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La 24 decembrie 1969, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a primit pe Kang Iăng 
Săp, care și-a prezentat scrisorile 
de acreditare in calitate de am

basador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Populare De
mocrate Coreene în Republica So
cialistă România.

(Cuvîntăriîe rostite, în pag. 
a V-a).
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JUDEȚELE
iși anunța

rodul muncii
din acest an

Oamenii muncii din întreprinderile industriale 
MAQAMIIPFQ ale iu<letului Maramureș au realizat cu 10 zile 
IVIniVnlVIUlity înainte de termen planul anual de producție.

Anunțînd acest succes, Comitetul județean 
Maramureș al P.C.R. a adresat o telegramă Comitetului Central al 
partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se arată că uni
tățile economice din județ vor da patriei în acest an produse peste 
plan în valoare de 175 milioane lei, întregul spor fiind datorat creșterii 
productivității muncii. Planul producției marfă vîndută și încasată va 
fi depășit cu 174 milioane lei, iar la beneficii se va realiza o depășire 
de 55 milioane lei. Valoarea mărfurilor furnizate în plus la export se 
va ridica la suma de 25 milioane lei. De asemenea, planul de investiții 
va fi realizat în bune condiții.

In bilanțul din acest an sînt cuprinse și importante realizări social- 
culturale și edilitar-gospodărești, lucrările executate prin muncă 
triotică ridicîndu-se la peste 58 milioane lei, ceea ce depășește 
peste 5 milioane lei angajamentul anual.

pa- 
cu

deOamenii muncii din unitățile economice
dC/*TA10111 1 pe teritoriul sectorului 1 al municipiului Bucu-

I ViiiJL I rești au anunțat că pînă la 23 decembrie 1969 au 
realizat în întregime sarcinile de plan și an- 

DIN CAPITALĂtrimisă Comitetului Centra! 
al Partidului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de către Comitetul sec

torului 1 București al P.C.R. se arată că, in această perioadă, au 
fost realizate suplimentar o producție globală în valoare de 30 milioane 
lei, o producție marfă vîndută și încasată în valoare de 27 milioane 
lei, și an fost livrate la export, peste plan, produse însumînd 1,5 mi
lioane lei. S-au obținut, de asemenea, economii la prețul de cost de 
8,5 milioane lei și 25 milioane lei beneficii peste plan.

Bilanțul încheiat la Direcția de statistică Pra 
PRAHOVA* hova ®rată că industria județului .și-a realizat, 
rilnllvwn ■ sarcinile de plan pe anul în curs cu 8 zile mai 

devreme. După cum ne informează ing. Dumi
tru Aiecu, secretar al comitetului județean de partid, pînă la 31 
decembrie se vor realiza sporuri la producția de țiței, produse pe
troliere și chimice, cărbune energetic, utilaje petroliere, țesături și 
materiale de construcție evaluate la peste 360 000 000 lei cu 60 milioane 
mai mult decît prevedea angajamentul asumat. In comparație cu anul 
trecut, realizările sînt mai mari cu 9,1 la sută. Două treimi din sporul 
de producție se realizează pe baza creșterii productivității muncii — 
indicator al cărui nivel depășește cu 1,5 la sută sarcina planificată. 
Prin reducerea cheltuielilor de producție, numai în decursul a 11 
luni s-au realizat economii suplimentare și beneficii depășind cifra 
de 200 milioane lei, sumă care întrece cu mult angajamentul anual.

(Continuare în pag. a HI-a)

ESTE ASIGURATĂ LIVRAREA

LA TERMEN A UTILAJELOR

TEHNOLOGICE PENTRU

INVESTIȚIILE ANULU11970?
Perioada care a trecut din actua

lul cincinal, remarcabilă prin efor
tul considerabil de investiții pe care 
îl face societatea noastră socialistă 
pentru dezvoltarea forțelor de pro
ducție. a confirmat câ. între multi
plele probleme de a căror soluțio
nare depind construirea și darea 
în funcțiune Ia termen a oricărui 
obiectiv productiv, una se dove
dește crucială : asigurarea la timpul 
oportun a utilajelor tehnologice, 
însemnătatea ei se conturează cu 
atît mai clar, cu cît analiza cri
tică a experienței din acești ani 
arată că greutățile In realizarea pla
nului de investiții au fost generate, 
în multe cazuri, tocmai de nesoluțio- 
narea din vreme și în întregime a 
acestei probleme. Această evidentă 
realitate a fost oglindită în cuvînta- 
rea ținută la recenta plenară a C.C. 
al P.C.R. de tovarășul Nicolae

Ceaușescu, atunci cînd a subliniat t 
„O problemă importantă a planului 
de investiții o constituie asigurarea 
Ia timp a utilajelor ; se impune o 
preocupare sporită pentru a corela 
livrările — atît de pc piața internă 
cit și din import — cu necesitățile 
de montaj, cu stadiul de execuție a 
clădirilor. Neajunsurile în acest do
meniu creează mari greutăți în rea
lizarea investițiilor, duc la imobili
zări înseninate de fonduri".

Acum, în pragul anului 1970 — an 
cu cel mai mare volum de investiții 
din actualul cincinal — se pune în 
mod firesc întrebarea : sînt asigu
rate toate condițiile pentru ca șan
tierele noilor unități și capacități in
dustriale să primească la timp uti
lajele tehnologice ?

Cu această întrebare generală am 
abordat, de fiecare dată, discuțiile 
ce le-am purtat cu numeroșii specia-

HOTĂRÎRE A
PLENAREI CONSILIULUI UNIUNII NAJIONALE 
A COOPERATIVELOR AGRICOLE DE PRODUCȚIE

DIN 22-23 DECEMBRIE 1969 CU PRIVIRE
LA PERFECTIONAREA ORGANIZĂRII,
NORMĂRII Șl RETRIBUIRII MUNCII

ÎN PAGINILE ll-lil

list! din ministere, centrale, între
prinderi și alte organe economice.

