în acest an mai în
deaproape mișcarea de inova
ții și întrecerea socialistă de 
pc șantiere (Marin Bădescu). iar 
condițiile de locuit și de viață 
să sc îmbunătățească radical 
(Augustin Prodan și Gheorghe 
Cita) pentru ca astfel să sc a- 
sigurc o mai bună stabilitate a 
muncitorilor pe șantiere.

Luind cuvîntul în încheierea 
dezbaterilor ing. Traian Blaj, 
prim-viccpreșcdinte al Consiliu
lui popular municipal Petro
șani, a insistat asupra unor 
probleme cheie din activitatea 
constructorilor dind indicații 
privind îmbunătățirea organi
zării muncii, a asistenței tehni
ce care să fie asigurată direct 
la locul de muncă, a asigurării 
frontului de lucru pentru toate 
meseriile in vederea desfășu
rării din plin a unei activități 
ritmice, eficiente. A asigurat, de 
asemenea, asistența de ajuto
rul pe care il va acorda Con
siliu: municipal și Comitetul 
municipal de partid în soluțio
narea unor probleme dificile 
pentru îmbunătățirea continuă 
a activității de construcții-mon- 
taj și a construirii la termenele 
prevăzute și în bune condițiuni 
a obiectivelor social-culturale 
de care vor beneficia în acest 
an oamenii muncii din Valea 
Jiului.

„In această adunare a repre
zentanților salariaților din ca
drul grupului nostru — conclu
ziona la sfîrșitul dezbaterilor 
Dumitru Stancu, secretarul co
mitetului de partid pe grup — 
s-au scos în evidență rezultatele 
bune obținute în activitatea 
noastră, desfășurată în 1969, dar 
mai ales lipsurile și greutățile. 
Aceasta dovedește că fiecare 
salariat este convins de faptul 
că planul de producție este in
strumentul principal prin care 
poporul, sub conducerea parti
dului nostru. înfăptuiește politi
ca sa economică și că pentru 
realizarea integrală a lui, la 
toți indicatorii, fiecare trebuie 
să-și aducă din plin contri
buția.

înaltul spirit de combativita
te, maturitatea cu care s-au 
dezbătut problemele, propuneri
le ce s-au făcut pentru com
pletarea măsurilor cuprinse în 
proiectul planului tehnico-orga- 
nizatoric, angajamentele luate, 
dovedesc hotăriroa colectivului 
grupului de șantiere Valea Jiu
lui al T.C.H. de a-și realiza și 
depăși sarcinile de plan pe a- 
nul 1970".

Succesele anului 1970 depind 
intr-o însemnată măsură de de
marajul ce se ia de pe acum, 
de modul cum se asigură rit
micitatea în obținerea unor pro
ductivități înalte pe parcursul 
anului.

Și pentru aceasta, înseamnă 
că munca fiecărui salariat și 
toate acțiunile de producție în
treprinse să fie eficiente.

Puterea de muncă, voința, 
priceperea și capacitatea co
lectivului grupului de șantiere 
al T.C.H., dovedită în fapte nu 
o dată, sint o chezășie că aceste 
deziderate majore ale etapei 
actuale vor putea fi înfăptuite

ENȚĂ
altceva dar, prin mutarea se
diului în incinta depozitului, 
prin eliminarea navetelor intre 
depozit și sediu, s-ar elibera 
totodată un spațiu util altos 
întrebuințări, pe strada Cț 
MUle.

I. M.

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Bătălie pentru Roma, 
seriile I și II (5—8 februa
rie); Republica: Omul care 
valora miliarde (5—8 februa
rie); PETRILA : Tata (4—6 
februarie);" LONEA — 7 No
iembrie : Vremuri minunate 
la Spessart (5—7 februarie); 
Minerul: Creola, ochii-ți ard 
ca flacăra (5—8 februarie); 
ANINOASA : Ultima tură 
(5—G februarie); VULCAN ! 
Corabia nebunilor, seriile I 
și II (5—8 februarie); LU
PENI — Cultural: Beru și 
comisarul San Antonio (4—8 
februarie); Muncitoresc : Un 
om pentru eternitate (5—6 
februarie); URICANI! Profe
sioniștii (5—7 februarie).

