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La 10 decembrie 1969, președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe Ferenc 
Martin, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare în calitate de

ambasador extraordinar 
potențial- al Republicii 
Ungare în Republica 
România.

(Cuvîntările rostite 
a V-a).

@ Inscripții ale 
hărniciei pe ba
rajul de la Valea 
Uzului ® Izvorul 
vital al artei au
tentice ®175 de 
ani de la naș 
terea lui Anton

Deschiderea La ordinea zilei în toate unitățile economice

NDEPLINIREA PLANULUI

ucrărilor Plenarei
C.C. al P.C.R

Miercuri, 10 decembrie a.c., au început 
V’.v rei Comitetului Central al 

unist Român.
la ordinea de zi:

ciul Planului de stat al eco- 
ale pe anul 1970.
ciul Bugetului de stat pe

uneri cu privire la majo- 
or țăranilor cooperatori.: 
mizarea și funcționarea co- 
orobleme la C.C. al P.C.R. și 
locale de partid, 
mnătățirea consultării și in- 
ivalui de partid, a comuniști- 
alți oameni ai muncii asupra 
rganelor de partid și de stat,

asupra politicii interne și internaționale 
a partidului și guvernului.

6. — Informare privind desfășurarea 
întîlnirii conducătorilor de partid și de 
stat din țările socialiste, care a avut loc 
la Moscova în zilele de 3-4 decembrie a.c.

La lucrările plenarei participă ca invi
tați membri ai Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, președinți ai 
comisiilor permanente ale Marii Adunări 
Naționale, miniștri și șefi ai instituțiilor 
centrale de stat, secretari ai comitetelor 
județene de partid și prim-vicepreședinți 
ai consiliilor populare județene, membri ai 
Colegiului central de partid, șefi ai secții
lor C.C. al P.C.R., redactori șefi ai presei 
centrale

PREGĂTIREA PRODUCȚIEI ANULUI 1970

concrete
pentru realizare întirzie

Fieeare zi din perioada care a mai 
rămas pînă la sfîrșitul anului se ca
racterizează printr-o puternică efer
vescență productivă, specifică activi
tății de definitivare a întregului ca
dru tehnic și organizatoric în care va 
fi abordat planul pe ansamblu] eco
nomiei în anul 1970. an decisiv pentru 
realizarea exemplară a sarcinilor ac
tualului cincinal, an de joncțiune cu 
cincinalul următor. In acest context, 
de mare însemnătate este încheierea 
pregătirilor în domeniul investițiilor, 
pentru a se crea condițiile unui ritm 
susținut de lucru pe șantiere și a se 
asigura darea succesivă, rapidă în 
exploatare a noilor capacități de pro
ducție.

Cerința pregătirii din timp și te
meinice a lucrărilor de investiții - 
subliniată pregnant. Ia Congresul al 
X-lea ai P.C.R. — ridică în fața mi
nisterelor economice, beneficiarilor, 
proiectantilor și constructorilor sar-

HEiAT LUCRĂ 
ELECTRIFICARE 
AGISTRALEI 
EROVIARE

leiat lucrările de elec- 
magistralei feroviare 
Eiliași — Orșova, o- 

mportant al actualului 
menit să contribuie Ia 
rea și mărirea capaci- 

.portului pe calea fera- 
istă parte a țării. Para

lel cu piantarea stîlpilor și în
tinderea firelor de contact, con
structorii au făcut lucrări de sis
tematizare și modernizare în 18 
stații de cale ferată. In aceste 
zile se efectuează lucrări de re
cepție pe tronsoanele Filiași — 
Tr. Severin, astfel că, în curînd, 
trenurile remorcate de locomo
tive electrice vor primi cale li
beră pe acest nou traseu com
plet electrificat. (Agcrpres)
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nu poate fi lăsată
capriciilor iernii

SUCCESELE

O dată cu venirea lunii decembrie, 
pentru unele zone, iarna a început 
să intre în drepturile ei Partea de 
vest a țării a fost acoperită de 
zăpadă. In sudul și estul țării, 
din contră, timpul s-a menținut căl
duros și în ultimele zile a plouat din 
abundență Din comunicările făcute 
de Institutul Meteorologic rezultă că 
ploile și lapovița vor continua doar 
cîțeva zile, după care, spre sfîrșitu] 
acestei săptămînl, cerul se va înse
nina. Cum este și normal pentru a- 
ceastă perioadă, înseninarea va fi 
însoțită de o scădere ușoară a tem
peraturii Tn sfid-estul țării pămîn- 
tul nu va îngheța, ceea ce va permite 
ca grîul să vegeteze încă 10—15 zile 
Acest lucru va permite germinarea 
boabelor care n-au încolțit din lipsă 
de umezeală în sol. Pronosticul pri
vind mersul vremii are încă un a- 
numit grad de aproximație. Totuși, 
evoluția actuală a timpului impune 
ca unele lucrări în cîmp să fie con
tinuate Unde este posibil trebuie 
făcute arături de toamnă. Insă cea 
mai mare atenție trebuie acordată 
semănăturilor de toamnă și mai fl
ies griului. Referitor la starea de 
vegetație a griului și lucrările de în
treținere care trebuie aplicate, am 
avut o discuție la Academia de 
științe agricole și silvice.

In legătură ’cu stadiul de dezvol
tare a griului în principalele zone 
ale țării, tov. dr. ing. Alexandru 
Covor, membru corespondent al Aca
demiei de științe agricole și silvice, 
ne-a declarat :

Tn toamna acestui an. datorită lip
sei de precipitații, semănatul griului 
s-a făcut în condiții destul de grele. 
Datorită măsurilor luate de organele 
agricole, de conducerile unităților 
agricole socialiste, hărniciei cu care 
au muncit mecanizatorii 
torii, această lucrare s-a 
limitele timpului optim, 
zelii din sol a provocat
pregătirea terenului Astfel, tn spe
cial In sudul și sud-estul țării, a 
trebuit să se renunțe 4a arăturile 
făcute tn vară, arături rămase bolo
vănoase și greu de pregătit, și să se 
amplaseze grîul după premergătoare 
care au părăsit terenul mai tîrziu

Seceta prelungindu-se pînă la sfîr- 
șitul lunii noiembrie, răsărirea și în
frățirea griului au fost întîrziate. Pe; 
unele suprafețe grîu] a încolțit nu
mai după căderea ploilor din ulti
mele, zile ale iui noiembrie și în pri
mele’ zile ale lui decembrie. In 
legătură cu starea de vegetație a cul
turilor voi exemplifica cu cîteva 
date din stațiunile experimentale 
care sînt caracteristice și pentru res
tul zonei în -care sînt amplasate.

Grîul se prezintă bine și chiar 
foarte bine in vestul și nord-vestul 
țării. Din datele primite de la sta
țiunile experimentale Lovrin, Ora
dea și Livada rezultă că grîul a ră
sărit pe întreaga suprafață însămîn- 
țată și este înfrățit în cea mai mare 
parte Tn centrul Transilvaniei, la 
stațiunea experimentală Turda, griul 
de pe întreaga suprafață a răsărit 
iar 50 la sută 8 înfrățit, tn 
la stațiunea experimentală

județul Botoșani, grîul a înfrățit și 
răsărit în proporție de 78 la sută 
Gradul de încolțire și înfrățire scade 
pe măsură ce înaintăm spre sud. 
unde, în lunile octombrie și noiembrie, 
precipitațiile au fost mai puține. 
Astfel, la stațiunile experimentale 
Mărc.ulești, județul Ialomița, și Va
lul lui Traian, județul Constanța, au 
răsărit 35—70 la sută din numărul 
semințelor puse în pămînt. Cea mai 
mare parte din boabe este încolțită 
sau în curs de încolțire. Ploile căzu
te în ultimul timp asigură condiții 
bune pentru încolțirea tuturor se
mințelor și dezvoltarea plantelor La 
stațiunea experimentală Șimnic din 
centrul Olteniei 
sută din boabe, 
grîul pe mari

au încolțit 80-85 la 
Rezultă deci că 
suprafețe situata

Ion HERJEG
Moldova, 
Popăuti. (Continuare în pag. a III-a)

și coopera- 
încheiat tn 

Lipsa ume- 
greutăți la
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© Temperatura răspunderii-sub zero 
grade © Turismul montan la înălțime 
în anotimpul alb! ® Sînt copiii moftu
roși sau croitorii insensibili ? (Pag. a II a)

cini sporite, care pot fi realizate 
mai prin perfecționarea întregii 
tivități desfășurate în domeniu] 
vestițiilor Planificarea cît mai rea
listă a fazelor de realizare și proiec
tarea judicioasă a noilor obiective 
economice, eșalonarea rațională a 
desfășurării lucrărilor de construcții- 
montaj sînt, în acest sens, căi sigure 
de îndeplinire riguroasă a planului de 
investiții. Condiții pentru a se atinge 
aceste scopuri majore au fost create ; 
după cum se știe — în urma indica
țiilor date de către conducerea de 
partid și d° stat — în acest an, elabo
rarea planului pe anul 1970 s-a făcut 
din timp, în condiții de pregătire și 
lansare mult îmbunătățite încă din 
primul semestru al acestui an. listele 
de titluri ale planului de investiții au 
fost nominalizate, iar factorii de răs
pundere au avut la dispoziție un fond 
de timp prețios pentru asigurarea unui 
cadru optim de desfășurare a lucră
rilor de proiectare la noile obiective 
de investiții Și, totuși, în unele sec
toare industriale, actualul stadiu de 
pregătire a documentației tehnico- 
economice nu este în măsură să con
fere certitudinea că, încă din primele 
zile ale anului care vine, se va putea 
organiza cît-mai . bine activitatea - de 
execuție, va putea fi evitată apariția 
pe unele șantiere a „golurilor" și a- 
glomerărilor de lucrări în anumite 
perioade, se va garanta respectarea și 
chiar devansarea termenelor de pu
nere în funcțiune a noilor capacități 
de producție

De pildă, industria lemnului, be
neficiarul unor importante fonduri 
de investiții în anul 1970. nu are lim
pezită încă situația la 8 din cele 14 
titluri de obiective incluse în planul 
pe anul viitor La trei dintre aceste 
unități, construcția urma să înceapă 
din semestrul II a.c.. dar omisiunile, 
lipsa unor acorduri prealabile și a 
avizărilor au determinat tărăgănarea 
lucrărilor. Mai mult, condițiile de în
cepere a execuției nu vor putea fi 
create nici pînă la sfîrsitul anului, 
astfel că momentul „atacării" lucră
rilor va fi amînat pentru anul viitor, 
cu consecințele de rigoare asupra 
producției sectorului respectiv și. im
plicit, asupra satisfacerii unor cerințe 
materiale și financiare ale economiei 
naționale.

— Niciodată nu ne-am găsit tntr-o 
situație atît de instabilă ca în acest 
an, ne-a spus ing. Sergiu Niculeseu. 
din Direcția tehnică de cooperare si 
dezvoltare a Ministerului Industriei 
Lemnului. Unele prevederi ale planu
lui de investiții au suferit, adeseori, 
cîte 2—3 modificări pe zi Astăzi 
(n. n. 6 decembrie a. c.), specialiștii 
noștri vor stabili ta Comitetul de 
Stat al Planificării planul de inves
tiții în forma lui definitivă

In limbajul succint al cifrelor, 
numeroasele știri care sosesc la re
dacție relevă importantele succese 
obținute de colectivele întreprinde
rilor industriale în îndeplinirea 
sarcinilor de plan și a angajamen
telor luate in întrecerea socialistă. 
Pretutindeni, in întreaga țară, oa
menii muncii din industrie trans
formă cu botărîre în fapt politica 
economică a partidului, valorificînd 
resursele interne pentru creșterea 
producției globale și marfă, pentru 
sporirea productivității muncii, rea
lizarea unei înalte eficiențe econo
mice.

Harnicii muncitori, ingineri și 
tehnicieni din INDUSTRIA META-

LURGICA, ramură de bază a eco
nomiei naționale, respectînd bunele 
tradiții stabilite in acest domeniu 
industrial, au dat peste prevederile 
pianului pe 11 luni ale anului 89 400 
tone fontă și 15 000 tone oțel, pon
derea de bază în această producție 
suplimentară de oțel revenind oțe
lului aliat. Un important plus de 
producție peste plan s-a obținut și 
la poziția „laminate finite" — 23 400 
tone, din care laminate mijlocii și 
ușoare — 8 700 tone, tablă mijlocie 
și groasă — 8 300 tone și tablă sub
țire — 2 000 tone. Mai multă fontă, 
mai mult oțel, mai multe laminate I

(Continuare în pag. a V-a)

Președintele Consiliului de Miniștri,

I

Sen Gheorghe Maurer, 
a primit pe ambasadorul Olandei

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurei, a primit miercuri 
după-amiază pe jonkheer Dirk van 
Eysinga. ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Olandei la Bucu
rești, în legătură cu plecarea sa de
finitivă din țara noastră, determina
tă de părăsirea serviciului diploma
tic din motive familiale

La Întrevedere a participat Mircea 
Malița, adjunct al ministrului afa
cerilor externe

Discuția, în cursul căreia președin
tele Consiliului de Miniștri a apre
ciat contribuția ambasadorului la 
dezvoltarea colaborării româno-olan- 
cleze, a decurs într-o atmosferă cor
dială.

(Agerpres)

SESIUNEA CONSILIULUI N.A.T.O

putut fi rie rutină

Ing. Cristian ANTONESCU

(Continuare în pag. a III-a)

Presa internațională publică în con
tinuare numeroase articole .pe mar
ginea sesiunii Consiliului ministerial 
al N.A.T.O., care s-a ținut zilele tre
cute la Bruxelles Comentayorii apre
ciază că această sesiune s-a detașat, 
întrucîtya, de întîlnirile de rutină 

-proprii blocului nord-atlantic. Princi
palul element pe care ei îl semnalea
ză este faptul că participanții la se
siune nu au mai putut să ignore o
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Senatul universitar în fata unei mari răspunderi

MUNCA EDUCA TIVĂ
IN RINDUL STUDENȚILOR

Școala superioară roma
nească și-a impus, în ulti
mii ani, exigențe noi, con
cordante cu îndatoririle 
crescute de azi și de mîine 
ale promoțiilor de specialiști 
chemați să participe la edi
ficarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate Se
natul Universității din 
București a analizat de cu
rînd, pe baza unor studii 
ample modul în care 
corpul nostru profesoral 
realizează misiunea sa e- 
ducativă și a stabilit sarci
nile pe acest tărîm în ac
tualul an universitar

O analiză lucidă a rea
lităților studențești confir
mă angajarea plenară s 
corpului profesoral, a or
ganizațiilor de partid și de 
tineret în formarea intelec
tualilor temeinic pregătiți 
pentru muncă si viață, ce
tățeni înaintați Reușitele 
noastre sini, fără îndoială.

rezultatul transpunerii în 
fapt a obiectivelor forma
tive ale universității, stabi
lite cu deosebită clarviziune 
în documentele de partid și 
de stat, în cuvîntările to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
cu prilejul întîlnirilor de 
lucru cu cadre didactice, 
oameni de știință, artă, 
cultură, precum și cu stu
denții, al abordării realiste 
a problemelor specifice aie 
educației tineretului univer
sitar Ne bucură marile reu
șite pe acest tărîm, dar ne 
atrag atenția și unele neim- 
pliniri tocmai datorită no
tei discordante pe 
fac în imaginea de 
blu

Ampla activitate

care o 
ansam-

Ampla activitate desfă
șurată pentru perfecționa
rea și modernizarea învăță- 
mîntului trebuie să rodeas
că tot mai mult în rezulta
tele calitativ superioare 
dubindite în pregătirea pto-

Conf. univ.
Tamara DOBRIN 

prorector al Universității 
din București

fesională a studenților, in 
disciplina universitară, iu 
ținuta și comportarea stu
denților in universitate și 
în afara ei Și, fără îndo
ială, aceste roade s-au și 
conturat deja. Dar. deși este 
firesc ca in condițiile unei 
exigențe sporite procentul 
de nepromovări să crească 
nu putem trece cu vederea 
că un 
obțin 
cum 
pares 
zultate
studenții anilor I si II din 
numeroase facultăți.

număr de studenți 
note minime. După 
ne reține preocu- 
procentul de re- 
slabe dobîn'dite de

altminteri, din datele pe 
care le deținem reiese că 
pentru anumiți tineri din 
anii I și II frecventarea fa
cultății nu este determi
nată de conștiința unor ap
titudini sau de un ideal te
meinic' gîndit 
denți nu s-au 
tn specificul 
universitare.
ce privește studiul ritmic, 
metodele de studiu și atitu
dinea responsabilă față de- 
pregătirea de -specialitate 
Fenomene nedorite se întîl- 
nesc și la unii studenți din 
ceilalți ani de studii t ab
sențe repetate de la cursuri 
și seminarii, studiul în a- 
salt, în cel mai bun caz în 
preajma sesiunii, dar mai 
a’es de pe o zi oe alta în 
timpul acesteia, lîmitarea 
studiului la notele de curs 
sau la cursuri, neglijarea 
bibliografiei Din sondaje 
sporadice făcute în biblio-

Alți stu- 
integrat încă 
și cerințele 
îndeosebi in

tecile facultăților și printre 
studenții din cămi/ie reiese 
că foarte mulți sțiîdiază in
tre doua maximum trei 
ore zilnic, în " condițiile in 
care la majoritatea facultă
ților s-au asigurat posibili
tăți pentru 4—5 ore de stu
diu independent, iar voiu-. 
mul solicitat de o bună pre; 
găti re necesită adesea un 
timp și mai mare de stu
diu A ‘ ’
că se 
dublu 
tițelor 
afectat cunoașterii 
grafiei Munca 
trehuie să-și propună 
dreptarea unor asemenea 
stări de fapt, cu atît mai 
mult cu cît în procesul de 
ridicare a nivelului profe
sional apar și tendințe care 
limitează acest proces

reieșit, de asemenea 
afectează un timp 

pentru studierea no
de curs fată de ei 

biblio 
educativă 

în-

(Continuare în pag. a IV-a)

serie de probleme care privesc rela
țiile intereuropene și, mai cu seama, 
că s-au aflat în fața necesității de a 
se pronunța, într-un fel sau altul, 
asupra cerințelor statornicirii securi
tății pe continentul nostru, în contex
tul propunerilor bine cunoscute for
mulate de țările socialiste europene.

Este bine cunoscut că N.A.T.O. a 
fost creat și există pentru cu totul 
alte rațiuni decît promovarea destin
derii și păcii pe continent. Produs al 
„războiului rece“. pe primul plan al 
activității sale au stat permanent 
preocupările de ordin strategic, creș
terea continuă a potențialului militar. 
Din acest punct de vedere, n-au făcut 
excepție nici recentele reuniuni, în
deosebi cea a miniștrilor apărării.

Procesele înnoitoare care s-au ma
nifestat cu vigoare crescîndă în ultimii 
ani în Europa, intensificarea contacte
lor, a relațiilor economice, culturale; 
politice pe plan bilateral și multilate
ral între țările continentului, fără 
deosebirp de orînduire socială, ten
dințele tot mai accentuate în direc
ția depășirii divizării Europei în 
blocuri militare, tendințe manifes
tate în rîndurile opiniei publice largi,, 
inclusiv în unele cercuri conducă- 
tOcire din statele N.A.T.O., nu puteau 
râmîne fără urmări.

Tntîlnirea conducătorilor de partid 
și de stat din șapte țări socialiste eu
ropene, care a avut loc la 3 și 4 de
cembrie 1969. constatînd cu satisfac
ție largul sprijin internațional de care 
s-au bucurat propunerile cu privire 
la pregătirea și ținerea conferinței 
general-europene, a exprimat hotărî- 
rea acestor țări de a milita cu perse
verență pentru ca năzuința popoare
lor spre securitate și progres să fie 
întruchipată în fapte concrete.

Tn aceste împrejurări, întrunirea 
miniștrilor de externe ai N.A.T.O., 
care s-a ținut la numai o zi după în- 
tîlnirea de la Moscova, s-a găsit nu 
numai sub influența puternicei ce
rințe a opiniei publice de a se acțio
na pentru întărirea păcii în Europa, 
dar și a unor propuneri precise pen
tru înaintarea treptată, progresivă 
spre acest țel Toate acestea au de
terminat ca. în cadrul reuniunii de 
la Bruxelles, să se consacre un punct 
aparte pe ordinea de zi problemei 
conferinței europene și ca tradițio
nalul comunicai final să fie însoțit

N. DUMITRESCU

(Continuare in pag. a V-a4
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Despre „serviciu"

pe metru pătrat

Temperatura răspunderii
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DIN VINA EDILILOR, LA ALBA IULIA Șl SUCEAVA APARTAMENTELE DIN UNELE 
BLOCURI NU AU ASIGURATĂ CĂLDURA

Intr-o anchetă publicată recent 
în ziarul nostru („Scînteia" 
nr. 8256) am semnalat, intre 
altele, fenomenul dispariției „rit

mice" a unor spații destinate orga
nizării serviciilor pentru populație, 
deși cooperația meșteșugărească își 
propune, în mod firesc, să-și dez
volte continuu unitățile specializate 
în domeniul acestor prestări. Ex
plicația fenomenului este cît se 
poate de simplă : pe de o parte, re
țeaua de deservire este dotată a- 
nual cu zeci de mii de metri de 
spații, iar pe de alta dispar — „mîn- 
cați" de tot felul de operații edili
tare, reprofilări, schimbări de desti
nație — alte mii de mp din spațiile 
existente.

începem constatările noastre — 
spre a demonstra că problema nu 
este fără soluție — cu exemplu) 
municipiului Craiova. Aici, în ulti
mii cinci ani au fost construiți peste 
5 000 mp de spații destinați servi
ciilor pentru populație. Putem 
spune, fără nici o reținere, că este 
vorba de o creștere reală a bazei 
materiale întrucît, în tot acest in
terval, unitățile cooperației n-au 
pierdut decît 290 mp de spații. Mi
cile ateliere „care fac de toate", 
care execută tot felul de comenzi 
(reparații de lăcătușerie, tinichige- 
rie, ceasornicărie, tapițerie, mobilă, 
blănărie etc.), și-au păstrat in
tacte atît profilul, cît și volumul 
prestațiilor.

— Datorită faptului că baza noas
tră materială n-a cunoscut ,’,pier
deri" de spații — ne explică tova
rășul Ion Fulga, președintele 
U..LC.M. Dolj — am reușit să orga
nizăm o puternică rețea de deser
vire în toate cele trei zone ale ora
șului și să asigurăm chiar un echi
libru în amplasarea unităților. Dacă 
în zona I (zona centrală), care există 
de zeci și zeci de ani, avem peste 
100 de unități, în zonele a II-a 
și a III-a (zone necentrale) am reu
șit să aducem, în numai cîțiva ani, 
73 și, respectiv, 41 deunități cu pro
fil variat.

Afirmațiile tovarășului președinte 
se confirmă, indiferent de depăr
tarea de centrul orașului, cetățeanul 
găsește în noile cartiere (Calea Se- 
verinului, Brazda lui Novac, Calea 
București, Piața Gării) com
plexe care-i asigură un minimum 
de servicii necesare.

