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In ultimele 9 zile ale anului

0 MUNCA AVINTATA,
UN SPOR CIT MAI SUBSTANTIAL

LA AVUJIA NAȚIONALA!

MAI MULTE POSIBIL

Ne mai despart numai 9 zile de sfîrșitul acestui an. De aceea, fiecare din aceste zile are o deo
sebită importanță și trebuie folosită din plin pentru realizarea integrală a planului. ÎN TOATE ÎNTRE
PRINDERILE SE POT OBȚINE DEPĂȘIRI SUBSTANȚIALE DE PLAN, IAR ÎN CELE RĂMASE 
ÎN URMĂ TREBUIE CONCENTRATE TOATE EFORTURILE PENTRU RECUPERAREA ORICĂ
ROR RESTANȚE, concomitent cu crearea tuturor condițiilor pentru începerea sub bun augur a pro- 

_ .... •- ------ •’ . . .. -•a alte unit§,ți industriale.ducției anului viitor. în continuarea raidului nostru, iată constatările din

CU UN EFORT GENERAL,

După ce ani de-a rîn- 
dul colectivul uzinei „23 
August" s-a situat prin
tre unitățile industriale 
fruntașe ale Capitalei, în 
mod brusc lanțul succe
selor s-a frînt la un mo
ment dat în acest an. De 
aproape opt luni, uzina se 
află în situația de a nu-și 
putea realiza sarcinile de 
plan. Acumulîndu-se, lu
nă de lună, acum, cu mal 
mult de o săptămînă îna
inte de sfîrșitul anului, 
restanțele la producția 
marfă depășesc 200 mi
lioane lei. Tn spatele a-

cestei cifre se află zeci 
de produse nefabricate.

— Situația era și mai 
aecorespunzătoare în ur
mă cu cîteva luni și chiar 
la începutul lui decem
brie — ne-a. spus ing 
Stelian Grindeanu, direc
torul general al uzinei. 
Cauzele sînt cunoscute și. 
de aceea, nu mai insist 
asupra lor. Ne întristează 
mult faptul că nerealiza- 
rea care s-a acumulat, 
practic nu mal poate fi 
■ecuperată integral în tim
pul care a mal rămas. To
tuși, nu am renunțat la

gîndul să refacem, chiar 
pînă în ultima zi a anu
lui, din terenul pierdut.

Ne-am putut convinge, 
la fața locului, că colec
tivul acestei uzine a a- 
runcat în viitoarea mun
cii toate forțele și resur
sele sale. De peste patru 
săptămîni, Ia secția loco
motive — punctul critic 
al planului — se lu
crează în schimburi pe 
durata tuturor celor 
24 de ore ale zilei. 
Față de media lunară de 
circa 10 locomotive cîte 
s-au fabricat pînă acum, 
în luna decembrie vor fi 
produse 17 bucăți. De a- 
semenea, în celelalte sec
ții se lucrează cu rîvnă 
pentru depășirea cît mai 
substanțială a sarcinilor 
de plan la acele sorti
mente pe care economia

le solicită mai mult. Po 
trivit calculelor, se esti
mează realizarea peste 
plan a circa 1 500 tone 
utilaje pentru industria 
metalurgică, 32 motoare 
Diesel de 350 CP și a 
proximatiVf 900 de atelaje 
de frînă pentru vagoane

— Chiar cu această sub
stanțială depășire la une
le sortimente, vom ră- 
mîne totuși, pe ansamblu) 
uzinei, sub nivelul planu
lui — apreciază ing. Ovi- 
diu Todiriță, șeful ser-' 
viciului planificare al u- 
zinei.

— Care este perspec
tiva realizării planului în 
1970 ?

loan ERHAN 
Nistor ȚUICU

(Continuare 
în pag. a III-a)

Vedere generală a viaductului
Foto i AgerpresIeri a fost inaugurat

VIADUCTUL INTRE GALAȚI
SI COMBINATUL SIDERURGIC

Luni la prim, în prezența 
reprezentanților organelor lo
cale de partid și de stat, a nu
meroși constructori și side- 
rurgiști, tovarășul Constantin 
Dăscălescu, prim secretar al 
comitetului județean de par
tid, a tăiat panglica inaugu
rală a viaductului care tra
versează, la 50 metri înălțime, 
Balta Cătușa, legînd direct 
Galațiul de combinatul side
rurgic.

Darea în exploatare a aces
tei moderne artere de circu
lație rezolvă una din marile 
probleme ale combinatului 
siderurgic — transportul rapid 
și economic al miilor de con
structori și siderurgiști, 
oraș la locul 
de vechiul • 
dintre Galați 
scurtat cu 12

Viaductul, avînd o lungime 
de 1 080 metri și o lățime de 
18,20 metri, este prevăzut cu 
patru benzi de circulație (pen
tru tramvaie și mijloace auto), 
cu două piste pentru cicliști 
și cu două trotuare pentru 
pietoni. La construcția lui s-a 
aplicat pentru prima dată în 
țară execuția suprastructurii 
prin tronsoane prefabricate 
(avînd greutăți între 32 și 50 
tone), montate în console post-

inginerii Simion 
și Teodor Grosu,

Promisiunea industriei
ușoare pentru 1970:

EFICIENTĂ,
CALITATE,

Ion CRĂCIUN
ministrul industriei ușoare

După cum s-a subliniat 
tarea rostită de tovarășul 
Ceaușescu la plenara C.C. 
din 10—13 decembrie a.c., 
pe anul viitor se acordă . ___ ...
deosebită ramurilor industriale care 
produc pentru consumul populației 
Sarcinile stabilite prin planul de stat 
pe 1970 pentru dezvoltarea industriei 
ușoare se circumscriu în vastul pro
gram de măsuri și acțiuni prevăzut 
de Congresul al IX-lea al partidului, 
de actualul cincinal, menit să 
accelereze ritmul de creștere și 
de diversificare a producției în a- 
ceastă ramură principală a sectorului 
bunuri de consum. Tn cadrul cincina
lului, volumul de investiții alocat in
dustriei ușoare — care însumează 
circa 12.5 miliarde lei — este, bună
oară. de 3 ori mai mare de
cît cel din perioada anterioară 
de cinci ani. Este de la sine 
înțeles că o dezvoltare de aseme
nea proporții trebuia să atragă, în 
fiecare etapă, rezolvarea a numeroase 
probleme complexe ce țin de esența 
calitativă a procesului de creștere și 
modernizare a industriei ușoare, po
trivit cerințelor populației, interese
lor economiei naționale.

tn cuvîn- 
Nicolae 

al P.C.R. 
în planul 
o atenție

La ora actuală, eforturile co
lectivelor din unitățile industriei u- 
șoare vizează două obiective prin
cipale : realizarea integrală, la toți 
indicatorii, a planului pe anul 1969 
și asigurarea condițiilor pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor de 
plan ce le revin în anul viitor, anul 
care face joncțiunea cu cincinalul 
următor. Cît privește primul obiec
tiv, rezultatele bilanțului pe 11 luni 
atestă depășirea, pe ansamblu] 
nisterului, a producției globale 
circa 3 la sută, echivalentul 
spor de aproximativ 970

' lei; în acest țnod, se desprinde ga
ranția că sarcinile de plan pe anul 
1969 vor fi îndeplinite și depășite 
obținîndu-se peste prevederi circa 
4,6 milioane mp țesături, 4,5 milioa
ne bucăți tricotaje, confecții textile 
în valoare de 290 milioane lei, 

. 300 000 perechi încălțăminte, 1,2 mi
lioane bucăți articole de uz casnic 
din porțelan și faianță și altele. La 
alte capitole ale planului. însă, pre-

mi- 
cu 

unui 
milioane

(Continuare în pag. a III-a)

CONSILIULUI DE MINIȘTRI

privind generalizarea
experimentării noului sistem
de salarizare și majorarea
salariilor în întreprinderile
constructoare de mașini

Pe baza rezultatelor pozitive obți
nute în urma experimentării noului 
sistem de salarizare într-un număr 
de întreprinderi reprezentative, Con
siliul de Miniștri a aprobat, prin- 
tr-o hotărîre, generalizarea experi
mentării noului sistem de salarizare 
și majorarea salariilor cu începere 
de la 1 ianuarie 1970 în toate între
prinderile din ramura constructoare 
de mașini.

Conform prevederilor hotărîrii, 
salariile muncitorilor, inginerilor, e- 
conomîștilor, tehnicienilor și funcțio
narilor din această ramură vor fi 
majorate în medie cu 9,2 la sută ; 
împreună cu majorarea salariilor 
mici făcută în 1967 se asigură pe an
samblu o creștere de 9,8 la sută. De 
aceste creșteri ale salariilor benefi
ciază peste 460 000 de salariați, ale că
ror venituri anuale vor fi cu aproxi
mativ 830 milioane lei mai mari față 
de cele realizate înainte de 1 august 
1967.

Aplicarea noului sistem de sala
rizare asigură și în construcțiile de 
mașini, ca și în celelalte ramuri in
dustriale, o legătură mai strînsă în
tre rezultatele cantitative și calita
tive ale fiecărei întreprinderi și cîș- 
tigurile muncitorilor, inginerilor, 
economiștilor, tehnicienilor și func
ționarilor. Tn același timp, se reali
zează o corelație directă între sala
riu și răspunderea în muncă, stabi- 
lindu-se în acest sens sarcini preci
se pentru fiecare meserie și funcție 
în parte. Noile salarii sînt corelate 
cu norme tehnice care reflectă atît 
pentru lucrul în acord cît și pentru 
cel în regie într-o măsură mai justă 
timpul necesar pentru realizarea lu
crărilor, în concordanță cu dotarea 
tehnico-materială și cu condițiile or
ganizatorice create ale locului de 
muncă.

Hotărîrea Consiliului de Miniștri 
acordă comitetelor de direcție ale uni
tăților dreptul de a încadra lucrările 
din aceeași categorie, executate în 
acord, în tarife diferențiate de sala
rizare în funcție de complexitatea lor 
și de cerințele de calificare ale celor 
ce le execută. In acest fel, pentru 
aceeași lucrare se asigură o remune
rare egală tuturor celor ce o reali
zează.

Aplicarea noii salarizări se face în 
condițiile îmbunătățirii grupării în-

produ-

mașini- 
execută

economiei

ca șl cei- 
în care se

treprinderilor pe rețele de salarizare 
care țin mai bine seama de diversi
tatea producției și de tehnicitatea 
necesară pentru executarea 
selor.

Muncitorii care lucrează la 
unelte de mare gabarit și
lucrări de complexitate deosebită, cei 
din turnătorii, forje, cazangerii și 
din alte locuri de muncă cu condiții 
mai dificile vor beneficia de salarii 
tarifare mai mari cu 5 pînă la 15 îa 
sută față de muncitorii încadrați în 
aceleași categorii, dar care lucrează 
în condiții obișnuite. De aceleași a- 
vantaje se bucură și muncitorii care 
lucrează la locuri de muncă în care 
se cere o calificare deosebită din 
unitățile de electronică și automati
zare — sectoare de activitate care în 
etapa actuală prezintă o mare impor
tanță pentru dezvoltarea 
naționale.

Constructorii de mașini, 
lalți salariați din ramurile
aplică noul sistem de salarizare be
neficiază pe lîngă salariile tarifare 
majorate și de sporuri pentru vechi
me neîntreruptă în aceeași unitate, 
de premii anuale etc. De asemenea, 
ei beneficiază în continuare de unele 
sporuri, cum ar fi cel pentru' orele 
lucrate în timpul nopții, pentru con
ducerea unor formații de lucru, pen
tru condiții vătămătoare de muncă 
etc.

Introducerea noului sistem de sa
larizare și majorarea salariilor va 
constitui pentru constructorii de ma
șini un puternic stimulent în munca 
pentru înfăptuirea prevederilor cinci
nalului și a sarcinilor trasate de cel 
de-al X-lea Congres al partidului 
privind dezvoltarea acestei importan
te ramuri industriale. El va repre
zenta în același timp un factor mo
bilizator pentru sporirea productivi
tății muncii și a eficienței econo
mice, diversificarea producției de 
mașini și utilaje, asimilarea de noi 
produse de înaltă tehnicitate, cu con
sumuri specifice reduse, pentru creș
terea contribuției acestei ramuri de 
o deosebită însemnătate la dotarea 
tehnică a economiei. Ia lărgirea ga
mei de produse destinate exportului 
și la ridicarea competitivității aces
tora pe piața internațională.

(Agerpres)
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Premiile
Festivalului

JAPONIA
in toiul unei

campanii
electorale

condensate"

din 
de muncă. Față 
drum, distanța 
și combinat s-a 
km.

comprimate. Montajul lor s-a 
realizat cu instalații proiec
tate și fabricate în țară.

Prin temeinica organizare șl 
dotare. tehnică a șantierului 
întreprinderii de construcții 
speciale în transporturi, con
dus de ing. Ion Beșchia, prin 
munca plină de abnegație a su
telor de constructori (din rîn- 
dul cărora s-au evidențiat în 
mod deosebit: maiștrii șefi de 
lot Sterică Văleanu și Dumitru 
Pricopie, 
Voinea
maiștrii principali Victor Ba- 
rac și Constantin 
maiștrii Costică Alexandru și 
Radu Mircea și muncitorii 
dulgheri, montori și podari 
Iuliu Gherghely, Dumitru 
Neacșu, Gheorghe Filon, Con
stantin Păduraru și alții) s-a 
reușit ca lucrările de con
strucție a viaductului să fie 
terminate în 30 de luni, timp 
cu aproape jumătate mai scurt 
decît cel rezultat din norma
tive ; este de relevat, tot
odată, faptul că la construcția 
viaductului s-au economisit 
circa 3 000 tone metal și 2 000 
mc material lemnos.

Stelian SAVIN
corespondentul

Bostan,

IN UZINA, la marea școală
a educației socialiste

Declanșată în prima săptămînă a 
acestei luni, campania electorală din 
Japonia cunoaște în prezent momente 
de maximă intensitate. Fiind organi
zate, după cum se știe, înainte de ter
men, alegerile generale, programate 
pentru 27 decembrie, au luat oarecum 
pe neașteptate atît opinia publică ni
ponă, cît și partidele politice din opo
ziție, care nu au dispus decît de un 
scurt interval de timp pentru a-și pre
zenta programele electorale. Practic, 
este cea mai scurtă campanie electo-

■ . * l
„La „Danubiana" se ciștigâ bine", 

a ținut să remarce întîmplătorul 
meu interlocutor și tovarăș de 
drum, un țăran în vîrstă care, peste 
cîteva stații, avea să schimbe auto
buzul spre a lua altul care să-l ducă 
în sat la el.

A avut niște treburi prin Capita
lă, știe o mulțime de lucruri despre 
uzina asta de la marginea Bucureș
tilor, aflate de la alții care mun
cesc acolo, „la chimie", și au fost 
„foarte bine cîștigați de-a lungul 
anilor".

— Ce-au cîștigat ?
— Să-i vezi, sînt alții, altfel de 

oameni, - nu poate el să-mi expli
ce mai amănunțit, intuind însă că 
pe aici, pe la ceea ce ține de om, 
s-au produs schimbările care-i fac 
lesne remarcați în sat și oferin- 
du-mi ideea acestei întrebări pe care 
acum o adresez inginerului CON
STANTIN BEJENARU. secretarul 
comitetului de partid din uzină :

— Tovarășe secretar, dacă ar fi 
să comparăm oamenii de astăzi ai 
uzinei cu oamenii de ieri, la ce con
cluzie am ajunge ?

înainte de răspuns, inginerul Be- 
jenaru își propune, la rîndu-i, o 
comparație Termenii acesteia sînt : 
de-o parte un ogor de 25 hectare 
semănat cu porumb și producînd 
cam 100 000 de kilograme anual, de 
alta 25 de hectare de... uzină a că
ror recoltă este, în 1969. 1.2 milioa
ne anvelope, cam... 48 000 de anve-

CORESPONDENTA 
DIN TOKIO 

DE LA FL. ȚUIU

• ȚELUL MUNCII DE PARTID : SĂ FORMEZE COMUNIȘTI © 
CU CE SĂ ÎNCEPEM ? CU ÎNCEPUTUL : CONCEPȚIA DESPRE 
VIAȚĂ © 0 EDUCAȚIE A MUNCII CARE OBLIGĂ LA PER

FECȚIONARE.

lope la hectar, ceea ce vorbește 
despre o altfel de „agricultură", 
foarte densă ca producție și valoare. 
Și, mai departe, pe unde în 1958, a- 
nul ultimei recolte de porumb, foș
nea vîntul, astăzi „foșnesc" tuburile 
electronice, mașinile care muncesc 
după o simplă fișă-program, cele 
peste 42 000 de elemente de automa
tizare...

— Aceasta-i dubla dimensiune 
deosebirilor dintre ieri și azi. 
dimensiune a spațiului necesar a fi 
parcurs și una a celui efectiv stră
bătut.

— Să ne limităm la cea 
doua.

— Dar pe care n-o putem despărți 
de cea dintîi. Fiindcă cea dintîi re
prezintă perspectiva. Iar esențialul 
este să nu scăpăm din raza vizuală 
această perspectivă. Țelul muncii de 
partid este să formeze comuniști, 
să formeze oameni, oameni îna
intați, purtători ai idealurilor o- 
rînduirii socialiste.

— Deci ați început... 7

a
O

de-a

— Cu viața. Cu concepția despre 
viață a oamenilor. Dezvoltarea între
prinderii s-a petrecut paralel - și 
a fost influențată puternic de aceas
ta — cu consolidarea organizațiiloi 
de partid, a activului de partid, sin
dical, al U.T.C. din uzină. Miile de 
ore de producție ale uzinei sînt în 
același timp mii de ore afectate.. 
conștiinței oamenilor. Mii de ore — 
prin conferințe, simpozioane, lecții 
la învățămîntul de partid, dezbateri 
în adunările generale ale organiza
țiilor de bază — consacrate tocmai 
sădirii în conștiințe a concepției 
marxist-leniniste despre viață, des
pre lume și societate, a sentimen
tului responsabilității sociale.

Undeva, la începutul acestor mi> 
de ore, se află o bătălie cu igno
ranța, cu orizontul îngust, cu indivi
dualismul, misticismul, chiar cu fri
ca de mașini, se află episoade și 
momente astăzi evocate cu mult 
haz. „Danubiana" se află acum în 
plin proces de amplificare. Nici 
„Danubiana" de astăzi nu mai este

„Danubiana" de ieri, deși între pri
ma „recoltă" de anvelope din etapa 
întîi a fabricii și „recolta" de debut 
a celei de a doua etape sînt doar 
6—7 ani. în acești ani însă...

— A crescut răspunderea față de 
muncă, continuă ideea economistul 
TON VELICAN, director pentru pro
blemele de organizare și personal 
din Centrala industrială anvelope 
și mase plastice. însăși noțiunea de 
muncă a suferit schimbări și acest 
lucru a stat permanent în atenția 
organizațiilor de partid. O educație 
a muncii, a muncii concepute dina
mic, a muncii care te obligă să te 
perfecționezi, să nu stai pe loc, să 
nu aștepți. In acest sens organiza
țiile de partid din uzină au acționat 
pe două căi : una — de informare, 
educare, explicare i cealaltă de sti
mulare a unei atitudini combative 
împotriva a tot ce înseamnă lene, 
delăsare, superficialitate. Cu alte 
cuvinte, îmbinate, ambele direcții 
trebuiau să stimuleze conștiința res
ponsabilității muncii în societatea 
noastră, faptul că de efortul tău 
depind atîtea și atîtea procese pen
tru reușita cărora ești — și tu— răs
punzător.

Cea de-a doua direcție — spiritul 
combativ — îmbracă diverse forme

Pluton PARDAU

rală din istoria alegerilor din arhi
pelagul nipon — acest caracter pre
cipitat al campaniei electorale fiind 
atribuit de către partidele de opoziție 
unei lipse de dorință ca masa alegă
torilor să aprofundeze textul, „subtex- 
tul" și implicațiile recentului acord 
nipono-american privitor la Oki
nawa.

Timpul presant a impus de aceea 
un ritm neobișnuit acestei campanii. 
Cei 946 de candidați înscriși pe listele 
electorale, care urmează să-și dispute 
486 de locuri ale Camerei inferioare a 
Dietei japoneze, îi suprasolicitează pe 
alegători în tot cursul zilei, de la pri
mele ore ale dimineții, pînă seara tîr- 
ziu. Cu ingeniozitatea caracteristică 
japonezilor, alegătorii sînt supuși unui 
permanent asalt al propagandei vizuale 
și auditive.

Ce a determinat partidul liberal-de
mocrat, de guvemămînt, să ia hotărî
rea de a chema populația la urne îna
inte de vreme ? După două decenii 
de guvernare, Partidul liberal-demo
crat resimte din plin ceea ce ziarele 
de aici denumesc „uzura puterii" ; 
aceasta pare a fi jucat un rol impor-

(Continuare în pag. a II-a) (Continuare în pag. a V-a)
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a cooperativelor agricole

viața de partid (

ara

o
lui, în întreprinderea noastră

Maria POPESCU
str. Oltului nr. 10, sector 6, 
Oficiul poștal 25 București

Alexandru SZEKERES 
secretar al Comitetului județean 

Harghita al P.C.R.

Nicolae MANEA
salariat la Uzina de reparat utilaje 
petroliere Teleajen — Ploiești
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lFAPTUL
iDIVERS
| Permanențe 
| la Lacul Roșu

Deși a ajuns la respectabila I vîrstă de 130 de ani, stațiunea 
balneo-climaterică Lacul Roșu 
este cea mai tînără amenajare I turistică cu program continuu, 
din țară O dată cu căderea pri
mei zăpezi, un pitoresc pavilion 

(de sub masivul Suhard și-a des
chis porțile, primind musafirii 
în camere încălzite printr-un 
sistem central. Tot aici va fi I construit primul mare hotel tu
ristic, iar pe versanții munte
lui Hășmașul Mare se vor a- I menaja pirtii.de schi și trambu
line pentru sărituri. Un telefe- 
ric-pasager va facilita accesul 
turiștilor-schiori la cele mai 1 înalte cote alpine. Așadar
țiunea tinde să se situeze 
cote tot mai înalte, cote ale 

, pitalității.

Cum sînt păstrate (și mane
vrate) sumele de bani ce apar
țin instituțiilor și întreprinderi
lor ? în această privință există 
instrucțiuni precise — dar în u- 
nele cazuri ele sînt nesocotite cu 
bună știință. La agenția O.N.T. 
Oradea, indivizi certați cu legea 
au furat din casa de fier o im
portantă sumă de bani — după 
ce în prealabil escaladaseră o 
fereastră. Evident, infractorii își 
vor primi „răsplata". Alt aspect 
însă este demn de remarcat : 
ancheta a stabilit că încuietori- 
le seifului erau defecte, 
fel de condiții și hoțului 
nit ușor ; el a profitat 
glijența funcționarilor 
tivi care, desconsiderînd 
ția obligatorie de a depune ba
nii la bancă, n-au asigurat nici 
condiții corespunzătoare de păs
trare în propria instituție.

în ast- 
i-a ve
de ne- 
respec- 
indica-

I Vînăto-
| rească, dar 
I adevărată!