Ulianovsk

Sesiune 
jubiliară 

închinată lui 
L I. Lenin

ULIANOVSK 5 (Agerpres). 
— I.a 28 și 29 Ianuarie 1970 a 
avut loc la Ulianovsk o sesiu
ne jubiliarii închinată împlini
rii a 100 de ani de la nașterea 
lui Vladimir Ilici Lenin.

La sesiune au participat aca
demicieni, profesori, oameni de 
știință sovietici și delegați din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Iugoslavia, Mongolia, 
Polonia, România, Ungaria. Din 
delegația română au făcut 
parte Nicolac Goldbcrgcr, 
prim-adjuncl al directorului 
institutului de studii istorice șl 
social-politice de pe lingă 
CC. a] P.C.R., Ștefan Ștefăncscu, 
adjunct al directorului Institutu
lui de istorie „Nicolac Iorga" 
și Dan Mihail, profesor din 
Cluj.

La sesiune au prezentat refe
rate primul-secrelar al regiunii 
Ulianovsk, A. A. Scocilov, 
acad. P. N. Pospelov, acad. E. 
M. Jukov și P. M. Kim, mem
bru corespondent al Academiei.

Delegația română a înmînat 
prezidiului sesiunii un salut din 
partea Academiei Republicii So
cialiste România și a prezentat, 
la discuții, o comunicare. Toto
dată. delegația a transmis pen
tru Muzeul V. I. Lenin din 
Ulianovsk un set din ediția 
română a Operelor alese ale 
lui V. I. Lenin, în trei volume

-----★-----

Acord privind 
înființarea 
unei linii 
maritime 

permanente 
între 

Iugoslavia 
și China

BELGRAD 5 (Agerpres). — 
Agenția Taniug informează că 
întreprinderea iugoslavă de na
vigație „Tugolinia" și corpora
ția chineză „China National 
Chartering Corporation" au în
cheiat un acord cu privire la 
înființarea unei linii maritime 
permanente intre porturile ce
lor două țări.

Linia, care va fi inaugurată 
peste aproximativ 10 zile, va 
fi deservită de 4—5 nave, ce 
vor asigura o legătură lunară 
permanentă in ambele direcții 
de navigație, și de un număr 
de nave de pe ruta cu Japonia.

Totodată, o anumită canti
tate de mărfuri din schimburile 
comerciale externe ale R. P. 
Chineze va fi transportată, con
form acordului încheiat, de na
vele iugoslave.

-----*------

Procesul 
intentat de 

d-na Osburn
HOUSTON 5 (Agerpres). — 

D-na Della Sue Osburn din 
Houston (Texas), în virstă de 25 
de ani, a intentat un proces 
firmei „Ortho Pharmaceutical 
Corp." din New Jersey, care 
produce pilule anticoncepționale, 
cerind despăgubiri în valoare 
de 350 000 dolari pentru pier
derea capacității de muncă pro
vocată de utilizarea lor. în 
petiția prezentată tribunalului, 
d-na Osburn precizează că, po
trivit constatărilor medicale, 
pilulele anticoncepționale au 
avut ca efect secundar declan
șarea unei tromboze cerebrale, 
urmată de paralizie parțială șl 
pierderea capacității de muncă. 
D-na Osburn s-a aflat timp de 
peste șapte luni sub tratament 
medical în spital fără ca efec
tele utilizării pilulelor anticon
cepționale să poată fi amelio
rate.

„Eroare“
SAIGON 5 (Agerpres). — Do! 

militari americani aflați la bor
dul unui elicopter au deschis 
din greșeală focul asupra unor 
unități saigoneze și a populației 
civile dintr-un sat al provinciei 
Dinh Blnli. „Eroarea" a costat 
viata a opt persoane civile și 
rănirea gravă a altor 26. De 
asemenea, cinci soldați saigo- 
nezi au fost răniți de tirul ne
așteptat — a anunțat un purtă
tor de cuvînt militar american.