...Să analizăm evoluția serviciilor 
In aceeași perioadă — ultimii cinci 
ani — și în municipiul Constanța. Ce 
constatăm 7 Fonduri s-au alocat și 
aici. Au fost construite trei mari 
complexe de deservire și o „Casă 
de mode", însumînd peste 5 000 mp. 
Ne așteptam deci să întîlnim o re
țea de unități care să satisfacă 
pe cetățeni atît sub aspectul cali
tății și varietății serviciilor, cît ș' 
sub cel al volumului, al capacității. 
Cînd colo, numai în ultimii doi ani 
operațiile de demolare au „mîncat" 
nu mai puțin de 2 480 mp.

Cifra, luată ca atare, s-ar părea 
că nu spune prea mult. Dar iată 
una din consecințe : circa 60 la 
sută din totalul rețelei de ser
vicii pentru populație se afla 
concentrat pe două mari ar
tere — Tomis și Ștefan cel Mare. In 
cadrul acțiunii de sistematizare, de
molările au făcut ca o foarte 
mare parte dintre unitățile acestea 
să dispară cu desăvîrșire. Astfel, nu
mai pe strada Ștefan cel Mare vor 
pieri (și aceasta azi-mîine) 17 uni
tăți, intrate în „tradiția" deservirii. 
„S-a construit un mare complex, 
care cuprinde Casa de. mode și încă 
o serie de activități legate de spe
cificul acesteia (croitorie, lenjerie, 
remaiaj, tricotaje), precum și unități 
ca Foto-color, de coafură și cosme
tică" — spun edilii orașului. Este 
adevărat, dar ceea ce s-a construit 
nu acoperă ceea ce se pierde, iar 
dispariția unor unități se răsfrînge 
în modul cel mai direct asupra 
deservirii. Am vizitat numeroase 
centre de deservire. Peste tot 
teancuri de comenzi cu termene

extrem de lungi. Pingelitul unei 
perechi de pantofi sau reparația 
unei haine durează aproape tot 
atît cît confecționarea unora noi. 
Dar să mai apelăm și la alte cifre 
concludente. Unui croitor din sec
țiile de reparat îmbrăcăminte îi 
revine, în momentul de față, de
servirea a 8 000 de locuitori ; unei 
remaieze — peste 6 000 ; unui re
parator de stilouri și ochelari — 
peste 30 000. Or, o asemenea, situație 
este în dezacord cu cerințele spo
rite ale cetățenilor nu numai sub 
aspectul cantitativ, dar și sub acela 
al calității și al diversificării con-al calității și al diversificări; 
tinue a profilului serviciilor.

Repartizarea judicioasă pe 
toriu a diferitelor unități — 
diție esențială pentru o 
mai bună deservire a populației — 
este îngreunată de amintitele dis
pariții. Aceasta cu atît mai mult în 
condițiile unui oraș care, la ora ac
tuală, are o serie de noi cartiere — 
„Viile Noi", „Kilometrul 5“ și „Fi- 
limon Sîrbu" — complet descoperite 
și o întreagă zonă industrială de
servită doar de un „minicomplex" 
cu numai șase activități, nu dintre 
cele mai solicitate.

Pitești. Aceeași situație : investi
ții mari, dar și bază materială cons
tantă a cooperației meșteșugărești. 
Au apărut și aici mari complexe 
de deservire : „Centralul", „Su
dul" și „Ceairul" totalizează circa 
2 400 mp. Concentrarea în aseme
nea mod a unui număr de unități 
cu profil variat permite cetățenilor 
să economisească timp, să rezolve

Pe Valea Prahovei, se
zonul alb a început. 

.Sînt pregătite stațiunile, 
cabanele, să facă față a- 
fluenței de turiști ? Am a- 
dresat această întrebare 
tovarășului ing. Vasile 
Chivulescu, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului 
popular județean Pra
hova.

— Da. s-au luat o serie 
de măsuri organizatorice 
și gospodărești pentru ca 
oaspeții Văii Prahovei și 
ai masivului Bucegi să se 
simtă bine, să-și petreacă 
în mod plăcut vacanța — 
ni s-a răspuns. Caba
nele au căldură, mo
bilier confortabil, iar 
I.S.B.C. Sinaia le-a asigu
rat p bună aprovizionare 
cu alimente : conserve, le
gume, fructe etc. Pro
blema pîinii proaspete a 
fost și ea rezolvată. In- 
sușindu-și criticile formu
late de presă, cabanie
rii de la Vîrful cu Dor, 
Piatra Arsă, Babele, Po
iana Stînii și de la cele
lalte cabane, și-au con
struit vetre de copt. Pa
ralel, ne-am îngrijit ca 
rețeaua comercială din 
stațiuni să facă față 
cerințelor, după cum ne 
preocupă îmbunătățirea 
confortului în toate ca
sele de odihnă.

— In platoul Bucegi, 
spațiul de cazare era 
insuficient. S-au găsit 
ceva modalități pentru 
crearea de noi spații ?b

— în primul rînd, a fost 
terminată lucrarea de 
modernizare a hotelului 
alpin — Cota 1 400 (inves
tiție 2 milioane și jumăr 
tate), aici putînd fi cazați, 
în condiții de excelent 
confort, peste 100 de tu
riști. Tot în acest punct 
s-au amenajat,un restau-

teri- 
con- 

cît

mai multe treburi cu un singur 
drum, ceea ce este, desigur, de a- 
preciat. Cu toate acestea, re
țeaua piteșteană de servicii a rămas 
cam în același punct ca mai îna
inte. „Dacă, calendaristic, ne aflăm 
în anul 1969 — ne spunea tovarășul 
Ion St. Chiriță, vicepreședinte al 
U.J.C.M. Argeș — baza noastră ma
terială a rămas, in mare, la stadiu! 
anului 1961. De ce 7 Pentru că tot 
ce-am construit în acești ani abia 
ne-a ajuns pentru a acoperi pier
derile de spații."

Intr-adevăr, în perioada la care 
ne referim au fost „pulverizați" peste 
1 300 mp din spațiile existente (665 
prin demolare și 705 prin schimba
rea destinației). Și aceasta în con
dițiile în care populația Piteștiului 
aproape că s-a dublat.

— Cooperația meșteșugărească se 
plînge de lipsă de spații 7 Ea care a 
împînzit centrul orașului cu frize
rii 7 — ne întreabă intrigat tovară
șul Teodor Nichifor, prim-vicepre- 
ședinte al consiliului popular muni
cipal.

S-ar putea ca să fie întemeiată 
afirmația potrivit căreia profi
lul unor unități prestatoare de 
servicii nu este ce) mai nimerit. Dar 
una e ca organismele consiliului 
popular să ceară cooperației (căci 
au și dreptul, și obligația de a o 
face) să creeze un serviciu sau al
tul, să îmbunătățească structura a- 
cestora, și alta e ca spațiile în care 
ele își desfășoară activitatea să fie 
„înghițite" de tot felul de operații 
edilitare.

Acțiunea de sistematizare a ora
șelor se află, în multe locuri, 
în faza de început. Demolări 

s-au făcut și se vor mai face. Asta 
înseamnă că ne putem aștepta, po
trivit practicilor de pînă acum, 
la o reducere în continuare a ser
viciilor pentru populație? între cele 
două soluții existente — demolări 
fără servicii și demolări cu menți
nerea serviciilor (firește, prin co
masarea acestora, prin redistribui
rea lor în alte spații, prin plasarea 
lor în unități de profil apropiat și 
prin multe alte soluții ce se pot 
adopta) — edilii pricepuți, care țin 
la orașul lor, receptivi la cerințele 
sporite ale publicului și în dome
niul serviciilor, nu pot alege 
decît pe cea de a doua. Norma
tive care să reglementeze relațiile 
dintre consiliile populare — admi
nistratori ai tuturor spațiilor co
merciale și de deservire — 
și cooperația meșteșugărească au 
existat și pînă acum. Faptul 
că ele n-au putut împiedica 
„eroziunea" spațiilor, că n-au putut 
oferi soluții, aduce în discuție nece
sitatea revederii și îmbunătățirii 
lor, spre a putea servi drept instru- 

.ment de lucru util, real, în rezol
varea acestor probleme care inte
resează în cel mai înalt grad nu 
numai instituțiile în cauză, ci, în 
principal, pe cetățeni

P. CONSTANTIN 
R. DÎMBOVICEANU

Noul ansamblu de locuințe situat pe Platoul Roma
nilor din Alba Julia are, privit din exterior, toate 
condițiile pentru a asigura locatarilor o viață plină 
de confort. Totuși acum, în plină iarnă, o problemă 
din cele mai importante nu a fost soluționată : încăl
zirea apartamentelor.

Discutăm cu tovarășul Emil Comșa, vicepreședinte 
al Comitetului executiv al Consiliului popular munici
pal Alba Iulia.

— Necazurile locatarilor din acest cartier au fost 
sesizate și anul trecut, dar fără efect...

— Nu s-ar putea spune. Preocuparea consiliului 
popular municipal pentru rezolvarea problemelor gos
podărești din cartierul 
permanentă. în luna 
aprilie a.c., o comi
sie alcătuită din re
prezentanți ai ISCAS 
București, DSAPC 
Deva, ai Direcției 
tehnice a Consiliului 
popular județean 
Alba, Direcției ju
dețene de gospodă
rie comunală și în
treprinderii de gos
podărie comunală și 
locativă Alba Iulia a 
primit sarcina să 
găsească soluții de 
remediere. A și for
mulat unele propu
neri. Dar, deși în
treprinderea de gos
podărie comunală și 
locativă a respectat 
indicațiile tehnice, 
situația este aceeași.

— Indicațiile date 
de comisie le-ați 
considerat bune și a- 
cuma apar ca gre
șite 7

— Să nu zicem că 
au fost greșite, dar nici

— Și cînd s-a constatat acest lucru 7
— înainte de 15 octombrie. Există î .L j.J__

rea acestei probleme, un aspect asupra căruiaJ vreau 
să mă opresc. Proiectantul cartierului — DSAPC Deva 
— susține că centrala termică are o capacitate mai 
mare decît cea utilizată în prezent. Ca atare, poate să 
mai încălzească încă trei blocuri. La centrala termică 
nr. 1 — pentru oă cealaltă centrală deservește un nu
măr mic de apartamente și pentru moment nu sînt

de pe Platoul Romanilor a fost

rezultate nu

rant cu 240 de locuri și 
un bar de zi. La numai 6 
km de Sinaia, pe drumul 
spre Pucioasa, s-a con
struit și dat în folosință 
recent o modernă cabană 
cu 46 de locuri — „Cuibul 
Dorului" ; la Piatra Arsă 
s-a realizat o extindere de 
spațiu pentru 50 de locuri. 
Aș mai adăuga că în fru
moasa Poiană a Stînii

rențe de nivel) vor fi de
servite ‘de instalații schi- 
lift, care au început să 
funcționeze recent. Va fi, 
de asemenea, dat în ex
ploatare un teleschi de la 
Cota 1 400 pînă la 1 500 de 
metri, sperăm încă îna
inte de începutul noului 
an. Și o surpriză: pune
rea în funcțiune a unui 
telebebischi cu motor.

mai ales, la binecu- 
dinnoscutele pîrtii 

platoul Bucegi ?
— întrebarea este 

ceașcă, dar răspunsul 
recum dificil. Drumul 
spre Cota 1 400 nu 
încă în întregime gata.

fi- 
oa- 
nou 
este

— Deși trebuia să 
fie..

sului permanent aș vrea 
să arăt că — învă- 
țînd din situația grea de 
anul trecut — am asigurat 
la Sinaia, Bușteni, Azuga 
5 tractoare grele S 650 cu 
pluguri, care vor inter
veni la nevoie în deszăpe
zirea drumurilor și a căi
lor de munte, 
tat — și cred 
înțeleși de cei

Am solici- 
că vom fi 
în drept —

Turismul montan
la înălțime

in anotimpul alb!
s-au amplasat 10 căsuțe cu 
cîte 4 locuri, avînd încăl
zire electrică. Evident, 
nu s-a rezolvat nici pe 
departe cerința mare de 
spațiu din munți. Totuși, 
este un progres.

S-a întreprins 
în direcția unei 

mari accesibilități
ceva 
mai 
la sporturile alpine ?

— Vorbind autocritic, 
prea mult n-am făcut. 
Totuși, sînt unele nou
tăți. Pîrtiile de schi Vîr- 
ful cu Dor și Furnica (mai 
ales prima, cu mari dife-

oare transportă 3—4 per
soane pe o distanță de 200 
metri. Totodată, începînd 
din acest an, la toate ca
banele și hotelurile de pe 
Valea Prahovei se vor pu
tea închiria Schiuri, să
niuțe. patine, . bocanci, 
hanorace și alte obiecte 
de echipament alpin. Mai 
mult, se vor găsi și in
structori pentru amatorii 
de schi.

— Să ne referim fi 
la o problemă mai 
spinoasă —. aceea a 
drumurilor. Cum se a- 
funge la cabane ? Și,

— Așa este. Și noi, In 
calitate de beneficiari, ne 
facem vinovați de tără
gănare. . Dar tot atît de 
vinovat este constructorul 
care — cu toate greutățile 
întîmpinate — nu-și poate 
motiva încetineala. Este 
vorba de întreprinderea 
de construcții forestiere 
Buzău cu care — știm 
acum — trebuia să fim 
mai fermi. Pe acest drum 
se poate totuși circula, 
întreprinderea de gospo
dărie comunală Sinaia 
transportă pasagerii cu 
mașini cu dublu diferen
țial, în curse permanente. 
Pentru asigurarea acce-

Camelia Lepădatu, elevă în cla
sa a III-a, prezenta o rochie al
bastră, produs al fabricii „Mondia
la" din Satu Mare.

— îți place rochia 7, o întrebăm. 
Ne dăm seama însă că întreba

rea n-avea rost. Lungă pînă la ge
nunchi, dar cu mîneci prea scurte 
ca să fie cu mînecă lungă și prea 
lungi ca să fie scurte — arăta, ce 
e drept, mai bine decit un sac.

O paradă a modei pentru copii 7 
într-un fel, da I Dar nu din cele pe 
care le organizează reprezentanții 
industriei ușoare și ai comerțului, 
ci una modestă, fără muzică și 
fast. Locul 7 Magazinul „Lumea 
copiilor" din Constanța. „Modele
le" : 16 copii de la Școala genera
lă nr. 5 din apropiere. Piesele pre
zentate nu au fost unicate, sau din 
cele dichisite cu grijă, ci mărfuri 
luate din rafturi, care-i sînt oferite 
in mod obișnuit cumpărătorului. 
Scopul 7 Să-i îmbrăcăm pe cei 
eventuali „clienți".

Să revenim însă la Camelia, 
leva dintr-a treia.

— îți place 7 — repetăm noi 
trebarea.

— Nu-mi place culoarea, obiecj- 
tează „modelul".

— De ce ?
— E albastră !
— 7
— Păi și uniforma e albastră, și 

rochia tot albastră să fie 7
Au recunoscut toți cei de față că 

avea perfectă dreptate : zeci 
rochițe, în diferite nuanțe de al
bastru, „îmbogățeau" peste măsură 
rafturile. „Culorile cele mai cerute, 
ne-au spus vînzătoarele, sînt roz, 
portocaliu, roșu" Și în timp ce

16
e-

in-

de

CARICATURISTUL : Alo, fabrica 
derâm concurența dv 

(Desene

de confecții ? Consi- 
neloialâ...

de EUGEN TARV)

fi- 
pe

consemnam în carnet înclinația 
rească a fetelor către culorile vii, . 
„podium" și-a făcut apariția, un 
model făcut parcă anume să de
monstreze contrariul : un capot nici

probleme — sînt racordate 710 apartamente, un com
plex comercial și, în viitor, o creșă aflată în construc
ție. Deci, proiectul este bun. Delegatul ISCAS Bucu
rești a confirmat acest lucru, astfel că practic nu putem 
trage la răspundere pe proiectant. Totuși, paradoxal, 
centrala nr. 1 a consumat cu 240 tone comoustibil spe
cial mai mult decît era prevăzut, temperatura din unele 
apartamente rămînînd foarte scăzută. S-a hotărît mă
rirea programului centralei termice de la 9 la 11 ore.

— Ni se pare ciudat : apartamentele au căldură insu
ficientă, apă caldă nu primesc de două săptămîni, iar 
din ceea ce ne spuneți rezultă că s-au făcut și chel
tuieli suplimentare, determinate de mărirea progia- 
mului de funcționare a centralei termice și depășirea 

consumului de com
bustibil. Cine le va 
suporta 7

— Cetățenii, desi
gur...

Aici s-a încheiat 
convorbirea noastră 
cu tov. Co,mșa. O 
convorbire din care 
rezultă. înainte de 
toate, că tot cetățenii 
sînt aceia care tre
buie să suporte con
secințele materiale 
ale lipsei de organi
zare și gospodărire a 
organismelor din 
subordinea consiliu-1 
lui popular — la care 
ne-am fi așteptat să 
se refere și tovarășul 
vicepreședinte. Este.l 
practic, imposibil de 
admis că problema 
centralei termice este 
insolubilă, că insta
lațiile funcționează, 
dar nu dau căldură, 
încercarea de a se 
acredita această idee 

este o tentativă de pulverizare a răspunderilor. Dacă 
lipsa de exigență în recepționarea la timpul cuvenit 
a clădirilor și instalațiilor — răspundere care revenea 
în întregime consiliului popular municipal — se sol
dează acum cu consecințele amintite, este imperios 
necesar ca, în calitatea sa de proprietar al acestor 
locuințe, Consiliul popular municipal Alba Iulia să fie 
obligat să rezolve definitiv problema încălzirii locuin
țelor respective.

Și din Suceava ni se transmit vești similare : Ia 
. punctul termic nr. 2 din cartierul Arini, din cauza 

suprasolicitării, în orele de vîrf trebuie sistată furni
zarea apei calde, iar în circa 300 de apartamente, si
tuate la nivelele superioare, căldura aproape că nu a- 
junge. De vreo doi ani se discută despre necesitatea 
ca la acest punct termic să se mărească suprafața de 
radiere prin montarea unui nou aparat de contracu- 
rent, dar conducerea întreprinderii de gospodărie o- 
rășenească nu ia în seamă o cerință atît de îndreptă
țită. în schimb, această întreprindere se dovedește 
foarte punctuală atunci cînd este vorba de a încasa 

. de la locatari contravaloarea căldurii pe care, de fapt, 
în multe locuri nici nu o furnizează. Singurul 
producător și furnizor de apă caldă și căl
dură din oraș este Combinatul de celuloză și 

' hîrtie. Cu timpul' însă, au apărut și ălțî pretendenți 
la alimentarea blocurilor cu energie termică. între
prinderea de electricitate, de pildă, a devenit pro
prietara conductei de transport dintre producător și 
punctele termice, încasînd lunar mii de lei de la lo
catari pentru simplul motiv că întocmea un proces 
verbal de refacturare către întreprinderea de gospo
dărie orășenească, iar aceasta, la rîndul său, își ia 
cota parte din beneficii pentru rerefacturarea căldurii 
către asociațiile de locatari.

Se părea că în luna septembrie a acestui an, o dată 
cu apariția unei Hotărîri a Consiliului de Miniștri 
care exclude întreprinderea de electricitate — ca in
termediar nepoftit — din sistemul furnizării energiei 
termice, lucrurile se vor îndrepta Dar, 
chiul procedeu de plată a continuat să 
practice și în luna octombrie. Acum au 
mas numai doi responsabili cu căldura : Combi
natul de celuloză și hîrtie și întreprinderea de 
gospodărie orășenească. Dar sumele- încasate de la lo
catari continuă să fie la fel de ridicate. Aceasta 
pentru că, pe lîngă plata normală a căldurii efectiv 
consumate, cetățenii sînt obligați să suporte și pier
derile de energie termică care au loc în conducta de 
aducțiune și în punctele de termoficare. Or, un calcul 
efectuat arată că, în cazul orașului Suceava, aceste 
pierderi se ridică la 30 la sută din totalul energiei ter
mice produse. în lipsa unor aparate de măsură, atît 
la centrala termică, cît și la punctele termice, factura
rea energiei către consumatori se face după sistemul 
paușal. 
ționeze 
tarilor 
mative

Buna 
promptă a obligațiilor ce decurg din contractul de 
închiriere se bucură de o atenție tot mai mare din 
partea cetățenilor. Este deci de datoria forurilor în 
sarcina cărora cade furnizarea energiei termice să-și 
onoreze, la rîndul lor, obligațiile așa cum se cuvine, 
în spiritul celei mai înalte responsabilități față de ce
tățenii pe care sînt chemați să-i deservească.

Problema defectelor la instalațiile de încălzire 
centrală a generat o avalanșă de hirțogărie.

au dat..
însă, în judeca-

toniei stațiunilor noastre. 
Edilii unor asemenea sta
țiuni pot și trebuie să fie 
gazde ospitaliere din toate 
punctele de Vedere. Cine 
dacă nu gospodăria comu-

■ nală ar putea organiza 
plimbări cu sănii trase de 
căluți 7 Cine dacă nu con
siliul popular, împreună 
cu celelalte unități de de
servire, poate organiza 
carnavaluri de iarnă în 
parcuri și grădini 7 A- 
proape în aceeași măsură 
este lipsită de inițiativă și 
Casa de cultură din Si
naia. Gindindu-ne la 
înlăturarea neajunsurilor, 
avem în vedere folosirea 
mai judicioasă a forțelor 
artistice ale Ploieștiului : 
Filarmonica, Teatrul dra
matic, Teatrul de estradă, 
tarafurile și orchestrele 
de muzică ușoară, care 
vor organiza mai multe 
deplasări în această peri
oadă. Am avea însă și do
rința ca artiștii bucu- 
reșteni să nu ocolească 
Valea Prahovei în acest 
sezon.

— Ați adus, indirect, 
în discuție problema 
revelionului...

este o tentativă de pulverizare

ve- 
se 

ră-

să ni se repartizeze’ și o 
turbo-freză. Totodată, s-a 
constituit comandamentul 
de deszăpezire și s-au a- 
sigurat, pe șosea, nisipul, 
sarea și uneltele necesa
re ; cantonierii vor fi 
prezenți zi și noapte in 
tonele de care răspund.

— Pîriă acum, prin 
O.N.T. s-au anunțat aproa
pe 7 000 de oaspeți dintre 
care mulți de peste hota
re. Cu toții vom face e- 
forturi și sperăm ca toa
tă lumea să petreacă și 
să se simtă bine în caba
nele, vilele și restauran
tele Văii Prahovei.

Comitetul pentru preturi are datoria să solu- 
decontarea energiei termice , furnizate loca- 
din orașul Suceava în spiritul . actelor nor- 
în vigoare.
întreținere a fondului locativ și achitarea

— Șt un ultim as
pect : agrementul, du
pă cite știm, e încă 
nesoluționat 
tor...

mulțumi-

— Observația
Găsesc că și ....
Inițiativă a primarilor

e justă, 
lipsa de 

. . "-a
dus la perpetuarea mono-

— Consemnind tot 
ceea ce ne-ați spus, vă 
promitem Să revenim 
cu speranța de a vedea 
toate planurile înde
plinite.