Vînător pasionat, Ion Bur- 
ghelea din comuna Berzeasca 
(județul Caraș-Severin) este, în 
același timp, un iscusit împăie- 
tor de animale. Locuința sa — 
adevărat muzeu cinegetic — a- 
dăpostește nu mai puțin de 150 
de animale împăiate, toate pro
venite din expedițiile vînătorești 
ale posesorului lor. O remarcă : 
colecția reunește aproape toate 
speciile de animale sălbatice 
xistente în zonă.

e-

Neglijență
fatală

e-Improvizarea instalațiilor 
lectrice (neglijîndu-se normele 
de tehnica securității) poate a- 
vea urmări nefaste. Iată un e- 
xemplu edificator : recent, la 
vagonul dormitor C.F.R., din str. 
Gării, comuna Miheșul de Cîm 
pie, județul Mureș, a izbucnit 
un incendiu. Trei muncitori , 
Gheorghe Iercău, Ion Ganga și 
Carol Buzași, care dormeau in 
vagon, au fost‘carbonizați. Cau
za acestei tragice întîmplări a 
fost un scurt-circuit electric. 
Vagonul primea curent electric 
de la rețeaua din localitate 
printr-un tablou de distribuție 
instalat în bucătăria vagonului. 
Tabloul avea două siguranțe su
pradimensionate care au făcut 
posibilă scurt-circuitarea con
ductorilor electrici.

Prim ajutor?
Normele sanitare în vigoare 

prevăd ca în dotarea fiecărui 
hotel să se afle și o trusă pen
tru primul ajutor. Nu mică ne-a 
fost surpriza cînd am aflat, re- 

, cent, că trusa de prim ajutor a 
hotelului „Caraiman" din Buș
teni conține doar... o sticlă cu 
oțet. Sezonul de iarnă abia a 
început și nu-i exclus ca unii 
dintre cei care poposesc pentru 
o noapte sau două la hotelul a- 
mintit să aibă mici necazuri. 
Numai oțetul, cu siguranță, nu-i 
va ajuta. N-ar strica o frecție 
(dar nu cu oțet!) factorilor res
ponsabili, pentru ca trusa să fie 
dotată cu cele necesare. Asta 
ca... prim ajutor.

?! sta

I Decontul
| în familie

Contabilul... (veți vedea de ce 
nu-i dăm numele și adresa) om 
căsătorit, pleacă în concediu (cu ■ 
2 000 lei în buzunar) la Sighe- 
tul Marmației, să-și viziteze fra
tele. Poposind la Satu Mare, in
tr-un restaurant, face o cuceri
re... oacheșă, de 19 ani, care, fără 
fasoane, își dă „asentimentul" 
sa plece împreună. In drum 
spre locul făgăduinței ■— dar pe 
o străduță întunecoasă — con
tabilul turmentat se trezește cu 
lovituri năpraznice în cap. Cîte
va minute mai tîrziu, tilharul 
(uri recidivist notoriu, pus sub 
urmărire) „contabiliza" banii 
contabilului în camera... compli
cei sale — nimeni alta decît a- 
chiziția amoroasă din restaurant 
(Elisabeta Varga, strada Hașdeu 
nr. 12). Dacă ar fi bănuit con
tabilul că socotelile de acasă nu 
i se vor potrivi cu cele din esca
padă !.. Oricum, greul nu a tre
cut încă : mai are de făcut de
contul in familie. Și se teme 
să nu iasă cu... penalizări.

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii
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la temelia intâririi economice
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Munca politico-educativă de masă 
înscrie în aria sa o multitudine de 
coordonate, toate convergînd 
scopul major : participarea 
conștientă a maselor la 
politicii partidului. In 
cestor comandamente, 
munca politico-educativă 
organizațiilor de partid 
spre înțelegerea clară, profundă, 
către fiecare țăran cooperator, a re
lației directe între creșterea averii 
obștești și bunăstarea sa personală. 
Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R., 
„organizațiile de partid de la sate 
trebuie să militeze neobosit pentru 
dezvoltarea și consolidarea econo
mică a unităților agricole socialiste, 
pentru întărirea spiritului de disci
plină și ordine în toate întreprinde
rile de stat și cooperativele de pro
ducție, să asigure prin întreaga lor 
activitate participarea largă a țără
nimii, a tuturor lucrătorilor din a- 
gricultură la înfăptuirea măsurilor 
pe care partidul și statul nostru Ie 
iau pentru dezvoltarea susținută a 
acestei ramuri de bază a economiei 
noastre naționale".

Este știut că gospodarul se scoală 
o dată cu zorile și-l prinde asfinți
tul soarelui pe cîmp, că nu lasă pe 
mîine ceea ce cere ogorul astăzi, ști
ind că treaba făcută la timp înseam
nă belșug de recoltă Și dacă uli
țele satului sînt pline în zori de e- 
chipele de cooperatori ce se îndreap
tă spre cîmp, dacă ziua de muncă e 
una cu ziua-Iumînă, dacă fiecare co
operator știe precis ce are de făcut 
în acea zi și o face așa cum cere 
agrotehnica, în asemenea condiții 
hambarele cooperativei, ale fiecăruia 

• dintre membrii ei, vor fi pline.
„Munca bună umple cămara" — 

spune o zicală de pe aceste melea
guri. Spre promovarea acestei atitu
dini înaintate față de muncă, față de 
cerințele creșterii avutului obștesc ca 
temelie a bunăstării, sînt chemate 
să-și concentreze eforturile organi
zațiile de partid în sfera muncii po
litico-educative de masă. Și realită
țile din multe comune ale județului 
confirmă grăitor roadele acestei ac
tivități. C.A.P. Tușnad-sat, cu un 
fond de bază însumînd peste 10 mi
lioane lei. reliefează pregnant in
fluența determinantă a participării 
active a tuturor cooperatorilor la 
muncile agricole, la întreaga activi
tate a unităților. înțelegerea de către 
cooperatori a faptului că dezvoltarea 
averii obștești este condiția esenția
lă a creșterii veniturilor fiecăruia și, 
pe pian mai larg, a înfloririi comu
nei în care trăiesc,. ,își. găsește2 ex
presie în ordinea și disciplina care 
domnesc aici, în grija pentru „calița-, 
tea lucrărilor ce Te efectuează fie-' 
care brigadă, echipă, fiecare coope
rator. Creșterea rolului conducător al 
organizației de partid, pilda vie a co- 
muniștilor, a membrilor consiliului 
de conducere, buni gospodari, deose
bit de exigenți în primul rînd față de 
ei înșiși și apoi față de ceilalți, au 
făcut ca această unitate să obțină și 
în acest an recolte bune, deși con
dițiile climatice n-au fost din cele 
mai favorabile, să livreze la fondul 
centra] cantități suplimentare de car
tofi și alte produse agricole.

Mai avem însă cooperative unde 
activitatea politico-educativă a orga
nizațiilor de partid nu pune accentul 
pe corelația dintre nivelul averii ob
ștești și bunăstarea cooperatorilor, 
nu acționează pentru a o face în
țeleasă de către cooperatori. De a- 
ceea, asistăm uneori la un cerc vi
cios i slaba participare a unor coo-, 
peratori la efectuarea muncilor agri
cole sau prestarea lor în condiții ca
litative deficitare duce, firesc, la 
producții scăzute și. implicit, la un 
cîștig mic. Pornind de la aceasta, se 
„argumentează" apoi slăbirea intere
sului pentru bunul mers al coopera
tivei. Dar cum să se obțină recolte 
bune, cum șă 
rativei și deci 
lor în C.A.P. 
dacă în cursul 
crul cînd era 
cer, iar pe la orele 4 după masă 
plecau acasă ? Cum să crească bel
șugul la C.A.P. Dobeni, Casinul Nou, 
Lupița. cînd campaniile agricole 
nu s-au desfășurat cu respectarea ce
rințelor agrotehnicii, iar întreținerea 
culturilor, recoltarea produselor s-au 
făcut într-un ritm lent ?

împotriva acestor mentalități își 
îndreaptă atenția organizațiile de 
partid, prin acțiunile din sfera edu
cativă. Una din formele cu vădită e- 
ficiență o constituie discuțiile pur
tate de membrii comitetelor comu
nale de partid cu grupuri de coope
ratori, pe brigăzi, echipe, grupe de 
familii sau în mod individual la 
C.A.P. Mugeni, Praid și altele în 
cadru] brigăzilor științifice sau în 
expuneri la căminul cultural, activiști 
de partid și de stat, diferiți specialiști 
argumentează, cu ajutorul exem
plelor concrete din viața unităților 
respective, raportul de interdepen
dență dintre creșterea avutului ob
ștesc și a veniturilor personale ale 
cooperatorilor

Mai puțin a fost folosită în munca 
noastră politico-educativă mai ales 
în timpul campaniilor agricole, o 
formă care și-a dovedit de multe ori 
eficiența, aceea a panourilor cu frun
tașii satului, a gazetelor satirice. Sîn- 
tem în curs de remediere a acestei 
carențe In viața satului nimic nu 
trece neobservat Se discută ici-colo 
că un brigadier a „găsit" niște ci
ment în magazia cooperativei și l-a 
făcut pierdut, că inginerul agronom 
sau zootehnistul (ca cei de la C.A.P. 
Forțeni și Odorheiu) Secuiesc) vin 
tîrziu la lucru sau uneori nu vin 
deloc, că unii nu îndeplinesc sarci
nile date de consiliul de conducere. 
De ce să nu facă organizația de par
tid „publicitate" în jurul unor ase
menea cazuri ? In multe comune, 
panourile cu fruntașii satului sînt 
goale, deși pretutindeni sînt oameni 
demni de laudă Trebuie să folosim 
mai des „scrisorile deschise" la ga
zetele de perete, care să-i facă de rîs 
pe chiulangii, codași, pe elementele 
necinstite. Prin afișe in locurile cele 
mai aglomerate din sat, Ia sediile 
consiliului popular sau al consiliului 
<le conducere al C.A.P., prin emisi
unile stațiilor de radioamplificare 
să-i „popularizăm" larg pe toți cei 
care aduc daune avutului obștesc, șă 
facem cunoscute sancțiunile pe care 
le-au primit, ca să fie o lecție plină 
de învățăminte și pentru alții.

crească avuția coope- 
veniturile cooperatori- 
Văleni sau Feliceni, 
verii unii începeau lu- 
soarele de 5 suliți pe

Dacă coordonata esențială a acti
vității educative a organizațiilor de 
partid pentru dezvoltarea conștiinței 
socialiste a țărănimii o constituie par
ticiparea la muncă și efectuarea ei 
în condiții de calitate, ar fi greșit 
să neglijăm alte multiple aspecte de 
care depinde buna gospodărire și a- 
părare a proprietății obștești. Demo
crația cooperatistă pune pe drept cu- 
vint accentul pe dreptul și obligația 
fiecărui cooperator de a veghea Ia 

apărarea avutului obștesc, de a nu 
tolera nici un fel de portiță de irosi
re a acestuia. La C.A.P. Forțeni și 
Mihăileni, datorită proastei îngrijiri, 
au pierit numeroase animale. La 
C.A.P. Mădăraș, Sîncrăieni, Gheor- 
ghieni, Sîndominic, cu prilejul tran
sportului cartofilor, sfeclei de zahăr 
s-au „pierdut" pe drum cantități im
portante, după cum au avut loc sus
trageri de produse de pe cîmp. Or
ganizațiile de partid nu au dreptul 
să manifeste pasivitate față de ase
menea stări de lucruri

E adevărat, în numeroase comune 
se manifestă o opinie publică into
lerantă față de risipă și de sustra
gerile din avutul obștesc. La C.A.P 
Sîntimbru, datorită ripostei prompte 
a masei colectiviștilor în frunte cu 
comuniștii, s-a pus capăt furturilor 
din avuția cooperativei. Scăderea nu
mărului acestor abateri și în alte 
cooperative este rezultatul activității 
educative susținute desfășurate de 
organizațiile de partid pentru culti
varea unui climat de responsabilitate 
față de avutul obștesc. Cu toate a- 
cestea, în unele cooperative, cum sînt 
cele de la Voșlobeni, Dealu, Plăieșii 
de Jos, Sîndominic, întîlnim încă o 
atitudine de îngăduință față de cei ce 
sustrag din avutul obștesc. Răspunde
rea revine în bună măsură organiza-

în 
in

PĂRUȘA DORITĂ DE COPIII DUMNEAVOASTRĂ

Realizările creatorilor de păpuși 
din Arad intră repede în grația ce
lor mici. De altfel, faima păpușilor 
fabricate Ia „Arădeanca" a trecut ți 
dincolo de granițele țării.

Din orașul de pe malurile Mureșu
lui au sosit recent cîteva noutăți ce 
au fost prezentate la ultimele con
tractări cu comerțul. Au fost re
marcate îndeoseb’’ păpușile cu acce
sorii — în pătuț și în coșuleț — și 
frumoasa păpușă de peste 50 cm lun
gime, realizată cu dispozitiv de 
mers. Intr-o ținută elegantă, eu pă
rul îngrijit coafat, păpușile arădene 
au întrunit sufragiile reprezentanți
lor comerțului.

Magazinele vor primi. în curînd de 
la „Arădeanca" figurine întruchi- 
pînd îndrăgitele personaje din 
mea neuitatului Walt Disney, 
cum și fotbaliști, reprezentanți 
unor cluburi sportive de mare popu
laritate.

Foto : M. Cioc

(Urmare din pag. I)

Una — inițiativă a comitetului de 
partid — sînt raidurile fotografice. 
La locuri vizibile sînt afișate, perio
dic, panouri cu instantanee a... ceea 
ce nu trebuie să se întîmple. Aceste 
instantanee vizează aspecte defici
tare ale muncii, într-o arie mai 
largă, de la indolență la risipă, de 
la absențele nemotivate la rebuturi 
și munca „în asalt", reliefînd 
relația de determinare ce apa
re între un act dăunător și altul. 
Fiindcă aici bătălia mai e intensă 
și organizațiile de partid se con
fruntă cu o situație deloc lăudabi
lă. In 11 Iun! din 1969. aproape un 
procent din timpul de lucru al u- 
zinei â fost irosit prin absențe ne
motivate, iar alte cinci procente 
prin concedii fără plată, învoiri 
etc., etc.

— Aici intervine factorul continu
itate, este de părere inginerul 
CECILIUS BĂLAȘA. propagan
dist la învățămîntul de partid. E- 
ducația muncii de care vorbea to
varășul Velican trebuie concepută 
ca o acțiune continuă. Organizați
ile de partid trebuie, cu grija cu
venită. să spună lucrurilor pe nu
me De la început. In uzină sosesc 
muncitori noi. care, din prima zi, 
așteaptă să fie puși în fața tablou
rilor de comandă, să li se spună: 
„gata, ești specialist" și, cît ai bate 
din palme, să li se asigure maxi
mum' de cîștig posibil. Cu alte cu
vinte. cîștig mult, cu efort puțin. 
Mai ales, cu efort puțin pentru 
propria calificare. Or, mulți dintre 
aceștia, din cauză că nu sînt îndru
mați continuu, prin toate formele 
muncii de partid, cu ajutorul mai 
activ al sindicatului, lucrează nesa
tisfăcător, absentează, întîrzie. Ochiul 
mereu treaz ai colectivului trebuie 
să fie ațintit asupra lor.

Cînd este ațintit, vede. De pildă, 
la organizația de partid nr 2, sec
ția camere de aer, într-una din ulti
mele luni, a văzut că procentul de 
rebuturi ajunsese la 2,2 la sută Și. 
făcîndu-se un control și mai atent, 
a văzut cum multe camere rebuta- 
te erau pur si simplu ascunse prin 
gropi. în canalele de scurgere, ca 
să njj dea față cu un alt ochi, ce) 
al controlului de calitate. A fost 
mare dandana cum spune CON
STANTIN ENESCU. secretarul or
ganizației de bază nr 2 Imediat 
s-a făcut o consfătuire cu întregul 
colectiv, vinovății au avut de în- 

țiilor de partid, care nu au acționat 
cu intransigență împotriva favoritis
mului și a „ciupelilor" din proprie
tatea obștească, tolerînd ca unii șefi 
de echipe, brigadieri, să acorde unor 
prieteni sau rude mai multe zile- 
muncă decît au lucrat efectiv.

înlăturarea unor asemenea abu
zuri se află acum în centrul preocu
părilor organelor și organizațiilor” 
de partid. Primordial este în acest 
sens exemplu] personal al comuniști
lor, atitudinea lor înaintată față de 
muncă, intransigența împotriva ori
căror abateri — factori catalizatori 
ai opiniei de masă combative în 
slujba dezvoltării avutului obștesc.

Avem o experiență pozitivă în do
meniul muncii educative la sate 
care se cere mai larg valorificată 
și extinsă. Trăgînd concluziile prac
tice în urma studiului efectuat de 
cîteva colective ce au cuprins ma
joritatea comunelor județului, comi
tetul județean orientează organiza
țiile de partid de la sate să folo
sească pentru intensificarea muncii 
politico-educative de masă o largă 
gamă de forme și mijloace.

Se conturează, de asemenea, o 
mai puternică ancorare a activității 
căminelor culturale în problematică 
actuală a ț vieții satului. Desigur, 
sînt frumoase dansurile, cîntecele, 
spectacolele de folclor ale formațiilor 
artistice de amatori, dar cînd parti
ciparea la iucrările agricole e sla
bă nu ne poate incinta că sala cămi
nului cultural e plină. Tocmai de a- 
ceea am cerut căminelor culturale să 
inițieze acțiuni care să răspundă în 
mai mare măsură sarcinilor econo
mice majore, să contribuie la dezvol
tarea simțului responsabilității civice, 
la participarea activă a tuturor coo
peratorilor la munca pentru întărirea 
economică a unităților cooperatiste

Gama de mijloace și metode ale 
muncii educative la sate este, desi
gur, inepuizabilă. Urmărim ca, 
funcție de condițiile specifice, 
problemele pe care le ridică 
unităților agricole cooperatiste, a lo
calităților rurale, organele și orga
nizațiile de partid în frunte cu co
mitetul județean de partid — a că
rui viitoare plenară va dezbate toc
mai activitatea în domeniul muncii 
politico-educative de masă — să ca
nalizeze acțiunile întreprinse spre 
problemele majore de care depinde 
dezvoltarea proprietății obștești, te
melia creșterii bunăstării țărănimii 
cooperatiste

în 
de 

viața

fruntat opinia deloc „înțelegătoare" 
a colectivului și, spre preîntîmpina- 
rea repetării unor asemenea acte, 
s-a in.trodus un sistem de control 
care îl face pe fiecare un responsa
bil de activitatea tovarășilor săi.

Dar vede întotdeauna ochiul co
lectivului tot ce trebuie să vadă? Ii 
vede, spre exemplu, din timp, pe 
acei muncitori calificați în uzină 
care părăsesc întreprinderea . cău- 
tînd locuri de muncă mai ușoa
re, mai „lesnicioase", mai „curățe
le", „mai bine mirositoare", mai...? 
L-a văzut pe Mihai Cojocaru, califi
cat aici mecanic de locomotivă gi 
care apoi, la terminarea pregătirii.

a anunțat frumușel că vrea să plece 
la altă întreprindere? „Dar ai sem
nat un contract din care-ți incumbă 
datorii. Va trebui să plătești pentru 
calificare", i s-a spus „Cît ?“ a în
trebat. I s-a calculat și au ieșit 
23 000 lei. „Plătesc", a replicat el. 
A plătit. Și a plecat.

Aici e vorba, așadar, de cultiva
rea dragostei față de uzină, a seri
ozității în muncă, a statorniciei, 
a conștiinței că în joc se află nu nu
mai propriul tău cîștig, ci interesele 
economiei naționale, ale țării. Și în 
felul acesta stimularea dragostei 
față de profesie se îmbină cu cul
tivarea dragostei față de patrie;. Și 
a îndatoririlor ce decurg de aici..

- Este vorba de un altfel de con
tract, spune dr. ing. CONSTANTIN 
DRĂGUȘ, secretarul organizației 
de bază de la laboratorul central, 
sector de concepție Un contract 
social, a) conștiinței, un contract iz- 
vorît din convingerea că între rine 
și societate are. loc un permanent 
schimb de valori: primești și res
titui - desigur nu sub aspect strict 
cantitativ, simplificator, ci relațiile 
sînt complexe unicul schimb în 
virtutea căruia individul se poate 
afirma și realiza plenar.

— Oare acest lucru este îndeajuns

o Anul trecut, în septembrie, am 
cumpărat de la magazinul „Victo
ria" din București un frigider cu 
plata în 12 rate. Ratele, de cîte 
150 lei fiecare, mi s-au reținut lu
nar prin Oficiul de pensii al secto
rului 6, de unde primesc pensia. 
Potrivit contractului încheiat cu 
magazinul, în luna septembrie a- 
nul acesta, trebuia să mi se reți
nă ultima rată.

Spre surprinderea mea însă, în 
luna octombrie a.c. din nou mi s-a 
reținut rata, deși nu mai dato
ram nimic. In această situație 
m-am adresat Oficiului de pensii al 
sectorului 6, de unde mi s-a comu
nicat că la contabilitate s-a făcut o 
greșeală, dar că în 2—3 zile îmi 

( vor trimite banii acasă. Cu chiu cu 
vai am intrat în posesia diferenței 

i de pensie, ce mi se reținuse 
în mod nejustificat în luna noiem
brie însă, povestea s-a repetat. Pe 
data de 23, din nou am primit 
pensia știrbită cu... 150 lei. Astfel 
că am fost iarăși nevoită să-mi 
pierd vremea pe la oficiul de pen
sii respectiv. Cu multă seninătate, 
o funcționară de la contabilitate 
(a refuzat să-și spună numele) m-a 
sfătuit să merg liniștită acasă. în- 
trucît a fost o mică greșeală (subl. 
noastră) pe care o vor repara, 
trimițîndu-mi diferența de pensie. 
De ce și cine admite asemenea 
„mici greșeli" ? Pot avea certitu
dinea că în luna decembrie nu se 
va- întîmpla la fel ?

I

*

*

I

Lună de lună, în ziua salariu- 
.... 2.. 2..'.. ... . '5 se
poate auzi, repetat de zeci și zeci 
de ori, același dialog.

— Avem echipă de fotbal ?
— Da, avem, „Victoria"
— Atunci plătește 3 lei!
Un delegat al asociației sportive 

vine cu un tabel la casierie și o- 
prește de la fiecare salariat cîte 
3 lei pentru cheltuielile pe care le 
face echipa de fotbal. Noi plătim, 
n-avem încotro, pentru că oricum, 
chiar dacă ne împotrivim, banii tot 
ni se opresc.

Cum rămîne însă cu această 
practică care nu ni se pare deloc... 
sportivă? N-ar trebui oare trași la 
răspundere cei care comit aseme
nea abuzuri?

Un grup de salariați de la l,A.S. 
Cărei

• ln noiembrie 1967 s-a început 
în orașul Vaslui construirea, de 
către întreprinderea de construcții 
montaj din localitate (fost grupul 
de șantiere nr 2 Bîrlad), a unei 
stații de revizie auto și reparații 
(contract nr. 76/1967). Această sta
ție urma să deservească coloana 

și convingător explicat de către or
ganizațiile de partid?

- Cred că nu. Plătim tribut încă 
unui mod de a munci strict tehni
cist. De o parte sarcina de produc
ție, de cealaltă ce s-a realizat. Con
sider că în adunările generale, în 
conferințe, simpozioane, întîlniri și 
dezbateri de orice fel, trebuie să 
argumentăm mai complex ce dato
rează fiecare din noi societății, ce 
primim de la societate, de ce tre
buie să fim astăzi mai avansați și 
mai pricepuți ca ieri și să ne pre
gătim pentru etapa superioară a zi
lei de mîine. Acesta este un ideal 
— perfecțiunea — pe care trebuie 

mai mare rnâ- 
al muncii de
vorbește mult 

Și se fac pași

să-l transformăm, în 
sură, în obiectiv 
partid.