Interogați in legătură cu ac
cidentul produs, cei doi militari 
au declarat senin că... au avut 
impresia câ elicopterul lor este 
atacat.

Belgia

Guvernul refuză satisfacerea 
revendicărilor minerilor

BRUXELLES 5 (Agerpres). 
— Situația a devenit (lin nou 
încordată in bazinul carbonifer 
Limbourg. Guvernul belgian a 
respins revendicările celor 
23 000 de mineri aflați in gre
vă do la 0 Ianuarie.

După ce a primit raportul 
de anchetă al guvernatorului 
din Limbourg și s-a consultai 
cu reprezentanții sindicatelor și 
ai patronatului, guvernul, prin 
intermediul niinistrului econo
miei, Leburton. a declarat că 
așa-numitul „program social"

SPANIA

Din nou încordare 
în mișcarea socială

MADRID 5 (Agerpres). — 
După o relativă acalmie înre
gistrata în ultimele zile, mișca
rea socială spaniolă pare să cu
noască, începind de miercuri, o 
nouă încordare. în Asturia, fo
carul largilor acțiuni revendi
cative declanșate la începutul 
acestui an, sint declarate noi 
acțiuni greviste. Aproximativ

Lucrările Congresului
Partidului Comunist Francez

PARIS 5. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : Joi dimineață, au conti
nuat la Nanterre discuțiile pe 
marginea Raportului Comitetu
lui Central prezentat miercuri 
de Georges Marchais la Con
gresul Partidului Comunist 
Francez. Au luat cuvîntul nu
meroși delegați ai federațiilor 
din Nord. In intervențiile lor, 
vorbitorii, citind exemple lo
cale, s-au referit îndeosebi la 
problemele unității stîngii și la 
alianța clasei muncitoare cu in
telectualii, la intensificarea lup
telor muncitorești din regiunile 
respective și la întărirea rin- 
durilor partidului.

In cursul ședinței de dimi
neață s-a anunțat că congresul 
a primit o scrisoare din partea 
P.S.U., partid al stîngii neco-

Plenara a 11-a a C. C.
al Partidu’ui Comunist din Japonia

TOKIO 5 (Agerpres). — La 
2—4 februarie s-au desfășurat 
la Tokio lucrările celei de-a 
11-a plenare a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Japonia, anunță un comuni-

DECLARAȚIILE 
GENERALULUI 

MOBUTU
KINSHASA 5 (Agerpres). — 

Președintele Cohgoului (Kinsha
sa) s-a înapoiat în țară după 
un lung turneu oficial întreprins 
In Gabon, Nigeria, Camerun și 
Ciad. Referindu-se la proble
mele examinate în cursul vizi
telor sale, generalul Mobutu a 
subliniat îndeosebi evoluția 
situației din Nigeria, prccizînd 
că țara sa a oferit victimelor 
acestui război un ajutor în 
valoare de 600 000 de dolari.

De asemenea, președintele 
congolez s-a declarat satisfăcut 
de rezultatele conferinței Or
ganizației Comune Africane șl 
Malgașe (O.C.A.M.), care a avut 
loc la Yaounde, și pe a cărei 
ordine de zi au figurat o serie 
de probleme referitoare la dez
voltarea economică a țărilor* 
membre, precum și lupta con
tinentului negru pentru elimi
narea rasismului și colonialis
mului.

La 15 februarie, președintele- ■ 
congolez urmează să întreprindă 
o nouă vizită oficială în Zam
bia, în calitate de mediator în
tre guvernul din Lagos șl statele 
africane care, Înainte de Înche
ierea 'războiului, recunoscuseră 
Biafra ca stat suveran și inde
pendent.