Constantin CĂPRARU 
corespondentul 
„Scînteii" Stefan DINICA

Ion MANEA
corespondenții „Scînteii

SÎNT COPIII MOFTUROȘI

SAU CROITORII

NSENSIBILI?
lung, nici scurt, 
nici larg, nici 
strimt; coloritul 
veșted, desenul 
bătrînesc com
pletau „ansam
blul". Producă
tor : ,.Bega“-Ti- 
mișoara.

lată însă și un 
model de succes, 
îl îmbrăcaseră 
două fetițe. Era 
un costum fru
mos. compus 
dintr-o jachetă 
roșie și panta

loni în carouri roșu cu negru. Mar
ca fabricii - „Mondiala“-Satu- 
Mare.

— Deci, vă place 7
— Da, dar numai pe jumătațe...

Jacheta era bună și frumoasă, dar 
pantalonii... Prin dimensiunile lor 
„generoase", o pereche ajungea 
pentru amîndouă.

Dar, pentru a demonstra că toa
te aceste constatări nu sînt' simple 
„mofturi" de copii, l-am rugat pe 
tov. Mario Couțiu, specialistul di
recției generale de resort din 
M.C.I. în probleme de dimensiuni-, 
să confrunte, cu centimetrul in 
mină, măsurile indicate in norme
le interne elaborate de fabrici cu 
propriile lor produse existente in 
magazin. Rezultatul a fost surprin
zător : abaterile de la dimensiunile 
stabilite sînt foarte frecvente. De 
pildă, o rochiță de vreo trei pal
me lungime avea, în lățime, cu ,8 
cm mai mult. Dar ce- copil nor
mal este mai mult lat decit înalt 7 
(model nr. 14 049-„Mondiala“).

Dacă observațiile băieților nu au 
fost atît de numeroase, asta se da- 
torește lipsei de „obiect" : intbră- 
cămintea băieților este mult mai 
săracă in culori și modele decît a- 
ceea a fetelor. Un grup de băieți 
imbrăcaseră paltoane. Deși nu se
mănau deloc între ei, astfel îmbră- 
cați păreau un plutcn cenușiu și 
uniform. Modelele — deși, chipu
rile, erau diferite — semănau ca 
niște picături de apă. Culorile 7 
Toate închise. Ștofele — groase, țe
pene. Impresia de rigiditate era 
accentuată și de lipsa oricărui deta
liu care să amintească de vîrsta co
pilăriei. Costumele, pantalonii, că
mășile suferă de aceeași „maladie" 
ca și paltoanele : par confecții pen
tru oameni mari, reduse la dimen
siunile celor mici.

Dacă sub aspectul spectaculo

zității, această improvizată și mo
destă paradă a modei a fost să
racă, ea a valorat, în schimb, prin 
concluziile care s-au desprins.

a. Creația de modele a făcut mul
te progrese la confecțiile pentru 
fete; are, în schimb, importante da
torii neonorate față de îmbrăcămin
tea pentru băieții de toate vîrstele.

b. în ciuda asigurărilor primite 
de la producători, că actualele ti
pare ale confecțiilor pentru copii 
constituie rezultatul ultimelor mă
surători antropometrice, se consta
tă serioase neconcordanțe între pro
porțiile reale ale majorității copii
lor și dimensiunile confecțiilor.

c. Coloritul și materialele din 
care se; produc confecțiile pentru 
copii sînt, într-o măsură nepermis 
de mare, neadecvate, alese la întîm- 
plare. Continuă să predomine nuan
țele mohorîte, șterse, în general în
chise.

Ne-am gîndit că, poate, viitorul 
apropiat ne rezervă surprize mai 
plăcute. De aceea, am profitat de 
faptul că la Mangalia se desfășoară, 
în această perioadă, contractările 
dintre industrie și comerț, pentru a 
arunca o privire în „culisele" tri
mestrelor II și III ale anului vii
tor Ce rezultă din examinarea co
lecțiilor prezentate de fabrici 7

Fetițele vor beneficia. în conti
nuare, de o mai mare varietate de 
modele. Fabrica „Mondiala" din 
Satu Mare, specializată în articole 
pentru copii, a adus numeroase mo
dele de rochițe, pardesie etc. apre
ciate de comerț în schimb, produ
cătorii de confecții pentru băieți — 
fabricile din Craiova. Focșani. Rm.

la confecțiile pentru

Sărat, Curtea de Argeș șl altele — 
nu întrunesc, la un loc, varietatea 
din sectorul... advers.

— Creăm din ce avem la înde- 
mînă în perioada respectivă — în
cearcă să ne lămurească tov. Marin 
Pîrvulescu, creator de modele la fa
brica din Craiova. Ni s-a indicat un 
plan de creație — 220 de modele 
pentru băieți, dar n-am primit stofe 
potrivite.

Lipsa de inspirație a creatorilor 
e agravată și de „reținerea" — cum 
se numește in termeni eleganți fri
ca de promovare a noului — ma
nifestată de unii reprezentanți ai 
bazelor comerciale. Iată un exem
plu. Printre modelele fabricii din 
Craiova se află două sacouri mai a- 
parte (modelele 4 208 și 4 189), unul 
fiind mai reușit. Care credeți că s-a 
contractat 7 Cel nereușit. De ce n-a 
fost solicitat celălalt 7 Nu are re
vere 1 Și cine a mai văzut un sacou 
„serios" fără revere 7

— Din păcate — ne spune tova
rășa Paula Aureliu, responsabila 
magazinului „Romarta cooiilor" — 
conservatorismul unora dintre co
legii de la diferite baze comerciale 
a scos din competiție modele și cu
lori dintre cele mai reușite.

Soluționarea problemelor pe care 
le-am pus în discuție trebuie să 
facă neîntîrziat pentru ea produ
sele fabricilor de confecții să se a- 
dapteze cît mai strîns la gusturile 
și cerințele de funcționalitate, la 
proporțiile și conformația reală a e 
copiilor — această categorie de 
cumpărători care reprezintă un 
sfert din populația țării.

Rodica ȘERBAN
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UN NOD
NEDEZLEGAT

PE FIRUL COOPERĂRII
Diversificarea continuă a produc

ției, adîncirea tot mai accentuată a 
specializării întreprinderilor, partici
parea lor comună la realizareă pro
duselor finite, leagă numeroase fabrici 
și uzine constructoare de mașini in
tr-un angrenaj complex de relații de 
cooperare și colaborare. într-un ase
menea angrenaj complex se află, 
de mulți ani, uzina „Indepen
dența" din Sibiu, în dubla ei calitate 
de furnizor și beneficiar. De ce 
ne-am concentrat investigațiile a- 
supra acestei întreprinderi a Centra
lei industriale pentru utilaj chimie 
fi rafinării, acum la sfîrșitul anului 
1969 ? Motivele sînt două : în primul 
rînd, pentru că — în calitate de fur
nizor — uzina sibiană nu și-a res
pectat riguros obligațiile contractuale, 
provocînd, ca și în alți ani, neajun
suri unor beneficiari, iar, în al doi
lea rînd, pentru că „Independența" 
a întîmpinat greutăți (ca și în alți 
ani), din partea unor întreprinderi co
laboratoare. Și, de neînțeles, încă de 
pe1 acum factorii de răspundere din 
uzină fac pronosticuri pesimiste pen
tru anul viitor, în domeniul relații
lor de cooperare și colaborare, în- 
cercînd parcă să demonstreze că nu 
a fost destul de plină de învățămin
te experiența acestui an.

Ce greutăți a întîmpinat uzina si
biană din partea întreprinderilor co
laboratoare ? Se pare că acestea 
sînt destul de mari. De pildă, uzina 
..1 Mai’-Ploiești — potrivit con
tractului cu numărul 4513 — trebuia 
să livreze pînă la 30 octombrie a.c. 
întreprinderii din Sibiu bandaje și 
semiconcasoare. Produsele respective 
nu erau expediate însă nici pînă la 
5 decembrie și lipsa lor a determinat, 
in mare măsură, neîndeplinirea pla
nului pe luna octombrie a.c. Restan- 
țiere la capitolul livrări sînt și Fa
brica de ventilatoare din București, 
Uzinele de utilaj chimic Ploiești 
și Uzina de mașini electrice din Bucu- 

v iești. Pe bună dreptate ni s-a spus 
* la „independența" că forurile de re

sort din Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, precum și Cen
trala industrială pentru utilaj chimic 
și rafinării nu au reușit să întroneze 
un înalt simț de responsabilitate 
pentru respectarea riguroasă a obli
gațiilor contractuale de către între
prinderile amintite.

Dar — și aceasta este problema de 
fond — cele cîteva contracte neono
rate de către întreprinderile furni
zoare au avut puterea să accentue
ze restanțe ce caracterizează ac
tivitatea uzinei „Independența" din 
Sibiu ? Nu — și cuvîntul acesta 
se scrie cu litere mari 1 La uzina si
biană, practica amînării de la o lună 

» la alta și chiar de la un an la altul 
a livrării comenzilor datează de mai 
multă vreme. La începutul lunii no
iembrie a.c. uzina „Independența" a- 
vea numeroase contracte neonorate 
la termen, către Uzina mecanică 
Bacău, Uzina de aluminiu Slatina, 
Uzina de fier Vlahița și altele, care 
tot așteaptă să primească, încă din 
luna septembrie .a.c., piesele și utila
jele tehnologice contractate. Ulterior, 
am aflat că, la 30 noiembrie a.c., u- 
zina avea 336 contracte neonorate, în 
valoare totală de peste 31 milioane 
lei.

In fața acestei .situații, factorii 
din conducerea uzinei au adus — 
ca și în alte dăți — justificările de

rigoare. „Nu intenționez să mini
malizez lipsurile proprii, dar forul 
de resort nu a ținut seama, nici în 
acest an, de capacitatea de produc
ție reală a uzinei, stabilind sarcini 
mult mai mari" — ne-a spus ing. 
Miron Negrilă, directorul general al 
uzinei. Șeful serviciului plan, ing. 
Claudiu Moldovan,, și directorul co
mercial, ing. Andrei Mesea, au ară
tat că sarcinile de plan ale uzinei 
sînt nominalizate cu foarte mari în- 
tîrzieri, că repartițiile de materiale 
nu sînt corelate, întotdeauna, cu 
necesarul producției. De pildă, în 
planul trimestrului IV a.c. figu
rează 1750 tone echipament hidro
energetic pentru Centrala hidroelec
trică Lotru. Insă, suprafața de 
producție din uzină, care poate fi 
afectată pentru confecționarea aces
tor utilaje tehnologice, este insufi
cientă. Tot în uzină ni s-a spus că, 
la sfîrșitul primului semestru, mai 
existau, încă, aproape 1450 tone pro
duse nenominalizate, din care peste

UZINELE
„INDEPENDENȚA"-

SIBIU IN RECIDIVĂ
r

CONSTRUCȚII PROVIZORII 
IN SEZONUL RECE

Barăcile metalice demontabile, 
concepute și executate în cadrul 
întreprinderii mecanice „Ceah
lăul" din Piatra Neamț, sînt 
practice și rezistente la acțiunea 
vîntului și a zăpezilor. O aseme
nea baracă realizată din profile 
de oțel ambutisate sau laminate 
și din tablă zincată poate fi 
utilizată în industria petro
lului, la foraj, extracție, de
pozitare; pentru adăpostirea 
instalațiilor mecanice, frigorifice. 
Ea întrunește și condițiile unei 
magazii de materiale, unelte, 
scule, putînd fi transportată cu 
ușurință dintr-un loc în altul. îm
potriva coroziunii este protejată 
prin vopsire cu un strat de miniu 
de plumb și două straturi de 
vopsea gri.

370 tone utilaj chimic și circa 820 
tone, utilaj pentru industria meta
lurgică.

Se_ înțelege că toate acestea gene
rează, într-o măsură mai mare sau 
mai mică, anumite dereglări în des
fășurarea procesului de producție ; 
nu este suficient de clar, însă, de 
ce sistematic, în fiecare lună, sar
cinile de plan se realizează în pro
porție de peste 50 la sută în decada 
a treia, iar în prima decadă — în 
proporție de 20—23 la sută. Acest flux 
și reflux al volumului producției la 
sfîrșitul și începutul unei luni infir
mă, în mare parte, justificările a- 
mintite mai înainte. Oare în ultima 
decadă a unei, luni — și în ultima 
lună a unui trimestru — nu se mai 
resimte lipsa bazei tehnico-materia- 
le, a capacităților de producție, in
vocată cu atîta tărie de conducerea 

: acestei unități ?
Realitatea este alta. Sub parava

nul cauzelor „obiective" se ascund 
serioase deficiențe în organizarea 
producției și a muncii, pregătirea 
fabricației, folosirea rațională a 
timpului de lucru și a capacităților 
de producție. în mod curent, indicii 
de utilizare a mașinilor și utilajelor 
sînt scăzuți; în 11 
fondul <’ 
utilajelor 
proporție 
doxal — 
lucru de 
suficienți 
tiva ing. 
cerul șef 
această justificare nu se dovedește 
a fi întemeiată. Mai întîi, numă
rul de mașini-ore întreruperi, pe 
seama defecțiunilor mecanice, este de 
peste patru ori mai mare decît cel 
aferent lipse; forței de muncă. A- 
poi, o bună parte din timpul munci
torilor este consumat cu activități 
neproductive : aprovizionarea locului 
de muncă, deservire și altele. Mo
dul uneori defectuos de programare 
și urmărire a producției, lipsa unui 
decalaj corespunzător între secții și 
ateliere. în predarea și primirea re
perelor și subansamblelor, practica
rea unor tehnologii insuficient stu
diate — lată neajunsuri ce comple
tează tabloul cauzelor care au de-

luni ale anului, 
calendaristic al 
folosit doar în 
sută și — pără

de timp 
a fost

de 59 la
în condițiile urnii regim de 
trei schimburi. „Nu avem 
muncitori calificați", mo- 
Gheorghe Mîndruț, dispe- 

1 al uzinei. Din păcate, nici

(Urmare din pag. I)

CORPURI
DE ILUMINAT
CU MULTIPLE

DESTINATII
întreprinderea „ELECTROBA- 

NAT" din Timișoara este spe
cializată în producția corpurilor 
de il-uminat cu multiple desti
nații. Numai în acest an s-au 
fabricat aici 450 de sortimente 
de corpuri de iluminat fluores
cente antigrizutoase — specifi
ce condițiilor din subteran — 
lămpi incandescente și fluores
cente pentru instituții, teatre, ci
nematografe, școli ; lămpi sem
nalizatoare pentru autocamioa
ne, pentru locomotive electrice ; 
o bogată paletă de baterii, se
turi moderne de întrerupătoare 
șl prize din material plastic.

în sudul și sud-estul țării este în 
curs de răsărire.

Ploile căzute în primele zile ale 
lunii decembrie în partea de sud și 
est a țării au refăcut umiditatea în 
stratul arabil al solului. De exem
plu, în zona Institutului de cer
cetări pentru cereale și plante 
tehnice Fundulea, județul Ilfov, pre
cipitațiile căzute în ultimul timp în
sumează 55 litri ; în zona stațiunilor 
experimentale Mărculești — 65 litri ( 
Valul lui Traian — 40 litri; Șimnic, 
Dolj — 40 litri. Am amintit doar 
aceste zone unde în toamnă s-a sim
țit mult nevoia de apă. Ca urmare 
a precipitațiilor se constată o îm
bunătățire a stării de vegetație a 
culturilor de toamnă. Faptul că so
lul a acumulat o rezervă de apă face 
posibil ca grîul să-și continue vege
tația și în cursul iernii, dacă solul 
nu va fi înghețat.

Ca o apreciere generală, se poate 
spune că starea de vegetație a cul
turilor de toamnă s-a îmbunătățit 
mult și printr-o atentă supraveghere 
și întreținere a culturilor se pot asi
gura recolte bune.

Cunoscînd modul cum se prezintă 
la- ora actuală semănăturile de grîu, 
ce trebuie întreprins, în continuare, 
pentru a se asigura condiții optime 
de dezvoltare și iernare a plantelor ? 
La această întrebare a dat răspuns 
tov. dr. docent Grigore Coculescu, 
membru al Academiei de științe agri
cole și silvice :

Este foarte important de cunoscut, 
în fiecare unitate agricolă și chiar pe 
fiecare solă în parte, stadiul în care 
se află culturile, deoarece în funcție 
de aceasta pot fi luate măsuri cores
punzătoare. Există zone în care grîu! 
a răsărit și înfrățit foarte bine, în 
altele s-a produs răsărirea dar nu a 
înfrățit. Trebuie să vedem ce ar 
putea influența negativ asupra cul
turii grîului și să știm să acționăm, 
pește iarnă, cu o serie de măsuri 
care să influențeze în bine dezvolta
rea plantelor.

terminat nerespectarea termenelor 
de livrare a comenzilor de utilaje 
tehnologice.

Ceea ce se cuvine precizat este 
că deficiențele amintite, ca și altele 
care mai stăruie în uzină; - nu sînt 
de dată recentă, nu le-am descoperit 
noi acum. Ele sînt cunoscute de fac
torii de conducere din uzina sibiană, 
dar adeseori aceștia s-au limitat doar 
la a constata. Surprinde, în acest 
context, punctul de vedere al ing. 
Mihai Găldan, secretarul comitetului 
de partid al uzinei, care în legătură 
cu producția anului viitor ne-a spus :

— Respectarea termenelor contrac
tuale va constitui și în 1970 o pro
blemă greu de rezolvat de către în
treprinderea noastră. Centrala in
dustrială de resort nu ne acordă 
sprijinul necesar: nu găsim înțele
gere din partea acesteia. în fiecare 
an întocmim o notă cu probleme 
care privesc îndeplinirea sarcinilor 
de plan pe anul viitor, dar forul de 
resort nu ține cont de ele.

Ce răspuns a dat, la aceste apre
cieri, ing. Gheorghe Petrescu, di
rectorul general al Centralei indus
triale pentru utilaj chimic și rafi
nării ?

— Cauza cauzelor nerespectărll ter
menelor contractuale — a precizat 
directorul general — o constituie ac
tivitatea necorespunzătoare a între
gului compartiment de pregătire a 
fabricației din uzină. La aceasta se 
adaugă lipsa de ordine și prevedere 
in organizarea producției și a mun
cii. Uzina putea să-și asigure baza 
tehnico-materială necesară desfășu
rării normale a producției. Dacă nu 
a făcut-o, singură este vinovată. în 
uzină nu se analizează temeinic 
stocurile de materii prime și mate
riale și, în mod frecvent, sîntem a- 
saltați cu cereri suplimentare și ur
gențe; pe de 
de aici vin cu 
țări.

— Anul 1970 
ment în activitatea uzinei sibiene ?

— Din punctul de vedere al aco
peririi planului și al asigurării cu 
documentație, uzina stă mai bine ca 
oricînd, dar ea însăși întîrzie cu în
cheierea contractelor. Astfel, pînă 
la 1 noiembrie a.c., din 3 836 tone 
utilaj chimic, 
partiții, uzina 
2 795 tone ; la 
contractase 60 
de schimb nu 
contract. Se poate aprecia că „Inde
pendența" din Sibiu dispune de toa
te condițiile pentru realizarea pla
nului în anul viitor.

Desigur, dacă conducerea uzinei 
sibiene va veni din nou cu justifi
cări și va lua pe „nu se poate" in 
brațe — atunci condițiile favorabile 
de care vorbea directorul general al 
centralei nu vor putea da roadele 
scontate în anul viitor. Rezerve mari 
de creștere a producției și producti
vității muncii există cu prisosință în 
această întreprindere. Am reținut, de 
pildă, în timpul investigațiilor, că, în 
acest an, prin aplicarea unor studii 
de organizare științifică a produc
ției și a muncii, s-a obținut un spor 
de producție de circa 35 milioane lei. 
Și acest rezultat este destul de mo
dest în comparație cu posibilitățile 
reale existente în întreprindere. Re
virimentul poate și trebuie, în mod 
obiectiv, să aibă loc. Pentru aceasta 
este. însă, necesar ca factorii de 
conducere din uzină și centrala in
dustrială de resort să renunțe la 
practica de a se acuza reciproc și să 
instaureze un climat de maximă 
responsabilitate, de ordine și disci
plină atît în interiorul întreprinderii, 
cit și in relațiile cu unitățile colabo
ratoare. Anul 1970 să marcheze din 
acest punct de vedere un serios exa
men, făcînd să crească contribuția 
uzinei sibiene la dezvoltarea susți
nută a economiei naționale.

k

altă parte, tovarășii 
tot felul de renun-

va marca un reviri-

pentru care avea re- 
nu contractase decît 
utilajul metalurgic se 
la sută, far la piesele 
se încheiase nici un

flie ȘTEFAN

Cu ploile căzute în sudul țării și 
zăpada în nord-vest, care s-au accen
tuat la începutul acestei luni, se pare 
că am intrat într-o perioadă umedă. 
Precipitațiile prea multe ar putea 
provoca unele neajunsuri culturii 
griului. De aceea trebuie să se facă 
lucrări de scurgere a apelor îndeo
sebi pe terenurile argiloase, greu 
penetrabile. In această direcție tre
buie acționat cu toate mijloacele i

In aceste zile, pe Valea 
Uzului, acolo unde se con
struiește marele complex 
hidrotehnic, munca nu cu
noaște răgaz. Lucrînd zi și 
noapte, constructorii înalță, 
metru cu metru, colosul de 
oțel și beton, care va zăgă
zui apele Uzului, formind 
un Uriaș rezervor din care 
vor fi alimentate localitățile 
și centrele industriale de pe 
Valea Trotușului. Ei adau
gă succeselor de pînă acum 
altele noi. Cel mai recent 
îl constituie îndeplinirea cu 
42 de zile mai devreme a 
planului anual de betonare 
In corpul barajului au fost 
turnați pînă acum 320 000 
mc de beton, adică atît cît 
este prevăzut să se reali
zeze în prima etapă. Pe 
șantier se profilează silue
tele masive ale 
blocuri care 
cota de 474 m, 
încheie prima 
crărilor. Acum 
cate lucrările 
nr. 6 și 30. Această 
a revenit betoniștilor 
brigăzile conduse de Nico- 
lae Asimionesei și Vasile 
Bran.

Despre munca însufleți
tă, stăruitoare a construc
torilor, despre căile care au 
dus Ia obținerea impor
tantelor succese de pînă 
acum ne-a vorbit ing. Li- 
viu Guțiu, șeful șantieru
lui i

*— Factorul principal care 
a determinat imprimarea 
unui ritm susținut lucrări
lor îl constituie oamenii. 
Pregătiți, și căliți la școala 
Bicazului, muncitorii și spe
cialiștii și-au dăruit în
treaga lor pricepere si pu
tere de muncă rezolvării 
celor mai dificile probleme 
pe care le ridică executarea 
unei construcții de acest 
gen. Pentru că, spre deose
bire de lucrările de pe Bis
trița, barajul de aici se 
înalță după o tehnologie 
nouă. Este vorba de un ba
raj cu contraforți, asemănă
tor celui de la Firiza. La a- 
ceasta trebuie adăugate 
condițiile deosebit de difi
cile în care a trebuit să se 
lucreze, 
sebi, la 
țiilor în 
abrupte 
sanți și la pregătirea devie
rii apelor — lucrări care au 
cerut din partea construc-

celor 14 
au atins 
la care se 

etapă a lu
au fost ata- 
la blocurile 

cinste 
din

Mă refer, îndeo- 
executarea excava- 
stîncă, pe pantele 
âle celor doi ver-

torilor nu numai o înaltă 
calificare, ci și inventivitate 
și curaj..