La „Danubiana" se 
despre policalificare. . ,
considerabili pe acest drum al for
mării muncitorului industrial mo
dern, polivalent. Aflu aici despre 
electricieni sau mecanici care au 
devenit și operatori chimiști.

— E mai greu?
Răspunde STELIAN NICOLAE, fost 

lăcătuș, în prezent deținător al încă 
unei profesii Omul, cu dexteritate, 
mînuiește o complicată mașină de 
secționat și lipit camere.

- Nu e mai greu, dar e mai fo
lositor. Mai mult, îmi face plăcere, 
înainte trebuia doar să repar a- 
ceastă mașină. Cînd apărea un de
fect, eram chemat Veneam, repa
ram. plecam Acum am posibilitate 
să urmăresc tot timpul acest meca
nism. să-mi perfecționez însăși pre
gătirea de lăcătuș

Deci e ușor și folositor Asta-i 
părerea acestui om care și-a „du
blat" utilitatea profesională. îmbo
găți ndu-și calificarea Dar e o păre
re generală? Aflu că doi tineri o- 
peratori A.T.M.. solicitați să mai în
vețe o meserie, au preferat fuga 
din întreprindere; discut cu cîțiva 
electricieni și observ că în imagi
nația lor noțiunea de policalificare 

auto Vaslui, Huși, Bîrlad și Bă- 
cești cu un parc de 80 autocami
oane și autobasculante. Ter
menul contractual de predare a a- 
cestui obiectiv a fost amînat de 
mai multe ori în acest timp. Inițial 
s-a stabilit 30 septembrie 1908, a- 
poi s-a amînat la 31 'decembrie 
1968. La începutul acestui an s-a 
replanificat lucrarea, fixîndu-se un 
nou termen de predare: 30 mai 
1969 (!). Dar iată că ne aflăm la 
sfîrșitul anului și lucrarea încă 
n-a fost terminată. Se înțelege că 
aceste întîrzieri n-au rămas fără 
consecințe i 26 salariați nu pot lu
cra din cauza neterminării unor in
stalații, iar toate utilajele (strun
guri, freze, mașini de găurit) stau, 
din lipsă de energie electrică.

Am apelat în nenumărate rîn- 
duri la conducerea întreprinderi
lor de construcții și montaje Vas
lui, la consiliul popular județean 
cerînd să ne sprijine în grăbirea 
lucrărilor dar fără nici un rezultat. 
Ba, acum cîteva zile, conducerea 
întreprinderii de construcții ne-a 
spus că lucrarea se va termina, 
poate, în anul viitor(l). De ce se 
îngăduie acestei întreprinderi să se 
joace de-a termenele în predarea 
acestui obiectiv?

Ing. Virgil ALEXA

o Intr-o scrisoare trimisă redac
ției, Gheorghe Enache, din Piteșt’, 
ne semnala faptul că a cumpărat 
cu cîtva timp în urmă diferite con
serve, pe care n-a putut să le con
sume deoarece erau alterate.

Ministerul Industriei Alimen
tare, căruia i-a fost trimisă aceas
tă sesizare, ne face cunoscut că s-a 
dispus să se țină conservele în de
pozite minimum 20 de zile , de la 
fabricație, pentru a se evidenția 
eventualele neetanșeități și a se 
evita livrarea unor produse cu în
ceput de alterare.

In acest fel, produsele necores
punzătoare calitativ vor fi triate 
încă din depozitele furnizorilor.

Sperăm ca măsurile luate să aibă 
eficiența scontată, preîntîmpinînd 
situații de genul celor semnalate 
mai sus.

• Mai rar o călătorie așa de 
greu accesibilă ca pe ruta Ploiești— 
Buda Palanca! Muncitorii navetiști 
de la Uzina de reparat utilaje pe
troliere - Teleajen, de la serele 
din apropierea prașului sau cei de la 
Brazi, călătorii care se adaugă pe 
traseu, formează de 2 ori pe zi cîte 
un ciorchine uriaș „răsărit" pe 
UNICA mașină I.R.T.A., care 
pleacă la 5 dimineața din co
mună și la 16.30 din Ploiești < 
Situația aceasta greu de închi
puit se perpetuează de multă 
vreme, în ciuda faptului că este 
cunoscută și arhicunoscută de către 
conducerea întreprinderii de tran
sport. Insă faptul că se călătorește

Casa de Economii și Con 
semnațiuni face cunoscut că 
depunerile necesare partici
pării la tragerea la sorți pen
tru trimestrul 1/1970 a librete 
lor de economii cu dobîndă și 
cîștiguri în autoturisme se pol 
efectua pînă la data de 31 
decembrie a.c. inclusiv.

De asemenea, pînă la ace
eași dată, respectiv pînă la 
data de 31 decembrie a.c., u- 
nitățile C.E.C. emit librete de 
economii pentru construirea 
de locuințe, cu care depună
torii pot participa la tragerea 
la sorti pentru trimestru) 
1/1970.

e sinonimă cu o corvoadă. Deci încă 
nu s-a creat un climat general de 
policalificare, cu deosebire în sec
toarele unde acest lucru va deveni 
în cel mai scurt timp imperios ne
cesar. „Oamenii se vor policalifi- 
ca“, dă asigurări serviciul de per
sonal. Firește, însă e bine ca să 
știe și pentru ce o fac. Iar sensul 
acestei policalificări, după cum s-a 
văzut, este de primă importanță 
socială.

— Vă propun să discutăm despre 
cultivarea idealului de devotament.

Interlocutorul meu se numește 
CONSTANTIN LEMĂNDROIU; este 
secretarul organizației de bază nr.

să meargă la 
el să meargă?
ce tocmai el.

8 din secția de reparații mecanice. 
Dialogul se (transformă, treptat, în 
evocarea unei întîmplări. Lemăn- 
droiu are dar de povestitor și mă 
ajută să-mi închipui cum s-a stri
cat atunci motorul electric de la 
malaxorul nr. 2, cel ce „dă materie", 
și era la miezul nopții, duminică 
spre luni, și au fost trimiși oameni 
după maistrul Dumitru Purcaru, a- 
lectrician priceput. Sună oamenii la 
el la ușă — nimic. Mai sună o dată 
-- nimic. Nu răspunde nimeni. După 
insistențe, Purcaru apare în ușă și 
ie spune că nu vrea 
uzină. De ce tocmai 
Si n-a mers.

— Așa a spus: de 
continuă Lemăndroiu.

A doua zi ne-a 
venit dacă . l-am 
la specializare în 
gur, am discutat 
ceasta mentalitate 
de partid, cît și în organizația de 
bază Dar ne-am pus și noi între
bări. De ce Dumitru Purcaru. mun
citor bun și de multe ori solicitat 
pentru intervenții, deodată începe 
să „pună condiții" cînd. e vorba 
să-și îndeplinească îndatoririle ? De 
ce apare la unii mentalitatea aceasta 
de „îmi dai. fac; nu-mi dai, nu fac"? 
Concluzia este că noi. organizația de 
partid, trebuie să ne ocupăm mai 

explicat că ar fi 
fi trimis și pe el 
străinătate. Desi- 
mult despre a- 
atît la comitetul

în condiții necorespunzatoare, 
oamenii se expun accidentelor 
pentru ca să nu întîrzie de la ser
viciu, nu impresionează pe nimeni. 
Oare de ce nu se suplimentează 
transportul pe ruta Ploiești-Buda, 
cu încă o mașină, măcar în orele 
de vîrf? In definitiv pentru cei 122 
lei — costul abonamentului lunar 
— avem pretenția să călătorim în 
condiții civilizate. I.R.T.A. nu este 
de aceeași părere?

• In urma unei sesizări trimise 
redacției de către 14 semnatari din 
cartierul Cenchi din orașul Caran
sebeș, consiliul popular orășenesc 
ne face cunoscut că „s-a luat le
gătura cu șeful depozitului de pre
schimbarea buteliilor aragaz din 
Caransebeș și s-a stabilit ca, o dată 
pe lună, mașina depozitului să a- 
provizioneze cu butelii acest car
tier". Este, desigur, o soluție. In ce 
măsură va satisface ea cerințele 
cartierului, rămîne însă de văzut. 
Pentru că, la începutul anului tre
cut, tot în urma unei sesizări ase
mănătoare — cităm dintr-un răs
puns al aceluiași consiliu popular 
— „s-a stabilit ca deservirea popu
lației din cartierul Vâlcea Cenchi 
cu butelii aragaz să se facă de 
două ori pe săptămînă". Să fi în
registrat oare între timp cerințele 
locuitorilor din cartierul amintit o 
reducere atît de radicală ?

• Deunăzi, fiul meu, Mihai Vlă- 
descu în vîrstă de 2 ani s-a îm
bolnăvit. Avînd febră mare, am 
chemat la domiciliu medicul pedi
atru care, după ce l-a examinat, 
i-a prescris tratament cu antibio
tice. Dar cine să-i facă injecțiile? 
De la „Salvare" mi s-a răspuns 
să mă adresez policlinicii de copii 
a sectorului, iar de acolo mi s-a 
..recomandat" să găsesc singur' pe 
„cineva", care să se deplaseze și în 
cursul nopții la domiciliu. Este, fi
rește, lesne de spus ; „Găsește-ți 
singur pe cineva". Dar, pe cine ? 
Poți apela la serviciile oricui, atîta 
vreme cît nu știi cine este și dacă 
este sau nu competent să facă in
jecții? Poți încredința chiar oricui 
sănătatea copilului tău? Avînd în 
vedere pericolul pe care-1 repre
zintă pentru sănătatea copiilor ser
viciile unor astfel de „binevoitori", 
supun aprecierii Inspectoratului 
de stat al municipiului București 
această chestiune. în speranța că 
va găsi modalitatea reglementării ei.
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Eugen VLĂDESCU
str. Mitropolit Veniamin Costache 
București

Tragerile la sorți pentru tri
mestrul IV/1969 ale acestor 
librete vor avea loc la data 
de 29 ianuarie 1970 în Capi
tală. Cu acest prilej. Casa de 
Economii și Consemnatiuni va 
acorda titularilor de librete 
cu dobîndă și cîștiguri 
autoturisme, 332 cîștiguri 
autoturisme din mărcile : Vol
ga M-21, Renault 10, Dacia 
1 100, Moskyici 408, Skoda ș> 
Trabant 601, iar titularilor li
bretelor de economii pentru 
construirea de locuințe, cîști
guri în bani cu valori de 
35 000 lei, 20 000 lei și 15 000 

nu le pară unora doar 
ne sune, cu adevărat, în

cum nu trebuie să cerem 
inutile, intervine ILIE 

organizației

a

mult de cultivarea spiritului de de
voțiune față de colectiv. Cînd spu
nem uzina noastră, cel de-al doilea 
cuvînt să 
vorbă. Să 
inimă.

— După 
sacrificii 
DUMITRU, secretarul 
de partid nr. 4 de la secția de asam
blare. Oamenii trebuie să fie edu
cați în spiritul dreptății, al echită
ții. Să nu tolereze lenea, superfi
cialitatea, lipsa de răspundere.
- „Problema" asta a echității 

noi o abordăm și dintr-un alt 
unghi, intervine TRAIAN SĂNDU- 
LESCU, secretarul organizației de 
partid din schimbul C al secției de 
asamblare. Din unghiul datoriei co
muniștilor de a veghea la apărarea 
drepturilor legale ale muncitorilor. 
De pildă, în urmă cu cîtva timp 
conducerea secției, datorită unor ne
glijențe de pontaj, a întîrziat pla
ta cîtorva muncitori. Biroul organi
zației de bază a intervenit și a de
terminat să se facă dreptate.

O uzină ca „Danubiana" este o 
adevărată școală unde mii de oa
meni învață să muncească în chip 
nou. să trăiască în chip nou.

— Drumul parcurs de colectivul or
ganizațiilor de partid din uzină și 
de toți oamenii muncii de aici este 
el însuși un drum de definire și 
autodefinire -- ne spune tovarășul 
VIRGIL FLOREA, prim secretar al 
Comitetului de partid al sectorului 
5 din Capitală. Colectivul și-a do- 
bîndit o personalitate proprie, un 
profil propriu. Aici se concretizea
ză roadele muncii educative a orga
nizațiilor de partid, ale învățămîn- 
tului de partid, ale inițiativelor me
nite să stimuleze calitățile omului, 
să le conjuge cu interesele generale 
ale societății, să le ridice la nivelul 
idealurilor orînduirii noastre. Pînă 
acum, date fiind stadiile specifice 
ale colectivului, s-a muncit „pe an
samblu" : este imperios necesară acea 
atentă activitate cu fiecare om, 
fiindcă aici se află cheia succeselor 
și de aici, din reacțiile individuale, 
decurg, în momentul de față, și 
problemele (încă) nerezolvate ale or
ganizațiilor de partid de la „Danu
biana" ■

Așadai, intoreîndu-ne la dialogul 
de la începutul acestor însemnării

- Se cîștigă la „Danubiana"? 
Răspuns :
- Se cîștigă. Dar se poate riștiga 

mai bine.

pirtii.de
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CREDITUL- 
resortsensibil 
în mecanismul
economic
în cuvîntarea rostită la încheierea 

lucrărilor plenarei C.C. al P.C.R. din 
10—13 decembrie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat: „Este necesar 
să se întărească rolul creditului și al 
controlului financiar, să se sporească 
răspunderea economică a întreprin
derii pentru modul cum se utilizează 
fondurile bănești și materiale, să se 
reflecte mai corespunzător efortul 
propriu al întreprinderilor în ren
tabilitatea acestora".

Pornind de la indicațiile condu
cerii de partid și de stat, Banca Na
țională în colaborare cu celelalte 
bănci, organele de sinteză și ministe
rele economice au elaborat măsuri 
pentru perfecționarea creditării pe 
termen scurt a centralelor indus
triale, grupurilor de întreprinderi, 
combinatelor și întreprinderilor eco
nomice. Care este esența acestor 
schimbări preconizate în sistemul de 
creditare ?

Prin creșterea substanțială a pro
porției in care creditul participă Ia 
formarea mijloacelor circulante, așa 
cum se preconizează prin noile mă
suri, se creează un cîmp mai adînc 
de acțiune controlului exercitat pe 
calea creditului, care va putea pă
trunde în întreaga activitate a în
treprinderilor și, în consecință, va in
fluența activ utilizarea cu eficien
ță sporită a valorilor materiale și 
bănești. întreprinderile nu vor mai 
primi gratuit fonduri de la buget 
pentru fiecare sporire a producției. 
Creșterea necesarului de mijloace 
circulante, determinată de dezvolta
rea și diversificarea, de la an la an, 
a activității economice, va fi acope
rită prin credite purtătoare de do- 
bînzi, pentru rambursarea cărora 
întreprinderile vor trebui să facă do
vada eficienței folosirii mijloacelor 
circulante, să obțină un anumit vo
lum de beneficii.

în acest mod, conducerile între
prinderilor vor fi obligate să chib- 
zuiască bine, înainte de a angaja 
creditele, dacă au sau nu si
guranța unei activități productive 
eficiente, așa cum s-a indicat la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R. 
Ele vor reține astfel în sfera 
producției și circulației numai vo
lumul de fonduri' strict nece
sar. Acest lucru este deosebit de 
important, întrucît se știe că sporirea 
volumului de mijloace circulante 
peste necesar și imobilizarea unui 
volum de fonduri, în diversele faze 
ale procesului economic, afectează 
direct viteza de rotație a mijloace
lor circulante, nivelul eficienței eco
nomice în întreprinderea respectivă 
și, în același timp, impietează asupra 
creșterii venitului național.

De altfel, noile reglementări, vizînd 
perfecționarea procedeelor de credi
tare, dezvoltarea pe baze economice 
a relațiilor complexe dintre între
prinderi și unitățile bancare stabilesc 
un regim deosebit pentru acele în
treprinderi care, datorită unor ne
ajunsuri proprii în activitatea lor, sînt 
nevoite să recurgă la fonduri peste 
cele normale. Conducerile acestor în
treprinderi, vor trebui să solicite, în 
mod expres, credite suplimentare 
unităților bancare operative, angajîn- 
du-se să ia toate măsurile pentru a 
se reveni în cel mai scurt timp la o 
activitate normală, la încadrarea în 
fondurile obișnuite, curente. Totodată, 
trebuie reținut de către cei învestiți 
cu răspunderea angajării banilor în
treprinderii că, în asemenea situații, 
creditele peste cele normale se vor 
acorda în condiții restrictive, care 
vor marca efectele negative ale des
fășurării' unei activități economico- 
financiare necorespunzătoare ' atît 
pentru întreprinderi cît și pentru 
economie. S-au prevăzut, de pildă, ca

Nicolae PRETORIAN 
director în Banca Națională

într-o primă etapă — care nu poate 
fi mai mare de trei luni — pentru 
asemenea credite să se perceapă o 
dobîndă majorată de 10 la sută. în 
perioada creditării respective, comi
tetele de direcție ale întreprinderilor, 
consiliile de administrație ale orga
nismului economic de care aparțin, 
cu sprijinul organelor bancare, vor 
trebui să găsească soluții pentru în
lăturarea cauzelor deficiențelor și să 
acționeze pentru ca aplicarea lor să 
determine efectiv redresarea situa
ției financiare.

în ipoteza că nu se va re
veni la normal, creditarea va putea 
fi continuată numai cu aprobarea 
centralei băncii. Prelungirea credită
rii în această fază va fi din nou li
mitată în timp, iar nivelul dobînzii 
va fi majorat Ia 12 la sută. întrucît 
se apreciază că situația financia
ră a întreprinderii în asemenea 
cazuri este deosebit de precară, 
s-a prevăzut obligația pentru mi
nisterul de . care aparține între
prinderea să instituie de urgen
ță o comisie care să-i analizeze mul
tilateral activitatea. Comisia, din care 
vor face parte și reprezentanți ai 
băncilor și ai altor organe de sinte
ză, va stabili măsurile ce vor fi luate 
pentru remedierea situației, va tra
ge la răspundere pe cei vinovați. 
iar concluziile vor fi înaintate 
vicepreședintelui Consiliului de Mi
niștri care coordonează activitatea mi
nisterului respectiv. Unitățile banca
re vor avea dreptul ca, după expi
rarea perioadei de creditare în con
diții restrictive, dacă nici măsurile 
excepționale nu au avut efectul dorit, 
să suspende acordarea de credite pes
te cele normale. In această situație 
plățile din conturile întreprinderilor 
se vor face numai în limita încasă
rilor, într-o anumită ordine de pre

ferință, urmînd ca sumele pentru 
premii și gratificații să fie eliberate 
de bancă numai după ce s-au lichi
dat toate celelalte plăți. Se cuvine 
precizat, totodată, că, în viitor, dobîn- 
zile majorate, adică cele penalizatoa
re, nu se vor mai pierde în masa pre
țului de cost, ci vor diminua benefi
ciul și, ca urmare, cotele care rămîn 
din acesta la dispoziția întreprinde
rii, inclusiv cele pentru stimularea 
materială.

Alta va fi însă poziția organelor 
bancare față de unitățile industriale 
care își îndeplinesc în bune 
condiții planul economic și fi
nanciar și își gospodăresc rațio
nal mijloacele materiale și bănești. 
Acestora li se vor pune Ia dispoziție 
creditele necesare direct șl operativ, 
promovîndu-se o mai mare mobilitate 
In adaptarea creditului la diferite
le situații concrete ale întreprinde
rii (depășirea planului de producție, 
dictată de cerințele economiei, u- 
nele nesincronizări temporare în
tre încasări și plăți etc.), bineînțe
les, cu respectarea regulilor genera
le în legătură cu garanția materia
lă și rambursabilitatea Ia termen. 
Perfecționarea sistemului de credi
tare și decontări are, deci, în vedere 
simplificarea formalităților pentru 
obținerea creditelor și a evidenței 
atît la unitățile bancare cît' și la în
treprinderi. In acest sens se va in
troduce contul curent, în care se vor 
păstra aproape toate disponibilită
țile bănești ale întreprinderii.

Creșterea rolului sistemului de 
credit în economie presupune sarcini 
sporite pentru organele bancare. Lu
crătorii bancari vor trebui să cu
noască temeinic activitatea între
prinderilor, să poată sesiza operativ 
și preventiv apariția fenomenelor ne
gative, să fie în măsură să contribuie 
la stabilirea celor măi bune căi de 
stăvilire a canalelor de scurgere nee- 
conomicoasă a fondurilor, de inter
venție sigură și promptă pentru li
chidarea neajunsurilor, a oricăror 
forme de irosire a avutului obștesc.

UNELTE MICI
PENTRU AGRICULTURA,

PROBLEME MARI
PENTRU INDUSTRIE?

Pentru executarea lucrărilor de îngrijire a 
viilor și pomilor sînt necesare o serie de 
unelte mici : foarfeci, ferăstraie, bricege și 
altele. Din punct de vedere cantitativ au fost 
asigurate, dar în ce privește calitatea, ele 
sînt în cea mai mare parte necorespunză
toare. Ce ne face să afirmăm acest lucru ? 
Mai multe elemente. în livada unei coopera
tive agricole, un om care făcea tăieri la 
pomi mi-a oferit o foarfecă, sau mai bine zis 
resturile unei foarfeci cu care lucrase un 
timp. „Este atît de prost lucrată, dintr-un 
material așa de slab, încît nu o putem folosi, 
ne face răni Ia mîini — spunea cooperatorul. 
Să scrieți la ziar ca să afle și cei care au 
făcut-o". Am luat foarfecă, deoarece ziarul 
nostru mai fusese sesizat despre calitatea ne
corespunzătoare a acestei unelte î la redac
ție sosise o copie de pe scrisoarea trimisă 
Fabricii de tacîmuri INOX din București, 
care produce aceste foarfeci, de către Sta
țiunea experimentală horticolă Iași și din 
care reproducem cîteva rînduri : ,,Ne pare 
foarte rău că trebuie să vă semnalăm totala 
noastră nemulțumire față de produsul fabri
cii dv. „foarfecă pomicolă". Ne miră cum 
se poate da îr. comerț și aplica pe cutiile 
respective C.T.C. fără să se țină seama de 
calitatea produsului. Am intenționat să vă 
restituim o foarfecă nouă și mai multe stri
cate, care n-au fost folosite nici un sezon, 
ca să vă dați seama de calitatea lor. Vă 
trimitem numai porțiunea de capac a cutiei 
în care au fost ambalate, cu ștampila C.T.C. 
Și descrierea defecțiunilor constatate".

Din pomelnicul de defecțiuni, descrise de 
specialiștii stațiunii, am reținut numai cîtevai 
materialul din care este confecționată foar
fecă, în special lama, este de proastă calitate. 
Arcurile sînt slabe și se desprind foarte ușor. 
Sistemul de închidere este defectuos și se 
strică foarte repede. Mînerele sînt prost fini
sate, au dungi care jenează mîna și numai 
după o zi de lucru oamenii capătă răni la 
mîini.