Primul căruia i-am solicitat răs
punsul a fost ing N. Teodorescu, se
cretar general in Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini

— In vară, cînd a fost lansat pla
nul de stat pentru 1970 spre dezba
tere și aprofundare, ministerului 
nostru și celui de comerț exterior 
le-au revenit sarcina ca, Împreună 
cu titularii de investiții și construc
torii, cu participarea Comitetului de 
Stat al Planific.arii și a băncilor fi
nanțatoare, să corelăm pînă cel tîr- 
ziu la începutul lunii octombrie a.c. 
termenele de livrare a utilajelor din 
țară și din import cu cele de punere 
în funcțiune prevăzute, la acea 
dată, în proiectul de plan — ne-a 
spus interlocutorul.

— Cu ce rezultat concret s-a în
cheiat acțiunea de corelare?

— In urma analizei a rezultat că, 
din cele 1 185 capacități de produc
ție și poziții globale prevăzute a fi 
puse în funcțiune în 1970. s-a reușit 
ca pentru 1080 să se găsească soluții 
de furnizare a utilajelor necesare, 
corelat cu termenele de punere 
în funcțiune. Rezultă că la acea 
dată, pentru diferența de 105 capa
cități și-poziții- globale — din care 
86 capacități cu profil industria] — 
se ridicau încă probleme legate de 
asigurarea utilajelor î la 7 capaci
tăți nu am putut lua atunci In dis
cuție corelarea termenelor. întrucît 
titularii de investiții nu dispuneau 
de documentația necesară. Chiar așa 
stind lucrurile, apreciez că situația 
este indiscutabil mai bună ca în anii 
precedenți.

Am reținut că, în momentul de 
față, conducerea M.I.C.M. cunoaște 
în detaliu necesarul de utilaje pe 
sortimente și nu numai ca tonaj 
ceea ce permite întreprinderilor con
structoare de mașini să organizeze 
fabricația în deplină cunoștință de 
cauză. Un element pozitiv îl consti
tuie și faptul că, încă de la emite
rea repartițiilor de utilaje, s-a pre
cizat clar termenul de livrare, indi- 
cîndu-se luna și nu trimestrul, cum 
se proceda pină acum. Am fost asi
gurați că toate aceste termene de li
vrare precise, stabilite pe tipuri de 
utilaje, sînt cuprinse analitic într-un 
material de lucru al conducerii mi
nisterului, pe baza căruia se urmă
rește modul în care unitățile subor
donate respectă obligațiile asumate.

Este îmbucurător că conducerea 
M.I.C.M. este hotărîtă să pună în 
anul viitor mai multă ordine în re
lațiile contractuale, că a găsit mij
locul practic prin care să intervină 
prompt pentru înlăturarea acelor ne
ajunsuri ce ar putea amenința la 
un moment dat execuția în termen 
a unuia sau altuia dintre noile obiec
tive productive Rămîne de văzut, 
mai departe, consecvența și eficiența 
intervenției. Am căutat, totuși, să 
aflăm ce s-a întreprins, după luna

Anchetă realizată de
loan ERHAN

(Continuare în pag. a IlI-a) f

HOTĂRlREA
C0NSIUULU1 DE MINIȘTRI 

privind generalizarea 
experimentării noului sistem 
de salarizare și majorarea 

salariilor in unitățile 
din ramura minieră

Consiliul de Miniștri a aprobat 
printr-o hotărîre generalizarea expe
rimentării noului sistem de salariza
re și majorarea salariilor în toate 
unitățile din ramura minieră cu în
cepere de la 1 ianuarie 1970.

Conform prevederilor hotăriril, sa
lariile minerilor, inginerilor, econo
miștilor, tehnicienilor și funcționari
lor se majorează în medie cu 12,4 
la sută. In cadrul acestei cote me
dii, creșteri mai mari ale salariilor 
obțin muncitorii care își desfășoară 
activitatea in subteran, în cele mai 
importante bazine miniere, creșterea 
medie a salariilor muncitorilor din 
subteran fiind de circa 20 la sută.

De aceste creșteri ale salariilor be
neficiază un număr de peste 140 000 
salariați, ale căror venituri anuale 
vor fi mai mari cu circa 350 mili
oane lei.

In aplicarea noului sistem de sa
larizare in această ramură s-a ți
nut seama de specificul și particu
laritățile industriei miniere. în ve
derea asigurării corelării salariilor 
în funcție de situațiile concrete din 
fiecare bazin minier și a permanen
tizării muncitorilor în unitățile mi
niere, se mențin în continuare, pen
tru munca in subteran, 4 nivele de 
salarii tarifare care permit o remu
nerare diferențiată a muncitorilor, 
fiecare unitate minieră avînd posi
bilitatea să înfăptuiască pe această 
cale o legătură mai strînsă între re
zultatele cantitative și calitative ale 
întreprinderii pe ansamblu, condiții
le de muncă specifice și cîștigurile 
individuale 'ale salariațilorr/ ....

Pentru a stimula producerea unor 
cantități sporite de metale feroase, 
neferoase și rare, precum și de căr
bune cocsificabil și energetic, pro
duse de o deosebită importanță pen
tru dezvoltarea altor ramuri de bază 
ale economiei naționale, s-a prevă
zut menținerea în continuare a sala
rizării în acord progresiv diferen
țiat la lucrările de bază din sub
teran (abataje, înaintări etc.), acor- 
dîndu-se tarife majorate pentru în
treaga producție realizată în cazul 
depășirii sarcinilor de plan cu cel

puțin 0,5 la sută. Totodată, prin apli
carea noului sistem de salarizare s-a 
realizat o mai bună corelare a sa
lariilor tarifare ale maiștrilor și 
maiștrilor principali din activitățile 
de la suprafață — exploatări la zi, 
uzine de preparare a minereurilor 
etc. — cu cele ale maiștrilor din alt» 
ramuri industriale cu profil ase
mănător.