Din relatările interlocu- 
torului s-a desprins că tot 
atît de dificile au fost și 
problemele de aprovizio
nare a șantierului cu ma. 
teriale, de creare a condi
țiilor de 
rezolvarea 
construite 
ții moderne de sor
tare a agregatelor și pre
parare a betoanelor, stații 
pentru producerea fri
gului și de încălzire a be-

lucrti. Pentru 
tor au fost 

pe șantier sta- 
moderne de

cilele încercări la care au 
fost supuși constructorii, 
în urma ploilor torențiale 
și inundațiilor din acest 
an. încleștarea dintre om 
și natură a fost aprigă. De 
două ori apele învolburate 
ale Uzului s-au năpustit 
asupra barajului, asaltîn- 
du-1 cu cioate și trunchiuri 
de copaci, punînd în peri, 
col întregul șantier. Cu 
prețul unor eforturi uriașe, 
muncind în apă, zi și noap
te, macaragiul Ion Butu- 
noiu, șefii de echipă 
Gheorghe Asimionesei și

tor intervenții, că prin îm
bunătățirea tehnologiei de 
betonare, prin organizarea 
unor formații optime de 
lucru, stimularea materială 
a muncitorilor, ca urmare 
a introducerii noului sis
tem de salarizare, produc
tivitatea muncii pe șantier 
a cunoscut o - creștere ra
pidă, depășind cu 20 la sută 
realizările din aceeași pe
rioadă a anului trecut.

Deosebit de utile și opor
tune s-au dovedit inițiati
vele unor specialiști, cău
tările acestora pentru mo-

Inscripții ale hărniciei
pe barajul de la
VALEA UZULUI

toanelor. Se cuvine să fie 
amintite, ca o realizare 
deosebită în această direc
ție, modificările făcute la 
stația de sortare a agrega, 
telor, care au permis creș
terea capacității acesteia 
cu 400 mc pe zi îmbunătă
țiri asemănătoare au fost 
aduse și la stația de pre
parare a betoanelor. Aces
tea au permis 
de betonare 
să fie depășit 
2 500 — 3 000 
diul actual, 
care se desfășoară lucră
rile asigură condiții pentru 
respectarea angajamentu
lui luat, de a începe acu- 
mularea apelor în primă
vara viitoare, 
an înaintea 
stabilit.

Firește, pe 
burile nu s-au desfășurat 
în tot timpul fără surprize 
și greutăți. Ește destul să 
amintim de marile și difi

ca ritmul 
planificat 
lunar cu 

mc. Sta- 
ritmul în

adică cu un 
termenului

șantier tre-

tribuna
experienței 
înaintate

Ritmurile șantierului nu 
contenesc nici acum, in 
pragul anotimpului frigu
ros. Indeplinindu-și sarci
nile de plan pe 1969 cu o 
lună și jumătate mai de
vreme, constructorii de pe 
Valea Uzului s-au angajat 
să toarne în corpul baraju
lui, pină la sfîrșitul anu
lui, încă 15 000 mc de be
toane, 
șantier 
mă de 
Pentru 
rul a fost aprovizionat cu 
întreaga cantitate de agre
gate necesară pe timpul 
iernii. Au fost aduse, de a- 
semenea, cazane de mare 
capacitate pentru încălzi
rea betoanelor ce vor fi 
turnate în blocurile de pe 
versant. în același timp a 
fost reparată și pusă în 
funcțiune stația termică 
din noua centrală a bara
jului. Pe șantier au fost a- 
dușe cantități suficiente de 
stufit, folii de polietilenă 
și alte materiale necesare 
pentru crearea incintelor 
de lucru. Constructorii 
și-au pregătit încă de pe 
acum, în zona avalului, 
front de lucru pentru e- 
tapa finală. Toate aceste 
măsuri creează condiții op
time pentru continuarea și 
in timpul iernii a ’ 
lor de construcții 
lași ritm susținut, 
este departe ziua 
spatele masivului 
de mina omului se va for
ma un Iac de acumulare 
lung de 12 km, care, în a- 
fara rolului economic, va 
constitui un punct de a- 
tracție pentru turiști.

Există condiții ca prin 
încheierea lucrărilor din 
prima etapă, în cursul a- 
nului viitor să înceapă a- 
limentarea cu apă a 
țiior industriale de 
lea Trotușului. Pent 
ceasta, însă, este 
ca beneficiarul — R 
rul Agriculturii și S 
turii — să ia măsuri 
punzătoare pentru s 
gura corelarea lu< 
de montaj la conduc 
alimentare cu ritmu 
de execuție a bai 
Numai in felul ace 
forturile depuse de 
structori vor putea f 
tificate din plin.

In acest scop, pa 
au fost luate o sea- 

măsuri speciale, 
prima dată șantie-

lucrări- 
în ace- 
Și nu 
cînd in 

înălțat
dernizarea și raționalizarea 
lucrărilor, fapt ce s-a con
cretizat în succesele obți
nute de constructori. Ingi
nerul Radu ScuteJnicu 
ne-a vorbit despre realiza
rea de către specialiștii de 
la I.C.H. București și de 
pe șantier a unor mori 
speciale pentru prepara
rea _ nisipului din sorturi 
mari de pietriș. Prin a- 
ceasta au fost evitate chel
tuielile determinate de a- 
ducerea nisipului de la 
mari distanțe, înregistrîn- 
du-se economii substanți
ale la prețul de cost. Ace
iași specialiști sînt autorii 
unei alte realizări a tehnicii 
înaintate : pentru prima 
dată în țara noastră, la a- 
cest obiectiv, betonul este 
turnat în cofraje executate 
din elemente prefabricate 
din beton. în felul acesta 
se realizează importante 
economii de cherestea și. 
mai ales, se asigură 
mare viteză de lucru.

Remus Baltag, inginerul 
Radu Marino și mulți alții 
au reușit să înlăture pri
mejdia, salvînd de la inun
dații șantierul. Sînt fapte 
care au cerut dăruire, cu
raj și abnegație.

Se părea că încercările 
la care a fost supus șantie
rul vor împiedica realiza
rea angajamentului con
structorilor. Aceștia însă 
n-au dezarmat nici o clipă. 
Ca urmare a unor măsuri 
tehnico-organizatorice lua
te de conducerea șantieru
lui, în scurtă vreme toate 
restanțele au fost recupe
rate. Nu este lipsit de im
portanță să amintim, pen
tru a sublinia esența aces.

Gheorghe BALTA 
corespondentul

ESTIȚII LEO nouă
fabrică (Urmare din pag. I)

de mobilă

(Agerpres)

In Capitală a tost dată in ex
ploatare, cu 20 de sile înainte 
de termenul planificat, o fabri
că de mobilă aparținînd indus
triei locale, care va realiza in 
serie dormitoare și sufragerii 
prevăzute cu elemente sculptate 
— tip „Styl". Noua fabrică, do
tată cu utilaj modern, va pro
duce anual peste 9 000 de gar
nituri de mobilă, precum și di
verse tipuri de mobilă din lemn 
și metal pentru școli si institu- 
[ii social-culturale: bănci, biro
uri, mese, biblioteci, rafturi 
etc. Primele sufragerii de tip 
„Ruxandra" au și fost livrate 
unităților comerciale.

Tot în cadru! industriei lo
cale bucureștene se află în 
construcție o unitate asemănă
toare, cu o capacitate de 12 000 
de garnituri de mobilă pe an, 
care urmează să fie pusă în 
funcțiune în trimestru! II al a- 
nului viitor.
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țile necesare de îngrășăminte chi
mice, semănatul grîului s-a făcut în 
teren fertilizat Insuficient. De aceea 
se impune ca fertilizarea să continue 
atît acum, la sfîrșit de toamnă, cît și 
pînă în primăvară.

Grîul, în momentul înfrățirii, are 
mare nevoie de hrană, iar dacă nu 
o are, trebuie să i se asigure admi- 
nistrîndu-se îngrășăminte chimice. 
Ce îngrășăminte, să se dea ?

Vegetația
griului

canale mai adînci, brazde trase cu 
plugul sau mici șanțuri făcute cu 
sapa, așa cum obișnuiau țăranii. 
Esențial este ca nicăieri apa să nu 
stagneze pe culturi

în al doilea rînd, cea mai mare 
atenție trebuie acordată fertilizării, 
în continuare, a suprafețelor însă- 
mînțate cu grîu. As putea spune că. 
în actualele condiții, fertilizarea este 
absolut necesară. De ce anume? Griul 
este una din plantele preten
țioase față de hrană. El cere să aibă 
însă hrană solubilă pe care, în 
această toamnă, nu a putut-o găsi în 
pămînt din cauza lipsei de umiditate 
La aceasta s-a adăugat si alt nea
juns Deoarece unele unități agricole 
nu au reușit să-și procure cantitâ-

Fosforul are un rol deosebit asu
pra înfrățirii griului Acolo unde nu 
s-au dat îngrășăminte fosfatice o dată 
cu arătura de bază, ele pot fi date 
acum peste plante. In acest scop, sînt 
deosebit de indicate îngrășămintele 
complexe, de felul celor produse la 
Combinatul chimic Turnu Măgurele, 
deoarece conțin fosfor, în cea mai 
mare proporție sub formă solubilă, 
accesibil plantelor La Stațiunea 
experimentală Șimnic, județul Dolj, 
aplicarea peste plante, toamna tîrziu, 
a 200 kg îngrășăminte complexe 
23 • 23 a dus la obținerea unui spor 
de recoltă de 1100 kg la hectar față 
de terenul nefertilizat. De asemenea, 
nivelul recoltei de grîu depinde în 
toarte mare măsură de aproviziona-

— /Fenomenul este surprinzător, 
dacă ne gîndim la o hotărîre a Con
siliului de Miniștri care, încă din 
luna iunie a.c., preciza concret sar
cinile de plan — am intervenit noi.

— De fapt, prevederile acestei ho
tărîri nu s-au schimbat prea mult — 
ae-a explicat interlocutorul. In linii 
mari, s-au păstrat și cifrele și capa
citățile stabilite.

în mod inexplicabil, Interlocuto
rul a ocolit 
mare parte.

■ s-au datorat 
de întocmire 
economice sau 
prospectare a , 
contractarea utilajelor 
Nu întîmplător, la o serie dintre a- 
ceste obiective s-a renunțat. Este ca
zul Stației de epurare biologică a 
apelor Suceava, care avea o valoare 
de deviz cu mult exagerată.

Din investigațiile întreprinse 
reținut că definitivarea tardivă

să ne spună că, în 
modificările invocate 

modului defectuos 
a studiilor tehnico- 
manierei precare de 

pieței externe pentru 
tehnologice.

Din investigațiile întreprinse am 
reținut că definitivarea tardivă a do
cumentației tehnico-economice pen
tru anumite investiții se datorește și 
unor carențe ale actualei metodologii 
de întocmire a S.T.E.-urilor (studii 
tehnico-economice) ; practic, nu se a- 
sigură soluționarea din timp și rațio
nală a unor probleme-cheie, ca stabi
lirea amplasamentelor, prospectarea 
posibilităților de achiziționare a uti-

rea solului cu azot. DUpă cum se 
știe, azotul este elementul de creștere 
a masei vegetale care, duce la abun
dență de recoltă. De aceea, fertiliza
rea în cursul iernii și primăverii cu 
îngrășăminte cu azot a terenurilor 
bine aprovizionate cu fosfor este cea 
mai eficientă Se pot da îngrășă
minte cu .• azot începînd de pe 
acum. Și chiar aș spune că, 
decît să ținem îngrășămintele 
în gări sau, în magazii necores
punzătoare, unde se pietrifică, este 
mai recomandabil să se administreze 
culturii grîului. In acest an. 
îngrășarea cu azot este absolut nece
sară deoarece din cauza lipsei de 
precipitații nu s-a putut reface pro
vizia de azot accesibil plantelor din 
rezervele naturale ale solului. 
Acolo, deci, unde nu s-au dat 
dozele necesare snb arătură, a- 
zotul trebuie să se aplice peste se
mănături oricît de tîrziu în cursul 
iet;nii. cînd 
cest lucru 
vă plantelor 
rit și celor

Măsurile de
luate de către specialiști trebuie să 
fie diferențiate, ținîndu-se seama atît 
de dezvoltarea culturilor, cît și de în
grășămintele foiosite în toamnă la 
pregătirea terenurilor.

*

Cele relatate mai sus sînt apre
cieri ale specialiștilor, întocmite pe 
baza unor spndaje și analize făcute 
pe teren privind stadiul de vegeta
ție a grîului. Evident, pot exista dife
rențe de la o zonă la alta și chiar 
în cadru! aceleiași zone privind mo
dul cum a germinat, răsărit și înfră
țit griul. De aceea se impune ca 
specialiștii din toate întreprinderile 
agricole de stat și cooperativele a- 
gricole de producție să controleze 
•amănunțit starea grîului. pe fiecare 
sola în parte, și in raport cu situa, 
ția de pe teren, să aplice diferen
țiat recomandările făcute.

vremea permite. A- 
va servi deopotri- 
care nu au răsă- 

care nu au înfrățit, 
fertilizare care vor fi

lajelor tehnologice, obținerea unor a- 
corduri prealabile din partea altor 
organe economice centrale legate de 
realizarea obiectivelor. Pregătirea 
documentației parcurge o filieră lun
gă, întortocheată, din cauza lipsei de 
decizie tocmai din partea specialiști
lor îndrituiți să ia hotărîri și să ur
mărească aplicarea lor fermă, cu ope
rativitate.

Ne oprim, de pildă, la cazul insta
lației de carton ondulat de Ia Ghim- 
bav. In urmă cu un timp, specialiști 
din Ministerul Industriei Lemnului 
au hotărît să asimileze o astfel de 
instalație în țară. Ca urmare, o 
echipă de proiectanți a fost trimisă 
în străinătate pentru a alege o in
stalație modernă, de mare randament. 
Au plecat, au văzut și au ales. Dar, 
pînă să .se hotărască conducerea mi
nisterului să o achiziționeze, furnizo
rul extern a livrat-o altui beneficiar. 
Bineînțeles, proiectul de a asimila 
instalația a fost amînat. Au urmat 
alte tatonări, alte prospecțiuni — 
timp și bani irosiți — pentru ca ale
gerea să se facă asupra unui utilaj 
mult mai costisitor, care reclamă un 
efort valutar sporit. In plus, s-a în- 
tîrziat cu peste trei luni achiziționa
rea unor utilaje tehnologice din țară. 
Și o astfel de lucrare, care avea pla
nificată deschiderea finanțării pe 
data de 15 septembrie a. c., este a- 
cum pusă sub semnul întrebării ; sa
tisfacerea unor cerințe legate de eco
nomisirea lemnului — prin utilizarea 
cartonului ondulat — " . .
în mod nejustificat.

O adevărată odisee 
a parcurs pînă acum 
ția pentru Fabrica de feronerie din 
Arad ; de cîteva ori a fost scoasă și 
reintrodusă în planul pe anul 1970 și 
nici la ora actuală studiul tehnico-e- 
conomic nu este terminat. Ce s-a în- 
tîmplat concret ? Proiectantul de spe
cialitate, luat în cooperare (Institutul 
de proiectări pentru industria ușoară) 
a abordat soluționarea complexelor 
probleme legate de realizarea aces
tei investiții, pe baza unor soluții de
pășite din punct de vedere tehnic. 
Abia după ce s-a elaborat întreaga 
documentație C.T.S.-ui Ministerului 
Industriei Lemnului a intervenit și 
a respins-o, returnînd-o proiectanților 
pentru completări. Nu putea fi evi
tat un asemenea compromis ?

— Deși cunoșteam din capul locu
lui, neajunsurile proiectului, totuși 
nu am intervenit, căci ar fi însemnat 
să suportăm o serie de plăți supli
mentare către I.P.I.U. — ne-a relatat 
ing. Sergiu Niculescu. Din economie, 
am preferat să primim proiectul și 
să-1 respingem ca nesatisfăcător.

Ciudat mod de a proceda-1 Ce eco
nomii s-au obținut, din momentul în 
care s-a întîrziat elaborarea proiec
tului cu pricina ? Oare cei de la 
I.P.I.U. nu au adus suficiente pagube 
prin întocmirea acestei documentații 
depășite ? Rezervîndu-și un rol minor 
în pregătirea investițiilor, forul de 
resort din Ministerul Industriei Lem
nului a ignorat cu bună știință co
laborarea activă cu proiectantul și 
nu i-a oferit acestuia posibilitatea de 
a prelucra complet și în spiritul unei 
înalte eficiențe economice toate da
tele și informațiile de care dispunea 
— și aceasta în detrimentul elaborării 
unei documentații tehnico-economice 
de calitate.

Din păcate, lipsa unei vederi uni
tare în pregătirea unei investiții se 
manifestă uneori și în relațiile dintre 
ministere. Este cunoscut, în acest 
sens, că realizarea anumitor obiective 
economice nu are loc pe tin teren 
izolat, de către un singur titular la 
investiție, ci este o activitate comple
xă, ce pune in conexiune mai multe 
ministere economice. înfăptuirea in 
bune condiții a acestor obiective,

a fost amînată

a incertitudinii 
și documenta-

care să deservească cu utilită 
multe unități industriale, 
că, în mod firesc, un peri 
și principal schimb de inform 
modelare a intereselor fiecăru 
nisler. Or, practica demonstrez 
în acest domeniu există o inc 
vență, de cele mai multe ori, ir 
cabilă. Bunăoară, cînd s-a hoți 
către Ministerul Industriei Lei 
construcția Fabricii de mobil 
Beiuș, prima variantă a S.T.E.- 
cu acordul Ministerului Ind 
Ușoare — s-a elaborat în ipoti 
losirii, prin cooperare, a unor 
lăți îmoreună cu Fabrica de î 
minte din Beiuș, amplasată pe . 
platformă Surprinzător, in 
ușoară s-a răzgîndit și a întc 
nouă documentație, revenind 
acordului inițial. Efectele ? f 
materiale cheltuite fără justifi 
timp prețios irosit prin reluări 
iectării de către Ministerul Inc 
Lemnului La ora actuală, el< 
cu întîrziere, documentația t< 
economică așteaptă avizarea di 
tea Comitetului de Stat al I 
carii.

Am amintit, deci, și de pri 
avizărilor. Durata lor este des 
niare, depășind uneori chiar 
necesar elaborării documei 
Circuitul studiilor la instalat 
carton ondulat din Giiimbav, 
brica de mobilă din Gheorghii 
Fabrica de mobilă din Beiuș 
Fabrica de celuloză din rășino; 
Dej s-a oprit în fața unui ,,cc 
de interese existent între mini 
implicate în realizarea inves 
respective. Uneori, ca în cazul 
rilor de la Ghimbav sau Beiuș, 1 
inflexibilă a Ministerului Coi 
țiilor Industriale sau Ministeru 
dustriei Construcțiilor de Mași: 
imposibilă găsirea unui acoi 
mun, pentru ca documentația s 
tă fi avizată de Comitetul de 
Planificării.

— Sîntem serios ținuți în loc 
existența unor puncte de vedere
ferite, pe care nici un organ central 
de avizare nu-și asumă răspunderea 
să le coreleze, ne-a spus ing. Victor 
Chiribău, secretar general în Minis
terul Industriei Lemnului. Lipsa a- 
cestor acorduri prealabile, 
trebui să le primim pe parcursul 
muncii de proiectare și 
parte integrantă din datele de înce
pere a studiitor, ne fiune în situația 
să tergiversăm luni........................
varea documentației 
mice.

Aspectele relevate 
mentațiile pentru unele obiective de 
investiții ale Ministerului Industriei 
Lemnului nu se află încă într-un sta
diu corespunzător, nu sînt definiti
vate, din care cauză încheie
rea pregătirilor în acest do
meniu se află sub semnul in
certitudinii. Am insistat asupra aces
tor cazuri, întrucît ele dezvăluie o a- 
numită mentalitate în îndeplinirea 
riguroasă a sarcinii privind pregăti
rea rațională din toate punctele de 
vedere, a investițiilor din noul an. 
Deși sarcinile de plan pe anul
1970 erau cunoscute din timp,
creîndu-se condiții favorabile mi
nisterelor să ia măsurile cuvenite în 
vederea îmbunătățirii curente și de 
perspectivă a activității de investiții 
practica arată că aceste condiții 
favorabile create nu au fost pre
tutindeni valorificate pe deplin. 
Există toate premisele ca neajunsu
rile semnalate să fie înlăturate ope
rativ. Totul depinde de spiritul de 
răspundere, de acțiunea hotărîtă și 
imediată a, factorilor care au sarcini 
precise privind pregătirea și re
alizarea exemplară a programului 
de investiții din anul viitor.
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care ar
care fac

de zile definiti- 
tehnico-econo-

arată că : docu-
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'Afirmarea tot mai ' im
petuoasă a unor tineri și 
talentați artiști plastici 
băimăreni ne apare ca un 
fenomen îmbucurător, In
tr-un fel chiar îndreptățit 
dacă ținem seama că el se 
produce într-o zonă cu mi
lenare tradiții ale artei 
populare și într-un climat 
efervescent atît de stimu
lativ, de propice săvîrșirii 
actelor de creație. Un pro
fil distinct îl atestă crea
ția de pînă acum a înzes
tratului pictor și sculptor 
Mihai Olos L-am întîlnit 
în holul cinematografului 
„Dacia" din Baia Mare, a- 
dîncit în execuția unei lu
crări decorative 
proporții întrebările 
care i le-am adresat 
vizat atît aspecte ale pro
priei creații, cît și ale ar
tei actuale în genere

— Cum vedeți, aici, în- 
tr-o zonă cu adinei rădă
cini folclorice, cu o im
presionantă mitologie popu
lară, referindu-vă la crea
ția dv„ raportul tradiție- 
inovație, acordul, sinteza 
dintre filonul tradițional 
și spiritul modern ?

— Ca fiu de țărani ro
mâni dintr-un sat de sub 
codrul maramureșean, care, 
ca atîția alții, am avut sub 
zodia vremii noastre 
cialiste accesul la 
sînt deopotrivă și 
popular și ceea ce se 
mă artist cult. Ca 
creația populară n-a __
citat doar o influență asu
pra mea ci ea m-a născut I 
Nu mă sfiesc a aparține 
ei. Asta nu înseamnă nici 
un nou „poporanism" și 
nici „pop-art", curente care 
rămîn exterioare spiritu
lui artei noastre populare.

Credința mea este că pen
tru realizarea unei tradi
ții, arta modernă trebuie 
să-și însușească organic, 
pe treapta evoluată ce-o 
presupune, un caracter 
popular. De altfel, acest fe
nomen a și început în arta 
modernă a lumii și el este 
în conexiune cu 
nul politic-social 
asemenea context. .... _
țiile și invențiile de sub
stanță sînt indispensabile. 
Așa stînd lucrurile, nu e 
vorba numai de creația 
mea. ci de creația noastră, 
a tuturor i fiindcă noi in
trăm, totodată, și în ceea 
ce aș numi un nou anoni
mat. continuîndu-1 pe cel 
popular. Exacerbarea ar
tificioasă a personalității 
este tot atît de păgubitoa
re pentru artă ca și nega
rea ei

— între universul de via
ță și viziunea plastică, s-a 
spus. Există infinite cone
xiuni. Din punctul dv. 
vedere în ce ar consta 
cest.ea ?