„Criza44 din 
Republica Dominicană

SANTO DOMINGO 5 (Ager
pres). — Președintele Republi
cii Dominicane, Joaquin Bala- 
guer, a declarat miercuri, refe
rindu-se la recrudescența acte
lor de teroare semnalate In 
ultima vreme în tară, că Repu
blica Dominicană se află, la 
trei luni înainte de alegerile 
generale, într-o adevărată stare 
de „criză". El a precizat că 
numai în ultimele zile, trei 
persoane au fost asasinate și un 
marc- număr rănite în cursul 

referitor la situația minerilor 
„să fie menținut și să nu fie 
pus in cauză". Aceasta înseam
nă că atitudinea guvernului bel
gian rămînc neschimbată și că 
el nu va lua in considerare ce
rerile do sporire a salariilor 
formulate de minori. Ilotărirea 
guvernului belgian a fost primi
tă cu o evidentă nemulțumire 
de greviști. Deși pină in pre
zent nu s-au semnalat inciden
te, comitetele do grevă nu ex
clud posibilitatea ca ele să aibă 
loc.

600 de muncitori dd la furnalele 
din Valea Asluriei au intrat 
miercuri in grevă, cerînd satis
facerea revendicărilor lor eco
nomice și punerea în aplicare a 
contractului colectiv de muncă. 
Pentru aceleași motive au de
clarat grevă și salariații între
prinderii siderurgice din Fel- 
guera (in apropiere de Ovideo).

munisle franceze, care evocă 
problemele căilor socialismu
lui. Congresul a primit, de a- 
semenea, un număr de mesaje 
de salut din partea unor par
tide și organizații care nu au 
putut fi prezente la lucrările 
sale.

★
In cursul ședinței de după- 

amiază, au luat cuvîntul șefi 
ai delegațiilor partidelor comu
niste și muncitorești, precum și 
ai unor mișcări de eliberare 
națională invitate la congres.

Din partea delegației Partidu
lui Comunist Român, cuvîntul 
de salut a fost rostit de tova
rășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, a) Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al ?.C.R.

cat al Secretariatului C. C. Ple
nara a examinat și a adoptat în 
unanimitate propunerea preșe
dintelui C.C. al P.C. din Japonia, 
Sanzo Nosaka, cu privire la 
convocarea celui de-al Xl-lea 
Congres al partidului, la 25 mai 
1970, la Tokio.

-----Y------

Grupa tinerilor tehnicieni din orașul Scielkovo, din apro
pierea Moscovei, împreună cu V. V. Mațkevici, candidai în 
științe tehnice, au construit modelul cibernetic al unui robot.

în foto: Robotul „a exprimat dorința" de a participa la 
un meci do hochei.

unor astfel de acte. Guvernul 
a arătat el, a avertizat că va 
lua o serie dc măsuri pentru 
a se pune capăt acestei situații.

Comentînd declarațiile preșe
dintelui, ziarul „Ei Nacional" din 
Santo Domingo consideră că 
majoritatea victimelor atentate
lor teroriste fac parte clin rin- 
durlle opoziției politice. După 
cifrele prezentate de ziar, numai 
în ianuarie, „ar fi dispărut" 30 
de adversari politici ai guver
nului.

IN FOTO: Cursuri suplimentare pentru minerii de la mina Quang Ninli. Tot al trei

lea locuitor al R.D.V., circa 6 000 000 dc persoane, urmează azi cursurile vreunei școli.

Catastrofe 
aeriene

BUENOS AIRES 5 (Agor- 
pres). — Un avion comercial 
de tipul „Avro-748", cu 39 
de persoane la bord, a dispă
rut în cursul nopții de mier
curi spre joi, in timp ce efec
tua cursa între Asuncion 
(Paraguay) și Buenos Aires. 
Aparatul făcuse o escală teh
nică la Corrientes, aeroport 
ce se află la 900 de kilome
tri nord-est de capitala Ar
gentinei, la ora 2,45. La puțin 
timp după decolarea de pe a- 
cest aerodrom, potrivit de
clarațiilor unor martori, s-a 
auzit o puternică explozie. 
Cam în-același moment au 
fost întrerupte legăturile 
radio cu echipajul. Sc pare 
că avionul s-a prăbușit într-o 
zonă dc pădure inaccesibilă. 
Spre acest punct au fost tri
mise ambulanțe și echipe de 
salvare.