Tinînd seama de particularitățile 
deosebite .ale muncii în mină, hotă- 
rîrea Consiliului de Miniștri prevede 
menținerea în continuare a sporului 
de vechime după împlinirea unui an 
de muncă in subteran. De asemenea, 
s-a stabilit ca pentru industria mi
nieră, cota lunară de spor pentru ve
chime neîntreruptă în aceeași uni
tate să aibă un nivel superior (1—2 
procente) față de celelalte ramuri 
ale economiei naționala.

Minerii, la fel ca și ceilalți sala
riați din ramurile în care s ' 
dus noul sistem de salariza: • 
ficiază de gratificații la fin 
lui, potrivit rezultatelor obf 
unitatea în care lucrează, p 
de premieri excepționale în 
anului pentru rezultate deoi 
beneficiază în continuare 
sporuri, cum ar fi cel pentr 
de noapte, pentru conduce 
formații de lucru, condiții 
toare etc.

Aplicarea noului sistem d 
zare și majorarea salariilor 
stitui pentru minerii din 
țară un puternic imbold în 
rea, pe care o desfășoară p< 
făptuirea prevederilor cincir 
a sarcinilor stabilite de ce 
X-lea Congres a! partidului 
dezvoltarea acestei ramuri 
tante a economiei Hotărîrea 
cointeresarea fiecărui salar 
își desfășoară activitatea în 
minieră, pentru creșterea cc 
productivității muncii, r 
consumului de materiale și 
lui producției, pentru îndenl 
depășirea planului producției Ue mi
nereuri și cărbuni.

(Agerpres)

La baza
securității europene- 
egalitatea națiunilor
Interviu cu Rene CAPITANT, fost ministru francez al justiției

Fabrica de sticlărie „București* 
— cea mai mare unitate de 
acest gen din țară — are o 
producție anuală de aproape 
un miliard articole din sticlă. 
In fotografie : Aspect din ca

mera de comandă
Foto i S. Cristian

În pag. a lll-a

NOUL SISTEM DE SALA
RIZARE ȘI MAJORAREA 
SALARIILOR PERSONA
LULUI MEDICO-SANITAR

0 EXPRESIE A PREȚUI
RII CORPULUI MEDICAL, 
UN STIMULENT PENTRU 
PERFECȚIONAREA MUN
CII ÎN DOMENIUL ASIS

TENȚEI SANITARE

Lucrările recentei 
Plenare a Comitetului 
Central al P.C.R. au e- 
vidențiat încă o dată 
deosebita importanță pe 
care o are îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor 
de plan în domeniul in
vestițiilor, atît iîn pri
vința obiectivelor pro
ductive, cît și în aceea 
a obiectivelor social- 
culturale. Printre aces
tea din urmă se nu
mără și ansamblurile 
de locuințe, capitol la 
care se prevăd, în con
tinuare, creșteri impor
tante, urmînd să atingă 
în anul viitor cifra to
tală de 94 730 de aparta
mente realizate din fon
durile centralizate sau 
cu sprijinul statului. In 
condițiile unor aseme
nea sarcini spor'te, eli
minarea unor neajun
suri care mai dăinuie 
în modul de pregătire 
și executare a lucrări
lor pe șantiere, de dare 
în folosință a noilor o- 
biective devine un im
perativ de maximă ac
tualitate, atît pe ansam
blul economiei, cît și 
în fiecare ramură și în 
fiecare județ în parte.

Realitatea ne oferă 
uneori surprize plăcute 
și. cu cît acestea sînt 
mai dese, cu atît ne bu
cură mai mult. Veni
sem la Suceava cu în

tenția de a analiza sta
diul îndeplinirii planu
lui anual la construc
ția de locuințe, ceea ce 
am și făcut. Venisem 
aici purtînd în minte 
tabloul general al eta
pei finale care, în în
treaga țară, se anunță

greutățile întîmpinate 
în asigurarea din timp 
a documentației și fron
tului de lucru, capri
ciile meteorologice.

In județul Suceava, 
tradiția realizării pla
nului nu a fost încu
rajatoare i în primii

pera restanțele, dînd în 
folosință, în plus, față 
de plan, 220 de aparta
mente. La 30 no
iembrie. 810 aparta
mente erau deja ter
minate și sînt create 
toate condițiile pentru 
ca, în luna decembrie.

execuția se află în sta
diu avansat. Iarna nu 
i-a prins pe construc
tori nepregătiți : lucră
rile exterioare au fost 
terminate, finisarea fa
țadelor s-a încheiat, 
blocurile au căldura ja- 
^igurată. ' Mai rămîne