— Trăind la oraș, nu te 
mai culci o dată cu asfin
țitul soarelui și. tn los să

de vaste 
pe 
au

admiri ordinea complexă 
și perfectă a astrelor, par
ticipi la solicitările și di
namica mediului citadin. 
Viața mea cunoaște aceste 
două universuri și viziu
nea mea plastică vrea să le 
îmbine. Pentru omul mo
dern al cetății urbane, al 
cetății care se extinde în
cet și sigur pe toată supra
fața pămîntului, visez o 
artă în comuniune cu na
tura și Cosmosul — triregnă 
în devenire — de realiza
rea căreia să fim toți ar
tiștii răspunzători.

— Opera de artă este, 
în primul rînd, o formă a 
prezenței omului, o afir
mare a acestei prezențe în 
miezul realului... Ce pă-

— Ce condiții presupu
ne, după părerea dumnea
voastră, universalitatea 
artei noastre 1

— Un răspuns la aceas
tă întrebare nu poate omi
te faptul că, în decursul 
timpului, arta românească 
a încorporat creații dura
bile care pot figura cu cins
te în patrimoniul culturii 
universale. Condiția pe
renității și, deci, a uni
versalității lor decurge nu 
numai din puterea de cre
ație neobișnuită a celor 
care le-au plămădit, ci și 
din acel impuls profund 
care face talentul să se va
lorifice în plenitudinea sa, 
izvorît. din sentimentul a- 
partenenței la realitățile

Interviu cu MIHAI OLOS

0 Valea păpușilor : PATRIA — 
9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, FESTIVAL —
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13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, MELODIA
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.

.. ..............................;/.r: REPU- 
11 ; 13,30 ; 16 ;

geniului
tradiția și filonul artei 
noastre populare.

— Ce părere aveți des
pre raportul dintre, conști
ința filozofică și politică 
a unui artist șl talentul 
său ?

— Orice conștiință artis
tică e și un reflex al epo
cii în care apare. E veri
ficat că nu există un artist 
autentic fără o conștiință 
filozofică și politică înain
tată. Idealul comunist in
spiră astăzi tot mai mulți 
creatori de mare forță ar
tistică ai lumii. Și nu pot 
să nu-mi afirm din nou 
bucuria de a trăi într-o țară 
dinamică, angajată cu toate 
energiile în opera de edi
ficare a socialismului. în 
care partidul nostru comu
nist face totul pentru ca 
talentele să se valorifice pe 
măsura forței lor, care do
rește ca ele să-și aducă o 
contribuție cît mai substan
țială Ia dezvoltarea și îm
bogățirea artei noastre, la 
afirmarea ei tot mai preg
nantă în concertul valori
lor universale. De aceea, 

că noi. artiștii, acțio- 
ca o veritabilă conști- 
a epocii, 
idealurile 

societății 
să depunem 

eforturile pentru
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Pann au rămas, după spu
sele unuia dintre primii 
săi biografi și exegeți, 
G. Dem. Teodorescu, 
mai puțin de o sută 
cărți și broșuri. Multe 
dispărut fără urmă, 
insă dintre acelea în 
sînt depozitate 
propriei minți. Colecționar 
și editor, în viața laică, 
Anton Pann a strîns cîn- 
tece, fabule, anecdote, 
snoave, istorisiri, „vorbe", 
pilde ori de pe unde a pu
tut, Multe sînt „de la lume 
adunate", adică din popor, 
din literatura orală răspin- 
dită mai cu seamă de lău
tari, dar altele, nu puține, 
sînt luate din cărți, fie a- 
cestea străine, fie româ
nești. Dacă numeroasele ti
părituri ce-i poartă semnă
tura nu ‘ ‘ 
riginale, 
găteare 
socotim 
dascăl 
istorici literari și publiciști 
din trecut, cei mai mulți 
de a doua mînă — drept 
un simplu colector, copist 
și compilator. După cum, 
dînd la iveală produc- 
țiuni populare, el nu 
devine un folclorist, nici 
nu rămîne, cînd bro
dează pe canavaua poveș
tii sau fabulei, un imitator. 
Anton Pann e însăși întru
chiparea geniului popular, 
asemenea lui Creangă. De 
nu are conștiința artistică 
și inegalabilul rafinament 
ale povestitorului moldo
vean, posedă în schimb un 
dar aparte al „zicerii" 
plastice, al manipulării fra
zei suculente, o ingeniozi
tate mirabilă în prospec
tarea straturilor neexplo
rate și chiar tabu ale lim
bii, în recuperarea vocabu
lelor compromise, o capaci
tate aproape argheziană;. , 
uneori, de a scoate „fru
museți și prețuri noi", b 
notabilă siguranță în ca
racterizarea morală prin 
simpla juxtapunere de sen- 
tențe în fine o forță a ta
lentului, elementară, prin 
care, fără să-și dea seama 
și fără s-o urmărească, a 
produs valori de artă pe
rene. Opera aceasta nu re
flectă 'doar o anume am
bianță. ci creează un mic 
univers inedit. E ceea ce 
a intuit cu precizie Ion 
Barbu cînd a scris ciclul 
Isarlik, „pentru mai dreap
ta cinstire a lumii lui An
ton Pann". însemnătatea 
creației pannești în cuprin
sul istoriei literare este, in
discutabil, considerabila ; 
prin ea s-a integrat artei 
românești a cuvintului fol
clorul de mahala, folclorul 
urban în 
neroasă, 
teraturii 
scriitorii 
teană.

Valoarea unor cărți 
vestea vorbii și O șezătoa
re la țară depășește cu 
mult însemnătatea lor 
torică. Și alte scrieri 
poetului, de la a 
naștere s-au împlinit 
de ani, sînt, desigur, 
ne de prețuire, dar 
tea. în primul rînd, 'se nu
mără la Ioc de frunte 
printre acele „frumoase 
cărți vechi" peste care ge
nerații după generații se 
apleacă mereu cu emoție.

Nici un scriitor din „e- 
poca eroică" a literelor ro
mânești n-a inspirat, unor 
contemporani și urmașilor, 
atîta simpatie ca acel cîn- 
tăreț de strană și dascăl de 
„musichie", alcătuitor 
calendare și felurite 
șuri, „care în cărțile sale 
se citește Anton Pann". 
Mai toți fruntașii literaturii 
naționale, de la Alecsandri 
la Ion Barbu, i-au acor
dat cinstirea cuvenită unui 
ctitor, iar prin unii dintre 
ei — Eminescu, Blaga — 
„finul Pepelei, cel isteț ca 
un proverb" a intrat 
mit. Exponent dintre 
mai stimabili ai 
tului geniu" 
mâne, aflat 
„rimatorilor" 
lor", pentru 
Rădulescu, ...
Iar prin excelență", pentru

neașteptate — desigur pre
lucrări de folclor — dar cu 
ce artă ! Pann cunoștea ma
gia cuvintului. Din „Năzdră
văniile lui Nastratin Ho
gea" sau din „Înțeleptul Ar- 
cliir și nepotul său Ana- 
dam“ s-au nutrit, in copi
lăria lor, viitorii clasici ai 
literaturii române. Ei au 
avut de invățai de la îna
intașul lor atit desfășura
rea pe mari spații epice, 
cit și conciziunea prover
bului sau catrenului. Și, 
desigur, arta scrisului. 
Căci, din opera lui Anton 
Pann se pot desprinde 
multe fragmente in care 
arta versului scapă de sub 
patina timpului.

Ne impresionează pro
fund acest destin care răs
punde la numele Anton 
Pann. Această totală 
ruire artei naționale.

Opera lui Anton Pann 
reprezintă concepția să
nătoasă a unui moralist ; 
ea propagă cinstea și lucra
rea.

Anton Pann are încăpă- 
ținarea lui Barbu Lăutaru 
de-a rezista modei străine 
cu îndirjire și de-a păstra 
legea păraintului pînă la 
moarte. De aceea, Alecsdn- 
dri, care stigmatizase de
calcul modelor occidentale, 
il va înțelege pe Anton 
Pann cu dragostea cu care 
l-a înțeles pe Barbu Lău
taru și va fi primul ca
re-i va prețui opera. Este 
această rezistență la mo
delele străine, în fond, 
proba unui patriotism a- 
devărat la care se adaugă 
și zelul de editor al auto
rului care, cumpărindu-și 
o tipografie, s-a pus pe 
treabă cu gîndul de a lu
mina poporul. Parte din 
cărțile tipărite de Anton 
Pann au fost găsite la Ba
dea Cirțan cînd i s-a pus 
sechestru pe biblioteca-i 
portativă. Patriotismul lui 
Pann triumfă o dată cu 
muzica 
Andrei 
sunet" 
mîntul 
stituție
G. Dem, Teodorescu). 
aceea, pitorescul vieții și o- 
perei sale sînt depășite de 
acțiunea unui bărbat lumi
nat care trebuie să fi avut 
negreșit conștiința misiunii 
sale artistice și poate 
chiar a geniului său.

Ca Filimon, a fost și 
scriitor și muzic. S-a în
cercat în de toate. Monu
mentala culegere de pro
verbe a lui Zane are ca o- 
satură „Povestea vorbii". 
Aici proverbele sînt legate 
între ele parcă întîmplător, 
cu conjuncții și prepoziții 
hoațe, dar la lectura lor ne 
trezim in fața unui imens 
șirag de înțelepciuni, iscu
sit aranjate, completate or
ganic ca in valențele chi
mice și decurgînd către 
un adevăr moral funda
mental. Apoi, alte și alte 
specii literare: Unele cîn- 
tece lirice <. ba sînt. doine 
rustice, ba romanțe. Boce
tele desfășoară tragismul 
înainte și după o anecdotă 
cu paste groase, cimilitura 
face trăsătura de unire in
tre două pilde, balada 
pune stîlpi epici la edifi
ciu, incit ne trezim in fața 
unui adevărat spectacol, 
regizat cu pricepere. Acest 
spectacol se cheamă șeză
toare, după forma cea mai 
românească posibilă a ge
nului dramatic improvizat 
in nopțile de iarnă, la țară. 
Deși are o dexteritate for
midabilă în versificare. 
Anton Pann nu este un 
prolix, nu scrie versuri 
pină ce ostenește. Penița 
lui urmărește un scop mo
ralizator, pe care umorul 
gras il scutește de uscăciu
nea didacticistă. Anton 
Pann pune însă sare și pi
per în preceptele sale. 
Tendința moralizatoare l-a 
dus și spre fabule. Fabule 
savuroase, uneori cu subi
ect orășenesc (moderne a- 
șadar). Fabulele lui Cara
giale nu sini intru 
străine de cele ale 
Pann. tn fine, Pann 
curge la povestirile de 
mare întindere, cu peripeții

de
bro-

nu 
de 
au 
nu 

care 
roadele

rere aveți în această pri
vință ?

— Intr-adevăr, nu je poa
te vorbi de o creație artis
tică autentică, care să ig
nore. care să-și refuze de
liberat, în articulațiile sale 
lăuntrice, această prezen
ță și cu atît mai mult pro
blematica spirituală și fi
lozofică, pe care ea o im
plică. o determină și care 
justifică omul ca ființă cu
getătoare socială, într-un 
plan superior de viață. O- 
pere plastice desăvîrșite 
produse de-a lungul evo
luției umanității ne con
ving de aceasta tn mod e- 
xemplar. omul aflîndu-se 
în centrul preocupărilor 
creatoare ale celor care 
le-au zămislit Și în ca
drul artei noastre cei mai 
de seamă creatori și-au 
dovedit măsura talentu
lui. vocația prin modul 
cum au știut să se apropie 
și să reprezinte cu o ire
ductibilă originalitate a- 
ceastă prezență a omului. 
Desigur, prezența omului, 
afirmată de o operă plas
tică. nu se limitează doar 
la înfățișarea figurii uma
ne într-un tablou Omul 
n-are vreme și nici nevoie 
să se contemple toată ziua, 
narcisiac. în oglinzi și fo
tografii Artă pentru om, 
într-o uzină, de pildă. în
seamnă și să-i faci ambi
anța mai plăcută, și să-i or
donezi mai judicios spa
țiul. și să-i consolidezi 
sentimentul stăpînirii aces
tui spațiu ț o artă, deci. In
tim mobilizatoare. Sculptura 
mea. din acest punct de ve
dere este nefigurativă. 
Sculpturile piele sînt mai 
degrabă proiecte de arhi
tectură. Fie nu înfățișea
ză chipul omului, dar sînt 
pentru om.

VITAN

20.15.
RAHOVA

15.30 ;

15,30 ;

Adrian ANGHELESCU

ca Po-

Corne] cu emoție.

lui 
De

dintre
mun-

de
a-

fenome- 
într-un 
inova-

totul 
lui 
re-

gazete“, 
minte 

Hașdeu,

sale
Pann 
ini-

genere, sursă ge- 
după aceea, a li- 

multora
de origine

miliarde
18,

— 15,30 ;
18 ; 20,30.

: FLA-

sa la versurile lui 
Mureșeanu „Un ră- 
și o dată cu jură- 

depus pe noua con-
(după spusele

al
la

1 Și ..Ion Heliade- 
„poetul popu- sînt toate o- 

ar fl o stri- 
nedreptate să-l 
pe sîrguinciosul 

asemenea unor

17,45 :

Anton

(Urmare din pag. I)

e-

16.

)I din

„C

de Stat pen- 
rostit un cu- 

continuare,

este dra- 
Alături de 
cel al lui

Baranga,

Pi- 
Tea-

la realizarea 
stabilite, 

prețul

rîtoare. 
zie ce 
ției în

deschidere Tn
Radu Popescu, președinte'e 
a relevat importanța Eesti- 
contribuția pe care urmea- 
aducă la dezvoltarea mișcă-

condițiilor 
viață ale 

sprijinul

baza 
o 

planuri- 
unice din

so- 
carte, 
artist 
chea- 
artist, 
exer-

specifio naționale, din a- 
dînca receptivitate a aces
tor făuritori de frumos la 
valorile și însușirile artei 
noastre populare — de unde 
au deprins simplitatea, e- 
chilib-ul armonia pro
porțiilor și acea încre
dere robustă, tonifian
tă în viață care-i sînt 
caracteristice — din conso
nanța lor sufletească cu 
cele mai arzătoare gînduri 
și aspirații ale atît de în
zestratului nostru popor. 
Profund națională, prin 
măiestria și umanismul ei, 
opera acestor creatori ca
pătă semnificație univer
sală. integrîndu-se în te
zaurul valorilor umanită
ții Ea rămîne însă intim 
legată de tradiția șl spiri
tul artei noastre populare, 
consolidate de-a lungul vea
curilor de geniul creator 
al atîtor meșteri anonimi. 
Nu întîmplător. un istorie 
englez, admirînd arta noas
tră populară și frescele 
Moldovei, declara că dacă 
condițiile istorice ne-ar 
fi fost mal favorabile. Re
nașterea n-ar fi pornit din 
Italia, ci de pe acest 
mînt Tn artele 
românii trec în 
ctitorilor Timpul 
clocotul vieții, al 
lor specifice 
noastre socialiste, oferă pre
misa unei arte de care să 
se apropie cu interes ar
tiștii și publicul lumii A- 
ceasta depinde. însă, de fe
lul cum vom ști să intuim 
— desigur în formule și 
maniere artistice cît mai 
diverse și mai profund ori
ginale — marile probleme 
ale existenței, ale epocii 
noastre, fără a renunța la 
acea infuzie de prospețime 
și vigoare care o constitu
ie legătura statornică cu

pfi- 
moderne, 
rîndurile 

nostru, 
realități- 

orînduirii

însuflețiți 
umaniste 

noastre, 
trebuie să depunem toa
te eforturile pentru a 
fi Ia înălțimea timpului pe 
care îl trăim, creînd o artă 
pătrunsă de aceste înalte 
idealuri, care să contribuie 
la înnob’Iarea spirituală 
a omului.

— La ce lucrați în pre
zent. ce proiecte vă preo
cupă ?

— Montez cu multă tru
dă această lucrare deco
rativă de ample dimen
siuni pe doi pereți ai ho
lului cinematografului ..Da
cia". o lucrare care, dună 
cum vedeți, se întrupea
ză totuși destul de greu cu 
toată rîvna celor „nouă 
meșteri mari, calfe si zi
dari". care contribuie cu 
atîta dragoste la realiza
rea ei. Proiecte aveam mul
te înaintea acestei lucrări. 
Sper că dună ce o voi ter
mina -u bine să vi le pot 
înfățișa materializate.

★
Privind încă o dată re

zultatele muncii febrile 
care reîncepuse deja, 
nu era greu să-ți ima
ginezi cum va arăta, 
definitivată. această lu
crare decorativă a cărei 
menire va fi nu numai a- 
ceea de a înfrumuseța un 
interior, de a crea o ambi
anță reconfortant eleva
tă. adecvată unui lăcaș de 
cultură, ci și aceea — ca 
mesager al artei — de a fa
miliariza publicul nume
ros. care se perindă zilnic 
aici, cu elemente ale spe
cificului ei. de a-1 educa 
și înnobila pe plan spiri-

20.
COTROCENI

18 ; 20,30.
Frații Karamazov : VOLGA 
; 14,15 ; 18,30.
Căldura : VIITORUL — 15,30 ; 
; 20,30.
La nord prin nord-vest :

15.30 ;
Răni vechi î PACEA
; 20,15.
Baltagul : CRINGAȘI
; 20.15.
Război șl pace (seriile III și IV)

Programul I. 17,30 Emisiune In 
limba maghiară. 18,00 Pauză. 18,05 
Film serial „Aventură în munți". 
„Plecarea la ora 18,01“. 18,35 Mult 
e dulce și frumoasă. Amfitrion: 
conf. dr. Sorin Stati. 19,00 Tele
jurnalul de seară. 19.20 Intermezzo 

Savoy. 19,30 Prim plan : Maria Zi-

în 
cei 

„adevăra- 
limbii ro- 
antipodul 
„Sarsaili-

Ieri seară a început la București 
faza finală a Festivalului național de 
teatru — 1969, organizat de Comite
tul de Stat pentru Cultură și Artă.

Cu acest prilej, Ion Brad, vicepre
ședinte al Comitetului 
tru Cultură și Artă, a 
vînt de 
criticul 
juriului, 
valului, 
ză să o 
rii teatrale.

Colectivul Teatrului Național „Va- 
sile Alecsandri" din lași a prezen
tat, apoi, primul spectacol din ca
drul Festivalului cu piesa „Săgetă
torul" de Ion Omescu. (Regia : So- 
rana Coroamă). Cu acest spectacol, 
artiștii ieșeni au repurtat un frumos 
succes internațional în turneul între
prins în Republica Democrată Ger
mană, la Berlin și la Weimar.

In zilele următoare ale Festivalu
lui, vor putea fi vizionate alte nu
meroase spectacole cu piese ale dra
maturgiei originale și clasice.

Amintim valoroase montări ale u- 
nor cunoscute lucrări ale dramatur
giei românești clasice și dintre cele 
două războaie, precum „Coana Chi- 
rița" sau „Florin și Florica" de Va- 
sile Alecsandri (in interpretarea Tea
trului Național „I. L. Caragiale" și 
respectiv a Teatrului de Stat din Ga
lați), „Răzvan și Vidra" de B. P. 
Hașdeu (Teatrul de Stat din Baia 
Mare). Tot aici trebuie amintită 
dramatizarea celebrului roman sado- 
venian „Baltagul" (Teatrul Mic) și 
fragmentul din „Amintiri din copi
lărie" de Ion Creangă, prezentat de 
Teatrul de Stat din Bacău. De ase
menea, „Răzbunarea sufleurului” de 
Victor Ion Popa (Teatrul Evreiesc de 
Stat) și — să includem tot in această 
categorie — „Oedip salvat" de Radu 
Stanca (Teatrul „Matei Millo" din Ti
mișoara).

„Festivalul național de teatru 1969" 
cuprinde mai multe recitaluri de 
poezie : un recital „Eminescu" (Tea
trul de Stat „Valea Jiului" din Pe
troșani), un recital „Poeme și bala
de" (Teatrul Național din Craiova) 
un recital „Marin Sorescu" (Teatrul 
dramatic din Brașov), alte trei „Re
citaluri de versuri" susținute de ac
tori ai Teatrului Maghiar din Timi
șoara. ai Teatrului de Stat din Ora
dea (secția maghiară) și ai Teatru
lui Național „I. L Caragiale". Să a- 
mint.im tot aici spectacolul de poezie 
populară susținut de Irina Răchi- 
țeanu-Șirianu, „De viață, de dragos
te, de moarte".

Reprezentată în festival 
maturgia noastră actuală, 
nume consacrate, precum 
Horia Lovinescu, Aurel

Paul Everac, Al. Popescu, Al. Miro- 
dan, Al. Voitin, T. Mazilu, Ecaterina 
Oproiu, Deak Tamas, Alecu Popovici, 
pe afișele spectacolelor acestui festi
val bienal apar numele unor drama
turgi noi : D. R. Popescu, prezent în 
competiție cu „Visul” (Teatrul Na
țional din Cluj) și cu „Acești îngeri 
triști" (Teatrul de Stat din Tg. Mureș, secția ■ - -
Păunescu, 
Chitic. P.

română), Ion Omescu, Ilie 
Iosif Naghiu, Paul 
Tdmory.

muzical : Muzică ușoară cu orchestra
daru. 20,00 Reflector. 20,15 Finala Festivalului național de teatru „Arcul 
de triumf" de Aurel Baranga. Interpretează colectivul Teatrului „Al. Da
vila- din Pitești. Reportaj transmis în direct de la Sala Comedia a Tea
trului Național din București. 20,25 Seară de teatru : „Gaițele" de Al. Ki- 
rițescu. tn distribuție : Eugenia Popovici, Ioana Bulcă, Rodica Tapalagă, 
Simona Bondoc-Marlnescu, Beate Fredanov, Telly Barbu Militaru, Cris
tina Stamate, Traian Stănescu. Constantin Constantinescu, Petre Gheor
ghiu, Georgeta Marinescu, George Ulmenl. Regia : Sanda Mânu. 22.25 
Telejurnalul de noapte. 22,40 Muzică ușoară pe 16 mm. Cîntă Olivera Vuco. 
22,50 Cronica ideilor. 23,10 Avanpremiera.

Programul II. 20,00 Concert simfonic. In program i „Threnl" — Krisztoph 
Penderecki. Concert pentru plan și orchestră nr. 2 de Pascal Bentoiu ; 
Simfonia a Ill-a de Felix Mendelsohn-Bartholdy. Interpretează orches
tra simfonică a Radiotelevizlunii. Dirijor Krisztoph Mlssona (R. P. Polonă). 
Solistă Sofia Cosma. Transmisiune în direct din Studioul de concerte 
al Radiotelevizlunii. 22,00 O oră cu Alfred Hitchcock (reluare) : „Capcana". 
22,50 închiderea emisiunii programului II.

ceastă înțelepciune de mag 
și dărnicie ile albină. A- 
cest Meșter Manole al cu
lantului. acest zidar spiri
tual al cuvintelor îmbucate 
frumos ca in stilpari și 
cornișe. Mereu oropsit dar 
tăinuindu-și lipsurile, aven
turos în a-și tălmăci puți
nii arginți pentru tipar
nițe și cărți, scriitor și 
cint.ăreț, compozitor și edi
tor, umbră a soartei 
de rătăcitor. Anton 
ne înmoaie și astăzi
mile cu evlavie cărtură
rească. A căutat adevărul 
pe toate drumurile, l-a 
strigat apoi disperat în 
coma tifosului ce l-a sece
rat, iar acum, in curtea 
bisericii Lucaci din Bucu
reștii săi iubiți, mormintul 
său pune aceeași întrebare. 
Răspunsul însă există. Noi 
sîntem intr-adevăr aici, 
unde totul se ia in serios, 
la virtutea miinilor și-a cu
getului. Și tocmai pentru 
că a avut conștiința aces
tui adevăr, azi personalita- . 
tea lui Anton Pann se ri
dică luminoasă în Panteo
nul literelor românești.