Am redat o bună parte din scrisoarea Sta
țiunii experimentale bortiviticole din Iași, 
deoarece caracterizarea făcută poartă girul a 
patru specialiști care au semnat-o și cores
punde întocmai cu foarfecă pe care o primi
sem. Abordăm această problemă deoarece

(Urmare din pag. I)

— Deși mobilizator, so
cotesc că planul pe anul 
viitor este mult mai a- 
proape de posibilitățile 
tehnice și umane ale 
uzinei. Colectivul de 
la secția locomotive și-a 
însușit în mare măsură 
tehnologia de fabricație a 
acestor produse noi. în 
plus, intră în anul vii
tor cu un număr de 15 
locomotive de pe acum 
uzinate, decalaj de care 
nici vorbă nu putea fi 
anul trecut pe vremea 
asta.

Am reținut și faptul că 
de mai mult timp condu
cerea uzinei este în po
sesia planului integral 
nominalizat pe produse. 
Pînă la 20 decembrie fu
sese contractată cu bene
ficiarii 90 la sută din pro
ducția planificată pe 1970 
și aproape 97 la sută din 
cea a trimestrului I.

context favora-

(Urmare din pag. I)
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in favoarea M.I.U.
între- 

de 
mi-din 

economice : 
curiozitatea

bll am întîlnit șl o mlâ- 
diță de îndoială. Ea pro
vine din domeniul apro
vizionării cu materiale. 
Din zeci de poziții, cît 
cuprinde lista materia
lelor pentru această 
mare unitate industrială, 
doar la cîteva dintre ele 
exista o egalitate per
fectă între necesar și re
partițiile acordate. Pen
tru o seamă de materiale 
indispensabile producției 
trimestrului I s-au emis 
repartiții numai pentru o 
treime din necesar.

Este o situație critică 
care, dacă nu va fi solu
ționată urgent, ar putea 
croniciza nerealizarea 
planului la această între
prindere De aceea, mi
nisterul de resort trebuie 
să ia toate măsurile de 
rigoare pentru a crea 
cadrul material apt pen
tru desfășurarea în ritm 
susținut a producției, din 
primele zile ale anului 
viitor.

In competiție
CU ORELE Șl MINUTELE
în unitățile aparținînd 

Combinatului de exploa
tare și industrializare a 
lemnului din Tg. Jiu to
tul este subordonat recu
perării restanțelor la a- 
numiți indicatori ai pla
nului. „în această luptă 
cu timpul, cu orele și mi
nutele se ciștigă zeci și 
sute de mii de lei pro
ducție, de care avem a- 
tîta nevoie pentru îm
plinirea bilanțului pe 
anul 1969“ — ne spune 
tov. Aurel Olaru, secre
tarul comitetului de 
partid.

Pentru realizarea pla
nului la producția globală 
și marfă și la livrările 
pentru export a fost în
tocmit un grafic zilnic, 
pe sortimente. Pînă la 20 
decembrie, beneficiarilor 
externi le-au fost livrate

peste plan însemnate 
cantități de cherestea de 
fag și rășinoase, placaj 
de fag, plăci aglomerate 
din lemn și alte produse 
a căror valoare depășește 
2,5 milioane de lei. La 
fabrica de mobilă — 
unde au fost și mai sînt 
încă restanțe — în scopul 
recuperării lor, în cea 
mai mare parte, au fost 
organizate trei schimburi, 
prin redistribuirea forței 
de muncă existente. A- 
ceasta a permis o mai 
bună utilizare a capaci
tăților de producție. Cu 
toate că planul pe luna 
decembrie este mult spo
rit, la fabrica de mobilă 
au fost livrate peste plan, 
în primele două decade, 
1 800 de bucăți scaune de 
diverse tipuri.

Si totuși, cum se va în

cheia anul 1969 la C.E.I.L. 
Tg. Jiu ?

— Dacă ne referim la 
indicatorii valorici — 
ne-a spus tov. Anatolie 
Druță, directorul tehnic 
al combinatului, planul 
va fi îndeplinit. Vom ră- 
mine insă cu restanțe la 
unele sortimente, cum 
sînt buștenii de fag, mo
bila și placajul. Eforturile 
ce se depun în aceste zile 
nu pot duce la recupera
rea lor în întregime.

Din discuțiile avute cu 
cadre de conducere , din 
combinat am aflat că s-a 
asigurat o mai bună a- 
provizionare cu materii 
prime pentru producția a- 
nului viitor. în prezent, 
combinatul are un stoc 
tehnic de materie primă 
pentru mai bine de 20 de 
zile. Intrările zilnice de 
materii prime în unitățile 
combinatului acoperă 
necesarul producției și 
sporesc în continuare sto
cul tehnic de material 
lemnos

pentru executarea lucrărilor în pomicultură 
și viticultură se cer nu numai foarfeci bune, 
ci și alte unelte cum sînt bricege de altoit, 
ferăstraie, cosoare etc. Volumul lucrărilor de 
executat în aceste sectoare este mare. Apa
re deci clar de ce este nevoie de unelte 
de bună calitate, care să permită efectuarea 
în mod corespunzător a lucrărilor de între
ținere, să faciliteze munca celor care lucrea
ză în acest sector de activitate.

Iată și de ce am prezentat mai mul
tor specialiști ai fabricii INOX din Bucu
rești foarfecă despre care am amin
tit și scrisoarea Stațiunii experimentale 
hortiviticole din Iași. Aici am aflat că 
foarfecă se produce de circa 10 ani, fiind 
o comandă fermă a Ministerului Agriculturii 
și Silviculturii, care se recepționa prin 
delegații săi. După un timp, Ministerul A- 
griculturii și Silviculturii n-a mai coman
dat altele și foarfecile au fost valorificate 
prin comerț. S-a ajuns chiar la o produc
ție de 15 000 bucăți pe lună. Viteza de lu
cru, destul de mare, a făcut ca unele pre
lucrări să se facă mai în grabă, și, de a- 
ceea, unele exemplare au fost așa cum au 
fost.

Discutînd mai pe îndelete, specialiștii de 
la INOX au început să arate care sînt cau
zele mai profunde care determină ca foar
fecile pentru pomicultură și bricegele de 
altoit să fie necorespunzătoare. De exem
plu, unii muncitori trec peste anumite ope
rații ca să cîștige mai mult. Cît privește 
dungile de la minere, determinate de proas
ta finisare, se făcea afirmația că... sînt ne
cesare, ca să ai siguranța cînd ții foarfecă în 
mină. Din moment ce tocmai aceia care pro
duc aceste unelte au asemenea concepții, este 
normal să iasă un lucru de calitate necores
punzătoare.

Cele arătate constituie numai un aspect al 
problemei asigurării uneltelor mici de care 
are nevoie agricultura. Cu totul necorespun- 
zătoafe sînt și ferăstraiele pentru pomi, exis
tente la ora actuală în comerț. (Nu am pu
tut indica cine le produce, deoarece nu au 
nici o inscripție — poate fabrică nu vrea 
să-și compromită marca). La unele din a- 
cestea pînza nu este suficient de întinsă pe 
cadran și nici nu există posibilitatea să se 
facă întinderea. Cadranul respecțiv este 
dintr-un metal atît de moale încît poate fi 
îndoit cu mîna. Deficiențe de ordin calita
tiv se semnalează și la bricegele de altoit, 
cosoare etc.

Producerea acestor unelte depășește pre
ocupările unei fabrici cum ar fi INOX. 
Este o problemă care trebuie rezol
vată pe un plan mai înalt, în primul 
rînd de către Ministerul Agriculturii și sil
viculturii în colaborare directă cu Ministe
rul Industriei Ușoare și alte organe de spe
cialitate. în legătură cu aceasta, tov. Gheor- 
ghe Stanciu, din Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii, ne-a declarat : „Sint cunoscute 
cerințele pentru unelte mici necesare în po
micultură, viticultură și alte activități ase
mănătoare. De ani de zile ne străduim să 
rezolvăm problema producerii în țară a foar
fecilor pentru pomi și vii, a bricegelor de 
altoit, dar nu am ajuns la un rezultat co
respunzător. Foarfecile produse la INOX sînt 
o parodie. Cît privește varietatea lor, nu 
există decît un tip de foarfecă și de bri
ceag de altoit. Conducerea Ministerului a a- 
probat ca una din uzinele de reparații să se 
ocupe și cu producerea uneltelor mici pen
tru sectorul hortiviticol. Sperăm că pînă la 
urmă problema va fi rezolvată".

Ar fi nefiresc să nu se rezolve. Dar în
trebarea care se pune ' este : cind anume ? 
Spunem aceasta, deoarece de ani de zile se 
tot discută despre problema producerii a- 
cestor unelte de bună calitate, sarcinile pa- 
sîndu-se de la industria republicană la cea 
locală și invers. Este necesar ca industria 
să privească serios problema producerii a- 
cestor unelte, să asigure materiale corespun
zătoare, iar calitatea execuției să fie irepro
șabilă. Este o cerință determinată de dezvol
tarea continuă a pomiculturii și viticulturii, 
care trebuie rezolvată o dată pentru tot
deauna.

, Ion HERȚEG

Adresăm o 
bare cadrelor 
conducere 
nisterele 
ați avut
să cunoașteți cîte co
respondențe și cir
culare ați trimis lu
nar întreprinderilor, 
combinatelor și cen
tralelor industriale 
din subordine ? Nu 
din alt motiv, ci 
pentru a vedea în 
ce măsură îndruma
rea concretă, efi
cientă, la fața lo
cului, a fost sau nu 
înlocuită prin dirija
rea de la distanță 
cu ajutorul hîrtiilor. 
Pentru edificare, re

levăm cîteva cifre 
de la Combinatul tex
til Galați. în luna 
noiembrie, aici s-au 
primit 209 cores
pondențe de la M.I.U., 
cărora, la rîndul său, 
combinatul le-a răs
puns prin 152 scrisori. 
Deci, în fiecare zi 
de lucru, combina
tul gălățean a fost 
„bombardat" în medie 
cu opt corespondențe 
de la 
și a 
șase 
8-6, 
nisterului. Un verita
bil record al circula
ției hîrtiilor 1

forul de resort 
trimis acestuia 
scrisori. Scor 
favorabil mi-

• Hibridul din
incubator

Dacă mai întii a fost 
oul sau găina — lu
crul are mai puțină În
semnătate. Important, 
pentru obținerea pui
lor este să existe cloș
ca. Cu fulgi și pene, 
sau din metal — res
pectiv sub forma incu
batoarelor. In ultimii 
ani aceste cloști arti
ficiale s-au înmulțit 
rapid, alungindu-și 
predecesoarele de pe 
ouă.

Totul ar fi bine, nu
mai că, din păcate, 
multe incubatoare stau 
nefolosite. 20 de incu
batoare neutilizate se 
află numai în C.A.P.- 
urile din județul Su
ceava. Recordul in

materie I! dețin co
operativele agricole 
din Dobrosloveni, cu 
10 incubatoare, și Ră- 
dășeni, cu 5. N-au 
ce face cu ele, deoa
rece nu au prevăzut in 
plan nici producerea 
și nici creșterea pui
lor. Direcția agricolă, 
cu toate că are știin
ță de această situație, 
nu întreprinde nimic 
pentru ca incubatoa
rele să fie vîndute al
tor unități, care au 
nevoie. Aici lucru
rile sînt clare : iu
tii au fost incubatoa
rele și pe urmă ne
păsarea. Dintr-o astfel 
de combinație nu pot 
ieși însă... pui.

• „Bătuta"
într-o scrisoare

trimisă redacției, con
ducerea întreprinderii 
de geamuri trase — Bu
zău releva dificul
tățile ce le întîm- 
pină acest important 
obiectiv de 
tiții al 
materialelor 
strucții în 
tarea și 
utilajelor 
din țară, 
cestor 
constă, în 
în . aceea ____
le furnizoare nu-și res
pectă obligațiile con
tractuale. Pînă la în
ceputul acestei luni, 
circa 50 de contracte 
nu au fost onorate la 
termen. Uzinele „Vul
can" și „23 August" 
din Capitală, „Unio“- 
Satu Mare. Fabrica

inves- 
industriei 
de con- 
contrac- 

asigurarea 
tehnologice 
Cauza a- 
neaj unsuri 

special, 
că uzine-

pe loc
de element» pentru 
automatizare sînt u- 
nitățile cu cele mai 
multe restanțe în li
vrarea utilajelor teh
nologice către în
treprinderea buzo- 
iană. Mai mult, u- 
nele din aceste uni
tăți constructoare de 
mașini 
că nu 
onora, 
prevederile 
tuale ; în 
au indicat 
derii 
ceară 
tiție 
viitor.
ar putea fi 
„așteptați cu 
cereți în ’71 o nouă 
partiție".

Adică... „bătuta" 
loc ?

au anunțat 
vor putea 

acest an, 
contrac- 
schimb, 

întreprin
să 

repar- 
anul 

povestea 
reluată : 
utilajele, 

re-

în

vederile nu au putut fi integral rea
lizate ; este cazul unor țesături ex- 
tralate pentru lenjerie, al unor sorti
mente de țesături din mătase natu
rală, al unor vase emailate, servicii 
de porțelan și faianță, precum și al 
altor produse ale industriei ușoare.

Aceasta fiind situația sumară a 
îndeplinirii planului de producție în 
ansamblu și pe sortimente, trebuie 
să spunem că. în anul viitor, produc
ția industriei ușoare va fi cu peste 10 
la sută mai mare decît în acest an, 
cu accente mult mai importante toc
mai la acele sortimente care s-au do
vedit deficitare în raport cu cererile 
populației în 1969. Dacă, din punct de 
vedere cantitativ, considerăm că 
dispunem de baza productivă nece
sară pentru realizarea prevederilor 
& lanului pe 1970, altfel se pune pro-

lema în domeniu] laturilor calita
tive și îmbogățirii sortimentelor ; în 
acest sens, atît conducerea ministe
rului, cît și centralele, combinatele 
și grupurile industriale sînt preocu
pate sa întărească și să dezvolte 
baza de creație din unitățile pro
ductive. Socotim că de egală im
portanță este și pregătirea temeini
că a’ operațiilor de contractare, în 
vederea satisfacerii, în cele mai 
bune condiții, a cererilor beneficia
rilor noștri.

Este cunoscut că produsele indus
triei ușoare sînt destinate întregii 
populații a țării și de aceea trebuie 
să răspundă unor cerințe variate, 
în funcție de sezon, modă, vîrstă 
Ca urmare, devine tot mai necesară 
desfășurarea în cadrul întreprinde
rilor a unei activități de creație 
bine organizate, care să asigure pro
duselor calități estetice și funcțio
nale cît mai înalte și cît mai apro
piate de gustul și exigențele cum
părătorilor. Avem o serie de creatori 
buni, capabili să conceapă lucruri 
frumoase și economice. Ei trebuie 
însă îndrumați, încadrați într-o con
cepție unitară. Am organizat o con
sfătuire cu o parte din creatorii 
noștri fruntași. Vom aplica în con
tinuare un program complex pe sub-

ramuri, .pe sectoare, cu o tematică 
bine determinată, cu material docu
mentar din alte țări. Avînd în ve
dere aceste deziderate, ne-am preo
cupat — și socotesc că am reușit — 
ca fiecărui compartiment de creație 
din unitățile productive să i se 
pună la dispoziție, cu mult timp îna
inte. informații despre noua linie a 
modei, precum și colecțiile cu noile 
modele realizate de unele case de 
modă din alte țări.

Pentru adîncirea în continuare a 
procesului de diversificare a bunu-

Ca un corolar al aplicări! tutu
ror acestor măsuri, cît și a altora, 
compartimentele de creație din unită
țile ministerului nostru au reușit să 
prezinte în cadrul colecțiilor destina
te contractărilor cu fondul pieței, pe 
anul 1970 numeroase articole, sorti
mente și modele noi Așa, de exem
plu, au fost create și oferite la con
tractare peste 3 000 articole noi de 
țesături, 2 000 modele noi de trico
taje, 2 200 modele noi de confecții 
4 000 modele de încălțăminte etc.

Firește, colecțiile cu noile pro-

modele, cu caracteristici calitative 
Îmbunătățite, corespunzător exigen
țelor mereu creseînde ale populației, 
ceea ce va asigura o desfacere ra
pidă a producției. în acest sens, In 
perioada 1967—1969 s-a efectuat un 
sondaj în 10 unități de creație. A 
rezultat, cu acest prilej, că în 1967 
numai 32 la sută din noile produse 
și modele create de acestea au fost 
contractate și livrate la fondul pieței 
Dacă în urmă cu doi ani, doar o mică 
parte din activitatea de creație era 
valorificată la contractări, la ora

Promisiunea industriei ușoare
rilor de consum șl crearea unor pro
duse care să ajungă în magazine 
cît mai repede și fără a se deprecia 
din punct de vedere calitativ, au 
fost luate măsuri în vederea a- 
șezării activității de creație pe 
structura reală a bazei de materii pri
me prevăzută în planul anului viitor. 
Devine astfel posibilă înlăturarea 
deficienței care s-a manifestat în a- 
cest an, cînd unele produse noi. pre
văzute în colecțiile de mostre și 
contractate de beneficiari, nu au pu
tut fi realizate tocmai din cauză că 
au lipsit i>nele materii prime și 
materiale - printre care accesoriile 
de diferite tipuri, asortate cu țe
sătura sau materialul utilizat și 
care, în cazul confecțiilor din țesă
turi și piele, au o importanță cu 
totul deosebită. La creația noilor ar
ticole ce vor fi produse în 1970 s-a 
ținut cont, de asemenea, de con
cluziile rezultate din sondarea ce
rerii de mărfuri acțiune organizată 
prin magazinele proprii de desfa
cere ale ministerului, cît și de unele 
sugestii prețioase primite din partea 
beneficiarilor și, în mod deosebit 
din partea M C.I.

duse, care vor fi oferite cumpărăto
rilor de industria ușoară în anul 
1970, puteau fi și mai adecvate ce
rințelor consumatorilor dacă, la tim
pul potrivit' Ministerul Comerțului 
Interior șl organele de specialitate 
ale ministerului nostru ar fi organi
zat cunoașterea și mai detaliată a 
cererii de mărfuri a populației Se 
impune ca în a 'est domeniu, atît 
industria ușoară cît și comerțul in
terior să îmbunătățească metodele 
de investigare a cererii de mărfuri, 
in sensul utilizării în mai mare 
măsură a unor eșantioane reprezen
tative, a chestionarelor care să per
mită elaborarea unor studii complex» 
de sondare a opiniilor cumpărăto
rilor din toate regiunile țării Pre
lucrarea rezultatelor acestor studii 
implică mai multă operativitate, 
pentru a se putea ține seama de ele 
la creația noilor modele

Tot atît de necesar este ca și cen
tralele și combinatele noastre indus
triale să desfășoare o activitate de 
documentare mai insistentă și eficien
tă; organizîndu-ne și lucrînd pe baza 
unei informări temeinice va fi po
sibil să se realizeze noi produse și

actuală, prlntr-o. intensificare a 
acțiunilor de documentare și infor
mare a creatorilor, s-a ajuns ca, 
din colecțiile de produse și modele 
noi prezentate pentru definitivarea 
planului de livrări pentru 1970. să 
fie contractate circa 70 la sută 
Acest procent, generalizat la activi
tatea celor 170 de compartimente de 
creație existente în unitățile minis
terului. a permis ca în urma ope
rațiilor de contractare a fondului de 
marfă pentru anul 1970 cu organele 
Ministerului Comerțului Interior, să 
se acopere cu comenzi întregul plan 
pentru trimestrul I 1970. Totodată, 
impulsionarea din vreme a activi
tății de creație a generat și un alt 
avantaj . încă de pe acum s-au pu
tut începe operațiile de contractare 
a fondului de marfă pentru sectoa
rele de confecții și tricotaje pe tri
mestrele a) II-lea și a] III-lea din 
anul viitor. în această ordine de 
idei, socotim că mai sînt încă mari 
posibilități ca. împreună cu M.C.I. 
să lărgim nomenclatorul produselor 
care se contractează o singură dată 
pentru tot anul.

Contractarea din timp a fondului

de marfă cu organele comerțului 
ne oferă posibilitatea să organi
zăm mai bine producția și să asigu
răm folosirea judicioasă a forței 
de muncă în unitățile indus
triei ușoare, respectiv să pre
gătim mai temeinic fabricația. în 
același timp, acoperirea cu co
menzi a sarcinilor de plan pe 
anul 1970 permite și o încărcare cît 
mai rațională a utilajelor și mașini
lor. Este revelatoriu faptul că, în 
toate unitățile industriei ușoare, sar
cinile de plan prevăzute pe anul 
1970 sînt superioare realizărilor 
anului curent. Pentru întreprin
derile noastre, unde și în anul 
viitor se va lucra Intr-un regim 
maxim de schimburi în majoritatea 
sectoarelor, încărcarea cît mai rațio
nală a utilajelor are o importanță 
cu totul deosebită — și aceasta de
vine posibilă prin contractarea ju
dicioasă a fondului de marfă.

în puținele zile care au mai ră
mas pînă la începutul noului an, co
lectivul din fiecare unitate a indus
triei ușoare. în funcție de condițiile 
specifice, are datoria să întreprindă 
cele mai eficiente măsuri pentru a 
mări în practică gradul de adapta
bilitate a producției, calitatea ei, pen
tru a defini mai exact parti
cularitățile estetice și de dura
bilitate ale produselor, astfel ca. 
In final, să se asigure o mai 
bună aprovizionare a populației cu 
bunuri de consum, domeniu în cart 
mai avem multe de făcut, așa cum 
pe bună dreptate s-a remarcat și la 
recenta plenară a C.C. al P.C.R. Si
guranța că obiectivele ce ni le-am 
propus vor fi îndeplinite o o- 
feră activitatea centralelor și com
binatelor industriale recent în
ființate care, prin competen
țele mărite ce le-au fost conferite, 
au posibilitatea să cunoască mai bine 
cerințele cumpărătorilor, să adap
teze mai operativ producția în func
ție de sezon și specific local, de 
evoluția preferințelor populației. A- 
ceasta va permite, totodată, o orga
nizare mai bună a producției în u- 
nitățile din componența acestor com
plexe economice noi. creșterea efi
cienței întregii lor activități.

• Buturuga

r.
ar

cu 
u- 
au

beneficiare 
o altă 

pentru
Cînd

• „Cultură forțată"

a- 
nu
e-

mica...

pe

Nu 
meni 
tul 
organizare 
a producției 
muncii sînt 
pentru a fi ... 
în practică ; și 
cu cît 
realizării 
tive este 
proape de 
conceperii 
atît fabrica 
zina în < 
de cîștigat. Probabil 
că la fel s-au gîn- 
dit și tovarășii din 
serviciul de orga
nizare a producției 
și a muncii al u- 
zinei „Progresul“-Bră- 
ila atunci cînd au 
elaborat studiul pri
vind îmbunătățirea 
sistemului actual de 
vopsire — studiu com
plex, care cerea 
unele utilaje noi, 
dar care are și o 
eficientă economică

este pentru ni- 
o noutate fap- 

că studiile de 
științifică 

și a 
făcute 

traduse 
că, 

momentul 
lor efec- 

mai a- 
momentul 
lor, 

sau 
cauză

ridicată. Afirmăm 
ceasta pentru că, 
mult timp după 
laborarea studiului, 
uzina a intrat în 
posesia utilajelor ne
cesare, de valori în
semnate. Au trecut 
însă două luni de cînd 
au fost inventariate 
(n scriptele uzinei și 
utilajele nu sînt fo
losite. De ce ? S-a 
scăpat din vedere 
un mic amănunt : 
asigurarea unor fil
tre pentru aer com
primat, care nu se 
prevăzuseră inițial. 
Consecințele : crește
rea volumului utila
jelor inactive și con
tinuarea vopsirii după 
vechiul sistem. Se 
poate spune deci, pa- 
rafrazînd o veche zica
lă, că buturuga mică, 
dacă nu răstoarnă, 
măcar ține pe loc ca
rul mare...