AN NOU
în casă nouă

CONSTRUCTORII SUCEVENI ȘI-AU RESPECTAT CUVÎNTUL

foarte disputată, al unei 
aprige întreceri cu 
timpul, al efortului des
fășurat pentru învinge
rea dificultăților orga
nizatorice, de — 
zionare cu 
utilaje, de 
forței de i 
este vorba 
rare ; sînt 
condițiile deloc ușoare 
în care a fost lansat 
planul pe anul în curs 
la capitolul locuințe

aprovi- 
materiale și 
recrutare a 

muncă. Nu 
de o exage- 

l cunoscute

trei ani ai cincinalului 
s-au înregistrat în mod 
constant restanțe, care, 
însumate, ating numă
rul de 592 apartamente, 
ceea ce țață de tota
lul celor planificate, re
prezintă peste 22 d<-,
procente Iată însă că în 
acest an, constructorii 
suceveni s-au angajat 
nu numai să îndepli
nească integra! p'anu) 
de 935 de apartamente, 
dar să înceană a recu-

planul să fie îndeplinit 
și depășit, angajamen
tele să fie respectate. 
Pînă la cifra de 1 155 
(935 plan plus 220 recu
perare) mai sînt de pre
dat 345 de apartamente. 
Dintre acestea, 220 se 
află în Suceava, iar 
restul de 125 — în alte 
orașe din județ. Am 
vizitat șantierul suce
vean : Ia toate cele 3 
blocuri care urmează a 
fi date în folosință, tă nici un secret

de desăvîrșit finisajul 
interior. Sintem infor
mați că într-o situație 
asemănătoare se află și 
celelalte blocuri din 
cuprinsul județului, cu 
termen de predare pînă 
la 31 decembrie. Sînt 
vești bune, cum am 
dori să primim din în
treaga țară.

Care să fie secretul 
acestor realizări ? La 
drept vorbind, nu exis 
- ’ ’ 03-

menii de aici privesc 
mersul lucrurilor cu ae
rul cel mai firesc. S-a 
întîmplat așa, pentru 
că așa era normal să se 
întîmple. Dar anii tre- 
cuți n-ar fi fost tot atît 
de norma! ca planul să 
fie îndeplinit ? Ori
cum, este o performan
ță meritorie că o 
menea „tradiție" a 
dezmințită.

— Dificultăți am 
destule, ne declară 
Al,

ase- 
fost

avut 
ing

Manoliu, vicepre
ședintele de resort al 
comitetului executiv al 
consiliului popular ju
dețean. Avem și acum 
de furcă eu procurarea 
unor materiale așa-zist 
nedirijate, cum sînt o 
serie de piese pentru 
instalațiile electrice sau 
sanitare. Recrutarea de 
muncitori necalificați 
se desfășoară destul dt 
greu, mai ales în zona 
Humor 
— Vatra 
cern insă tot ce ne stă 
în putință pentru a în
vinge asemenea piedici, 
pentru a ne organiza cît 
mai bine muncă. Co
mandăm din timp pro
iectele de care averii 
nevoie, contractăm cu
Arh Gh. SASĂRMAN

Cîmpulung 
Dornei. Fa

(Continuare 
în pag. a IV-aț

In Franța, ca și In celelalte țări europene, problemele destinderii și 
consolidării păcii, ale dezvoltării unei largi cooperări între toate statele con
tinentului, fără deosebire de orinduire socială, preocupă intens opinia publică. 
Parlamentari, scriitori, savanți, universitari, ziariști de diferite orientări și 
convingeri politice se pronunță pentru ca problemele securității europene să 
fie abordate atît în cadrul discuțiilor bilaterale dintre guvernele diferitelor 
state, cît și în cadrul uneia sau mai multor conferințe general-euiopene. 
Opinii interesante în această privință ne-a împărtășit, în cadrul unui interviu, 
o binecunoscută personalitate franceză, dl. Rene Capitant, jurist de prestigiu, 
membru al partidului majorității, fost ministru de justiție în timpul pre
ședinției generalului de Gaulle.

— Ați putea defini elemente
le cele mai caracteristice ale si
tuației politice actuale din Eu
ropa care au determinat intere
sul și preocuparea largă pentru 
realizarea securității europene ?

— In ultimii ani s-au făcut u- 
nele progrese pe calea destinde
rii și colaborării in Europa. Con
sider favorabil mai ales bilanțul 
privind acest ultim aspect — al dez
voltării contactelor, intensificării 
schimburilor, extinderii cooperării in 
diferite domenii între țările din Ră
sărit și din Apus.

Dar marile probleme sînt încă de
parte de a fi rezolvate pe continen
tul nostru. Am în vedere, de pildă, 
problema lichidării blocurilor mili
tare, care constituie o frină in pro
cesul dezvoltării relațiilor intereuro- 
pene Ați luat probabil cunoștință 
de documentul dat recent publici
tății de către „Mișcarea pentru eli
berarea Europei", mișcare printre ai 
căror fondatori mă aflu și eu. (La 
această mișcare au aderat gaulliști. 
comuniști și personalități de alte, 
convingeri politice. Al. G.). Acest 
document reflectă convingerea sem
natarilor săi că relațiile internațio
nale trebuie să se bazeze pe respec
tul independenței și suveranității 
fiecărei națiuni. O cooperare reală 
și fructuoasă în Europa nu poate a- 
vea loc decît între națiuni indepen
dente, ceea ce presupune neamestec 
in treburile interne ale altor state. 
Potrivit cu aceasta, considerăm că în 
Europa occidentală trebuie să pro
movăm acest spirit de independență,

astfel ca ea să se emancipeze de he
gemonia S.U.A După părerea noas
tră, orice pas pe această cale nu 
poate decît să favorizeze progresul 
tuturor națiunilor europene, să con
tribuie la întărirea securității pe 
continentul nostru. In legătură cu a- 
ceasta se pune problema dacă Eu
ropa occidentală va merge mai de
parte în direcția afirmării indepen
denței statelor din această regiune 
sau, dimpotrivă, se vor face pași 
înapoi spre consolidarea alianței a- 
tlantice. Pentru a se realiza prima 
alternativă este necesar să se acțio
neze pentru retragerea trupelor stră
ine și lichidarea bazelor militare de 
pe teritoriile altor state, care repre
zintă surse de încordare și de ame
nințare la adresa păcii. Este necesar 
să se ia un curs hotărît spre depăși
rea blocurilor și crearea unui sistem 
de securitate europeană.