D. Bolintineanu, „scriitor 
național intr-adevăr", do
tat „cu mai mult talent și 
mai de spirit decit o sută 
dintre ofticoșii care fac as
tăzi „esprit" prin 
pentru Eminescu, 
genială, pentru 
„minunat poet și povesti
tor", pentru Caragiale, 
„clasic adevărat" și „pri
mus inter pares", pentru 
Arghezi, autorul Povestii 
vorbii entuziasmează pe 
Alecsandri, care notează că 
imaginea lui „poartă un si
gil caracteristic și mult in
teresant", ea apărindu-i „cu 
înțelepciunea filozofică a 
strămoșilor pe frunte și cu 
risul malițios al lui Pepe
lea pe buze". Pe N. Iorga 
l-a cucerit prin limba, prin 
stilul scrisului său, 
sintaxa „mlădioasă, 
pede, mirosind a flori 
cîmp și a vîzdoagă 
psalt". iar Lucian Blaga, 
uimit de istețimea cu care 
Pann „a legat in buchete 
cu explozii multicolore 
proverbele" și de „exegeza 
naivă", cu care le înso
țește, găsește că Povestea 
vorbii e „una din cele mai 
originale și simpatice cărți 
ale literaturii noastre".

De pe urma

de 
de is- 

ale 
cărui

175 
deni- 
aces-

datorită unilateralizăril in
tereselor pe direcția profe
siunii, încetării contactului 
cu beletristica, cu proble
mele largi ale evoluției 
științei, tehnicii și culturii. 
Multe din cursurile facul
tative existente la dispo
ziția studenților sînt insu
ficient consultate, deși este 
evidentă valoarea tor pen
tru cultura universitară a 
tinerilor studenți.

Universitatea noastră, ca 
și întregul nostru îrivăță- 
mînt superior, se preocupă 
cu bune rezultate de for
marea și dezvoltarea con
științei socialiste a studenți
lor. de desăvîrșirea educă
rii lor în spiritul celor mai 
nobile idealuri ale societă
ții ooastre socialiste. Aceas
tă .cerință se realizează prin 
fundamentul filozofic al în
tregului proces de învăță
mînt. cu aportul prețios al 
predării științelor sociale. 
In această ordine de idei, 
menționez și activitățile des
fășurate de facultăți'e 
filozofie, drept, istorie 
organizarea dialogurilor, 
seminariilor naționale 
dezbaterilor Ideologice 
care au participat și stu
denți din alte facultăți din 
centrul nostru universitar 
ca și din alte universități

Interesul studenților față 
de problemele politicii par
tidului se manifestă preg
nant în cotidianul vieții u- 
niversitare Acest interes, 
fundamentat pe adeziunea 
deplină a tineretului stu
dios față de politica parti
dului, s-a reliefat conclu
dent cu ocazia întîlnirilor 
avute cu tovarăși din con
ducerea de partid si de stat, 
care la invitația studenților, 
au venit în mijlocul lor și 
au răspuns la diferite În
trebări de larg interes, pre-

cum și a Informărilor poli
tice, a sesiunilor științifice, 
dezbaterilor și simpozioane
lor ce s-au organizat în ne
numărate alte prilejuri. 
Concepția profund marxist- 
leninistă a studențimii, do
rința sa de a-și desăvîrși 
pregătirea politică și ideo
logică se reflectă și în ac
tivitatea extrauniversitară 
desfășurată în cadrul „Ate
neului studențesc", creat 
în ultimii ani sau în pagi-

studențimii la învățătură, 
pentru îmbogățirea orizon
tului ideologic și științific- 
cultural, unii studenți ma
nifestă nerăbdare în a do- 
bîndi cît mai multe avan
taje imediate și directe din 
partea societății. Conside
ri nd că e firesc ca tînăra 
generație să dorească a fo
losi mai eficace și la un 
nivel mai înalt mijloacele 
de studiu puse la dispoziție 
de societatea noastră, tre-

buția sa activă 
obiectivelor 
ori chiar cu 
renunțări, concordarea 
zideratelor personale 
participarea responsabilă 
obținerea mijloacelor 
care dispune societatea.

Perfecționarea muncii 
ducative depinde, în bună 
măsură, de participarea 
corpului profesoral la în
drumarea nemijlocită a stu
denților. un sondaj

une- ' 
unor 

de- 
cu 
la 

de

SH&E5S

rin

Principala conclu
se impune aten- 

acest domeniu este 
necesitatea angajării fie
căruia dintre noi la pregă
tirea și desfășurarea unei 
bogate și permanente acti
vități educative.

Birou) Senatului a luat 
măsuri permanente pentru 
îmbunătățirea 
de studii și de 
studenților. Cu , .
Ministerului Invățăminlu- 
lui, procentul de bursieri a 
depășit în anul trecut me
dia de 60 la sută, iar nu
mărul locurilor în cămine 
a sporit cu încă 500 în acest 
an universitar. Aceste e- 
forturi. alături de sporirea 
alocației de hrană, arată 
încă o dată „ . 
nentă a partidului 
iui nostru pentru 
studios Existența 
nomene negative 
portarea și ținuta 
lor, numărul încă 
sancțiuni 
acte de indisciplină, 
că necesitatea unei 
educative susținute 
tru prevenirea și 
chidarea abaterilor 
impune în același timp

tematicii apro- 
Senatul Umver- 
eșalonarea cerce-

nile revistei „Universitas". 
Animați de profunde senti
mente patriotice, aproape 
1 000 de studenți au parti
cipat, în trecutul an uni
versitar, la strîngerea re
coltei, iar cîteva sute la di
ferite alte acțiuni in folo
sul obștesc Am considerat 
drept exemplară atitudinea 
studenților 
țile de istorie 
brigadieri 
pilală — 
lor de la 
geografie.

Nu este însă mai puțin 
adevărat că sîntem nevoiți 
să constatăm că în flagran
tă discrepanță cu eforturile 
depuse de marea masă a

de la facultă- 
declarați 

fruntași pe Ca
ca și a stiidenți- 
filozofie. chimie 
fizică

buie să consemnăm totuși
— e drept în cazuri izolate
— existența unor tendințe 
de consumatori cate, din 
păcate, nu sînt corectate 
întotdeauna cu tact, cu grijă 
și răbdare. Sîntem datori 
să determinăm înțelegerea 
exactă a eforturilor pe care 
le depune întregul popor 
pentru crearea condițiilor 
de studiu de care benefi
ciază studențimea și să ino
culăm convingerea că rea
lizarea țelului suprem al 
politicii partidului, de a ri
dica bunăstarea generală la 
nivelul atins în țările cu 
economie dezvoltată pre
supune eforturi din partea 
fiecărui cetățean, contri-

a relevat că un număr foar
te mare de studenți n-au 
îfică un contact direct cu 
cadrele didactice în afara 
procesului de invățămînt 
sau că. atunci cînd legătura 
s-a stabilit, cîmpul preocu
părilor este încă unilateral 
Aceasta ridică cu necesitate 
luarea unor măsuri menite 
să asigure participarea în
tregului corp profesoral la 
îndrumarea 
recta și 
denților 
ile care 
ția lor 
mație în 
po'itică. 
lă. 
să

concretă di- 
apropiată a st'i- 

în toate domeni- 
coneura la l'orma- 
multilateraîă. for- 

care pregătirea 
educația mora- 

cetățenească trebuie 
aibă o pondere hotă-

hrană.
grija perma- 

' ’ ' și statu- 
tineretul 
unor fe- 
în com- 

studenți- 
mare de 

aplicate pentru 
indi- 

m unei 
pen- 

li- 
Se

,___ ,o
mai mare fermitate față de 
elementele care, cu toate 
efortutile depuse, nu sînt 
hotărî te să se îndrepte.

Munca educativă nu con
stituie. bineînțeles, o pre
ocupare de „camuar.ie" Ea 
trebuie așezată oe baze 
științifice, corespunzător ce
rințelor pedagogiei univer
sitare In anul care a tre
cut a început realizarea de 
studii datorate unor cadre 
d’daetice de la catedrele de 
științe sociale, psihologie, 
sociologie sau in colabo
rare iu Centrul de cerce
tări pentru problemele ti
neretului. Ele constituie 
însă doar in început : cre
dem "ă se impune consti
tuirea unor colective de 
cetcelare interdisciplinară,

bate de 
sitâții și 
tării pe o perioadă de 2—3 
ani pentru ca rezultatele să 
poată fi apoi folosite la 
îmbunătățirea metodelor 
educative în rîndul stu
denților.

Dar, acordînd o deosebi
tă prețuire acestor studii 
nu putem stagna activita
tea educativă pină la fina
lizarea lor. Dispunem de 
suficiente date de certă va
loare științiiică care pot fi 
luate în considerare 
tru perlecționarea de 
acum a tenomenului 
cațional. Tocmai pe 
acestora ne-am propus 
reevaluare a 
lor educative 
diferite lacultați a.e căror 
prevederi vor trebui să re
flecte mai concludent pre
ferințele studenților, grija 
pentru a nu tărimița elor- 
turile în acțiuni mărunte, 
mozaicate și nesemnifica
tive. Ne-ain propus, totoda
tă, să inițiem noi modali
tăți de influențare a stu
denților, pe linia apropierii 
pregătirii profesionale de 
cerințele și exigențele vii
toarei lor profesiuni, conti
nuarea acțiunilor în rîndul 
studenților din anii 1 și II 
pe linia formării deprinde
rilor de raționalizare a 
timpului afectat studiului și 
odihnei și, în general, a ce
lor destinate formării la 
student a obișnuinței de a 
dobîndi o informare multi
laterală profesională, ideo
logică, politică, culturală.

„Alma Mater" e chemată 
azi să participe tot mai ac
tiv la „viața cetății" în 
consecință. preocupările 
pentru perfecționarea și 
modernizarea procesului de 
învățămînt trebuie să con
ducă deopotrivă la mai 
buna pregătire a studenți
lor și la adîncirea muncii 
educative.

FESTIVALUL NAȚIONAL DE 
TEATRU 1969 :
— Teatrul de stat Bacău : Amin
tiri din copilărie ; Teatrul de stat 
Galați : Florin și Florica (ambele 
spectacole în sala „Studio" a Tea
trului Național „I. L. Caragiale")
— 10,30.
— Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" (la sediul teatru
lui) : Manevrele —

★
0 Teatrul „Al. Davila" din 
tești (în sala „Comedia" a xC«- 
ti-ulul Național „I. L. Caragiale"): 
Arcul de triumf — 20.

• Opera Română : Bal mascat —
19.30.
o Teatrul de comedie : Nicnic — 
20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) Strigoii — 20 ; (sala din 
str. Alex. Sahla) : Transplantarea 
inimii necunoscute - 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) . O casă onorabilă — 
19.30 , (sala Studio) : Cînd luna 
e albastră — 20.
0 Teatrul Mic Prețul — 20.
0 Teatrul Giuleștl : Ulise și co
incidențele — 19,30 ; (la Sala Pa
latului) : Omul care a văzut moar
tea - 19,30.
0 Teatrul „Ion Creangă* ■ Um
bra doctorului Nagvan — 13.30 . 
o Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara
giale" Astă seară se Improvizea
ză — 20.
0 Teatrul „Țăndărică- (sala 
Calea Victoriei) Papuciada 
17.
0 Teatrul satiric muzical 
Tănase" (sala Savov) ' Varietăți 
'69 - 19,30.
0 Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" Manevrele —
19.30.
0 Ansamblul Artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Baladă 
omului — 20.
0 Circul de stat Rapsodta sue-

I
I

I
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PREZENTAREA SCRISORILOR LA C. C. AL P. C, R. Cronică

DE ACREDITARE
PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT
DE CĂTRE AMBASADORUL R. P. UNGARE

Cuvmtărîle rostite

întrevedere Pani
— Venei

Miercuri au avut loc la C.C. al 
P.C.R convorbiri între tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil. membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., și tovarășul Venelin Koțev, se
cretar a) C C al P.C. Bulgar, care se 
află într-o vizită prietenească In 
țara noastră.

La convorbiri, care s-au desfășurat 
fntr-o atmosferă caldă, tovărășeas
că, a luat parte Nicolae lonescu, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

în timpul șederii In Capitală, oas
petele bulgar a vizitat municipiul 
București, instituții de cultură și artă.

Prin decret al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, to
varășul Constantin lonescu a fost 
eliberat din funcția de director ge
neral al Direcției Centrale de Sta
tistică

Prin același Decret, In această 
funcție a fost numit tovarășul Pe- 
trache Buzoianu

★
Consiliul de Stat al Republicii So

cialiste România a emis un decret 
prin care tovarășul Dumitru Nicules- 
eu a fost numit în funcția de inspec
tor general de stat a' Inspectoratului 
General de Stat pehtru Controlul 
Calității Produselor de Export.

LUCRĂRILE ȘEDINȚEI CONSILIULUI MILITAR 
U FORȚELOR ARMATE UNITE LIE STATELOR 

PARTICIPANTE IA TRATATUL DE EA VARȘOVIA

în discursul rostit cu acest pri
lej, ambasadorul Ferenc Martin a 
arătat: „Comitetul Central al Par
tidului Muncitoresc Socialist Un
gar, Consiliul Prezidențial al Re
publicii Populare Ungare, guver
nul și poporul ungar dau o mare 
importanță dezvoltării continue a 
relațiilor frățești stabilite între ță
rile noastre, întăririi necontenite a 
colaborării noastre pe baza inter
naționalismului socialist.

Personalitățile proeminente ale 
Istoriei luptelor de clasă ale po
poarelor maghiar și român au fost 
și militanți de seamă pentru ma
rea cauză a frăției popoarelor 
noastre. După eliberare, în peri
oada construcției socialiste, rela
țiile dintre țările noastre s-au 
schimbat calitativ, au primit un 
nou conținut. Colaborarea noastră 
în multiplele domenii ale vieții s-a 
extins și s-a întărit într-o măsură 
considerabilă, ceea ce putem apre
cia ca fimd o'bază solidă a dezvol
tării neîntrerupte și în viitor, a 
activității noastre comune. Po
poarele noastre sînt legate temei
nic prin principiile marxism-leni- 
nismului, prin străduințele comu
ne de construire a socialismului, 
prin activitatea- comună desfășu
rată în cadru Tratatului de la Var
șovia și în C.AșE.R., prin lupta sus
ținută împotriva oricărei forme de 
imperialism".

In contirfiare, ambasadorul Fe
renc Martin a subliniat: „Po
porul ungar privește cu satis
facție prietenească la marile 
realizări pe care poporul ro
mân, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, le-a obținut în 
dezvoltarea continuă a economiei 
socialiste, a științei și culturii, a 
nivelului de trai".

In încheiere, ambasadorul Ferenc 
Martin a spus: „în timpul aces
tui mandat de mare cinste, voi face 
totul, după puterile mele, pentru 
ca prietenia dintre popoarele noas
tre să se adîncească mai mult, iar 
în domeniul cplaborării țările 
noastre se obcină noi și mari succe
se". El a'Tțt resat președintelui Con
siliului de-Sțat, guvernului și po-' 
porului român, urări de noi succese 
din partea Consiliului Prezidențial 
al Republicii Populare Ungare, a 
Guvernului Muncitoresc-Țărănesc 
și a poporului ungar.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a mulțumit 
călduros pentru urările transmise 
de ambasadorul ungar, adresînd 
totodată Consiliului Prezidențial, 
guvernului și poporului ungar un 
salut tovărășesc și urări de noi 
succese' pe calea înfloririi Unga
riei socialiste.

în cuvîntul său, președintele 
Consiliului de Stat a subliniat: 
„Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
guvernul și poporul român acordă 
o mare importanță dezvoltării con
tinue — pe toate planurile — a 
relațiilor frățești de prietenie și 
colaborare româno-ungare, pe baza 
principiilor de neclintit ale mar- 
xism-leninismului.

Istoria demonstrează că întot
deauna forțele înaintate ale po
poarelor român și ungar au militat 
pentru o strînsă prietenie dintre 
țările noastre, s-au într-ajutorat 
în lupta pentru eliberare națio
nală și socială. Marile prefaceri 
social-politice înfăptuite în țările 
noastre în anii construcției socia
liste, victoria socialismului au creat 
o bază trainică pentru ridicarea pe 
trepte calitativ noi a relațiilor ro
mâno-ungare de prietenie și bună 
vecinătate, a colaborării dintre 
țările noastre, bazate pe stimă și 
înțelegere reciprocă. Amplificarea 
continuă a acestor relații pe tărîm 
economic, politic, cultural și teh- 
nico-științific — corespunde pe 
deplin intereselor ambelor noastre 
popoare, contribuind, totodată, la 
întărirea unității țărilor socialiste, 
a tuturor forțelor antiimperialiste, 
la victoria cauzei socialismului și 
păcii în lume.

Poporul român se bucură din 
inimă de succesele remarcabile 
obținute de poporul ungar, sub 
conducerea Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, în edificarea orîn- 
duirii socialiste, în creșterea fprței 
economice a patriei sale, în dezvol
tarea științei,- culturii și în ridi
carea nivelului de'trai material și 
spiritual al celor* ce muncesc".

în încheiere, președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a urat ambasadorului Ferenc Mar
tin succes deplin în îndeplinirea 
înaltei sale misiuni, asigurîndu-1 
de întregul sprijin al Consiliului 
de Stat, al guvernului Republicii 
Socialiste România și al său per
sonal.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, a avut 
o convorbire cordială cu ambasa
dorul Ferenc Martin.

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

Ambasadorul Republicii Popu
lare Ungare a fost însoțit de mem
bri ai ambasadei.

Tovarășul Gheorghe Rădulescu 
a plecat la Moscova

Miercuri la amiază a plecat la Mos
cova tovarășul Gheorghe Radules
cu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, reprezentantul permanent al 
Republicii Socialiste România în 
Consiliul de Ajutor Economic Reci
proc, pentru a participa la lucră
rile celei de-a 44-a ședințe a Comi
tetului Executiv C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Bâneasa, 
erau prezenți tovarășii Emil Drăgă- 
nescu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Pavel Ștefan. Mihai Bă- 
lănescu, și Florea Dumitrescu, mi
niștri, Vasile Malinschi, guvernato
rul Băncii Naționale, Mihai Marin, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și alte persoane oficiale.

Au fost de față V. S. Tikunov, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, ți 
membri ai ambasadei.

★

La sosirea, pe aeroportul Șereme- 
tievo, tovarășul Gheorghe Rădules- 
cu a fost întîmpinat de A. Leseciko, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.. de funcționari su
periori ai C.A.E.R.

Au fost prezenți Ion Ciubotaru. 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
României în U.R.S.S., și membri ai 
ambasadei

(Agerpres)

Aniversarea adoptării Declarației 
universale a drepturilor omului
Cu prilejul împlinirii a 21 de ani 

de la proclamarea de către Aduna
rea Generală a O.N U a „Declarației 
universale a drepturilor omului", 
miercuri a avut loc, la sediul 
Asociației de drept internațional 
și relații internaționale, o adu
nare la care au participat func
ționari superiori ai Ministerului Afa
cerilor Externe, cadre didactice din

învățămintu) superior, cercetători ai 
institutelor Academiei.

Au vorbit conf. dr. docent Mihail 
Ghelmegeanu despre „Națiunile U- 
nite și drepturile omului" și prof, 
dr. docent Ion Vîntu despre „Drep
turile și libertățile omului în Repu
blica Socialistă România".

O adunare asemănătoare a avut 
loc și în orașul Cluj.

(Agerpres)

INFORMAȚII
Miercuri a părăsit Capitala Zygfryd 

Wolniak, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe al Republicii Popu
lare Polone, care, la invitația Minis
terului Afacerilor Externe al Repu
blicii Socialiste România, a făcut o 
vizită în țara noastră La plecare, pe 
peronul Gării de Nord, au fost pre
zenți Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, func
ționari superiori din M.A.E. Erau de 
față Jaromir Ocheduszko, ambasado
rul R.P Polone la București și mem
bri ai Ambasadei.

★
Soprana sovietică Lamara Cikonia, 

artistă a poporului a U.R.S.S., și-a 
început turneul în țara noastră, sus- 
ținînd miercuri seara rolul titular din 
„Traviata", pe scena Operei bucu- 
reștene.

★
Concertul prezentat miercuri seara 

de orchestra „Academica" a Conser
vatorului ..Ciprian Porumbescu" din 
Capitală a avut ca solist pe cunos
cuta pianistă iraniană Nevin Afrouz, 
care a interpretat Concertul nr. 1 în 
mi bemol major pentru pian și or
chestră de F Liszt. Concertul a avut 
la pupitru pe dirijorul Alexandru 
Sumski. (Agerpres)

PRONOEXPRES
Extragerea I . 29 42 22 27 21 18
Extragerea a Il-a : 38 12 25 45 4 

22 19
Plata premiilor pentru acesi con

curs se va face astfel .
In Capitală : începînd de la 18 de

cembrie 19(19 pînă la I februarie 1970.
In (ară : de la 22 decembrie 1969 

pînă la 1 februarie 1970 inclusiv.

UN DOCUMENTAR DESPRE

Sesiunea
(Urmare din pag. I)

de o declarație specială consacrată 
problemelor securității europene.

Ce au vădit propriu-zis lucrările?
In cuvîntările miniștrilor de ex

terne ai unui mare număr de țări 
N.A.T.O. s-au exprimat puncte de 
vedere lucide și realiste cu privire 
la modalitățile de înfăptuire a secu
rității europene. Miniștrii de externe 
ai Italiei, Belgiei, R. F. a Germa
niei s-au exprimat în mod pozitiv în 
legătură cu ideea conferinței. „O 
asemenea conferință — a declarat, 
de pildă, ministrul italian Aldo Moro 
— este de dorit și, in principiu, 
utilă". S-a bucurat de ecou favora
bil opinia ministrului de externe 
francez, Maurice Schumann, care a 
arătat că „propunerii țărilor răsări
tene de a se ține o conferință nu tre
buie să i se răspundă printr-un refuz 
direct, pe care opinia publică nu l-ar 
accepta, și nici printr-un refuz indi
rect, constind în condiții prealabile 
inacceptabile". El a expus părerea 
că o asemenea conferință trebuie să 
fie deschisă tuturor țărilor europene, 
indiferent dacă acestea fac parte din 
pacte militare sau sînt state neutre 
și neangajate. La rîndul său, Pierre 
Harmel. ministrul de externe bel
gian, subliniind cerința ca negocie
rile să se desfășoare pe plan bilate
ral și multilateral, s-a referit la ne
cesitatea unui proces constant și 
activ de pregătire a conferinței.