★
WASHINGTON 5 (Ager

pres). — încă un avion de 
tip „Starfighter11 s-a prăbu
șit miercuri, de data aceasta 
în Statele Unite ale Americii, 
la est de localitatea Adjo, 
din stalul Arizona. Pilotul, 
Udo Stelzer, care face parte 
din lotul de piloți vest-ger- 
mani aflați in S.U.A. pentru 
a se instrui în vederea folo
sirii avioanelor de acest tip, 
a reușit să se salveze sărind 
cu parașuta.

După cum se știe, Statele 
Unite au livrat R. F. a Ger
maniei 400 de avioane de 
acest tip. în decursul celor 
patru ani de cind avioanele 
de tip „Starfighter" au intrat 
în dotarea forțelor aeriene 
vest-germane, 113 s-au prăbu
șit, majoritatea accidentelor 
soldîndu-se cu moartea pilo- 
ților.

La Chicago, între 7—9 februarie

Congresul de constituire a Uniunii 
Tinerelului Comunist din Statele Unite

NEW YORK 5 (Agerpres). 
— Michael Zagarell, conducăto
rul Comitetului pentru tineret 
al P. C. din S.U.A., a anunțat 
în cadrul unei conferințe de 
presă că între 7 și 9 februarie 
va avea loc la Chicago con
gresul de constituire a Uniunii 
Tineretului Comunist din Sta

PE SCURT
iiiiudumiiiiiiiiiiiiiuim m
MADRID. — Un tribunal din 

Madrid a condamnat 4 sludenți 
ai Universității madrilene la 
șase luni închisoare și impor
tante amenzi. Aceștia partici
paseră Ia demonstrația din 15 
februarie 1968, cind studenții 
facultăților de filozofic și litere 
au protestat împotriva prezen
ței poliției în Universitate.

9
BEIRUT. — Intr-o informație 

transmisă din Beirut, agenția 
A. I’. anunță că miercuri noap
tea in clădirea ziarului ,.Â1 
Jarida" a explodat o bombă. 
Potrivit primelor informații, 
explozia a provocat doar pa
gube ușoare, fără a fi înregis
trate victime omenești. Agen
ția citată amintește că este a 
opta explozie înregistrată in a- 
cest an în Liban și a cincea 
într-o clădire aparținincl presei.

©
CARACI. — .Agențiile de pre

să semnalează noi incidente în 
Pakistanul de est intre diferi
tele grupări politice angajate în 
prezent în plină campanie elec
torală. La Dacca a avut loc o 
ciocnire între membri ai Parti
dului democratic din Pakistan 
și adepți ai Partidului liga po
porului, în urma cărora 12 per
soane au fost rănite.

ODES.A. — In urma lucrări
lor de modernizare a Canalului 
care leagă Marea Neagră de 
Marea de Azov, in porturile 
acesteia din urmă pot acosta 
vase de mare tonaj. Primele 
vase cu un deplasament im
presionant au și străbătut deja 
canalul, adaptat unei astfel de 
navigații. Pămîntul care a fost 
dislocat este suficient pentru 
construirea unui terasament de 
cale ferată în lungime de 500 
kilometri.