— Cum vedeți înaintarea spre 
obiectivul securității și ce rol 
poate juca în această pri
vință proiectata conferință eu
ropeană ?

— Factorii de răspundere din ță
rile continentului sint îndreptățiți să 
ceară o conferință guvernamentală 
consacrată problemelor securității eu
ropene. O asemenea conferință este 
nu numai utilă, dar și necesară ; ea 
trebuie convocată cît mai rapid. La 
ea trebuie să participe pe picior de 
egalitate toate statele europene ; am 
deci in vedere și participarea Repu-

(Contiuuare in pag, a V-a)
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hotărîrilor Congresului 
Partidului Comunist Ro- 
complexului de măsuri 

stabilite de conducerea partidului 
pentru îmbunătățirea multilaterală a 
activității în agricultura coopera
tistă, Uniunea Națională a Coopera
tivelor Agricole de Producție a or
ganizat o largă consultare cu un 
mare număr de președinți ai coope
rativelor agricole, membri coopera
tori, ingineri și alți specialiști, cu 
organele și instituțiile centrale de 
stat și cele județene care se ocupă 
de problemele agriculturii și a exa
minat numeroase propuneri primite 
din partea unităților agricole coope
ratiste în legătură cu organizarea, 
normarea și retribuirea muncii. 
Plenara Consiliului Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție a dezbătut propunerile cu 
privire la perfecționarea organizării, 
normării și retribuirii muncii și îm
bunătățirea activității economice în 
cooperativele agricole de producț’e 

Plenara apreciază că, datorită 
muncii susținute a țărănimii coope
ratiste și sprijinului acordat de 
partid și de stat pentru dezvoltarea 
agriculturii cooperatiste, au crescut, 
an de an, producția agricolă și veni
turile cooperativelor și membrilor 
cooperatori, a sporit continuu contri
buția cooperativelor agricole la fon
dul central de produse agroalimen
tare și la dezvoltarea economiei na
ționale.

Sectorul cooperatist al agriculturii, 
format din 4 673 de cooperative care 
dețin 60,6 Ia sută din suprafața agri
colă și 74 la sută din suprafața ara
bilă a țării, dispune de o puter
nică bază tehnico-materială. Par
cul de tractoare și mașini cu
prindea, la începutul anului .1969, 
peste 66 700 de tractoare fizice, a- 
proape 34 000 de combine pentru ce
reale păioase, 46 000 de secerători 
mecanice și un însemnat număr de 
alte mașini și utilaje agricole. Can
titatea de îngrășăminte chimice folo
sită de cooperativele agricole a fost 
anul trecut de peste 300 000 de tone 
substanță activă, revenind în medie 
33,5 kg la hectar, față de 6 kg în 
1963. Asistența tehnică s-a îmbunătă
țit continuu, numărul specialiștilor 
cu pregătire superioară care lucrează 
în cooperativele agricole fiind în 
prezent de aproape 9 200. Aceștia își 
aduc o contribuție de preț la intro
ducerea și generalizarea ’științei și 
•el.micii în agricultura cooperatistă.

.. conitribuind nemijlocit ., laț intensifi
carea și modernizarea producției a- 
gricole, In perioada 1963—1968, uni
tățile cooperatiste din agricultură au 
realizat investiții în valoare de a- 
proape 19 miliarde lei, din care 4,3 
miliarde credite acordate de stat pe 
termen lung.

In ultimii ani, cu sprijinul direct 
al organelor de partid și în colabo
rare cu organele agricole de stat, 
uniunile cooperativelor agricole și-au 
îndreptat eforturile spre organizarea 
asociațiilor intercooperatiste pentru 
realizarea unor obiective cu o tehno
logie modernă și productivitate ridi
cată, pentru producerea de legume 
în sere și solarii, îngrășarea anima
lelor, producerea de furaje combi
nate etc.

Dezvoltarea continuă a bazei teh- 
nico-materiale, precum și măsurile 
de îmbunătățire a organizării muncii, 
conducerii și îndrumării agriculturii 
au dus la creșterea producției agri
cole. Aproape 1 000 de unități coope
ratiste, îndeosebi din cele situate tn 
zona cerealieră, au obținut anul tre
cut o producție globală, la suta de 
hectare, de peste 400 mii lei, multe 
dintre acestea apropiindu-se de nive
lul realizat de întreprinderile agri
cole de stat.

Pe baza dezvoltării multilaterale 
și în ritm susținut a economiei na
ționale și sporirii producției agricole, 
veniturile bănești ale țărănimii au 
înregistrat o continuă creștere. Tn 
anul 1968 aceste venituri au fost de 
30 237 milioane lei, cu 24 la sută mai 
mari față de 1965.

Rezultatele obținute exprimă dina
mismul agriculturii noastre coope
ratiste, superioritatea relațiilor de 
producție socialiste. Cooperativele a- 
gricole de producție asigură o viață 
nouă țărănimii eliberate de exploa
tare și asuprire, permit folosirea ma
rilor posibilități de care dispun pen
tru dezvoltarea agriculturii din țara 
noastră. Cooperativa agricolă repre
zintă forma de organizare socialistă 
a producției și a muncii care se do
vedește pe deplin corespunzătoare 
etapei actuale și de perspectivă a 
dezvoltării societății noastre _ socia
liste ; ea îmbină armonios intere
sele generale ale statului cu cele ale 
țărănimii cooperatiste.