și responsabilitate 
menajată

ținui din principale
le deziderate în legu- 
micultură este să se 
obțină legume timpu
rii. lată de ce, pentru 
1970, cooperativele a- 
gricole din județul Olt 
au prevăzut să extin
dă cultura legumelor 
in solarii cu încă 65 
ha. Asigurarea lor cu 
material săditor se va 
realiza prin construi
rea a 5 000 mp sere în- 
mulțitor și două hec
tare solar încălzit la 
cooperativele agricole 
din Curtișoara, Slă- 
veni, Drăgănești-Co- 
.mani, Coteana și Iz- 
biceni. Faptul că pe 10 
ianuarie 1970 aceste o- 
biective trebuie .să fie 
gata pregătite pentru 
semănat presupune o 
preocupare „călduroa
să14 a cooperativelor 
și a organelor agrico
le județene.

în primul rînd este

necesară construirea 
la timp a centralelor 
termice. Numai că lu
crările sînt mult în
târziate. Motivele sint 
mai multe: neasigu- 
rarea la timp a unor 
materiale de construc
ție și existența unor 
greșeli in proiectul 
de execuție. Bună
oară nu se prevede lo
cul de amplasare a u- 
șilor și ferestrelor și 
nici dimensiunile gea
murilor. Cu alte cu
vinte, atit execuția lu
crărilor. cit și pro
iectul sînt „în aer". 
Cum cultivarea le
gumelor in sere și 
solarii se numește cul
tură forțată, ne în
trebăm dacă nu 
trebui „forțat" și spi
ritul de răspundere al 
organelor agricole ju
dețene pentru urgen
tarea acestor lucrări.
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„FESTIVALUL NAȚIONAL DE TEATRU 1969"

Demonstrație edificatoare 

a vitalități^ scenei^ romanești
> După cum se știe, Capitala a găzduit timp
• de douăsprezece zile, între 10—22 decembrie, 
’ așadar în aceeași perioadă în care s-a aniver-
* sat și împlinirea unui secol și jumătate de
• teatru românesc la București, faza finală a
• „Festivalului național de teatru 1969“. Un 
' festival bienal, intrat în tradiție, care are ca
> scop stimularea teatrelor și a oamenilor de
* teatru în nobilele lor eforturi de a promova,
> de a valorifica dramaturgia originală — cla-
> sică și contemporană.

Faza finală a acestui festival — mai bogată
* șl mai variată de altfel decît festivalurile 
s precedente — a permis, parale] cu desfășu- 
r rarea mai multor întilniri șl dezbateri pro-

fesionale, trecerea în revistă a celor mai 
bune realizări artistice ale ultimilor doi ani.

Timp de douăsprezece zile, pe scenele bucu- 
reștene au fost prezentate treizeci și cinci do 
spectacole; piese de întinsă desfășurare dra
matică și cîteva piese într-un act; piese de 
actualitate și piese istorice; numeroase și 
variate recitaluri de versuri; creații ale cla
sicilor — precum V. Alecsandri și B. P. 
Hașdeu — dar și creații ale unor tineri dra
maturgi contemporani.

Faza finală a festivalului a adus în fața 
spectatorilor bucureșteni rodul artistic al ac
tivității susținute in slujba dramaturgiei ori
ginale de numeroase teatre din întreaga

țară, rodul eforturilor mai multor generații 
de oameni de teatru : actori, regizori, sceno
grafi.

Cortina a căzut peste ultimul spectacol al 
festivalului. S-au evidențiat reușite remarca
bile, premise ale unor și mai mari succese 
viitoare.

Primele concluzii, concise, asupra festiva
lului le-a tras juriul, care, după îndelungi 
dezbateri, a stabilit palmaresul festivalului. 
Le consemnăm în cele ce urmează, conside- 
rîndu-le un semnificativ prolog la o dezba
tere despre teatrul românesc contemporan, 
despre funcția socială, educativă și artistică 
a artei scenice.

Premiile
Festivalului Maturitate
Juriul „Festivalului național de 

teatru 1969“ a atribuit următoarele 
premii și mențiuni i

î. PREMII DE ONOARE pentru 
realizări deosebite și contribuție stră
lucită adusă la reușita spectacolelor 
din cadrul festivalului i Radu Be- 
ligan, artist al poporului, pentru in
terpretarea rolului Don din piesa 
„Transplantarea inimii necunoscute" 
de Al. Mirodan, la Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" j Natașa Alexan
dra, artistă emerită, pentru interpre
tarea rolului Amelia Pușcașu, din 
piesa „Al patrulea anotimp" de Ho
ria Lovinescu, la Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" ț Marcela Rusu, ar
tistă emerită, pentru interpretarea 
rolului Alexandrina Dan, din piesa 
„Travesti" de Aurel Baranga, la 
Teatrul Național „I. B. Caragiale" i 
Irina Răchițeanu-Șirianu, artistă e- 
merită, pentru interpretarea recita
lului „De viață, de dragoste, de 
moarte“ la Teatrul Mic ; Carmen 
Stănescu, artistă emerită, pentru 
interpretarea rolului Nina Elefte- 
rescu, din piesa „Al patrulea ano
timp" de Horia Lovinescu, la Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" ț Otmar 
Strasser, artist emerit, pentru inter
pretarea rolului Triecsik, din . piesa 
„Procesul Horia" de Al. Voitin? la 
Teatrul German de Stat din Timi
șoara | Horea Popescu, artist emerit, 
pentru regia spectacolului „Coana 
Chirița", la Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" ț Moni Ghelerter, maestru 
emerit al artei, pentru regia specta
colului „Transplantarea inimii ne
cunoscute" de Al. Mirodan, la Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra ț Dan 
Nasta, artist emerit, pentru regia 
spectacolelor „Croitorii cei mari din 
Valahia" de Al. Popescu, Ia Teatrul 
de Stat din Sibiu, și „Anonimul" 
de Ion Omescu, la Teatrul „C. I. 
Nottara".

II. PREMIUL PENTRU CEL MAI 
BUN SPECTACOL AL FESTIVALU
LUI : „Coana Chirița" de Tudor 
Mușatescu, după Vasile Alecsandri, 
în regia lui Horea Popescu, la Tea
trul Național „I. L. Caragiale".

PREMIUL SPECIAL PENTRU CEL 
MAI BUN SPECTACOL CU O PIE
SA DE ACTUALITATE : „Acești
îngeri triști" de D. R. Popescu, în 
regia lui Eugen Mercus, la Teatrul 
de Stat din Tg. Mureș — secția ro
mână.

MENȚIUNE SPECIALA A JURIU
LUI : Spectacolul pentru copii cu 
piesa „Poveste neterminată" de Al. 
Popovici, în regia lui Ion Cojar, la 
Teatrul „Ion Creangă".

PREMII PENTRU REGIE : Dinu 
Cernescu pentru regia spectacolului 
cu piesa „Absența" de Iosif Naghiu 
la Teatrul Giulești ț Sorana Co- 
roamă pentru regia spectacolului cu 
piesa „Săgetătorul" de Ion Omescu, 
la Teatrul Național „V. Alecsandri" 
din Iași.

MENȚIUNE PENTRU DEBUT ÎN 
REGIE : Magda Bordeianu pentru 
regia spectacolului cu piesa „Cronica 
personală a lui Laonic" de Paul Cor
nel Chitic, la Teatrul Tineretului 
din Piatra Neamț.

MENȚIUNI PENTRU SCENOGRA
FIE : Ștefan Hablinschi pentru sce

După anunțarea premiilor, Ion Brad, vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, a felicitat colectivele teatrale, pe artiști, care 
prin talent și dăruire au conferit strălucire acestei manifestări, mulțumind. 

1 totodată, juriului și publicului care au urmărit cu competență și interes 
festivalul — adevărată sărbătoare a oamenilor de teatru, a culturii noastre 
socialiste. ,

Scend din spectacolul cu „Acești îngeri triști' de D. R. Popescu, susținut 
de lecfia românii a Teatrului de Stat din Tg. Mureș — distins cu Premiul 

special pentru cel mai bun spectacol cu o piesă de actualitate

nografia spectacolelor „Maria 1714" 
de Ilie Păunescu, la Teatrul Mic, și 
„Poveste neterminată" de Al. Po
povici, la Teatru! „Ion Creangă ; 
Radu Boruzescu pentru decorul spec
tacolului „Coana Chirița" de Tudor 
Mușatescu, după Vasile Alecsandri, 
la Teatrul Național „I. L. Cara
giale".

MENȚIUNE PENTRU DEBUT ÎN 
SCENOGRAFIE : Sorin Haber pentru 
scenografia spectacolului cu piesa 
„Oedip salvat" de Radu Stanca, la 
Teatrul „Matei Millo" din Timișoara

PREMII PENTRU INTERPRETA
RE : Olga Tudorache pentru inter
pretarea rolurilor Vitoria Lipan 
din spectacolul „Baltagul", după Mi
hail Sadoveanu, și Maria din specta
colul cu piesa „Maria 1714“ de Ilie 
Păunescu, la Teatrul Mic ; G. lones- 
cu-Gion pentru interpretarea rolu
lui Marc din spectacolul cu piesa 
„Absența" de tosif Naghiu, la Tea
trul Giulești.

PREMIILE ASOCIAȚIEI OAME
NILOR DE ARTĂ DIN INSTITUȚI
ILE TEATRALE ȘI MUZICALE 
PENTRU CEL MAI BUN RECITAL : 
Tudor Gheorghe, actor la Teatrul Na
țional din Craiova, pentru recitalul 
„Menestrel la curțile dorului" ; Var
ga Vilmos, actor la Teatrul de Stat 
Oradea — secția maghiară — pen
tru recitalul „Baladă particulară".

MENȚIUNI PENTRU INTERPRE
TARE : Cornel Coman pentru rolul 
Horia din spectacolul cu piesa 
„Urme pe zăpadă" de Paul Everac, 
Ia Teatrul „Lucia Sturdza Bulan
dra" ; Csiki Andrăs pentru rolul Paul 
Cristodoru, din spectacolul cu piesa 
„Al patrulea anotimp" de Horia 
Lovinescu, la Teatrul de Nord din 
Satu Mare — secția maghiară | Ion 
Fiscuteanu pentru rolul Ion din 
spectacolul cu piesa „Acești îngeri 
triști" de D. R. Popescu, la Teatrul 
de Stat Tg. Mureș — secția română ; 
Ileana Stana lonescu pentru rolul 
Chiralina din spectacolul cu piesa 
„Coana Chirița" de Tudor Mușates
cu, după Vasile Alecsandri, la Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" ; Marin 
Moraru pentru rolul Socrate, din 
spectacolul cu piesa „Transplanta
rea inimii necunoscute" de Al. Miro
dan, la Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra" î Anca Neculce-Maximilian 
pentru rolul Silvia, din spectacolul 
cu piesa „Acești îngeri triști" de D. 
R. Popescu, la Teatrul de Stat din 
Tg. Mureș — secția română ; Draga 
Olteanu pentru rolul Coana Chirița 
din spectacolul cu piesa „Coana Chi
rița" de Tudor Mușatescu, după Va
sile Alecsandri. la Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" | Sebastian Papa- 
iani pentru rolul Voevodul Basarab 
din spectacolul cu piesa „Croitorii 
cei mari din Valahia" de Al. Popes
cu, la Teatrul de Stat din Sibiu — 
secția română ț Hans Baumert-Po- 
marius pentru rolul Horia, din spec
tacolul cu piesa „Procesul Horia" de 
Al. Voitin, la Teatrul German de 
Stat din Timișoara ț Mano Rippel 
pentru rolul Nea Costică, din spec
tacolul cu piesa „Răzbunarea su- 
fleurului" de V. I. Popa, la Teatrul 
Evreiesc de Stat București ț Teofil 
Vîlcu pentru rolul Duca Vodă, din 
spectacolul cu piesa „Săgetătorul" de 
Ion Omescu, la Teatrul Național „V 
Alecsandri" din Iași.

Deoarece teatrul 
epocii noastre, inspi
rat de idealurile 
culturii socialiste, 
condus prin doctrina 
și învățătura parti
dului comunist, se 
află în neîncetată 
înflorire, era firesc 
ca festivalul pe care 
l-am încheiat aseară 
să fie mai bogat de
cît toate cele vreo 
șapte, care, sub dife
rite nume, l-au pre
cedat : 78 de specta
cole în faza prelimi
nară, a promovări
lor pe zone geogra
fice, prezentate de 
cele peste patruzeci 
de teatre din țară ; 
35 de spectacole 
și recitaluri poetice, 
în faza finală, în 
care au rămas, în 
concurență, 28 de 
teatre din Capitală 
și din restul tării. 
Dar din moment ce, 
așa cum spuneam, 
ne aflăm într-un a- 
vînt continuu, este 
tot atît de natural 
ca viitorul festival, 
al anului 1971, să fie 
încă și mai bogat și

Radu POPESCU 
președintele juriului

să se încheie cu re
zultate încă mai im
punătoare.

Sarcina juriului
Festivalului națio
nal, pe care am a- 
vut onoarea să-1 
prezidez, a fost de a 
aprecia calitatea 
multilaterală a aces
tei prestigioase ma
nifestări. In îndepli
nirea acestei sarcini, 
cu deosebire dificil, 
dar cu deosebire 
îmbucurător, a fost 
de a constata că vo
lumului important de 
producție teatrală 
i-a corespuns o pro
porțională creștere 
de valoare calitati
vă. Pe temeiul unic 
al operei dramatice 
românești, am putut 
constatai că se poa
te înălța un imens și 
strălucitor edificiu 
de artă teatrală, vie, 
inventivă, creatoare 
și folositoare, o pu
ternică afirmare și 
educare a sentimen
telor, a ideilor unui 
public de milioane 
de oameni, prin mij
loacele spiritului, ale 
ariei scenice.

OLGA 
TUDORACHE

„Mă bucură foarte mult pre
miul acordat. Desigur, fiindcă 
văd în el o încununare a unot 
susținute eforturi artistice. Dai 
mai ales fiindcă văd în acest 
premiu o recunoaștere, o evi
dențiere a interesului cu caro 
publicul ~ judecătorul nostru 
suprem — a primit interpretarea 
pe care am dat-o celor două 
eroine: Vitoria Lipan și Maria. 
Amîndouă mi-au fost apropiate 
în plan spiritual, temperamental. 
Totuși, dacă vreți să știți, m-am 
apropiat mai greu de Maria ți in
finit mai ușor de Vitoria. 
Poate fiindcă pe Vitoria o știu 
de demult, dintotdeauna. Nu nu
mai din baladă : de la bunicii și 
străbunicii mei; Vitoria e în 
mine. M-a impresionat dintot
deauna — pe mine care sînt 
moldoveancă — această eroină 
simbolică pentru forța morală, 
hotărîrea, setea de adevăr și 
dreptate".

Nuanța superiori
tății calitative a a- 
cestui festival ar fi 
trebuit să fie apre
ciată de membrii ju
riului cu o măsură
toare de mare preci
zie, de eprubetă și de 
electronică; noi n-am 
putut-o încerca decît 
prin mijloace direc
te și omenești. Voi 
declara, așadar, că 
premiile acordate 
răspund mai curînd 
unei necesități de 
jalonare a momentu
lui și că sancțiunea 
premială este meri
tată, ca atare, de în
tregul fenomen al 
Festivalului național 
de teatru, care a 
consacrat prin reali
zările sale indiscuta
bile un moment de 
maturitate. Pe afir
mările de azi ale 
scenei românești se 
pot întemeia — sînt 
convins — cele mai 
luminoase certitudini 
în privința valorii și 
progreselor viitoare 
ale teatrului nostru 
socialist.

G. IONESCU- 
GION

„Am interpretat de-a lungul 
anilor numeroase roluri ale dra
maturgiei originale. Și am re
marcat întotdeauna interesul 
deosebit al publicului pentru a- 
ceastă dramaturgie, judecata sa 
exactă față de eroii acesteia, ju
decata sa generoasă și totodată 
exigentă față de nivelul realizării 
actoricești.

Nu pot decît să-mi exprim sa
tisfacția de a fi jucat cu un 
succes pe care îl consacră pre
miul festivalului și pe care 
l-aș dori ratificat, seară de sea
ră, de spectatori — un asemenea 
rol în „Absența". Piesa unui tî- 
năr dramaturg care îți propune 
o dezbatere etică cu implicații 
sociale; o piesă străbătută de 
un profund umanism. Mă voi 
apropia întotdeauna cu dăruire 
și interes de piesele care vorbesc 
contemporanilor noștri despre 
problemele majore ale contempo
raneității".

teatre
• Opera Română : Carmen — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Coana Chi
rița — 19,30; (sala Studio) : Al pa
trulea anotimp — 19,30.
• Teatrul de comedie : Opinia 
publică — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Nepotul lui Rameau — 
20,30; (sala din str. Alex. Sahta) : 
Buricele în ureche — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Othello — 10 ; Vijelie 
în crengile de sassafras — 19,30; 
(sala Studio) : Enigmatica doamnă 
„M“ — 20.
O Teatrul Mic : Maria 1714 —
10,30 ; Ofițerul recrutor — 20.
• Teatrul Giulești : Visul unei 
nopți de iarnă — 15; Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Poves
te neterminată — 10; Regele Cerb
— 18,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Varietăți’ 09
— 19,30; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Nicuță Ia Tănase — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie : 
Acul cumetrei Gurton — 19,30.
• Circul de stat :Rapsodie suede
ză — 16; 19,30.

tv
18,00 Lumea copiilor. Copilăria ma

rilor muzicieni : Primii pași 
făcuțl în muzică șl viață de 
copiii lui Leopold Mozart — 
Wolfgang și Nannerl — la 
Salzburg. Emisiune de Geor
ge Sbârcea.

18.20 Desene animate.
18.30 Emisiune economică.
1B,55 Anunțuri — Publicitate.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
19.30 Ce știm și ce nu știm des

pre om : Creierul — un or
gan nefolosit ?

20,00 Reflector.
20,10 Anunțuri — Publicitate.
20,15 Film artistic : „Un dolar 

găurit" — producție a stu
diourilor Italiene.

21,50 Teleglob : Itinerar cubanez. 
Guba — Perla Antilelor.

22.20 Telejurnalul de noapte.
22,40 Intermezzo muzical ; Recital 

Hilda Jerea — Suzana Szo- 
reny.

23,00 închiderea emisiunii.

Despre JWDOIDI DOMNIIHIR
și despre filmul isteric in general
Filmul istoric mă atrage 

ca un magnet. Mă intere
sează, mă pasionează, îmî 
dă emoții complexe, mă 
desfată, mă îneîntă. II tră
iesc. Firesc era deci să a- 
lerg să văd „Războiul dom
nițelor". Cunoșteam scena
riul lui Alecu Ivan Ghilia. 
I-am apreciat calitățile li
terare, inventivitatea, fan
tezia și intuiția istorică 
M-am bucurat mult consta- 
tînd că un fapt cvasilegcis- 
dar a putut îmbrăca strai 
de peliculă policromă și s-a 
desfășurat pe ecran. Și, de 
asemenea, mă bucura faptul 
că o temă, o întîmplare 
concretă, prin grija scena
ristului, a regizorului, a o- 
peratorului s-a transformat, 
a căpătat în film caracter si 
măreție de simbol.

Nu sînt cronicar cinema
tografic și nici veleitar la 
asemenea profesiune. Do
resc însă să-mi exprim u- 
nele impresii stîrnite de ul
timul nostru film istoric și 
să-mi expun unele păreri 
în legătură cu filmul istoric 
în general, pornind de la a- 
cest numit, comercial, „Răz
boiul domnițelor’’. Cumva 
aici s-au întîlnit, s-au cioc
nit, ca să zic așa, o rezis
tență rurală a oamenilor de 
la noi, a plăieșilor din 
preajma unei cetăți, cu niș
te atacatori în... dantele. Și 
poate acesta este elementul 
cel mai discutabil al filmu
lui. Prințul, generalii, ar
mata sînt tratați în semi- 
caricatură. Și asta nu se 
armonizează, vine în con
trast prea izbitor cu drama
tismul cu care se apără toți 
plăieșii din cetate. Actorii 
mi s-au părut în rol. Cio- 
botărașu și Ilinca Tomoro- 
veanu, Ioana Drăgan și Ila- 
rion Ciobanu, Dichiseanu, 
Amza Pellea și Alexandru 
Herescu își desfășoară 
cu grijă arta. După 
mine, regizorul Virgil Ca- 
lotescu s-a achitat ono
rabil de o treabă grea : îm
binarea realității istorice cu 
ficțiunea. Este meritul lui 
ceea ce ne impresionează 
ca atmosferă, ceea ce e au
tentic în simplitatea si 
umanitatea și dăruirea apă
rătorilor : cetății. Știu că 
regizorul este un reputa' 
documentarist, și că a reali
zat și filme pe teme de ac
tualitate. Mi se pare cu a- 
tît mai semnificativă dega
jarea cu care se apropie de 
problemele acestui gen dî-

N. C ARTO J AN- 
cărturarul, 

pedagogul omul
Dan SIMONESCU

Este cunoscut că una din metodele 
de mare valoare menite să educe ti
neretul o constituie confruntarea ge
nerațiilor, adică prilejul ca cei mai 
tineri să cunoască oamenii eminenți 
care au ilustrat, prin înfăptuirile lor 
științifice, sociale, cultural-artistice, 
politice, diferite domenii de activi
tate — evocarea lor avînd totodată 
și funcția unei cinstiri a operei 
lor. Sînt cazuri cînd oameni de 
seamă ai generațiilor mai vîrstnice 
trăiesc încă și ilustrează, în conti
nuare, domeniul lor de activitate, 
în aceste cazuri, întîlnirile cu ei, pe 
viu, sînt și mai rodnice. Sensul a- 
cesta, al exemplului bun, care tre
buie folosit și urmat, îl au și rîn- 
durile noastre.

Cred că nu exagerez cînd spun că 
N. Cartojan a fost unul dintre pro
fesorii cei mai iubiți de studenții lui. 
Comportarea lui ca om, modest și a- 
propiat de studenți, pregătirea corec
tă a lecțiilor și seminariilor, dăruirea 
lui totală datoriei și științei erau 
înțelese cu emoție și admirație de 
elevii lui. Grija pe care profesorul 
a arătat-o pentru viața lor zilnică, 
pentru îmbogățirea cunoștințelor 
lor, curajul cu care le susținea 
interesele legitime în consiliile 
profesorale și în ziarele vremii 
l-au făcut iubit de studenții lui, 
cărora nu li se asigurau pe a- 
tunci locuri în cămine și cantine, 
nici nu primeau burse. Pe atunci nu 
exista un sistem organizat și gene
ralizat de asistență universitară. în 
1921, cînd viața studențească era a- 
păsată de greutăți și incertitudini, a 
venit N. Cartojan, din provincie 
(Giurgiu) la București, de la învăță- 
mîntul liceal la cel universitar. Me
ritele lui, înclinațiile pentru știința 
literaturii noastre vechi erau cunos
cute foștilor lui profesori I. Bianu, 
N. Iorga, C. Rădulescu-Motru, De- 
mostene Russo — și aceștia l-au aju
tat să-și continue cercetările științifi
ce în Capitală, în apropierea marilor 
biblioteci, în special în Biblioteca A- 
cademiei Române, în care, ceva mai 
înainte, fusese chiar bibliotecar-pa- 
leograf, la secția de manuscrise. N. 
Cartojan a t.recut prin toate treptele 
învățămîntului; a fost, pe rînd, pe
dagog, profesor de liceu (1907), asis
tent, docent (1922), conferențiar 
(1923) și, în ianuarie 1930, ocupă ca 
profesor titular catedra de Istoria li
teraturii române vechi, pe care a 
reprezentat-o pînă la moartea lui (a 
decedat în noaptea de 19—20 decem
brie 1944). Experiența metodelor di
dactice aplicate succesiv în diferi
tele grade de învățămînt prin care 
a trecut a fost un fapt pozitiv și 
remarcabil la profesorul Cartojan, 
pentru că devenise un pedagog de- 
săvîrșit. nu numai un savant renu

Dumitru ALMAȘ

ficil. El a lucrat Insă mai 
puțin cu amănuntul semni
ficativ, cu căutarea origi
nalului, a ineditului, a sur
prizei.