•
TANANARIVE. — In baza 

unui acord încheiat la Tanana
rive, compania israeliană „Israel 
National Oil Co" va putea efec
tua în următorii cinci ani pros
pecțiuni petrolifere în Republi
ca Malgașă, Compania israelia
nă iși va desfășura operațiu
nile pe o suprafață de 25 000 
kilometri pătrați, urmînd să in
vestească in acest scop peste 
730 milioane de franci c.f.a.

e
RABAT. — La sfîrșitul anu

lui 1969, populația Marocului 
era de aproape 15 000 000 lo
cuitori. Rata de creștere a 
populației marocane este de 31 
la mie, anunță serviciul de sta
tistică al țării, ceea ce va face 
ca în anul 1986 ea să ajungă 
la aproape 25 de milioane lo
cuitori.

tele Unite. Organizația tineretu
lui progresist din S.U.A., a spus 
Zagarell, va fi formată din 
muncitori albi, negri, Indieni, 
portoricani și reprezentanți ai 
altor minorități naționale. Con
stituirea acestei organizații va 
reprezenta „un moment istoric" 
în mișcarea de stingă din Sta

WASHINGTON. — Comisia 
pentru energia atomică a Sla- 
telor Unite a anunțat că la po
ligonul din Nevada a fost efec
tuată miercuri o explozie nu
cleară subterană a unei bombe 
eu o capacitate de aproximativ 
200 kilotone tnt. Aceasta este 
a treia experiență nucleară 
subterană efectuată de S.U.A, 
dc la începutul anului 1970.

©
GUADALAJARA. — Agonii 

ai serviciului secret și militari 
din forțele armate mexicane 
au descins miercuri la o locuin
ță situată in împrejurimile 
Guadalajarei. unde se presupu
nea că se află depozitată o im
portantă cantitate de marijuana.

In urma acestei acțiuni au 
fost confiscate 6 tone dc mari
juana.

Ofensivă generală 
împotriva mini-jupei
PARIS 5 (Agerpres). — 

Aproape țoale tendințele în 
moda leminină pentru anul 
1970 s-au raliat In ofensiva 
generală Împotriva mini-jupei. 
Mărfi, asociafia „Ari Inca“ 
din Paris a organizat Intr-un 
elegant „pub“ din Saint-Ger- 
main-des-Pres o interesantă 
paradă, prezent! nd modele in
spirate de aria incașilor și 
create in Peru, la Miraflores, 
de maeslra Maria Roca 
Valdeavellano. Rochiile, tuni-^ 
cile, pantalonii și fustele, puc. 
tind nume evocatoare din u- 
ceaslă (ară, sint confecționate 
din țesături de culori sobre, 
in general predominind nuan
țele de gri cu aplicații de 
broderii.

MONTEVIDEO. — Ministerul, 
Industriei și Comerțului al U- 
ruguayului a dat publicității 
un raport special în care sub
liniază necesitatea extinderii 
relațiilor comerciale cu țările 
socialiste. Țara noastră, se spu
ne in raport, are o balanță co
mercială echilibrată cu statele 
socialiste întrucît aceste țări sînb 
partenere și consumatoare per
manente ale mărfurilor noastre. 
Datorită politicii comerciale a 
Statelor Unite și altor țări oc
cidentale față de noi, se arată 
în raport, balanța comercială 
cu acestea este deficitară.

9
BUDAPESTA. — Adunarea 

generală anuală a Academiei 
de științe a R. P. Ungare, 
care își desfășoară în aceste 
zile lucrările la Budapesta, a 
ales noi membri activi și do 
onoare ai academiei. Printre 
cei 18 noi membri de onoaro 
ai academiei ungare de științe 
se numără renumiți oameni do 
știință din Uniunea Sovietică, 
Anglia, Suedia, Iugoslavia,- 
Franța, Bulgaria, Mongolia, Po
lonia, Finlanda, precum și cu- 
noscuții oameni de știință ro
mâni- — academicienii St. Mii- 
cu, endocrinolog, șl C. D. Ne- 
nițescu, chimist. , 

tele Unite, a adăugat el.
Pentru pregătirea congresului 

a fost format un comitet din 
care fac parte reprezentanți ai 
organizației progresiste „Clubul 
Dubois" și membri ai Partidu
lui Comunist din S.U.A. La lu
crări vor participa 350 de dele
gați din 30 de state ale S.U.A.
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