Cu toate progresele obținute de a- 
gricultura cooperatistă, plenara con
stată că în unele unități nu sînt fo
losite pe deplin resursele materiale 
și umane existente, se manifestă încă 
neajunsuri de ordin organizatoric, 
tehnic și economic, din care cauză 
producțiile sînt mici, iar rezultatele 
economice sînt sub posibilitățile de 
care dispun. Unele cooperative agri
cole nu folosesc cu toată grija fondul 
funciar și nu execută la timp lucră
rile agricole, manifestă insuficientă 
preocupare pentru respectarea regu
lilor agrotehnice, folosirea semințe
lor de înaltă productivitate și a ani
malelor de rasă superioară. Cu toate 
că în multe cooperative cheltuielile 
materiale de producție au sporit, 
producția globală n-a crescut cores
punzător. Din această cauză, unele 
cooperative agricole alocă sume încă 
mici la fondul de acumulare, fapt 
care le afectează direct consolidarea 
și dezvoltarea, avînd _ consecințe ne
gative asupra sporirii avutului ob
ștesc și îmbunătățirii retribuirii 
membrilor cooperatori.

Rezultatele economice slabe înre
gistrate de unele cooperative sînt de
terminate în mare parte și de ne
ajunsurile existente în utilizarea 
forței de muncă și în formele de re
tribuire a cooperatorilor. în unele 
unități nu se respectă disciplina în 
muncă, se folosește incomplet fondul 
de timp, ceea ce face ca o serie de 
lucrări să nu fie executate la timp 
și în bune condiții.

Experiența a arătat că retribuirea 
In natură și în bani, pe bază de zile 

muncă, completată cu plata suplimen-

tară pentru depășirea producției 
planificate a avut, în general, efecte 
pozitive asupra desfășurării muncii 
din cooperative și a corespuns unei 
anumite etape de dezvoltare a agri
culturii. Aplicarea acestui sistem în 
toate cooperativele agricole, fără a 
se ține seama de varietatea condiții
lor concrete, de schimbările surve
nite în economia unităților, creează 
în multe cooperative greutăți în or
ganizarea și desfășurarea normală a 
muncii, în obținerea unei produc
ții sporite, în cointeresarea țărănimii 
cooperatiste.

Viața a demonstrat că existența 
unui sistem uniform de organizare a 
muncii, fără a se ține seama de di
versitatea condițiilor din fiecare 
cooperativă, nu a înlesnit organiza
rea producției corespunzător nivelu
lui de dezvoltare a bazei tehnico-

o
rea producției corespunzăt 
lui de dezvoltare a bazei 
materiale, tehnologiilor impuse de 
agricultură modernă.

9. Cu privire

Plenara Consiliului Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție apreciază că, în decursul 
anilor, uniunile cooperatiste au obți
nut unele succese în îndeplinirea sar
cinilor ce le-au fost încredințate de 
partid. în același timp însă în acti
vitatea acestora s-au manifestat nea
junsuri, ca urmare a faptului că 
uniunile nu s-au preocupat cu destulă 
stăruință în primul rînd de proble
mele specifice lor, au preluat sarcini 
și preocupări care intrau In atribu
țiile organelor agricole de stat

în scopul îmbunătățirii activității 
de producție a cooperativelor agri
cole, a stilului și metodelor de mun
că ale uniunilor cooperatiste, pentru 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului 
al X-lea al Partidului Comunist Ro
mân, plenara Consiliului Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție

Hotărăște:

la organizarea
muncii în cooperativele 
agricole de producție

uniunilor1. Principala sarcină a
■ cooperativelor agricole de producție, 
a consiliilor de conducere și a tutu
ror țăranilor cooperatori o consti
tuie creșterea producției agricole ve
getale și animale, element hotărîtor 
al îmbunătățirii continue a vieții ță
ranilor cooperatori și al sporirii a- 
portului agriculturii cooperatiste la 
aprovizionarea populației cu produ
se agroalimentare, a industriei cu 
materii prime, la dezvoltarea întregii 
economii naționale. In acest scop se 
impune folosirea cu maximă efica
citate a pămîntului, mijloacelor me
canice, îngrășămintelor chimice șl 
naturale, fondurilor proprii și a cre
ditelor acordate de stat, a realizări
lor științei și tehnicii agricole.

Realizarea unor producții mari, 
constante, cu cheltuieli cît mai re
duse, va crea premise favorabile 
pentru înfăptuirea cu succes a am
plului program de dezvoltare a agri
culturii cooperatiste stabilit la cel 
de-al 'X-lea Congres al partidului.

2. Analizînd activitatea cooperati
velor agricole, plenara Consiliului 
Uniunii Naționale a ajuns la conclu
zia că, în condițiile actuale de dez
voltare a producției și a bazei teh- 
nico-matenale, se impun îmbunătă
țirea și diversificarea, organizării 
muncii tn cooperativele agricole de 
producție, în care scop plenara re
comandă următoarele forme de or
ganizare a muncii :

a. In cooperativele agricole de pro
ducție, corespunzător condițiilor și 
specificului activității din fiecare 
sector de producție, se vor putea or
ganiza ferme <le producție cu ges
tiune economică internă. Ferma își 
va organiza activitatea după princi
piul delimitării și stabilității terito
riale. asigurării și permanentizării 
mijloacelor de producție, avînd plan 
propriu de producție și financiar — 
parte integrantă a planului pe coope
rativă. Membrii cooperatori, care 
lucrează în ferme, își desfășoară ac
tivitatea conform prevederilor statu
tului și hotărîrilor adunării generale 
a cooperativei, țin cu regularitate 
adunări în care c................... .. '
nul de producție 
muncă respective 
tru realizarea Iul.

La culturile de 
menține organizarea muncii pe bri
găzi, acestea vor putea fi grupate 
Intr-un sector — condus de un spe
cialist. Pe măsura intensificării pro
ducției și asigurării 
sare se recomandă a 
ganizarea pe ferme și 
tor de activitate.

Tn horticultura, In 
dul de dezvoltare a fiecărei ramuri, 
se vor putea constitui ferme specia
lizate (legumicole, 
sau ferme mixte, 
te activități.