De fapt, nici un film is
toric nu-i și nici nu poate fi 
o reconstituire exactă a 
trecutului. Este ceea ce ne 
închipuim noi că a fost a- 
cest trecut. închipuirea se 
întemeiază sau e bine să 
se întemeieze pe o docu
mentație mai bogată. Scena
ristul și regizorul filmului 
în discuție nici nu aveau 
nevoie de prea multă docu
mentare. Ficțiunea s-a de
clarat aici, de la bun înce
put, dominantă și chiar su
verană. Numai că alături 
de elemente originale, ca 
dezgroparea, cu mîinile, a 
bărbatului iubit și încerca
rea, încă o dată, ultima și 
suprema dată, de a-1 u- 
maniza, de a-1 face să înțe
leagă dragostea și omenia, 
de a-1 convinge — printr-o 
nețărmurită cumsecădenie 
— să se lepede de postura 
cozii de topor, apar și prea 
banalizatele cățărări pe fu
nie, cu „suspansuri" de mult 
știute de spectator, din atî- 
tea filme cu asedii și cetăți. 
Cel mai valoros lucru din 
acest film istoric inspirat 
dintr-un fapt legendar cred 
eă-i încercarea de a-1 trans
forma în simbol. Simbolul 
acesta al rezistenței celor 
puțini și viteji. Este trans
punerea, exemplificarea 
prin film a versului emi
nescian : „Eu 7 îmi apăr să
răcia și nevoile și nea
mul"... Și pentru acest fapt, 
putem spune că am făcut 
un pas bun spre realizarea 
filmului inspirat din viața 
de altădată s poporului 
nostru.

Incontestabil, orice film 
este, într-un anume fel, sau 
trebuie să fie reprezentativ 
pentru poporul, pentru 
țara în care a fost creat 
Dar filmul istoric, îndeosebi 
îl socotim o serioasă pro
blemă de prestigiu artistic 
și național. După încercă
rile de pînă acum, după 
succesul unor filme ca „Tu 
dor", „Dacii" sau serialul 
..Haiducii", cred c-a venit 
vremea să valorificăm du- 
cînd mai departe experiența 
cîștigată. Pentru aceasta e

necesar să atacăm teme și 
personalități mari, autentic 
românești, și să ne ferim 
de șabloane și de șabloni- 
zare. Trebuie găsite, după 
a mea părere, acele reali
tăți concret istorice de 
înaltă semnificație și să le 
îmbinăm cu acele elemente 
ale fanteziei, ale artei, gîn- 
dirii și poeziei care să con
vingă. Da : în primul rînd, 
unui film istoric i se cere 
să impresioneze, să con
vingă, să sporească senti
mentul demnității naționale, 
să instruiască, să educe. 
Este, dacă-mi permiteți, te
ma artistică angajată prin 
definiție Or, cred că toc
mai aceasta este deficiența 
„Războiului domnițelor" 
Convinge puțin și nu conti
nuu. Tensiunea se fringe 
prea de multe ori.

Incontestabil, un film is
toric românesc trebuie să 
fie și... național. Dar, desi
gur nu stîngaci, nu strident 
sau ostentativ. Personal, nu 
mă supără mămăliga de pe 
masa plăieșilor din „Războ
iul domnițelor". Nici chiar 
cea de pe tava cu care fata 
plăieșului se prezintă în 
rața prințului. Nu mă su
pără nici porecla de „mămă- 
ligari" strecurată într-o 
replică. Dar vor fi mulți 
care vor protesta și nu vor 
recomanda filmul și altora ț 
la rîndu-mi, nu aș putea a- 
firma că n-au deloc drep
tate. Și atunci, mulți spec
tatori care au dreptul să 
știe cum s-a apărat acest 
popor de primejdiile a- 
bătute asupră-i, în veac, 
sau cei care vor și au 
dreptul să cunoască umani
tatea și blîndețea, bunăta
tea și eroismul lui, vor e- 
zita în fața casei cinemato
grafului. Iată cît de impor
tante pot fi „amănuntele"

Știu că se turnează un 
film din viața lui Mihai Vi
teazul. II aștept cu mare 
nerăbdare. Este o încercare 
mult mai grea și mai de 
răspundere decît „Tudor" 
și decît oricare dintre fil
mele istorice de pînă acum 
Dacă ratăm un subiect din 
viața haiducilor, nu-i chiar 
așa de grav. Pe Mihai Vi
teazul însă nu ni-i permis 
să-1 coborîm de pe piedes
talul pe care stă de peste 
trei veacuri, sporindu-și

mit. Lecțiile lui, ținute la Universi
tate, deși dezbateau probleme difi
cile de comparatism, paternitatea 
operelor anonime și incerte, circula
ția temelor și motivelor literare de 
la literatura cărților populare la cea 
folclorică și invers, descoperirea mă
iestriei literare la scriitori care nu 
aveau, propriu-zis, conștiința perfec
țiunii artistice — toate acestea, pro
bleme de conținut și analiză, erau 
prezentate de profesor cu un tact 
pedagogic, care le limpezea, oricît 
de dificile, pînă la ultima înțele
gere. Lecțiile și seminariile (neuita
tele seminarii din sala Pîrvan), ale 
profesorului erau apoi continuate de 
convorbiri complexe, prelungite cu 
interes între profesor și studențî.

Simultan cu îndatoririle didactice, 
strălucite, N. Cartojan desfășura c 
susținută activitate științifică, prin 
articole și monografii publicate în 
țară, în Analele Academiei Române, 
și în străinătate în reviste de spe
cialitate (Archivum romanicum, Re
vue de litterature comparăe, To 
neon Kratos — Atena ș.a.). Presti
giul savantului era durabil înălțat în 
fața studenților. Toți îl urmăream în 
lucrările sale, prețuiam contribuțiile 
lui, le citeam, discutam dacă ele pot 
fi socotite „sansaționale", cum Ie ca
lificau specialiștii străini (un Carlo 
Tagliavini, un Henry Grăgoire, un 
L. Găldi ș.a.), Ie recenzam, le trans- 
miteam altora în tot ce aduceau ele 
nou și bun. „

Studiile „Romanul Iul Alexandra 
Macedon", „Romanul Troiei" și 
„Fiore di virtu"; altele, printre care 
„Poema cretană Erotocrit în literatu
ra românească și izvorul ei necunos
cut" (1935), „Ceasornicul domnilor" 
de N. Costin (1933) ș.a.; operele de 
sinteză — „Cărțile populare în lite
ratura românească" (2 voi., 1929— 
1938), „Istoria literaturii române 
vechi" (3 voi., 1940—1945) — toate 
monumente ale istoriei literare ro
mânești sînt contribuții de valoare 
ale științei românești la medievistica 
literară mondială. Recunoașterea 
prestigioaselor sale contribuții s-a 
concretizat în numirea savantului ro
mân, încă în anul 1929, ca membru al 
The Mediaeval Academy of Ameri
ca, din Harward.

Cu admirație și recunoștință ne 
îndreptăm amintirile spre fostul nos
tru profesor dispărut prematur. Cu 
bucurie așteptăm reeditarea operelor 
lui — a Cărților populare, a Istoriei 
literaturii române vechi, a mono
grafiilor de literatură română veche 
și nouă (suita de articole Kogălni- 
ceanu), așa cum s-a înscris în pla
nul editorial al anului 1970.

N. Cartojan a fost o personalitate 
de întîie mărime ; evocînd-o, ne îm
plinim o înaltă datorie.

aureola și măreția, Impor
tanța și necesitatea — da, 
necesitatea — în fiecare se
col, în fiecare an și-n fie
care zi.

Dar să nu obosim după a- 
cest film, realizat, desigur, 
cu mari eforturi. Așteaptă 
atîția eroi, atîtea drame, a- 
tîtea tragedii și comedii... 
Cînd vine rîndul lui Brîn- 
coveanu sau al înverșunatei 
lupte dintre Cantacuzini șî 
Băleni ? Ori zbaterii drama
tice a lui Petru Rareș, care, 
atunci cînd n-a mai putut 
lupta cu arma, s-a resem
nat, cu superioară demni
tate și înțelepciune, dăruin- 
du-se organizării țării și 
dezvoltării artei și culturii ?

Mi-aș permite să reco
mand scenariștilor un iz
vor nesecat de inspirație 
pentru filmul istoric. Un 
izvor adesea și chiar cu to
tul ignorat : cronica, Oare 
Badea „Ușurelu", care stră
bate, în veacul al XVII-lea, 
într-o zi și o noapte, dis
tanța dintre București șî 
Iași ca să salveze viața u- 
nor oameni osîndiți pe te
meiul unor pîri nedrepte, 
nu-i subiect de film de a- 
venturi palpitante și veri
dice în același timp ? Ci
tită cu ochi „cinematogra
fic", cronica ar putea oferi 
multe subiecte, multe idei. 
Aici m-am referit doar la 
istoria medievală. Dar 
1848 ? Dar 1918? Trebuie 
doar mai multă preocupare, 
după cum trebuie îndrăz
neală, documentare și ta
lent.

Nu dau lecții nimănui. 
Sugerez doar. Și mai fac o 
rugăminte : scenariștii, re
gizorii și chiar actorii 
să conteze pe interesul 
si marea noastră dra
goste pentru filmul inspirat 
din istoria acestui popor, 
respectiv din specialitatea 
și uneori chiar din cerce
tările, din opera noastră.

„Războiul domnițelor" ? 
Ilustrează o specie a acestui 
gen care se cheamă „filmul 
istoric", o specie aflată la 
confluența cu filmul de 
aventuri Prin aceasta 
nu-i minimalizez cîtuși 
de puțin înseipnătatea 
— ca spectacol și ca 
influență educativă. De 
altminteri, cele spuse 
aici dovedesc, oricum, că 
filmul acesta trezește senti
mente și întreține idei pen
tru care merită să fie văzut
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SOSIREA UNEI DELEGAȚII
A ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE

sovieto-romănA
Luni dimineața a sosit t® Capi

tală, la invitația Consiliului General 
A.R.L.U.S., o delegație a Asociației 
de prietenie sovieto-română, pentru 
semnarea planului de colaborare pe 
anul 1970, dintre A.R.L.U.S. și 
A.P.S.R. Delegația este condusă de 
G. G. Sotnikov, adjunct al ministru
lui industriei construcției de mașini 
grele, energetice șî transport al 
U.R.S.S., prim-vicepreședinte al 
A.P.S.R.

S>>a sosire, ta Gara de Nord, dele-

gația a fost întîmpinată de acad. 
Iorgu Iordan, vicepreședinte al Con
siliului General A.R.L.U.S., Ion Mo- 
rega, adjunct al ministrului indus
triei construcțiilor de mașini, Ion 
Moraru, vicepreședinte al C.S.C.A., 
și Octav Livezeanu, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S., membri în Biroul 
Consiliului General A.R.L.U.S. Au 
fost prezenți V. S. Tikunov, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim t.1 
Uniunii 
membri

afaceri ad-interim al 
Sovietice la București, și 

ai Ambasadei.

In ziua de 21 decembrie 1969 a a- 
vut loc alegerea pentru locul de 
deputat în Marea Adunare Națio
nală în circumscripția electorală 
nr. 11 „Parcul Libertății" din muni
cipiul București, sectorul 5.

Comisia Electorală Centrală a ve
rificat lucrările Comisiei electorale 
de circumscripție și ale comisiilor 
secțiilor de votare și a constatat că 
alegerea s-a desfășurat în conformi
tate cu dispozițiile Legii nr. 28/1968

eu privire la alegerea deputaților Tn 
Marea Adunare Națională și în con
siliile populare.

Candidatul Dumitru Joița, propus 
de Frontul Unității Socialiste, a în
trunit 99,97 la sută din numărul to
tal al voturilor exprimate de alegă
tori.

Lucrările referitoare la această a- 
legere au fost transmise Comisiei de 
validare a Marii Adunări Națio
nale.

★ ★

în aceeași șl, a avut loc primirea 
delegației la Consiliul General 
A.R.L.U.S. de către președintele 
Consiliului, Mihall Roșianu, după

început tratativele privindoare au început tratativele privind 
planul de colaborare pe anul 1970 
dintre cele două asociații de priete
nie. z

Telegramă

Două decenii de la înființarea

Ministrul forțelor armate ale Re
publicii Socialiste România, general
colonel Ion Ioniță, a transmis o tele
gramă de felicitare generalului de 
armată Vo Nguyen Giap, vice-

I
președinte al Consiliului de Miniș
tri, ministru al apărării naționale al 
R.D. Vietnam, cu prilejul celei de-a 
25-a aniversări a Armatei populare 
vietnameze.

Societății de științe filologice

șj a Societății de științe istorice
în Capitală au început luni dimi

neața lucrările sesiunii festive con
sacrate aniversării a 20 de ani de la 
înființarea Societății de științe filo
logice și a Societății de științe isto
rice.

La lucrări iau parte academicieni, 
cadre didactice din învățămîntul su
perior și liceal, cercetători, membri 
al celor două societăți.

Timp de două zile vor fi prezen
tate comunicări privind științele fi
le ’ogice și 
asemenea, 
conducere 
precum și 
ședinții și 
țară.

în cadrul ședinței festive, 
cuvintul de deschidere rostit de acad, 
prof. Petre Constantinescu-Iași, pre
ședintele Societății de științe is
torice, acad. Miron Constanti- 
nes.cu, ministrul învățămîntului, » 
adresat participanților la sesiune un

istorice. Vor avea loc, de 
plenarele consiliilor de 

ale celor două societăți, 
ședința de lucru cu 
secretarii filialelor

pre- 
din

după

cuvînt de salut din partea conducerii 
ministerului. Conf. univ. Emil Bol- 
dan, secretarul general al Societății 
de științe filologice, a prezentat apoi 
darea de seamă asupra activității so
cietăților de științe istorice și de 
științe filologice pe anii 1949—1969.

în continuare, au luat cuvintul aca
demicieni, profesori universitari și 
din învățămîntul liceal, care au rele
vat aspecte semnificative ale activi
tății celor două societăți.

In încheierea ședinței festive, cei 
prezenți au adoptat, intr-o atmosferă 
entuziastă, o telegramă adresată Co
mitetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, prin care, în numele 
celor peste 6 500 de membri ai celor 
două societăți, își exprimă calda re
cunoștință pentru grija deosebită și 
permanentă manifestată față de școa
la românească, pentru prețuirea acor
dată corpului didactic.

(Agerpres)

Cronica zilei
MINISTRUL INDUSTRIEI 

METALURGICE 
A PLECAT LA MOSCOVA
Ministrul industriei metalurgice, 

Neculai Agachi, însoțit de consilieri 
de specialitate, a plecat luni la amia
ză in Uniunea Sovietică, unde va 
examina, împreună cu organele so
vietice de resort, probleme privind 
dezvoltarea colaborării economice și 
tehnico-științifice între România și 
U.R.S.S., în domeniul siderurgiei. Pe 
aeroportul Băneasa, ministrul român 
a fost condus de membri ai condu
cerii Ministerului Industriei Metalur
gice, funcționari superiori din acest 
minister, precum și de V. S. Tikunov, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București.

SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
A MINISTERULUI 

EDUCAȚIEI NAȚIONALE 
DIN CUBA

superior, licee, întreprinderi de ma
terial didactic din București și Bra
șov, cluburi și case de' cultură ale 
tineretului și studenților.

PLECAREA DELEGAȚIEI 
CONSILIULUI UNIONAL 

AL ASOCIAȚIILOR 
TEHNICO-ȘTIINȚIFICE 

DIN U.R.S.S.

„Turneu! fantomă" 
și implicațiile iui

în cîteva rînduri

î

*

*

I
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• Bătălia pentru Roma : PATRIA
— 9,30; 13; 16,30; 30.
m Valea păpușilor : FESTIVAL — 
8,30; ,11; 13,30; 16; 18,45: 21,15, ME
LODIA -- 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, MODERN — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18 30’ 21.
« Prieteni fără grai : REPUBLI-

A — 9,15; 11,30; 13,45; 16,15;
18,45; 21.
e Băieți ta haine de piele : VIC
TORIA — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
» Winnetou în Valea morții : LU
CEAFĂRUL - 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21, BUCUREȘTI - 9; 11,15;
13,30; 16,30; 18,45; 21, FAVORIT — 
10; 13; 15,30; 18; 20,30, FLAMURA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30, 
FEROVIAR — 9: 11; 13,30; 16: 18,15; 
30,30.
a Liniște șl strigăt : CAPITOL - 
11,30.
p Ihtr-o seară, un tren... : CA
PITOL — 9,15; 14; 16,15; 18,45; 21.
• Femela Îndărătnică : CENTRAL 
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FLO- 
REASCA — 9,30; 12; 15; 18; 20,30, 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 30,30, CI
NEMATECA (sala Union) — 10; 
12,30.

Tinerețe fără bătrînețe : LUMI
NA — 9,15—15,45 în continuare ; 
18,15; 20,30.
O Program pentru copil : DOINA 
— 9—16 în continuare.
9 Baladă pentru Măriuca: DOI
NA — 18,15; 20,30.
• IM dalmațieni : TIMPURI NOI 
— 9—21 în continuare.
n Războiul domnițelor : EXCEL
SIOR — 9: 11,15: 13,30; 16; 18,15:

20.30, AURORA - 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Blow-up : GRIVIȚA — 9; 12: 15; 
18; 20,45.
• Lupii albi : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE - 15,15; 17,45: 20.
• Căldura : BUZEȘTJ — 15,30: 18;
20.30.
• Păpușa : DACIA — 8,15—20 în 
continuare.
• Noile aventuri ale răzbunăto
rilor : BUCEGI — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, PACEA — 15.45; 
18; 20,30. . . . .
« Frații Karamazov : UNIREA — 
15; 19,30.
• Beru și comisarul San Antonio : 
LIRA — 15,30; 18; 20,30, COSMOS
- 15,30; 18; 20,15.
• Corabia nebunilor : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 19.
• Morții rămîn tineri : COTRO- 
CENI — 15,30; 18; 20,30.
• In Împărăția Leului de argint: 
VOLGA — 9—15.45 în continuare ; 
18,15; 20,30, ARTA - 9,15—15,45 în 
continuare ; 18,15; 20,30.
• Stelele din Egcr : CRINGAȘI -
15,30: 19.
• Să trăim pînă luni : VIITORUL
- 15,30; 18; 20,30.
O My fair lady : GLORIA — 9; 
12,30; 16,15; 19,45.
19 Vă place Brahms ? MIORIȚA — 
3,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, TOMIS
- 9—15,45 în continuare : 18,15:
20;30.
• Sezon mort : MOȘILOR — 15.30: 
19.
o Viridiana : POPULAR
18; 20,30.

2 Cînd se
A — 16;

9 La Nord 
CĂRA —
• Contesa 
15,30: 19.
• Mina cu briliante : PROGRE
SUL — 15,30; 18; 20,30.
• Baltagul : FERENTARI — 15,30; 
18; 20,15.
• Război șl pace (seriile I șl n) : 
VITAN - 15: 19,30.

15,30;
aud clopotele : MUM
II; 20.

prin Nord-Vest : FI.A- 
15,30; 19.
Cosei : RAHOVA —

1

î
ț
i
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Luni la amiază a sosit în Capitală 
delegația Ministerului Educației Na
ționale din Cuba, condusă de Ruiz 
Aristides, reprezentant al ministru
lui, care, la invitația Ministerului În
vățământului, va face o vizită de stu
dii și documentare în țara noastră. 
Oaspeții cubanezi vor avea prilejul 
să cunoască instituții de învățămînt

Luni la amiază a părăsit Capitala, 
plecînd spre patrie, delegația Consi
liului unional al asociațiilor tehnico- 
științifice din U.R.S.S., condusă de 
N. N. Grițenko, vicepreședinte a) 
Consiliului, care, la invitația Con
siliului Național al Inginerilor și 
Tehnicienilor, a făcut o vizită în 
țara noastră. Din delegație au făcut 
parte L. M. Djanpoladian, adjunct al 
ministrului industriei alimentare 
din R.S.S. Armeană, și K. G. Ti- 
tovici, inginer-șef a! Fabricii de 
tricotaje „Dzerjinski" din orașul 
Ivanteevka, regiunea Moscova. De
legația a vizitat întreprinderi indus
triale și obiective de interes turistic 
și a avut convorbiri la C.N.I.T. 
Discuțiile și schimburile de opinii 
care au avut loc cu acest prilej au 
scos în evidență noi posibilități pen
tru dezvoltarea cooperării dintre cele 
două organizații inginerești

A fost marcată data 
începerii pregătirilor 
echipei naționale de 
fotbal în vederea tur
neului final al cam
pionatului mondial 
care se va desfășura 
anul viitor în Me
xic. Componenții lo
tului reprezentativ se 
află reuniți la Bucu
rești și, în aceste 
zile, sînt supuși u- 
nui riguros control 
medical, urmînd ca a- 
poi să facă ceea ce se 
cheamă pregătire fizi
că de bază. Printre ve
chii componenți se 
află și „noi veniți", ca 
Dumitru, Neagu (am
bii de la Rapid), Popa 
Iulică (Universitatea 
Craiova), Both (din lo
tul de tinelet).

In perioada care s-a 
scurs de la 16 noiem
brie, conducerea teh
nică a echipei naționa
le, consultîndu-se cu 
specialiștii, a alcătuit 
un plan de pregătire 
pe care l-a supus, suc
cesiv, discuției Co
legiului central al 
antrenorilor, Birou
lui F.R.F., , Birou
lui C.N.E.F.S. Aparent, 
toate lucrurile sînt în 
regulă. în fapt, însă, 
situația cere să fie 
privită cu mai multă 
atenție. Și nu numai 
atît !