Chiar și unii vorbitori care au fă
cut rezerve în legătură cu unele as
pecte ale pregătirii, datei, ordinii de 
zi a conferinței nu s-au pronunțat, 
formal, împotriva ideii convocării a- 
cesteia. Nu au lipsit însă nici încer
cările de a strecura îndoieli în legă
tură cu șansele conferinței, tentativa 
de a formula condiții prealabile in
acceptabile, sau o ordine de zi com
plicată care ar condamna-o la inefi
cientă sau, pur și simplu, încercarea 
de a găsi pretexte de tergiversare. 
Chiar în preziua sesiunii, secretarul 
general al N.A.T.O.. Manlio Brosio. 
și-a exprimat, după cum arăta agen
ția U.P.I., îndoiala că o atare confe
rință poate fi „un forum potrivit 
pentru realizarea unui progres 
substanțial în domeniul relațiilor 
Est-Vest“. Iar secretarul de stat 
al S.U.A., William Rogers, a de
clarat în cuvîntul său că „mo
mentul nu este potrivit" pen
tru inițierea conferinței Comen- 
tînd sensul cuvîntării lui Rogers, co
tidianul american „International He
rald Tribune" scria : „Europenii s-au 
arătat foarte grăbiți să răspundă fa
vorabil propunerilor membrilor Tra
tatului de la Varșovia privind o con
ferință asupra securității europene. 
Americanii se pare că au fost sur
prinși de această atitudine și au cău
tat să modereze entuziasmul partene
rilor lor... O oarecare tensiune a a- 
părut deci (pe această ternă) intre 
membrii pactului atlantic" Această 
tensiune și-a găsit, de pildă, expresie 
în cuvîntarea ministrului de externe 
al Olandei, J. Luns, care a cerut să 
se dea un răspuns corespunzător la 
„atitudinea constructivă" a țărilor

N. A. T. 0.
socialiste și a subliniat că o serie de 
„concepții greșite" s-ar spulbera dacă 
S.U.A. și-ar exprima limpede intere
sul lor pozitiv față de conferința eu
ropeană.

Pe de altă parte, poziția americană 
n-a rămas fără urmări, declarațiile 
unor vorbitori marcînd un recul față 
de pozițiile exprimate de ei anterior, 
— ceea ce a fost explicat de unii 
comentatori ca o consecință a func
ționării „mecanismului de bloc".

In plus, documentele finale ale re
uniunii poartă și ele amprenta ten
dinței de „frînare" pe care au expri
mat-o unii adepți ai atlantismului. 
După cum remarcă agenția A.F.P., 
declarația dată publicității nu răs
punde propunerilor cu privire la o 
conferință europeană ; ea nu respin
ge această idee, dar nici nu o ac
ceptă în mod expres. Potrivit acele
iași agenții, declarația se bazează pe 
„dublul concept al apărării și al des
tinderii" Aceasta înseamnă desfășu
rarea în continuare a cursei înarmă
rilor in contextul existenței grupări
lor militare — ceea ce nu numai că 
nu este de natură să promoveze des
tinderea, dar constituie un factor 
permanent de încordare. Tocmai a- 
ceasta face ca N.A.T.O să apa
ră tot mai anacronic în ochii po
poarelor europene. Acest lucru îl con
stată și un ziar ca „New York 
Times", care remarca : „Popu
laritatea alianței este intr-un de
clin semnificativ in multe dintre 
statele membre, unde indiferența și 
apatia marchează atitudinea cetățe
nilor. Tonul general al rapoartelor — 
continuă „New York Times" arată că, 
acum, în cel de-al 21-lea an de exis
tență,N.A.T.O. are un viitor ne
sigur".

Față de aceste considerente, des
fășurarea sesiunii N.A.T.O. este con
cludentă. Ea a pus, incontestabil, în 
lumină accentuarea tendințelor pozi
tive existente în țările vest-europe- 
ne spre destindere, contacte, nego
cieri bi și multilaterale, spre o con
ferință general -europeană. în ace
lași timp, lucrările sesiunii au înve
derat încă o dată că N.A.T.O., prin 
însăși natura sa. nu este instrumen
tul potrivit pentru discuții in vede
rea destinderii și Îmbunătățirii cli
matului politic in Europa. De aci de
curge și faptul — remarcat de mulți 
oameni politici din Occident — că 
preconizatele negocieri nu sînt de 
conceput de la bloc la bloc, deoa
rece aceasta nu ar face decît să con
sacre existența acestora și'nu ar fă
gădui nici un fel de 'progrese în rea
lizarea obiectivului securității euro
pene Modalitatea impusă de viață, 
de interesele destinderii, ale depă
șirii divizării artificiale a continen
tului în blocuri opuse este aceea a 
participării tuturor statelor europe
ne, indiferent de orînduirea lor so
cială, de mărimea și ponderea lor, 
pe baza deplinei egalități în drep
turi. la marea operă de îmbunătă
țire continuă a climatului politic in 
Europa, de creare a unor premise 
favorabile conferinței europene, de 
înaintare pe calea securității conti
nentului.

• UN DRUM CARE A DURAT CITEVA MII 
DE ANI — PLUS 112 ORE • CUM A FOST 
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PERIT ASTRONOMIA ? • 0 NOAPTE FĂRĂ 
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Tragerea la sorți 
în cupele europene

La Zurich s-au tras la sorți „sfer
turile" de finală ale „Cupei campio
nilor europeni" și „Cupei Cupelor" la 
fotbal, lată ordinea meciurilor t 
„C.C.E." : Standard Liăge—Leeds' U- 
nited i Galatasaray Istanbul—Legia 
Varșovia t Celtic Glagow—Fiorentina; 
Vorwărts Berlin —Feyenoord Rotter
dam ; „Cup3 Cupelor" : Levski So
fia—Gornik Zabrze ; A.S Roma— 
Gdztepe Izmir ; Academica Coimbra- 
Manchester City t Dinamo Zagreb- 
Schalke 04 Meciurile tur se vor dis
puta la 4 martie, iar 
tur la 18 martie.

Racing Club Buenos Aires Cu toate 
că au jucat pe teren propriu și au 
beneficiat de serviciile lui -Pele, fot
baliștii brazilieni s-au comportat sub 
așteptări, cedînd fără drept de apel. 
Aceasta a fost cea de-a 4-a înfrînge- 
re suferită de Santos în cadrul com
petiției.

DUPĂ „FRANCE-PRESSE" 
Primii zece sportivi ai anului

Santos din nou

Intr-un meci contînd 
Americti Latine" la 
ta echipă braziliană 
fost învinsă cu 2—0

A

partidele re-

învinsă

pentru „Cupa 
fotbal, cunoscu-. 
F C Samos a 

(0—0) de echipa

Redacția sportivă a agenției „France 
Presse" a întocmit' clasamentul celor 
mai buni 10 sportivi din lume pe anul 
1969 Iată cum se prezintă acest cla
sament : 1) Eddy Merckx (Belgia) — 
ciclism ; 2) Rod Laver (Australia) — 
tenis ; 3) Jackie Stewart (Anglia) — 
automobilism ; 4) Catherine Lacoste 
(Franța) — golf : 5) Anatolie Bondar, 
ciuk (U.R.S.S.) — atletism • 6) Nicole 
DucTos (Franța) — atletism 7) Pele 
(Brazilia) — fotbal : 8) Hans Fass- 
nacht (R.F. a Germaniei) — natație : 
9) Gabriele Seyfert (R D Germană) 
— patinaj artistic t 10) Jo'e Napoles 
(Mexic' — box.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Sala sporturilor de la Fio- 

reasca va găzdui astă.seară me. 
ciul retur de baschet dintre e- 
«’’ipele masculine Steaua și 
M.T.V Giessen (R.F. a Germa
niei), din cadrul „Cutiei cupe
lor" ’ 
în prima întîlnire, 
ob(inut victoria 
85—84

In deschidere, 
sînt programate 
pentru 
I.E.F 
Universitatea Cluj

Jocul începe la ora 18.45
au 
deCU

de

oaspeții 
scorul

la ora 
două meciuri 

campionatul masculin : 
Voința și 1 C.ILF. —

16

CONT1NUTNDU-ȘI TURNEUL IN 
R.F. A GERMANIEI, echipa mascu
lină de handbal a orașului București 
a întilnit la Braunschweig echipa lo
cală „Eintracht". Handbaliștii români 
au terminat învingători cu scorul de 
24—15 (15—9) Nica a fost cel mai 
eficace jucător al'bucureștenilor. în
scriind 9 puncte.

COMITETUL DE ORGANIZARE A 
TURNEULUI FINAL AL CAMPIO
NATULUI MONDIAL DE FOTBAL 
a anunțat că vînzarea biletelor 
intrare pentru jocurile grupei 
care vor avea Ioc la Ciudad 
Mexico este satisfăcătoare Pînă
prezent au fost vîndute 60 000 de bi
lete Peste 30 000 de bilete au fost 
reținute pentru turiștii străini.
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MOSCOVA 10 (Agerpres). — în 
zilețe de 9 și 10 decembrie s-au des
fășurat la Moscova lucrările ședinței 
Consiliului Militar al Forțelor Ar- 

. mate Unite ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia, prezi
dată de comandantul suprem al For
țelor Armate Unite ale statelor par
ticipante la Tratatul de la Varșovia, 
mareșalul Uniunii Sovietice I. I. Ia- 
kubovski.

Consiliul Militar a analizat pro
bleme legate de perfecționarea pe

mal departe a pregătirii trupelor șl 
a statelor majore, precum și pro
bleme legate de întărirea organelor 
de conducere a Forțelor Armate U- 
nite.

Lucrările s-au desfășurat într-o 
atmosferă de deplină înțelegere re
ciprocă și unitate de păreri a tutu
ror membrilor Consiliului.

Asupra problemelor discutate au 
fost adoptate hotărîri corespunză
toare.

Delegația militară 
română la Kiev

KIEV 10 (Agerpres). — In cursul 
zilei de miercuri, delegația militară 
română, condusă de ministrul for
țelor armate ale Republicii Socia
liste România, general-colonel Ion 
Ioniță, care, la invitația ministrului 
apărării, mareșalul Uniunii Sovie
tice A. A. Greciko, face o vizită o- 
ficială în U.R.S.S., a depus o co
roană de flori la mormîntul sol
datului necunoscut din garnizoana 
Kiev.

In după-amiaza aceleiași zile, 
membrii delegației au făcut o vi
zită la o unitate de tancuri, unde 
au asistat la trageri de instrucție. 
După vizitarea bazei materiale și 
de învățămînt. în unitate a avut 
loc un miting. Oaspeții români au 
fost salutați de către locțiito
rul comandantului și de alți mi
litari din unitate.

Din partea delegației militare 
române a luat cuvîntul generalul- 
locotenent Ion Coman, adjunct al 
ministrului și secretar al Consi
liului Politic Superior al Forțelor 
Armate ale Republicii Socialiste 
România.

Membrii delegației militare ro
mâne au vizitat în continuare u- 
nele monumente istorice, obiec
tive turistice și principalele car
tiere ale orașului Kiev.

Delegația a fost însoțită de ge
nera] de armată P. N. Lascenko, 
prim-locțiitor al comandantului 
trupelor de uscat, general-locote- 
nent G. I Salmanov, comandan
tul regiunii militare Kiev, gene- 
ral-locotenent N. K. Volodin, șe
ful de stat major al regiunii mili
tare, precum și de alți generali și 
ofițeri superiori sovietici.
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Colective de munco
din întreaga țara

RAPORTEAZĂ
SUCCESELE

(Urmare din pag. i)

Cei ce asigură baza de metal a 
țării, furnaliștii, oțelarii, laminato- 
rii, au dovedit că știu să-și facă din 
plin datoria, să folosească cu pri
cepere materia primă, utilajele de 
producție, subordonînd întreaga lor 
capacitate de muncă Creșterii canti
tative și calitative a producției de 
metal.

INDUSTRIA UȘOARA, ramura 
industrială care deservește direct 
populația țării, consumul individual, 
prin rezultatele sale se poate min- 
dri și ea cu succese însemnate. 
Circa 1,3 milioane m.p. țesături tip 
bumbac au fost produse peste plan 
in 11 luni ale anului, 455 mii m.p. 
țesături tip lină, 465 mii m.p. țesă
turi tip mătase. Importante produc
ții suplimentare s-au obținut, în 
aceeași perioadă de timp, în fabri
cația tricotajelor — 18 milioane bu
căți, a încălțămintei cu fețe de piele 
sau de înlocuitori din piele — 
461 000 perechi, sau confecțiilor tex
tile — predase in valoare de 211 
milioane lei Sînt dovezi ale hărni
ciei cu care se muncește în indus
tria ușoară, ale străduințelor colec
tivelor de muncă din această -amu-

„LUNA CADOURILOR
pentru cei mici 

și pentru cei mari

tn ambianta specifică a „Lunii 
cadourilor", premergătoare sărbă
torilor de sfîrfit de an, s-au pus în 
vinzare mărfuri, de sezon intr-o largă 
gamă de sortimente potrivite pentru 
a fi oferite sub formă de cadouri: 
confecții moderne fi elegante, încăl
țăminte comodă, fi alte articole.

Fiind vorba de cadouri, fiecare do-

refte să ofere celor dragi ceva nou, 
frumos fi, bineînțeles, ulii. Variatul 
sortiment pregătit pentru „Luna ca
dourilor" poartă, evident, amprenta 
sezonului fi cuprinde multe noutăți 
pentru toate vîrstele

Ca întotdeauna, preferințele copii
lor se îndreaptă, desigur, spre jucării. 
Lumea copiilor e în universul jucă
riilor. Foto M Cioc
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ră de a răspunde cerințelor calitati
ve și cantitative și exigențelor popu
lației. Răspunzînd sarcinilor trasa
te de partid cu privire Ia export, 
colectivele de salariați din industria 
ușoară au livrat și importante can
tități suplimentare de produse la export.

Județele țârii, entități economice 
bine închegate, raportează înainte, 
de termen îndeplinirea planului și 
angajamentelor la mai toți indicato
rii. Pe 11 luni, în întreprinderile in
dustriale din JUDEȚUL SATU 
MARE_ s-a înregistrat o producție 
globală, peste prevederi, de circa 
100 milioane Iei, concretizată în pro
duse industriale de o mare însem- 
nălate economică.

In acest județ, Fabrica de cără
mizi sau fabrica de tricotaje „Tri- 
cotex" din Satu Mare au îndeplinit, 
de aproape 10 zile, sarcinile de pro
ducție pe întregul an. Cu pași re
pezi, de această performanță se a- 
propie și uzina constructoare da 
mașini „Unio". tot din Satu Mare. 
Aceste rezultate, obținute prin mai 
buna organizare a producției și a 
muncii, prin creșterea productivită
ții muncii, au permis realizarea in
tegrală și chiar depășirea angaja
mentelor asumate de întreprinderile 
industriale din județ pe întregul 
an. La producția globală și produc
ția marfă vindută și încasată, de
pășirea angajamentelor anuale a 
însumat 48,5 milioane și respectiv 
33 milioane, iar la beneficii — peste 
9 milioane lei.

Și în JUDEȚUL PIATRA NEAMȚ 
se înregistrează rezultate asemănă- 
toate. Un plus de 205 milioane Ici, 
pe 11 luni, la producția globală a 
întreprinderilor industriale din ju
deț sau de 145 milioane lei la pro
ducția marfă vindută și încasată. 
Astfel, au fost îndeplinite și anga
jamentele peste plan la acești indi
catori. l'oate obiectivele de investi
ții cu termen de dare în funcțiune 
in acest an produc : unele din ele, 
mult mai devreme decît termenul 
stabilit : instalația de rețele cord II 
de la uzina de fibre sintetice și în
grășăminte chimice din Săvinești, 
secția de drojdie furajeră de la fa
brica de hîrtie și celuloză din Piatra 
Neamț, sau secția de tuburi premo 
de la întreprinderea de prefabrica
te din Roman. In județul Piatra 
Neamț s-a livrat suplimentar, la 
export, o producție în valoare de 
circa 83 milioane lei. Căile prin care 
s-au obținut aceste succese : crește
rea productivității muncii (pe 11 
luni acest indicalor fiind depășit pe 
industria județului cu 1,3 procente) 
finalizarea a numeroase studii de 
organizare științifică a producției si 
a muncii. Mari întreprinderi și uni
tăți industriale din județul Neamț 
lucrează de pe acum peste sarcmile 
de producție ale acestui an,: Cen- ' 
trala industrială de fibre sintetice 
din Săvinești sau Combinatul dc ex
ploatare și industrializare a lemnu
lui.

Asemenea exemple de unități eco
nomice ce și-au realizai sarcinile 
anuale de plan și angajamentele gă
sim pe întreg cuprinsul țării : Uzi
na de fibre sintetice sau fabrica de 
tricotaje „Moldova" din județul 
Iași, fabrica de ciorapi și tricotaje 
„Sebeșul" din județul Alba, cons
tructorii de locuințe din iJdețu! 
Bihor, care au atacat deja frontul 
de lucru a 709 de apartamente din 
planul anului viitor, întreprinderea 
de ateliere și transporturi „Viforita” 
din Județul Dîmbovița.

Zile de bilanț, așadar, zile de suc
cese ale unei munci avintate, pen
tru dezvoltarea țării, pentru edifica
rea unei economii moderne.
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Lovitură
de stat

în Dahomey
Pentru a cincea oară în cei nouă 

ani care s-au scurs de la procla
marea independenței Dahomeyului, 
militarii au preluat puterea miercuri 
dimineața în micul stat din nordul 
golfului Guineei. Deocamdată, 
după cum anunță agențiile de pre
să, situația din tară este confuză. 
Potrivit agenției France Presse, 
conducătorul acțiunii armate ar ii 
locotenent-colonelul Maurice Kou- 
andete, șeful statului major al 
armatei dahomeyene.

Declarațiile unor martori oculari, 
citate de agențiile de presă, arată 
că președintele Zinsou a fost în- 
tîmpinat cu focuri de armă în mo
mentul în care revenea la palatul 
prezidențial. Acest fapt, precum și 
garda instituită la palatul prezi
dențial, par a ii singurele indicii 
ale loviturii de stat. Postul de ra
dio și-a reluat, după o scurtă 
pauză, emisiunile cotidiene, iar 
capitala țării păstrează un aer de 
calm, tulburat 
grupuri de 
pe străzi.

Ceea ce 
lovitură de 
declarații oficiale. întrebat la te
lefon de către corespondentul a- 
genției Franca Presse, Maurice 
Kouandete s-a mulțumit să men
ționeze lapidar că „într-un viitor 
apropiat vor fi anunțate schim
bările intervenite". In acest sens 
se menționează că la palatul pre
zidențial a avut loc o reuniune 
a autorilor loviturii de stat, ur- 
mînd ca ei sa se decidă asupra 
formării unui guvern militaro-civil.

Presa relata recent că, în ciuda 
desmintirilor făcute de către preșe
dintele Emile Zinsou, — căruia ar
mata i-a predat puterea în vara 
anului 1968 — între el și militari au 
persistat divergențele. Să fie a- 
ceasta cauza actualei răsturnări 
politice din Dahomey? Cert este că 
în mica țară instabilitatea politică1 
este cronică, ea datorîndu-se pe de 
o parte disensiunilor tribale, iar pe 
de alta, 
rea unor 
oarecare 
semnalat 
coperirea de zăcăminte petrolifere 
în apropierea coastelor dahome
yene, ceea ce a stîrnit interesul 
unor firme occidentale.

UN INTERVIU AL LUI VO NGUYEN GIAP

doar de rarele 
soldați care patrulează

caracterizează această 
stat este lipsa oricărei

tărăgănării în soluționa- 
probleme economice. Un 
reviriment economic s-a 
în ultima vreme prin des-

G. Husak despre 
unele probleme 
internaționale

PRAGA 10 (Agerpres). — G. Hu- 
sak, prim-secretar al C.C. al P.C.C., 
a acordat un interviu redacției ziaru
lui „Rude Pravo" în care s-a referit 
la unele probleme internaționale. 
După ce a expus poziția Cehoslova
ciei privind recenta întîlnire de la 
Moscova și principalele probleme ale 
securității europene, el s-a referit la 
situația actuală din R. F. a Germaniei 
și la politica guvernului acestei țări. 
G. Husak a declarat că există posi
bilități de înțelegere reciprocă între 
Cehoslovacia și R. F. G. într-o 
serie de probleme de ordin practic, 
cum sînt relațiile comerciale pe ter
men lung sau economice și tehnico- 
științifice în care se poate dezvolta, 
între cele două țări, o colaborare re
ciprocă mai utilă și mai avantajoasă 
în multe privințe.

Vizita delegației
U. in

Uniunea Sovietică
MOSCOVA 10 (Agerpres). — La 

Moscova au început convorbirile din
tre Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, 
Nikolai Podgomîi și delegația de 
partid și guvernamentală a R.A.U., 
care face o vizită oficială de prietenie 
în Uniunea Sovietică.

Delegația R.A.U. este condusă de 
Anwar el Sadat, reprezentantul perso
nal al președintelui R.A.U., membru al 
Comitetului Executiv Suprem al U- 
niunif Socialiste Arabe.

Lucrările
Adunării de Stat 

a R. P. Ungare
BUDAPESTA 10. — Coresponden

tul Agerpres, Al. Pintea, transmite: 
In clădirea parlamentului din Buda
pesta au început miercuri lucrările 
ultimei sesiuni din acest an a Adu
nării de Stat a R. P. Ungare. La or
dinea de zi a sesiunii figurează dezba
terea și aprobarea bugetului de stat 
pe anul 1970 al R. P. Ungare și adop
tarea ăoii legi privind marca de fa
brică.

Raportul asupra bugetului de stat 
pe anul 1970 a fost prezentat, din în
sărcinarea guvernului ungar, de către 
Valy Peter, ministrul finanțelor.

REZOLUȚII PRIVIND 
NECESITATEA ÎNCETĂRII 
CURSEI ÎNARMĂRILOR

transmit

HANOI 10 (Agerpres). — „Deși su
feră înfrîngeri grele, atît în partea de 
nord, cît și în partea de sud a Vietna
mului, deși se află în fața unor mari 
dificultăți, imperialiștii americani nu 
au renunțat încă la planurile lor împo
triva țării noastre" — a declarat Vo 
Nguyen Giap, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul apărării 
naționale al R. D. Vietnam, într-un in
terviu acordat recent ziarului „Nepsza- 
badsâg". Pe de o parte, S.U.A. persistă 
în prelungirea războiului de agresiune 
în Vietnamul de sud, iar pe de alta, 
continuă să trimită avioane pentru ac
țiuni de recunoaștere și atacuri asupra 
Vietnamului de nord, comițînd acte de 
război și violînd teritoriul, suveranita
tea și securitatea R. D. Vietnam. Sta
tele Unite au fost constrînse însă să 
accepte ținerea conferinței cvadripar- 
tite de la Paris datorită înfrîngerilor 
suferite pe cîrnpul de luptă, dificultă
ților interne și opoziției popoarelor lu
mii, inclusiv a poporului american, 
față de războiul de agresiune. Această 
conferință nu a fost capabilă să facă

vreun progres, deoarece administrația 
Nixon nu dorește pacea în Vietnam. 
Intenția, anunțată de guvernul ameri
can, de a-și retrage „treptat" trupele 
nu urmărește decît să camufleze hotă- 
rîrea de a continua războiul, iar trucul 
„vietnamizării războiului" la care se 
recurge în prezent nu face decît să 
arunce și mai multă lumină asupra po
liticii de agresiune, a subliniat minis
trul apărării naționale al R. D. Viet
nam.