In zootehnie, în 
rul animalelor, se 
me specializate, pentru fiecare spe
cie, sau ferme mixte. Fermelor zoo
tehnice li se pot repartiza terenuri 
pentru producerea furajelor fibroase 
și suculente.

In cooperativele agricole, în care 
activitățile horticole sau zootehnice 
sînt mai puțin dezvoltate, munca va fi 
organizată pe echipe specializate, 
care vor funcționa în cadrul brigă
zilor sau fermelor pentru 
plantelor de cîmp.

b. Organizarea membrilor 
ratori pe brigăzi permanente 
ducție, iar în cadrul acestora, pe e- 
chipe și grupe de familii. Această 
formă de organizare a muncii, ce se 
folosește tn prezent de cooperativele 
agricole de producție, se poate men
ține. Pe măsura creării condiții or 
necesare, îndeosebi asigurarea cu 
cadre de specialitate, se va trece la 
organizarea muncii și în aceste uni
tăți pe ferme de producție.

3. Pentru a asigura conducerea 
competentă a activității de producție 
a cooperativei, precum și a fiecărei 
formațiuni de lucru, plenara Consi
liului Uniunii Naționale și Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii apre
ciază că este necesar să se asigure 
un număr mai mare de ingineri, eco
nomiști și alți specialiști. în toate 
cooperativele agricole și îndeosebi în 
unitățile cu profil zootehnic, legu
micol și pomicol. In acest scop, uniu
nile județene vor sprijini direcțiile 
agricole pentru a se repartiza un 
număr sporit de specialiști în unită
țile cooperatiste, începînd cu anul 
1970, cărora să li se încredințeze 
conducerea unor sectoare de activi
tate, contribuind astfel direct la 
organizarea producției și a muncii.

4. Unul dintre cei mai buni spe
cialiști din cadrul fiecărei unități ur
mează să îndeplinească funcția do

țin cu regularitate 
dezbat și adoptă pla- 

al formațiunii de 
și măsurile pen-

cîmp, unde se va

cadrelor nece- 
fi extinsă or- 
a acestui sec-

raport cu gra-

viticole, pomicole) 
pentru toate aces-

funcție de numă- 
vor organiza fer-

cultura

coope- 
de pro-

U-inginer șef. Plenara Consiliului 
niunii Naționale recomandă ca ingi- 
rferul-șef să fie ales, de către adu
narea generală a membrilor coope
ratori. ca vicepreședinte al consiliu
lui de conducere al cooperativei. în 
cooperativele agricole de producție, 
unde în funcția de președinte va fi 
ales un inginer, acesta va îndeplini 
și funcția de inginer-șef al coopera
tivei. în acest caz, în funcția de 
vicepreședinte va fi ales un membru 
cooperator. Șeful de fermă va lu
cra efectiv In producție și va putea 
fi ajutat de un tehnician sau de un 
membru cooperator cu experiență in 
sectorul respectiv. Direcția agricolă 
împreună cu uniunea cooperativelor 
agricole vor recoipand^- cadre de 
spec.iaJitat^-pWtUir'l'unctia 
fermă^. Adunarea cooperatorilor din 

"fȚrma de producție va alege șeful 
de fermă-și a,iptorul acestuia. care 
vor fi confirmați' . de .aduna
rea generală a cooperativei agricole. 
Șefii de fermă pot fi propuși să facă 
parte din consiliul de conducere al 
cooperativei agricole.

5. Pentru folosirea cît mai com
pletă, pe tot parcursul anului, a bra
țelor de muncă, plenara Consiliului 
Uniunii Naționale consideră necesară 
dezvoltarea, în cooperativele agri
cole, a secțiilor de prelucrare a pro
duselor agricole, executarea unor 
lucrări de tîmplărie, împletituri, ce
ramică etc. Pentru a utiliza capaci
tatea redusă de muncă a unor 
membri cooperatori (bătrîni, femei 
cu copii mici, invalizi etc.), coopera
tivele agricole vor putea organiza di
ferite activități productive la domici
liu, cum sînt : creșterea viermilor 
de mătase, împletituri, confecții din 
lemn, vase de lut, obiecte de artiza
nat etc., în funcție de nevoile coope
rativei agricole și de posibilitățile de 
desfacere.

Plenara recomandă consiliilor de 
conducere ale cooperativelor agri
cole să analizeze cu toată răspunde
rea și să stabilească, cu acordul uni
unii județene și al direcției agricole, 
formele de organizare a muncii care 
să corespundă ce! mai bine condiții
lor specifice unității șl fiecărui sec
tor de activitate. Formele de organi
zare a muncii vor fi aprobate de 
adunarea generală a membrilor coo
peratori.

6. Statutul cooperativei prevede că 
fiecare membru cooperator are da
toria să participe activ la muncă în 
tot cursul anului, potrivit nevoilor 
producției. Ținînd seama de necesita
tea întăririi disciplinei și responsa
bilității în muncă a membrilor coo
peratori, plenara Consiliului Uniunii 
Naționale recomandă ca. anual, adu
narea generală să hotărască numă
rul minim obligatoriu de zile calen
daristice de participare la muncă a 
membrilor cooperatori, repartizat pe 
campanii, lucrări și sectoare de acti
vitate, în raport cu volumul norme
lor de muncă necesare efectuării în 
întregime și la timp a tuturor lucră
rilor. De asemenea, se recomandă ca 
adunarea generală să stabilească în 
funcție de specificul campaniilor, 
lucrărilor și sectoarelor de activita
te, durata zilei de muncă in ore. Par
ticiparea efectivă la muncă a tuturor 
cooperatorilor va avea ca rezultat 
creșterea producției agricole și obți
nerea de venituri constante, ceea 
ce va permite sporirea permanentă 
a bunăstării țăranilor cooperatori.