Ultimele date oe 
care le avem ne îndri
tuiesc să tragem un 
semnal de alarmă in

ceea ce privește serio
zitatea cu care este 
tratată pregătirea lo
tului ’ reprezentativ. 
Toate discuțiile care 
au avut loc pe aceas
tă temă, indiferent de 
nivel, s-au desfășurat 
în Recunoștință de 
cauză asupra unuia 
dintre cele mai impor
tante obiective: calen
darul competițional al 
pregătirilor, așa-zisul 
„turneu de iarnă". 
Cîte meciuri se vor 
juca ? Unde și cu 
cine ? Cît de utile vor 
fi aceste jocuri pen
tru ceea ce ne inte
resează cu deosebire ? 
în ce măsură se înca
drează ele în planul 
general de pregătire ? 
Iată cîteva întrebări 
esențiale cărora nu li 
s-a putut da un răs
puns valabil, în timpul 
discutării planului de 
pregătire, pentru sim
plul motiv că nimeni 
nu știe exact cum se 
va desfășura acest 
turneu. Inițial s-a vor
bit despre un tur(neu 
combinat Africa-Ame
rica de Sud, care să 
înceapă la 4 ianuarie 
și să se încheie în pri
mele zile ale lunii fe
bruarie. Acum, în a- 
cest „turneu fantomă" 
— „după ultimele știri 
primite" — nu se va 
mai include Africa. 
Se vorbește despre 
două jocuri în Mexic, 
apoi o pauză și două

jocuri în Brazilia... 
etc... etc... dar pleca
rea va fi în jurul da
tei de 11 ianuarie. Și 
altele, și altele...

Discutînd la F.R.F. 
toate aceste lucruri și, 
tn special, schimbarea 
de la o zi la alta a da
telor turneului. ni 
s-au adus argumente 
destul de șubrede pen
tru justificarea situa
ției. Pentru că lucru
rile, în fond, nu se re
duc la realizarea sau 
nerealizarea între a- 
numite limite propuse 
a unui turneu, ci este 
pusă sub semnul între
bării desfășurarea lo
gică, normală a între
gului program de pre
gătire. Asigurările 
care sînt date, din a- 
cest punot de vedere 
(totul va decurge nor
mai), încep să-și piar
dă din greutate dacă 
chiar primul punct din 
program nu se înde
plinește în mod co- 
resDUnzător.

Participarea echipei 
noastre naționale la a- 
cest turneu, ca și la 
„Mexico ’70", nu este o 
chestiune de ordin tu
ristic și, judecind lu
crurile prin compara
ție cu ceea ce fac alte 
formații calificate 
pentru turneul final 
C.M., faptele ne apar 
cu atît mai grave, ce- 
rînd o rezolvare grab
nică.
Valentin PAUNESCU

• Cu prilejul tragerii la sorți a 
sferturilor de finală din cadrul „Cu
pei campionilor europeni" la handbal 
(masculin), care a avut loc la Kăln, 
s-a stabilit ca echipa Steaua Bucu
rești să întîlnească formația Honved 
Budapesta. Celelalte partide : Dyna
mo Berlin—Grashoppers Ziirich; F.C. 
Barcelona—Steaua Roșie Belgrad șl 
V.F.L. Gummersbach—Trud Mosco
va. Aceste întîlniri se vor disputa 
după campionatul mondial de hand
bal din Franța.

e Selecționata de hochei pe gheața 
a U.R.S.S., campioană mondială, și-a 
continuat turneul în Canada, jucînd 
la Victoria în compania reprezenta
tivei țării. Hocheiștii canadieni au 
terminat învingători cu scorul de 5—1 
(2—0, 1—0, 2—1).

o Tradiționalul ciclo-cros de la 
Westerburg a fost dominat de frații 
de Vlaeminck (Belgia), care au ocu
pat primele două locuri. Erik, care 
deține titlul mondial la ciclo-cros, s-a 
impus în fața lui Roger, fiind crono
metrat pe 19,5 km cu timpul de 45’57”. 
Pe locul trei s-a clasat vest-germa- 
nul Wolfshohl, urmat de olandezul 
Harings.
• La Praga a avut loc al doilea 

meci (amical) de baschet dintre echi
pele masculine ale Cehoslovaciei și 
Franței. Cehoslovacii au obținut vic
toria cu scorul de 95—75 (34—38).

• Echipa masculină de handbal 
G.R.K. Zagreb, aflată în turneu în 
R.F.G., a jucat la Bad Hersfeld cu 
T. V. Hersfeld. Iugoslavii au învins 
cu scorul de 38—11 (22—7).

• AI 14-lea „Ballon d*or", trofeul 
pe căre revista „France Football" îl 
atribuie anual celui mai bun fotba
list european, a revenit italianului 
Gianni Rivera, căpitanul echipei 
A.C. Milan, cîștigătoarea „Cupei 
campionilor europeni" și a „Cupei 
intercontinentale" pe anul 1869. In 
urma anchetei întreprinse în rînduj 
cronicarilor de fotbal din 26 de țări 
europene, Gianni Rivera a obținut 
83 de puncte, fiind urmat în clasa
ment ele compatriotul său Luigi Riva 
(79 puncte) și de vest-germanul 
Gert Muller (38 puncte).

La cinematograful „Republica" din 
Capitală a avut loc luni seara pre
miera filmului „Prieteni fără grai", 
coproducție româno-canadiană, rea
lizată în regia lui Paul Fritz Nemeth 
— Canada — și Gheorghe Turcu — 
România, după un scenariu de' Paul 
Fritz Nemeth și Nicolae Crișan. 
Printre interpreții filmului se află 
Tony Kramreither, Dorin _Dron, 
Draga Olteanu, Gheorghe Gîmă, E- 
lena Sereda, Charles Eisenmann, Er

Ieri in (ară : vremea a continuat
Cerul s-a menținut 

S-au semnalat ninsori lo- 
țării și cu caracter

(Agerpres)

filmului
f v v „tara grai

nest Maftei, George Mihăiță, Dumi
tru Mircea, Melania Cîrje și alții, 
înainte de spectacol, regizorul Alecu 
Croitoru a prezentat asistenței pe 
principalii realizatori și inteepreți ai 
filmului. în completare a fost pre
zentat filmul documentar de scurt 
metraj „Porțile luminii", producție 
a studioului cinematografic „Al. Sa- 
hîa“.

(Agerpres)

Televizorul

r- - - - - - - - - - - - - - -
j TRAGERI j
} SPECIALE j
j LA PRONOEXPRES j 
j Șl LOTO }

Administrația de Stat Loto- 
i Pronosport organizează cu i 
i ocazia Revelionului trageri i 
? speciale la Pronoexpres în 1 
i ziua de 1 ianuarie 1970 'și a 
i doua zi, la Loto. Premiile tra- i 
’ gerii speciale Pronoexpres ’ 
) constau în excursii în Mexic, ) 
I la turneul final al campiona- 1 
’ telor mondiale de fotbal, 
) „Turul Austriei", vizitarea o- j 
I rașelor Belgrad—Budapesta— i 
/ Sofia și numeroase premii 1 
I în bani. La Loto putefi primi 1 
i ca premiu o excursie în Japo- l 
J nia, Italia, Bulgaria sau un i 
1 autoturism „Dacia 1 300", „Da- I 

cia 1 100", „Moskvici 408" cu
i 4 faruri și radio + 500 lei, t 
’ .,Skoda 1 000 B.M." + 5 610 lei, ’ 
I „Trabant 601" și premii în l 
( numerar.

PENTRU SPORTUL
DUMNEAVOASTRĂ PREFERAT

Foto : M. Cioc

Schiul „Campion", ce se gă
sește în aceste zile în magazinele 
de desfacere a articolelor spor
tive din Capitală și în alte uni
tăți din țară, este o creație a 
meșterilor de la C.P.L.-Reghin. 
Maiștri și tehnicieni cu o înaltă 
calificare și o bogată experiență 
creează din cele mai valoroase 
esențe de lemn, o cuprinzătoare 
gamă de materiale și articole 
sportive, a căror bună reputație 
a trecut de mult granițele țării. 
Recent de aici, de la Reghin, au 
fost expediate pe adresa unor be
neficiari de peste hotare noi ar
ticole destinate practicării spor
turilor de iarnă, între care și 
schiuri din lemn de hicori com
binat cu fibre din sticlă.

La ultimele contractări pentru 
fondul pieței pe anul 1970 au 
fost prezentate și schiuri „Să
geata zăpezii” cu talpă din lemn 
de hicori, „Razant", „Alp Ștart". 
cu fibre din sticlă și metal, pre
cum și schiuri „Turist-pionier" 
bețe din țevi de oțel și din ham-

%
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bus.

Japonia în toiul unei campanii 
electorale „yltra-condensafe"

„Miraj-2 //

să se răcească, 
acoperit, 
cale în vestul 
izolat în Oltenia și Muntenia. Vîn- 
tul a slăbit în intensitate în Moldova 
și Dobrogea și a suflat în generai 
slab în rest La ora 14 temperatura 
aerului oscila între minus 13 grade 
la Avrămeni și Rădăuți și minus 1 
grad Ia Bistrița, Sovata și Apa Nea
gră. în București : vremea s-a men
ținut rece, cu cerul acoperit. Vî.ntul a 
suflat slab. Temperatura maximă a 
fost de minus 4 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
24, 25 și 26 decembrie. Tn tară :
vremea se menține friguroasă și cu 
nopți geroase la începutul interva
lului, apoi se va încălzi ușor și trep
tat începînd din vestul țării. Cerul va 
fi variabil. Vor' cădea precipitații lo
cale, la început sub formă de nin
soare, apoi sub formă de lapoviță și 
ploaie. Vînt potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între minus 
15 și minus 5 grade, local mai ridi
cate la sfîrșitui intervalului, iar ma
ximele între minus 8 și plus 2 grade. 
Ceață locală. în București : vremea 
se menține friguroasă, cu nopți ge
roase, mai ales la începutul interva
lului Ceru) va fi schimbător Nin
soare slabă Vînt potrivit. Tempera
tura în creștere ușoară la sfîrșitui 
intervalului. Ceață

De la Fabrica chimică din Mărășești

în gama produselor cu o 
largă utilizare, pe care Fa
brica chimică din Mărășești le 
pune Ia dispoziția celor intere
sați — în urma unor comenzi 
ferme — se includ lacurile și 
vopselele pe bază de ulei și 
de rășini sintetice : „Velux" 
— email pentru biciclete ; 
„Termolux" —- email pentru 
calorifere. Materialele pelicu- 
logene, cunoscute în general 
sub denumirea de lacuri și 
vopsele, reprezintă un mijloc 
universal recunoscut de pro
tecție și înfrumusețare a con-

strucțillor, contribuie efectiv la 
îmbunătățirea condițiilor de 
exploatare a acestora și la 
realizarea unui aspect estetic.

La Fabrica chimică din Mă- 
rășesti se produc, de aseme
nea, clei și grăsime de oase 
și de piele ; spumogen — li
chid și praf: cărbune animal 
tehnic ; mangal de oase ; făină 
de oase caicinate ; fosfat tri- 
calcic alimentar. De aici se li
vrează comerțului și praful 
„Alba-menaj" — pentru curăți
rea veselei, tacîmurilor și al
tor obiecte de uz casnic

Micul ecran al noului televizor 
„Miraj-2" oferă imagini perfecte, 
sunete clare.

„Miraj-2“ este un receptor de 
televiziune multicanal, de tip 
superheterodină, echipat cu un 
tub cinescop autoprotejat cu dia
gonala de 59 cm și unghiul de 
reflexie de 110°. Are un difuzor 
permanent dinamic de 3 W/75
Ohmi, 14 tuburi electronice + 2 
tranzistori, 7 diode semiconduc
toare. Menține acordul fin la tre
cerea de la un canal la altul și 
oferă posibilitatea adaptării dispo
zitivului de comandă la distanță.

Costă 4335 lei. Se vinde și cu 
plata în 12—18 rate lunare.

(Urmare din pag. I)

it

Sortimentul nou de stofe. 
pentru sezonul de iama al 
întreprinderii „Libertatea" din 
Sibiu constituie un bogat e- 
vantai de țesături fine numai 
din lină sau țesături suprae- 
lastice, în amestec cu alte fi
bre, în coloritul clasic și mo
dern. Stofele sibiene sînt des
tinate confecțiilor pentru băr
bați, femei și adolescenți. în
treprinderea, cu o veche șl 
prețioasă experiență, dotată 

războaie automate de te- 
lînă, realizează stofe fine, 
calitate, într-o bogată ga- 
de culori, rezistente, cu un 

coeficient scăzui de șifona- 
bilitate și de contracție. Iată 
motivul pentru care stofele 
cu emblema „Libertatea" de 
la Sibiu sînt mult solicitate în 
tară si peste hotare

tant în adoptarea deciziei. Observatorii 
politici niponi sînt quasi-unanimi în 
aprecierea că P.L.D. încearcă să obți
nă „un vot de încredere", prin fructi
ficarea grăbită, s-ar putea spune „la 
cald", a rezultatului convorbirilor din 
noiembrie în legătură cu promisiunea 
Washingtonului de a retroceda Oki
nawa în 1972.

Pentru japonezi problema Okinawei 
are proporțiile unei probleme națio
nale de prim ordin, prin implicațiile "ei 
politice și militare, de ea fiind legale 
atît viitorul alianței militare cu S.U.A., 
cît și numeroase alte aspecte ale dez
voltării politice a Japoniei. De altfel, 
această problemă figurează ca princi
pal punct în programele politice ale 
tuturor partidelor, evident însă cu di
ferențele respective în aprecierea mo
dalităților și a termenelor de retroce
dare.

Liberal-democrații privesc acordul de 
retrocedare a Okinawei ca pe cea mai 
importantă realizare a lor de la război 
încoace, în timp ce partidele aflate în 
opoziție exprimă rezerve serioase, asu
pra acordului intervenit la Washington. 
In ce condiții va fi retrocedată Oki
nawa ? Vor păstra S.U.A. dreptul de 
a folosi bazele militare și, ceea ce 
este mai important, vor continua să 
depoziteze aici arme nucleare? Aceasta 
este esența problemei retrocedării. Nu 
poate fi ignorat faptul că, oficial sau 
neoficial, Statele Unite atribuie în ulti
mul timp Japoniei un rol deosebit, tot 
mai important, în întreaga evoluție a 
strategiei politico-militare a Extremu
lui Orient. Numeroase opinii apărute 
în presa japoneză lasă să se înțeleagă 
că forțele piogresiste din țară se tem 
ca nu cumva Japonia, inclusiv Oki
nawa „retrocedată", să fie transfor
mată în principalul punct de sprijin 
al acestei strategii americane în Ex
tremul Orient, așa cum nu o dată a 
avertizat Partidul Comunist din Ja
ponia. Comunicatul comun semnat la 
Washington, în ciuda ambiguității 
sale, pare destul de explicit la acest 
capitol : Statele Unite vor putea dis

pune în continuare de bazele din Oki
nawa și după retrocedare, în cazul 
cînd „interesele din regiune" vor 
cere acest lucru. De aceea, comuniștii 
și socialiștii cer retrocedarea imediată 
și fără nici un fel de baze militare 
a insulei.

Dincolo de problema Okinawei sa 
ridică în realitate problema mai lar
gă a securității țării. în această ches
tiune se înfruntă două poziții dis
tincte : pe de o parte, P.L.D., care 
se pronunță pentru menținerea siste
mului actual de securitate a țării, ba
zat pe alianța militară cu S.U.A., și, 
pe de altă parte, cea a partidelor de 
opoziție care cer abolirea tratatului de 
securitate, renunțarea la tendința de 
refacere a forțelor armate japoneze, 
precum și asigurarea neutralității țării. 
In acest sens, programul prezentat de 
Partidul Comunist din Japonia se 
pronunță pentru abrogarea tratatului 
de securitate japono-ameriean, pentru 
o reformă democratică a Dietei și 
formarea unui guvern de coaliție a 
tuturor forțelor democratice din Ja
ponia, care să acționeze în vederea 
retrocedării necondiționate a Oki
nawei, pentru neutralitate, încheierea 
unui tratat de pace cu U.R.S.S. și 
restabilirea relațiilor diplomatice cu 
R.P. Chineză.

în afara problemelor strîns legate 
între ele ale securității și Okinawei — 
în permanență la ordinea zilei — plat
formele partidelor acordă de data a- 
ceasta o însemnătate sporită și pro
blemelor interne, între care cele mai 
importante sînt creșterea accentuată, 
în spirală, a prețurilor, situația din a- 
gricultură, lipsa de locuințe, neliniș
tea din universități și în general din 
rîndurile tineretului, problemele tra
ficului extrem de aglomerat și ale 
poluării atmosferei din zona orașeloi 
industriale — probleme care în Ja
ponia prezintă o extraordinară ascu
țime. Trebuie consemnat că este pen
tru prima oară cînd într-o asemenea 
campanie se acordă o însemnătate 
deosebită situației din agricultură. 
Sistemul de achiziționare și distri
buire a producției de orez s-a dovedit

nesatisfăcător pentru masa con
sumatorilor. Țărănimea însăși, deși 
beneficiază de unele avantaje la vîn- 
zarea producției de orez, a început 
să-și manifeste nemulțumirea față do 
încălcarea intereselor ei în cadrul 
schimburilor comerciale cu Statele 
Unite. Concesiile în favoarea parte
nerilor americani la importurile de ci
trice, de pildă, au stârnit protestele 
fermierilor din sudul țării, ceea ce 
amenință anumite baze electorale 
tradiționale ale P.L.D. la sate. De 
aceea campania reliefează o tendință 
de dispersare a electoratului provenit 
din agricultură, de reorientare a lui 
către alte partide.

In ansamblu, lupta se dă nu numai 
între opoziție și Partidul liberal-de
mocrat de guvemămînt, dar și în
tre cele patru partide ale opo
ziției. O înfruntare serioasă, e 
drept mai ascunsă, are Ioc șî întro 
cele 12 fracțiuni ale P.L.D. pentru a 
influența victoria unui candidat sau 
a altuia. Și nu se face un secret din 
faptul că, în ultimă instanță, foarte 
multe depind de resursele financiara 
ale partidelor sau candidaților respec
tivi. Din acest punct de vedere P.L.D. 
— și în cadrul său fracțiunile cele 
mai puternice, care alcătuiesc cu
rentul principal al partidului — sînt 
și cele mai avantajate. De aceea, nu
meroși observatori apreciază că inte
resul alegătorilor (determinat în spe
cial de problematica externă) este di
minuat de faptul că nu se așteaptă 
schimbări esențiale în orientarea vii
toare a P.L.D., a cărui victorie pare 
asigurată — deși diversele prognoza, 
anchete și sondaje de opinie de aici 
indică o oarecare micșorare a numă
rului global de voturi în favoarea »- 
cestuia, precum și o creștere a corpu
lui electoral ce votează pentru Parti
dul Comunist din Japonia, a cărui 
popularitate a înregistrat serioase 
progrese în ultimul timp.

Dai schimbările — în plus sau ta 
minus — privind coeficientul de vo
turi nu implică, automat, și schimbări 
în repartiția mandatelor.»

I
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viața internațională
BRUXELLES

PIAȚA COMUNĂ 
AGRICOLĂ 

după o etapă- 
maraton 

de negocieri
BRUXELLES 22 (Agerpres). — 

După mai bine de 50 de ore de 
negocieri, la capătul unei săptă- 
mîni de ședințe-maraton, ca urma
re a apropierii scadenței de 31 
decembrie, cînd Piața comună ur
mează să-și încheie faza de defi
nitivare, cele șase țări membre au 
ajuns la un acord asupra siste
mului definitiv de susținere finan
ciară a „Europei verzi".

într-o declarație făcută, presei, 
ministrul de finanțe al Franței, 
Giscard d’Estaing, a apreciat că 
acordul de la Bruxelles „este des
tul de echilibrat’, dar că pentru 
realizarea lui țara sa ă făcut sa
crificii. Ea a fost nevoită să accep
te o creștere „destul de serioasă’ 
a contribuțiilor sale la F.E.O.G.A. 
(Fondul european pentru orientare 
și garanție agricolă).

După unii observatori, realiza
rea compromisului de la Bruxelles 
ar constitui un pas politic impor
tant în direcția creării unul buget 
comunitar autonom. Din acest bu
get vor fi acoperite pe viitor nu 
numai cheltuielile agricole, ci și 
cheltuielile efectuate în cadrul 
Euratomului, precum și cele desti
nate funcționării organismelor co
munitare.

ÎNCHEIEREA CONVORBIRILOR 
PRELIMINARE DE LA HELSINKI 

Comunicat comun sovieto-american
HELSINKI 22 (Agerpres). - In

tr-un comunicat comun dat publici
tății la Helsinki, transmis de TASS, 
se arată că in conformitate cu înțele
gerea realizată între guvernele Uniu
nii Sovietice și Statelor Unite ale A- 
mericii de a începe convorbiri referi
toare la limitarea cursei înarmărilor 
strategice, în perioada 17 noiembrie — 
22 decembrie 1969, la Helsinki a avut 
loc întîlnirea delegațiilor U.R.S.S. și 
S.U.A., care au dus convorbiri preli
minare cu privire la această chestiu
ne. Delegația Uniunii Sovietice a 
fost condusă de V. S. Semionov, loc
țiitor al ministrului afacerilor ex
terne, iar cea a S.U.A. de G. Smith, 
directorul Agenției pentru dezarmare 
și control asupra armamentelor

Schimbul preliminar de păreri re
feritor la limitarea înarmărilor stra
tegice a fost util pentru ambele 
părți, se relevă în comunicat.

Ca urmare a acestui schimb, păr
țile au avut posibilitatea să-și cu
noască mai bine punctele de vedere 
respective în problemele examinate. 
S-a ajuns la o înțelegere reciprocă 
într-o serie de probleme care vor 
constitui obiectul viitorului schimb

de păreri sovieto-american.
S-a căzut, de asemenea, de acord 

ca convorbirile dintre delegațiile 
U.R.S.S. și S.U.A. să fie reluate la 
16 aprilie 1970, la Viena, iar mai 
tîrziu din nou la Helsinki.

★
Luînd cuvîntul la ceremonia de 

încheiere a convorbirilor prelimina
re, G. Smith a arătat că delegația 
americană s-a străduit să-și expună 
punctul de vedere general asupra 
problemei limitării cursei înarmă
rilor strategice și a luat cunoștință 
cu satisfacție de poziția părții sovie
tice. Din încheierea unui acord între 
S.U.A. și U.R.S.S. în această pro
blemă vor avea de cîștigat nu numai 
cele două țări, dar și lumea întrea
gă, a spus el.

V. Semionov a arătat că Uniunea 
Sovietică își dă perfect seama de 
faptul că limitarea cursei înarmări
lor strategice ar corespunde intere
selor vitale ale popoarelor sovietic 
și american, ale tuturor popoarelor 
lumii. Pornind de la această idee, 
U.R.S.S. tinde, la viitoarele tratati
ve, spre realizarea unei înțelegeri 
reciproc acceptabile în problema 
discutată.

HANOI

MITING CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 
ARMATEI POPULARE VIETNAMEZE

HANOI 22 (Agerpres). — La Ha
noi a avut loc un miting festiv con
sacrat celei de-a 25-a aniversări a 
Armatei Populare Vietnameze și îm
plinirii a 23 de ani de Ia începerea 
războiului de rezistență a poporului 
vietnamez împotriva colonialiștilor 
francezi

Deschizîfcd mitingul. Fam Van

0IHANT DESPRE UNELE PROBLEME INTERNATIONALE ACTUA1E
NEW YORK 22 (Agerpres). - Se

cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a ținut luni o conferință de presă 
în care s-a ocupat de unele probleme 
internaționale curente. Referindu-se 
la eforturile întreprinse, în cadrul 
O.N.U., pentru găsirea unei soluții 
politice a conflictului din Orientul 
Apropiat, U Thant a spus ; „Am im
presia că cei patru membri perma- 
nenți ai Consiliului de Securitate vor 
realiza un acord substanțial, înainte 
de sfîrșitul lunii ianuarie, pentru a 
formula directivele ce i-ar permite 
lui Gunnar Jarring să-și reia în 
mod efectiv misiunea".