Referindu-se la posibilitățile de re
zolvare a problemei vietnameze, 
Nguyen Giap a declarat că poporul 
vietnamez cere ca Statele Unite să 
pună capăt imediat agresiunii și să-și 
retragă în întregime, imediat și necon
diționat trupele de pe teritoriul Viet
namului. „Atît timp cît va exista un 
singur agresor în țara noastră, noi vom 
lupta pînă la alungarea lui", a subli
niat el.

Ministrul apărării naționale a mul
țumit popoarelor țărilor frățești pentru 
sprijinul și ajutorul prețios acordate 
luptei poporului vietnamez.

• IDEEA UNUI DECENIU AL DEZARMĂRII PE 
PERIOADA 1970-1980 FORMULATĂ DE ROMÂNIA, 
CONCRETIZATĂ ÎNTR-O REZOLUȚIE A COMITE- 

ADUNĂRII GENERALETULUI POLITIC AL

Un acord in problemele securității colective 
in Europa ar favoriza și colaborarea 
economică între statele continentului

ARTICOL AL LUI N. PATOLICEV ÎN ZIARUL „IZVESTIA"

MOSCOVA 10 (Agerpres). — In
tr-un articol publicat în ziarul „Iz
vestia", ministrul comerțului exterior 
al U.R.S.S.,. Nikolai Patolicev, subli
niază, printre altele, că un acord în 
problemele securității colective în 
Europa ar crea un climat favorabil 
și pentru colaborarea economică re
ciproc avantajoasă dintre țările cu 
sisteme sociale diferite. „In condițiile 
unor relații interstatale normale — 
se arată în articol — sînt posibile 
o amplă cooperare în diverse ramuri 
ale economiei, realizarea unor impor
tante tranzacții reciproc avantajoase, 
efectuarea unor lucrări comune". 
N Patolicev a dat ca exemplu în a- 
ceastă ordine de idei cooperarea so- 
vieto-franceză în domeniul fizicii nu
cleare și televiziunii în culori, con
tactele de lucru ale organizațiilor so-

vietice cu concernul italian Fiat, re
lațiile economice sovieto-finlandeze, 
care se dezvoltă cu succes.

Uniunea Sovietică, arată Nikolai 
Patolicev, are peste o sută de parte
neri comerciali. în anul care a tre
cut, volumul comerțului exterior al 
U.R.S.S. a depășit suma de 18 mi
liarde ruble. Schimburile de mărfuri 
cu țările Europei occidentale au cres
cut în ultimii 10 ani de la 1 121 000 000 
ruble la 3 066 000 000 ruble, iar ritmul 
de creștere se menține și anul acesta 
ridicat

în încheiere, N. Patolicev aprecia
ză că organizarea colaborării econo
mice general euhopene constituie o 
problemă la ordinea zilei, „care pre
supune înlăturarea discriminărilor 
de orice fel în cadrul întregii Eu
rope".

Apelul consfătuirii
a 12 partide comuniste

din America Latină
SANTIAGO DE CHILE 10 (Ager- 

pres). — La Santiago de Chile a fost 
dat publicității apelul consfătuirii a 12 
partide comuniste latino-americane ce 
a avut loc recent în capitala chiliana, 
în document se arată că intensificarea 
luptei clasei muncitoare, intelectualită
ții și țărănimii, naționalizarea societă
ților petroliere, americane din Peru și 
Bolivia, ciocnirile armate din orașe și 
sate, apariția unor curente democrati
ce antiimperialiste în forțele armate și 
clerul unor țări demonstrează opoziția 
față de politica imperialistă în Ameri
ca Latină și căutarea unor noi căi care 
să ducă la constituirea unor guverne 
democratice populare de natură să ex-

prime aspirațiile spre libertate ale re
publicilor latino-americane. Planurile 
S.U.A. de a intensifica militarizarea 
continentului se vor Iovă de rezistența 
popoarelor care cer o dezvoltare inde
pendentă.

în apel se subliniază însem
nătatea instaurării orînduirii socialiste 
în Cuba, arătîndu-se totodată că pen
tru popoarele Americii Latine, lumea 
socialistă reprezintă o forță de atracție.

Documentul cheamă clasa munci
toare din țările latino-americane la 
unitate, la apărarea drepturilor omului 
și libertăților democratice, la solida
ritate cu lupta eroică a poporului 
vietnamez.

NEW YORK 10 — Corespondentul 
Agerpres, C. Alexandroaie, transmi
te : Comitetul Politic al Adunării Ge
nerale a adoptat cu majoritate de 
voturi unele proiecte de rezoluție im
portante în legătură cu problema 
dezarmării, aflată în atenția Comi
tetului începind de la 17 noiembrie 
a. c.

Printre acestea se află un proiect 
de rezoluție adoptat cu 67 de voturi, 
nici unul împotrivă și 40 de abțineri, 
prin care se face apel la Statele U- 
nite și Uniunea Sovietică să insti
tuie un moratoriu asupra experimen
tării și perfecționării sistemelor stra
tegice nucleare ofensive și defensi
ve. România s-a numărat printre ță
rile care au votat în favoarea aces
tei rezoluții. Documentul exprimă 
speranța statelor membre ale Națiu
nilor Unite în succesul tratativelor 
bilaterale sovieto-americane de la 
Helsinki și subliniază că un astfel 
de moratoriu ar crea condiții .favo
rabile realizării țelului tratativelor 
din capitala Finlandei.

In dezbaterile asupra acestui pro
iect de rezoluție s-a evidențiat în
semnătatea măsurilor colaterale 
dezarmării pentru a se obține pro
grese pe calea realizării dezideratu
lui întregii omeniri : dezarmarea ge
nerală și totală, precum și preocu
parea marți majorități a statelor 
mari, mici și mijlocii de a-și aduce 
o contribuție proprie la soluționarea 
complexelor probleme ale dezar
mării.

Comitetul politic a aprobat, de a- 
semenea, cu 98 de voturi pentru, nici 
unul împotrivă și 10 abțineri, un 
proiect de rezoluție referitor la de
clararea unui deceniu al dezarmării 
în perioada 1970—1980, paralel cu cel 
de-al doilea deceniu al Națiunilor 
Unite pentru dezvoltare. Ideea unui 
asemenea deceniu a fost formulată de 
România în cadrul tratativelor pen
tru dezarmare de la Geneva. Ea fi
gurează în introducerea la raportul 
anual al secretarului general, 
U Thant, asupra activității organis
melor internaționale din filiera Or
ganizației Națiunilor Unite.

Documentul subliniază progresele 
limitate înregistrate în cadrul nego
cierilor Comitetului pentru dezar
mare de la Geneva, creșterea perico
lului generat de intensificarea cursei 
înarmărilor nucleare, dislocarea unor 
fonduri din ce în ce mai mari spre 
domeniile înarmărilor, precum și pro
gresele pe plan economic, social și 
cultural ce le-ar putea înregistra 
statele în condițiile creării posibili
tăților de a folosi aceste fonduri, în
ghițite de înarmare, în scopuri paș
nice. Totodată proiectul de rezoluție 
cheamă guvernele să-și intensifice 
eforturile în direcția determinării 
încetării cursei înarmărilor nucleare 
cît mai curînd posibil, a dezarmării 
nucleare și a eliminării acestor arme 
de distrugere în masă din arsenalele 
statelor.

Explicînd votul favorabil rezoluției, 
ambasadorul român, Corneliu Bog
dan, a declarat că ideea unui deceniu 
al dezarmării inițiată pentru a da un 
nou impuls eforturilor spre măsuri 
eficiente de dezarmare și, în primul 
rînd, de dezarmare nucleară, avînd 
ca obiectiv final dezarmarea generală 
și totală, este de mult timp susținută 
de delegația României, și sîntem 
bucuroși că a primit un larg sprijin 
din partea statelor ca răspuns la ape
lul secretarului general al O.N.U. 
După părerea delegației române, a 
continuat vorbitorul, deceniul dezar
mării trebuie să fie marcat de un 
program complet, care să cuprindă 
toate aspectele dezarmării, atit mă
suri -pe termen scurt cît și măsuri 
de perspectivă, care ar putea mobi
liza voința politică a statelor și faci
lita negocierile de dezarmare, apro- 
piindu-ne astfel de obiectivul final al 
dezarmării generale și totale. A doua 
idee în legătură cu cel de-al doilea 
deceniu al dezvoltării privește le
gătura car» trebuie să existe între

dezarmare și dezvoltare cu scopul de 
a asigura ca aceste două aspecte ale 
problemei să formeze obiectivul ma
jor al preocupărilor comunității in
ternaționale a națiunilor în viitor.

Comitetul politic al Adunării gene
rale a dezbătut și adoptat apoi cu ma
joritate de voturi un proiect de rezo
luție privitor la lărgirea componen
ței Comitetului pentru dezarmare de 
la Geneva, document prin care acest 
organism al O.N.U. își capătă consa
crarea.

Guvernul Sudanului și 
Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Viet
namului de Sud au hotarît să 
stabilească relații diplomatice la nivel 
de ambasadă, a anunțat în cadrul 
unei conferințe de presă, care a avut 
loc la Khartum, Le Quang Chanh, 
șeful delegației sud-vietnameze, care 
întreprinde o vizită oficială în Sudan.

Trotcrtivele polono-vest- 
gQîlîlîîSlS cu privire la încheierea 
unui nou acord comercial pe termen 
lung între R. P. Polonă și R.F.G. au 
fost reluate la 10 decembrie la Bonn, 
anunță agenția P.A.P.

Lucrările celei de-a cincea 
sesiuni a Comisiei consul
tative interguvernamentale 
sovieto-coreene pentru proble
mele economice și tehnico-științîfice 
s-au deschis la 10 decembrie, în ca
pitala Uniunii Sovietice. După cum 
informează agenția TASS, în prima zi 
a lucrărilor, delegații au remarcat 
evoluția pozitivă a colaborării dintre 
Uniunea Sovietică și R.P.D. Coreeană 
și au prezentat o serie de propuneri 
privind dezvoltarea relațiilor economi
ce dintre cele două țări.

¥
NEW YORK. — Consiliul de 

Securitate și-a reluat marți dez
baterile la cererea Senegalului pri
vind atacurile săvîrșite de trupele 

. portugheze împotriva unor locali
tăți de pe teritoriul senegalez. Cu 
13 voturi pentru și două abțineri 
(Statele Unite și Spania), Consiliul 
de Securitate a adoptat o rezoluție 
prin care „condamnă sever auto
ritățile portugheze pentru atacurile 
efectuate la 25 noiembrie și 7 de
cembrie asupra unor sate senega- 
leze".

Adunarea federală a El
veției ba il'es Pe Hans Peter 
Tschudi în funcția de președinte al 
Confederației Helvetice pe anul 1970. 
Tschudi a mai deținut funcția de pre
ședinte în 1965 și a fost pînă acum 
ministru de interne. In baza constitu
ției, președintele Confederației este 
ales pe un an și are aceleași prero
gative ca și ceilalți șase membri ai 
Consiliului federal (care îndeplinește 
funcțiunile guvernului).

Miniștrii agriculturii ai 
țărilor membre ale 
comune au aProb 
detaliile acordului 
sarea agricultorilor v 
tru pierderile realiz; 
reevaluării mărcii. 1 
1,7 miliarde mărci 
compensațiilor ce ar 
tite în decursul unui
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CONVORBIRILE
SOVIETO AMERICANE

DE LA HELSINKI
HELSINKI 10 (Agerpres). — 

Miercuri, la Helsinki, a avut loc o 
nouă întîlnire între delegațiile so
vietică și americană care participă 
la convorbirile preliminare privind 
limitarea cursei înarmărilor stra
tegice. întîlnirea — a opta de la 
începutul convorbirilor — s-a des
fășurat la Ambasada sovietică din 
capitala finlandeză.

Convorbire I. Bușev-M. 
TepUVOț. Ministrul afacerilor exter
ne al Bulgariei, Ivan Bașev, care se 
află într-o vizită oficială în capitala 
iugoslavă, a avut convorbiri cu secre
tarul de stat pentru afacerile externe 
al Iugoslaviei, Mirko Tepavaț. Cei 
doi miniștri au procedat la un schimb 
de păreri cu privire la cele mai im
portante probleme ale relațiilor din
tre cele două țări, anunță agenția 
Taniug.

Procesul in 
naiului nazist 
siepen, care a 1 
din Berlin în perio: 
noiembrie 1942, și a 
S.S., acuzați de a 1 
tarea a peste 30 00( 
lagărele de extermin 
în fața unui tribun 
cidental.
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După cum transmite agenția TASS, 
delegațiile Uniunii Sovietice și S.U.A., 
care participă la dezbaterea prelimi
nară a problemelor legate de tratati
vele cu privire la limitarea înarmări
lor nucleare, au ajuns la o înțelegere 
cu privire la utilitatea unor asemenea 
contacte de lucru și s-au pronunțat 
pentru continuarea lor. Data următoa
rei ședințe plenare a delegațiilor 
U.R.S.S. și S.U.A. va fi stabilită ulte
rior.

■ A

Lucrările simpozionului 
internațional Pugwash, con- 
sacrat problemelor controlului înarmă
rilor și măsurilor de dezarmare în Eu
ropa, au început la Radzejowice, în 
apropierea Varșoviei. La simpozion 
participă reprezentanți din Belgia, 
Finlanda, Franța, R. F. a Germaniei, 
Marea Britanie, Polonia, Suedia, Unga
ria și U.R.S.S.

PRAGA. — 
Agerpres, E. Ion 
După cele două 
zentate la Brai 
Național „Ion L 
din București și- 
seara turneul î 
Cehoslovace. La 
gală cu piesa , 
.jucată pe scena ' 
participat reprez 
culturale și arti 
membri ai corp 
acreditați în cai 
hoslovace, un nu 
lost prezent Ion 
basadorul Romi

„Franța s-a angajat pe calea redresai 
monetare și sociale", a declarat în Adunarea Nații 
nistrul economiei și finanțelor, Valery Giscard d’Estaing, pre 
raportul bugetar pe anul 1969. Reliefînd ameliorarea comerțul 
d’Estaing a arătat că în luna noiembrie valoarea exporturi! 
perit în proporție de. 90,6 la sută pe cea a importurilor. I 
această proporție fusese de 89 la sută. Deficitul bugetar, c 
liarde franci, a fost redus cu 3,4 miliarde.

Poporul Voltei Superioare sărbătorește astăzi împlinirea a 11 ani de la pro
clamarea republicii. In fotografie i O imagine din Ouagadougou, capitala 

tării

■: ■
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CORESPONDENȚA DIN PARIS 
DE LA AL. GHEORGHIU

La palatul lena din 
Paris continuă lucrările 
Adunării Uniunii Europei 

Occidentale, organism 
care grupează parlamen
tari din țările Pieței co
mune și Anglia. Sesiunea 
de la Paris a fost aștep
tată cu mult interes, ma
joritatea comentariilor 
axîndu-se pe atitudinea 
Franței față de U.E.O., la 
a cărei activitate nu mai 
participă de aproape 
un an.

Divorțul a intervenit, 
după cum se știe, în luna 
februarie, . cînd Parisul 
și-a retras reprezentanții 
din majoritatea organe, 
lor U.E.O., ca urmare a 
unui serios diferend : 
Franța insista ca U.E O. 
să. rămînă un organism 
consultativ, în timp ce ■ 
partenerii săi pledau 
pentru ceea ce, în mod 
practic, echivala cu insti
tuirea unui sistem al
consultărilor politice o- 
bligatorii . între statele 
membre. La vremea res
pectivă, guvernul francez 
avea suficiente motive să 
creadă că. printr-un ase
menea procedeu, într-o 
bună zi va fi adusă în 
dezbaterea U.E.O și pro
blema aderării Angliei 
la Piața comună, lucru 
căruia Franța i se opu
nea.

Sesiunea de la Paris 
s-a deschis sub semnul e- 
ventualității reluării acti
vității Franței în cadrul 
U.E.O., această întîlnire 
fiind apreciată ca „prima

mare dezbatere politică 
asupra viitorului unității 
vest-europene". după con
ferința de la Haga Or. 

știindu-se că la Haga 
Franța și-a dat asenti
mentul pentru inițierea 
negocierilor în mult dis
putata problemă a aderă
rii Angliei la Piața co
mună, unii observatori 
exprimă părerea că. pe 
aceeași linie, guvernul 
francez ar putea lua ho- 
tărîrea de a înceta boico
tarea U.E.O.

Problema reveniri! 
Franței în Uniunea Euro

pei Occidentale constituie 
într-un fel, preocupa
rea majoră a adunării 
de la Paris, participanții 
depunînd eforturi nenu-.i

a găsi o formulă care să 
permită aceasta. Consul
tări pe această temă au a- 
vut loc și cu prilejul re. 
centei sesiuni a Consi. 
liului ministerial al 
N.A.T.O. de la Bruxelles 
Ministrul de externe bel

gian, Harmel, a prezentat 
în acest sens une’e pro
puneri omologului său 
francez, Maurice Schu
mann. în cazul cînd pro
punerile lui Harmel vor 
fi socotite ca satisfăcă 
toare de partea franceză, 
o decizie favorabilă a 
Quai d'Orsay-ului ar 
putea fi anunțată foarte 
curînd Eventual, parte
nerii Franței ar putea să 
renunțe la sesiunea Con
siliului ministerial

U.E.O., programată să 
aibă loc la Londra, în 
cursul acestei luni, și să 
aștepte sesiunea din ia
nuarie, cînd președin
ția Consiliului ar urma 
să fie asumată de. Fran
ța, ceea ce ar putea fa
cilita eliminarea tuturor 
obstacolelor.

Xn ce privește proble
ma unificării politice, pe 
care unii din membrii 
U.E.O. ar dori să o pună 
pe tapet, sînt semnificati
ve cuvintele deputatului 
olandez Gisbest Van 
Hall, care a deschis lu
crările adunării : „Va mai 
curge multă apă înainte 
de a se ajunge la unifi
carea Europei occidenta
le"...

PARIS. — Adunarea U- 
niunii Europei Occidentale 
a adoptat miercuri după- 
amiază mai multe rezolu
ții în problemele dezbă
tute. O rezoluție adoptată 
cu 47 de voturi pentru și 
trei abțineri (ale unor de- 
putați francezi) exprimă 
dorința ca Franța să-și 
reia locul în organismele 
cu reprezentare guverna
mentală ale U.E.O. Rezo
luția apreciază favorabil 
hotărîrile adoptate la re
centa Conferință la nivel 
inalt a Pieței comune. Ce
lelalte rezoluții se referă 
la relațiile Europei Occi
dentale cu S U.A., la di
verse probleme militare și 
la chestiuni legate de ac
tivitatea U.E.O.

ORIENTUL APROPIAT
® Libia—încercare de lovitură de stat eșuată

TRIPOLI 10 (Agerpres). — Un co
municat al Consiliului Comandamen
tului Revoluției, difuzat miercuri de 
postul de radio Tripoli, anunță că 
autoritățile libiene au zădărnicit o 
tentativă de lovitură de stat. Com
plotul împotriva actualului regim din 
libia — a precizat comunicatul — a 
fost organizat de un grup de mi
niștri și ofițeri.

Imediat după difuzarea comunica
tului au fost transmise numeroase

mesaje ale populației în sprijinul ac
tualului regim libian.

După cum se știe, Consiliul Co
mandamentului Revoluției a preluat 
puterea cu trei luni în urmă, instau- 
rînd în Libia un regim republican. In 
momentul de față, autoritățile repu
blicane au început transpunerea în 
practică a unora dintre obiectivele a- 
nunțate, inițiind negocieri în vederea 
evacuării bazelor militare străine de 
pe teritoriul țării și adoptînd 
suri pentru întărirea controlului 
tului asupra economiei.

. HAVANA 10. — Corespondentul 
Agerpres, V. Stamate, transmite : 
La Havana a fost semnat protoco
lul privind schimbul de mărfuri și 
plățile pe anul 1970 între România 
și Cuba. Protocolul prevede o creș
tere însemnată a schimburilor, în 
comparație cu anul 1969. Româ
nia va livra produse ale industriei 
constructoare de mașini, produse 
chimice de larg consum și alte 
mărfuri. Cuba va exporta în 
România zahăr, melasă, minereuri, 
bunuri de larg consum și dife
rite alte produse. Protocolul a fost 
semnat din partea română de 
Vasile Răuță, adjunct al ministru
lui comerțului exterior, iar din 
partea cubană de Herminio Garcia 
Lazo, ministrul adjunct al comer
țului exterior al Cubei. Vasile 
Răuță, șeful delegației comerciale 
române, a părăsit Havana, plecînd 
spre patrie.

® Cabinetul israelian nu
TEL AVIV 10 (Agerpres). — Noul 

guvern israelian nu a putut fi for
mat miercuri, deși surse oficiale au a- 
nunțat anterior că la 10 decembrie 
va fi anunțată componența sa. în le
gătură 
gen ți ei

cu aceasta, corespondentul a- 
France Presse menționează că

*
AVIV. — In cursul zilei deTEL .

miercuri, pe înălțimile Golan, la li
nia de încetare a focului dintre Si
ria și Israel a avut loc un puternic 
tir de artilerie ișraeliano-sirian, a 
anunțat un purtător de cuvînt mili
tar al Israelului, citat de agenția 
Reuter.

Totodată, surse oficiale din Te] 
Avjv au anunțat că în ultimele 24 
de ore, avioane israeliene au bom
bardat obiective militare egiptene 
amplasate în regiunea < sudică a Ca_

mă- 
sta-

a putut fi format
nu a putut fi încă realizat nici un 
compromis între partidul de dreapta 
„Gahal" și partidul laburist „Mapai".

Se reamintește că mandatul încre
dințat primului ministru Golds Meir 
pentru formarea 
piră joi.

★
naiului de Suez. 
Iordan a avut

noului cabinet ex-

In zona fluviului 
loc un schimb 

focuri între unitățile 
cele iordaniene.

israeliene
de 

Și

Da-de radio 
zona de înce-

DAMASC. — Postul 
mase a anunțat că în 
tare a focului dintre Siria și Israel 
a avut loc un violent 'duel de arti- 
lerie. Schimburile de focuri au fost 
declanșate de către unitățile siriene 
împotriva unor lucrări de fortifica
ție israeliene.

BUDAPESTA 10 — Corespondentul 
Agerpres. AI. Pintea, transmite : 
Miercuri a părăsit Budapesta dele
gația Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, care, la in
vitația Consiliului Național al Fron
tului Popular Patriotic din R. P. Un
gară, a făcut o vizită pentru schimb 
de experiență în această țară. Dele
gația a fost formată din tovarășii 
Vasile Potop, secretar al Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste, șeful delegației, Szilagyi De- 
zideriu, membru al Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socialis
te. și Constantin Dumitrescu, secre
tar al Consiliului Municipal Bucu
rești ai Frontului Unității Socialiste, 
în timpul vizitei in Ungaria, dele
gația a luat cunoștință de experien
ța organizațiilor Frontului Popular 
Patriotic din orașul Budapesta, ju
dețul Pecs, $1 orașul Szeged, și a a- 
vut convorbiri la Consiliul Național 
a! Frontului Popular Patriotic cu Er
dei Ferenc, secretar general al Con
siliului Național
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