In ce privește evoluția conflictu
lui vietnamez, el a exprimat părerea 
că un progres important spre o re
glementare a conflictului ar putea fi

realizat prin instaurarea în Vietna
mul de sud a „unui guvern național 
larg reprezentativ care să se bucure 
de încrederea și sprijinul majorității 
fracțiunilor sud-vietnameze"

U Thant a declarat, totodată, că 
„în lumina îmbunătățirii climatului 
politic, îndeosebi în Europa, și în 
primul, rînd între țările din Est și 
Vest" el este mai încrezător în ce 
privește perspectivele păcii în 1970. 
El a salutat „semnele de destindere" 
care se manifestă între R. F. a Ger
maniei și R. D. Germană și și-a ex
primat satisfacția pentru începerea 
tratativelor americano-sovietice con
sacrate limitării armelor strategice. 
Vorbitorul a apreciat că „liderii din 
Est și Vest au dorința sinceră de a 
începe o nouă eră de negocieri".

Dong, președintele Consiliului de 
Miniștri, a declarat că poporul viet
namez își exprimă hotărîrea fermă 
de a îndeplini porunca președintelui 
Ho Și Min de a lupta și învinge în 
războiul împotriva agresiunii S.U.A., 
pentru salvarea patriei, pînă la vic
toria deplină.

A luat apoi cuvîntul președintele 
R D Vietnam, Ton Duc Thang, 
care, în numele C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam și al 
guvernului R. D Vietnam, a adre
sat felicitări Armatei Populare Viet
nameze, tuturor forțelor armate ale 
țării pentru victoriile glorioase ob
ținute în cei 25 de ani, sub condu
cerea partidului. El a arătat că în 
prezent, cînd imperialiștii americani 
aplică tactica de prelungire a războ
iului, forțele armate ale țării trebuie 
să lupte pentru victoria deplină 
pentru- eliberarea Sudului, apărarea 
Nordului și unificarea patriei

Ministrul apărării al R D Viet
nam, Vo Nguyen Giap, a prezentat 
un raport privind lupta eroică dusă 
de Armata Populară Vietnameză. 
Forțele armate, împreună cu între
gul popor, a declarat el, exprimă 
mulțumiri sincere pentru sprijinul 
hotărît și marele ajutor prețios 
acordat de partidele, guvernele, po
poarele și armatele țărilor socialiste 
frățești. Totodată exprimă mulțu
miri sincere întregii omeniri pro
gresiste pentru sprijinirea cauzei 
revoluționare a poporului vietna
mez.

MOSCOVA

SOSIREA MINISTRULUI 
FORȚELOR ARMATE 

ALE ROMÂNIEI
MOSCOVA 22. — Coresponden

tul Agerpres, L. ,Duță, transmite : 
Luni a sosit la Moscova, pentru a 
lua parte la ședința Comitetului 
miniștrilor apărării din țările 
participante la Tratatul de la Var
șovia, ministrul forțelor armate ale 
Republicii Socialiste România, 
generalul-colonel Ion Ioniță.

La gara Kiev, din capitala so
vietică, el a fost întîmpinat de 
mareșalul Uniunii Sovietice M. V. 
Zaharov, prim-locțiitor al minis
trului apărării al U.R.S.S., șeful 
Marelui Stat Major, generalul de 
armată S. M. Ștemenko, șeful 
Statului Major al Comandamentu
lui forțelor armate unite ale ță
rilor participante la Tratatul de 
la Varșovia, de alți generali so
vietici.

în aceeași zi au început lucră
rile ședinței.

POZIȚIA 
IORDANIEI 
privind reglementarea 

situației din Orientul Apropiat
RABAT 22 (Agerpres). — Salah 

Abu Zeid, ministrul iordanian al in
formațiilor, a făcut luni o declarație 
unui corespondent al agenției France 
Presse, în care a arătat că Iordania 
și Republica Arabă Unită sînt favo
rabile unei reglementări pașnice a 
problemelor din Orientul Mijlociu. 
Nu vom refuza niciodată o șansă 
reală și sinceră de a ajunge la o re
glementare pașnică a situației din a- 
ceastă parte a lumii pe baza rezo
luției din 22 noiembrie 1967 a Con
siliului de Securitate — a subliniat 
el, menționînd că rezoluția Consi
liului de Securitate dă satisfacție 
părții adverse asupra a două puncte 
deosebit de importante — libertatea 
de navigație și frontiere sigure și re
cunoscute.

Sîntem gata să respectăm aceste 
puncte cu condiția ca Israelul, de 
partea sa, să îndeplinească cele 
două puncte importante pentru țăriie 
arabe — retragerea trupelor de pe te
ritoriile ocupate și reglementarea 
problemei refugiaților .palestinieni. 
„Dacă această problemă, a refugia
ților, ar fi reglementată, a încheiat 
ministrul iordanian, nu cred că toa
te chestiunile legate de mișcarea de 
rezistență ar mai exista".

k
WINTERTHUR 22 (Agerpres). - 

La tribunalul din Winterthur (Elve
ția) a luat sfîrșit procesul intentat 
membrilor grupului de comando pa
lestinian care, la 18 februarie 1969, 
a atacat cu focuri de armă un avion 
al companiei aeriene israeliene „El 
Al", pe aeroportul din Ziirich, rănind 
mortal pe unul dintre piloți. Curtea 
cu jurați i-a condamnat pe cei trei 
inculpați la cîte 12 ani închisoare.

RABAT: B
a

LUCRĂRILE b

CONFERINȚEI H
s

ARABE a
LA NIVEL ÎNALT "

RABAT 22. — Co
respondentul Agerpres, 
C. Benga, transmite: 
Luni au continuat lu
crările celei de-a 5-a 
conferințe arabe la ni
vel înalt. Intr-un scurt 
comunicat se arată că 
în ședințele de dumi
nică seara și luni par
ticipanta au dezbătut 
primul punct de pe or
dinea de zi: întărirea 
mișcării de rezistentă 
palestiniene și elibera
rea teritoriilor ocupate

Deși ședințele sînt 
secrete, în cercurile zia
ristice se afirmă că 
una din chestiunile care 
au provocat controverse 
în cursul dezbaterilor a 
fost aceea a relațiilor 
dintre Arabia Saudită șt 
Yemenul de sud. Potri
vit relatărilor agenției 
France Presse, la inter
vențiile șefului delega
ției Yemenului de sud,

care a cerut ca proble
ma conflictului dintre 
țara sa și Arabia Sau
dită să fie înscrisă pe 
ordinea de zi a reuniu
nii, regele Feisal a 
avertizat că dacă o ase
menea problemă va fi 
pusă în discuție, el va 
părăsi lucrările confe
rinței. Totuși s-a a- 
juns la o soluție de 
compromis în această 
problemă, creîndu-se in 
afara cadrului confe
rinței o comisie de con
ciliere pentru a solu
ționa conflictul de 
frontieră dintre cele 
două țări. Comisia este 
formată din reprezen
tanți ai Algeriei și 
Irakului. După cum 
precizează agenția 
France Presse, Arabia 
Saudită s-a declarat de 
acord cu crearea comi
siei și cu compo
nența sa.

STARE DE 
URGENȚĂ 

ÎN UGANDA

ÎNCHEIEREA SESIUNII
SEIMULUI R. P. POLONE

Mesajele schințibate "

Greva celor 5 000 muncitori 
suedezi de la minele de fier 
din Kiruna continuă. în foto
grafie t Demonstrație organizată 
de greviști în sprijinul reven
dicărilor economice. După cum 
se știe, minerii au început ac
țiunea lor revendicativă la * 9 
decembrie, în semn de protest 
împotriva măsurilor drastice de 
raționalizare preconizate de ad
ministrația minelor, precum și 
împotriva nesatisfacerii dolean
țelor lor la încheierea unui nou 
contract de muncă.

Hcordul pe termen lung între guvernul 
României și guvernul R. F. a Germuniei 
privind schimbul de mărfuri și lărgirea cooperării eco
nomice dintre cele două țări, precum și protocolul 
schimburilor comerciale pe anul 1970 a fost semnat luni 
la Bonn. în 1970, România va exporta în R. F. a 
Germaniei produse ale industriei constructoare de ma
șini (mașini-unelte, utilaje chimjce etc.), produse si
derurgice, electrotehnice, chimice, bunuri de larg con
sum, produse ale industriei lemnului. România va im
porta din R.F. a Germaniei mașini și instalații com
plete, produse siderurgice, electrotehnice, chimice, pro
duse de mecanică fină și optică etc.

Cu prilejul aniversării Republicii, Iuni 
s-a deschis la cinematograful „Iliuzion" din Moscova 
retrospectiva filmului românesc, manifestare care va dura 
zece zile. La festivitatea deschiderii au particip? v Vla
dimir Golovnia, vicepreședinte al Comitetului pentru 
cinematografie de pe lîngă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., cineaști și oameni de cultură sovietici, precum 
și un numeros public.

Consiliul de Securitate, întrunit în urma 
plîngerii Guineei în legătură cu acțiunile provocatoare 
ale trupelor portugheze în regiunile de graniță ale aces
tei țări, a adoptat o rezoluție care cere Portugaliei să 
se abțină în viitor de la atacuri armate împotriva teri
toriului guineez.

în cadrul Comisiei Dunării a avut loc în 
aceste zile la Budapesta o reuniune de experți în pro
bleme de navigație și radiocomunicație. Au participat 
reprezentanți ai țărilor membre ale Comisiei Dunării, 
printre care și o delegație din România, precum și repre
zentanți ai Ministerului Transporturilor din R. F. a 
Germaniei și ai Uniunii Internaționale de Telecomuni
cații de la Geneva.

agențiile 
de presa

KAMPALA 22 (Ager
pres). — întrunit în sesiune 
extraordinară, Parlamentul 
Ugandei a aprobat luni 
moțiunea prezentată de 
guvern în legătură cu insti
tuirea stării de urgență în 
țară, după tentativa de a- 
sasinare a președintelui 
Milton Obote.

între timp, calmul a fost 
restabilit în capitala Ugan
dei — Kampala — și în 
restul țării — relatează 
corespondenții agențiilor 
de presă. Restricțiile de 
circulație au fost ridi
cate, dar unități ale arma
tei și forțe polițienești 
continuă să patruleze pe 
străzile capitalei pentru a 
preveni izbucnirea unor

noi incidente. Postul de 
radio Kampala a anunțat 
că. în virtutea unei hotă- 
rîri a Ministerului de In
terne, toate armele de foc 
și munițiile deținute de 
particulari urmează să fie 
predate autorităților pînă 
la data de 31 decembrie.

Poliția a deschis o an
chetă în vederea descope
ririi autorilor recentului a- 
tentat, dar, pînă în pre
zent, rezultatele investiga
țiilor nu sînt concludente.

Ultimul buletin medical 
difuzat în capitala ugan- 
deză informează că starea 
sănătății președintelui Mil
ton Obote continuă să se 
amelioreze.

VARȘOVIA 22. - Corespondentul 
Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
După trei zile de dezbateri, în urma 
cărora au fost aprobate planul de 
dezvoltare economică a Poloniei și 
bugetul pe anul 1970, Seimul polonez 
și-a încheiat, la 22 decembrie, lu
crările sesiunii a Il-a a celei de-a 
5-a legislaturi.

Luînd cuvîntul în încheierea discu
țiilor, premierul Jozef Cyrankiewicz 
a subliniat principalele prevederi ale 
noului plan referindu-se pe larg 
la sarcinile care stau în fața diver
selor sectoare. Planul pe 1970. a a- 
rătat vorbitorul, corespunde necesi
tăților și posibilităților economiei na
ționale poloneze. Modificările propu
se în mecanismul de dezvoltare ge
nerală economică a țării au menirea 
să lichideze obstacolele care frînea- 
ză dezvoltarea economică. Noul plan 
va asigura echilibrul economic al ță
rii în cadrul dezvoltării intensive și 
selective a economiei naționale Re
ferindu-se la comerțul exterior, vor
bitorul a accentuat necesitatea dina

mizării exportului, îndeosebi în 
schimburile cu unele țări capitaliste, 
proces ce trebuie să se desfășoare în 
paralel cu dezvoltarea continuă a 
relațiilor comerciale cu țările socia
liste.

Premierul polonez a abordat, de a- 
semenea. o serie de aspecte legate de 
situația internațională și de politica 
externă a statului polonez. El a ex
primat, printre altele, dorința Polo
niei de a întări unitatea țărilor so
cialiste de a dezvolta și aprofunda 
colaborarea politică, economică, știin
țifică cu aceste țări.

Abordînd problema germană, vor
bitorul a arătat că guvernul său a 
răspuns notei R F a Germaniei din 
24 noiembrie In legătură cu începerea 
unor convorbiri politice polono-vest- 
germane. El a precizat că punctul de 
plecare pentru începerea procesului 
de normalizare a relațiilor dintre Po
lonia și R. F a Germaniei îl consti
tuie recunoașterea frontierei Oder- 
Neisse drept definitivă și inviola
bilă.

Plenara C. C. al P. C. Francez

între W. Ulbricht ■ 
si G. Heinemann @

GUVERNUL DOMINICAN
ÎN FAVOAREA 

REÎNTOARCERII ÎN ȚARĂ 
A LUI JUAN BOSCH

SANTO DOMINGO 
22 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Do
minicane. Joaquin Ba- 
laguer, a declarat că gu
vernul său ar primi fa
vorabil reîntoarcerea în 
țară a fostului președin
te Juan Bosch, aflat în 
exil la Paris. în ultima 
vreme, menționează a- 
genția Associated Press, 
citind surse neoficiale, 
s-au exercitat presiuni 
asupra guvernului pen
tru a permite revenirea 
în țară a fostului pre
ședinte. De altfel, o de
legație a Partidului re
voluționar dominican (al

cărui lider a fost Bosch) 
se află la Paris pentru 
a lua contact cu fostul 
președinte și a stabili 
data aproximativă a 
reîntoarcerii sale în Re
publica Dominicană.

Observatorii politici 
relevă că declarația 
președintelui dominican 
are o însemnătate deo
sebită. acum, cînd în 
Republica Dominicană 
se desfășoară o febrilă 
activitate preelectorală 
în vederea alegerilor 
prezidențiale ce urmea
ză să aibă loc în mai 
1970.

PARIS. 22 (Agerpres). — La Pa
ris a avut loc luni o plenară a C.C. 
al Partidului Comunist Francez la 
care au fost discutate problemele 
pregătirii Congresului a! XIX-lea al 
P.C.F., care va avea loc în luna fe
bruarie 1970. în rezoluția aprobată 
în unanimitate se menționează că 
dezbaterea largă a proiectului de 
teze pentru apropiatul congres a- 
testă că comuniștii sprijină cu fer
mitate politica partidului comunist. 
Pregătindu-se în vederea celui de-al 
XIX-lea Congres, se arată în rezo
luție, comuniștii francezi vor de
pune noi eforturi în vederea asigu
rării succesului luptei oamenilor 
muncii pentru satisfacerea revendi
cărilor sociale, pentru democrație, 
independență națională și pace.

Avînd în vedere starea sănătății 
secretarului general al P.C.F., Waldek 
Rochet, care a suportat recent două 
intervenții chirurgicale, C.C. al 
P.C.F. a adoptat hotărîrea ca rapor
tul „Lupta împotriva puterii mono
polurilor. pentru unirea forțelor 
muncitorești și democratice, pentru 
democrație înaintată și socialism" să 
fie prezentat la congres de Georges 
Marchais. membru al Biroului Poli

tic al P.C.F. Raportul „Discutarea și 
adoptarea tezelor partidului" va fi 
prezentat la congres de E. Fajon, 
membru al Biroului Politic al P.C.F.

PLENARA
C. C. AL P. C.
DIN CHILE

SANTIAGO DE CHILE 22 (Ager
pres). — Plenara C.C. al Partidului 
Comunist din Chile, care și-a încheiat 
lucrările la Santiago de Chile, a exa
minat sarcinile partidului în legătu
ră cu alegerile prezidențiale din 1970. 
Potrivit comunicatului publicat de 
organul partidului „El Siglo“, parti 
cipanții la plenară au subliniat nece
sitatea de a continua lupta pentru n- 
nitatea forțelor populare și de a pro
mova un candidat unic al acestor for
te pentru alegerile de anul viitor.

BERLIN 22 (Agerpres). — Agen
ția A.D.N. a dat publicității textul 
mesajelor schimbate între Walter 
Ulbricht. președintele Consiliului de 
Stat al R D. Germane, și Gustav 
Heinemann, președintele R. F. a Ger
maniei.

Walter Ulbricht, după ce subliniază 
în mesajul său că pornește de la do
rința de a contribui la asigurarea pă
cii în Europa și de a face posibilă 
stabilirea de relații egale în drepturi 
între R.D.G. și R.F.G., conform prin
cipiilor coexistenței pașnice, arată că 
□ conviețuire pașnică și crearea unor 
raporturi de bună vecinătate între 
cele două state germane fac necesar 
ca relațiile lor să fie întemeiate pe 
normele dreptului internațional. A- 
cest lucru, se arată în scrisoare, nu 
poate fi decît în folosul slăbirii în
cordării în centrul Europei, pentru 
care R.D.G. și R.F.G. poartă o răs
pundere deosebit de mare în fața pro
priilor lor cetățeni și în fața popoare
lor Europei.

O dată cu mesajul către G Heine
mann. W Ulbricht a trimis proiectul 
unui „tratat cu privire la stabilirea 
de relații egale în drepturi între 
R.D.G și R.F.G.". aprobat de Con
siliul de Stat al R.D.G.

In proiectul de tratat se spune t 
„înaltele părți semnatare sînt de a- 
cord să stabilească relații normale, 
egale in drepturi, libere de orice 
discriminare între R.D.G și R.F.G., 
pe baza principiilor și normelor 
dreptului internațional. Relațiile lor 
reciproce se bazează, în special, pe 
principiile egalității suverane, inte
grității teritoriale și intangibilității 
frontierelor de stat, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc Cele două părți recunosc re
ciproc situația lor teritorială actuală 
în cadru] frontierelor existente și 
inviolabilitatea acestora : recunosc 
frontierele create în Europa după 
cel de-al doilea război mondial. în 
special frontiera dintre R.D.G. și 
R.F.G și frontiera de pe Oder și 
Neisse dintre R.D.G. și R.P Po
lonă, se angajează să renunțe la a- 
menințarea cu forța și la folosirea 
forței în relațiile reciproce și să so
luționeze toate problemele litigioase 
pe cale pașnică și 'cu mijloace, paș
nice" Ambele părți — se spune In

proiect — se angajează să renunțe la 
toate măsurile care reprezintă o dis
criminare a partenerului de tratat, 
să anuleze fără întîrziere legile și 
alte acte normative care contravin 
acestui tratat Totodată. în proiect 
se arată că R.D.G și R.F.G. re
nunță să obțină și să dispună de 
arme nucleare, se angajează să mi
liteze pentru tratative de dezarmare. 
Pe pămîntui celor două state ger
mane nu trebuie să fie produse, sta
ționate și stocate arme cbimice și 
nici biologice.

In proiectul de tratat propus de 
R.D.G. se arată că R.D.G. și R.F.G 
stabilesc relații diplomatice, fiind re
prezentate reciproc în capitalele Ber
lin și Bonn de ambasade care se 
bucură de toate imunitățile și privi
legiile. De asemenea, se arată că 
R.D.G. și R.F.G. se angajează să res
pecte statutul Berlinului occidental 
ca unitate politică de sine stătătoare 
și să-și reglementeze în mod cores
punzător relațiile cu Berlinul occi
dental

Proiectul de tratat prevede, totoda
tă, ca R.D.G și R.F.G să prezinte 
neîntirziat cererea de primire în 
O.N.U ca membri cu drepturi de
pline

Tratatul ar urma să fie încheiat
pentru o perioadă de zece ani

Walter Ulbricht l-a însărcinat pe 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.D.G.. Willi Stoph. și pe ministru) 
afacerilor externe. Otto Winzer. să 
ducă tratative și să semneze tratatul 
Se propune ca tratativele să înceapă 
în ianuarie 1970

în răspunsul său. Gustav Heine
mann se declară de acord că R.F.G. 
și R.D.G poartă o mare răspundere 
pentru realizarea destinderii în Eu
ropa, arată că împreună cu guvernul 
federal se simte obligat în ceea ce 
privește asigurarea păcii, destinderea 
și colaborarea și salută propunerea 
de a se începe tratative între cele 
două state germane

Corespunzător prevederilor Consti
tuției R.F.G., G. Heinemann a remis 
guvernului federal mesajul adresai 
de Walter Ulbricht. Sarcina de a exa
mina propunerile făcute și de a lua 
atitudine cît mai urgent, avînd în ve
dere importanța problemei, revine 
guvernului federal.

Cei I 200 000 de metalurgici din in
dustria particulară italiană au obținut o 
importantă victorie, duPa trei Iuni de lupta- 
între sindicate și Confindustria (organizația patronatului) 
s-a ajuns la un acord privind sporirea salariilor, reducerea 
programului de lucru, drepturi sindicale mai largi la 
locul de muncă, egalitate de tratament între muncitori 
și funcționari în cazurile de boală și accidente etc. Cei 
1500 000 de salariați din agricultură continuă lupta 
pentru reînnoirea contractului de muncă.

Polonia va achiziționa din Franța pe 
bază de credite pe termen lung licențe și 
instalații pentru industria electronică, industria construc
toare de mașini și metalurgie, conform unui acord sem
nat la Varșovia. Creditul acordat Poloniei, precizează 
agenția P.A.P., va fi amortizat prin livrări de mașini 
și utilaje, iar începînd din anul 1975, prin livrări de 
cupru.

Un decret privind amnistierea deținu- 
ților politici în Bolivia a fost emis de președintele 
bolivian, Alfredo Ovando Candia.

Protocolul privind schimburile comer
ciale între Uniunea Sovietică și India pe 
anul 1970 a fost semnat la Delhi. Volumul comer
țului între cele două țări se va ridica în cursul anului 
viitor la aproximativ trei miliarde de rupii, anunță 
agenția TASS.

Marocul și Siria au hotărît să restabi
lească relațiile diplomatice și să procedeze 
la un schimb de ambasadori, anunță un comunicat ofi
cial marocan, dat publicității Ia Rabat, citat de agenția 
M.E.N. Potrivit agenției France Presse, hotărîrea a fost 
confirmată și în cercurile oficiale siriene. Relațiile diplo
matice între cele două țări au fost rupte în 1965.

în urna manifestațiilor de protest îm
potriva unei escadre de cinci nave de 
război ale flotei a Vl-a americane oare au 
avut loc în portul Izmir (Turcia), peste 100 de per
soane au fost arestate. Demonstrațiile au început acum 
patru zile, cînd populația a încercat să împiedice debar
carea marinarilor americani și desfășurarea diverselor 
ceremonii. Cele cinci nave americane au părăsit luni 
portul Izmir, îndreptîndu-se spre Malta.

Un acord de încetare a focului la fron
tiera indo-pakistaneză, în regiunea Bengalu
lui occidental, a intervenit duminică după 20 de ore de 
tir sporadic, informează agenția France Presse, citind 
surse de pe lîngă cartierul general al forțelor de secu
ritate a frontierelor din Calcutta. Reprezentanții Indiei 
și Pakistanului urmează să se întîlnească azi pentru a 
examina situația de la frontiera dintre cele două țări.
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