în situația în care, datorită nepar- 
tieipării la muncă a unor membri 
cooperatori, se aduc pagube mate
riale cooperativei agricole, prin dimi
nuarea' producției sau compromiterea 
acesteia, adunarea generală va sta
bili, la propunerea consiliului de 
conducere, responsabilitatea mate
rială a membrilor cooperatori care 
nu au realizat numărul minim de 
zile calendaristice sdu regimul de 
muncă zilnic stabilit de adunarea 
generală pe campanii, lucrări și sec
toare de activitate.

7. Pentru respectarea prevederilor 
statutare și stimularea participării 
la muncă, plenara Consiliului Uni
unii Naționale consideră necesar ca. 
începînd cu anul 1971. cooperativele 
agricole șă acorde loturi în folosin
ță personală acelor membri care au 
efectuat cel puțin numărul minim 
obligatoriu de zile calendaristice de 
participare la muncă stabilit de adu
narea generală pentru anul 1970. In 
cazul cînd un membru cooperator 
nu realizează mr'imul de zile calen
daristice de participare la muncă sau 
nu participă de loc la muncă în coo
perativă, i se va reduce proporțional 
iotul în folosință sau își va pierde 
complet dreptul la lot.

II. Cu privire Ea normarea
și retribuirea muncii 

membrilor cooperatori
1. Participarea efectivă la muncă 
țărănimii cooperatiste și stabilireaa

pe baze reale a volumului de muncă 
necesar pentru fiecare lucrare sînt 
factori de o deosebită importanță, 
care contribuie la creșterea produc
ției și a veniturilor membrilor coo
peratori. în cooperativele unde s-au 
stabilit norme de muncă corespun
zătoare au fost obținute rezultate 
bune, în timp ce acolo unde normele 
au fost stabilite la un nivel redus, 
s-a înregistrat un volum de muncă 
aparent ridicat, dar fără o creștere 
corespunzătoare a producției și a ve
niturilor cooperatorilor. Practica fo
losirii unor norme reduse 
utilizarea incompletă a 
muncă, la neexecutarea 
și în bune .condiții a 
lor agricole, cu urmări 
bile asupra producției și 
rilor. Activitatea cooperativelor 
gricole a evidențiat că noțiunea de 
zi-muncă nu reflectă în mod _ rea) 
efortul depus de cooperatori și ca
litatea. muncii acestora, iar ca bază 
a retribuirii nu permite o plată e- 
chitabilă, proporțional cu contribuția 
adusă de fiecare la obținerea pro
ducției și a veniturilor.

Plenara Consiliului Uniunii Na
ționale, apreciind că sînt create con
diții pentru a se renunța la ziua- 
muncă și a se evalua cantitatea și 
calitatea muncii efectuate <le coope
ratori direct în expresie valorică, pe 
bază de norme de muncă, împuter
nicește comitetul executiv ca, îm
preună cu Ministerul Agriculturii și 
Silviculturii, .să stabilească și să asi
gure introducerea în toate coopera
tivele agricole, începînd cu anul 
1970, a unor norme de muncă îmbu
nătățite, ținîndu-se seama de expe
riența cooperativelor agricole frun
tașe și a întreprinderilor agricole de 
stat. Normele de muncă vor fi sta
bilite pe categorii de lucrări, în 
funcție de complexitatea acestora, 
de efortul solicitat, astfel fncît să 
corespundă unei activități de 10 ore 
pe zi.

Uniunile județene ale cooperative
lor agricole vor ajuta direcțiile a- 
gricole să adapteze normele de mun
că stabilite de Ministerul /Agricul
turii și Silviculturii la condițiile 
concrete ale unităților din județul 
respectiv ; pe baza acestora, condu
cerile cooperativelor agricole. îm
preună cu specialiștii din unitățile 
respective, vor stabili normele de 
muncă și. cu acordul prealabil al di
recției agricole județene, le vor su
pune. la începutul fiecărui an, apro
bării . adunărilor generale ale mem
brilor cooperatori.

2. Pentru creșterea cointeresării 
materiale a membrilor cooperatori, a 
participării lor la muncă, sporirea 
producției agricole și, pe această 
cale, a veniturilor cooperatorilor, 
plenara Consiliului Uniunii Naționale 
consideră necesară perfecționarea 
actualelor forme de retribuire și in
troducerea de noi forme, care, avînd 
la bază principiul socialist de plată 
a muncii, să corespundă condițiilor 
materiale, economice si sociale din 
fiecare unitate, specificului fiecărui 
sector de activitate, să asigure o le
gătură directă între rezultatele 
muncii depuse și nivelul retribuirii.

La repartiția veniturilor obținute, 
cooperativele agricole trebuie să asi
gure : achitarea obligațiilor în natură 
și bani către stat, acoperirea chel
tuielilor materiale de producție 
(semințe, furaje, plata muncilor 
efectuate de întreprinderile de me
canizare a agriculturii etc.), consti
tuirea fondului pentru plata muncii

a dus la 
zilei de 
la timp 
lucrări- 

nefavora- 
a venitu- 

a-

membrilor cooperatori, a fondului de 
acumulare și a celorlalte fonduri 
statutare.

Plenara Consiliului Uniunii Națio
nale recomandă cooperativelor agri
cole ca, începînd cu anul 1970, să fo
losească următoarele forme de re
tribuire :

a. Retribuirea in natură și în bani 
pe bază de tarife, pe norme de mun
că, pe unitate de produs sau la 1 000 
de lei producție.

b. Retribuirea muncii în bani pe 
baz.ă de tarife, pe norme de muncă, 
pe unitate de produs sau la 1 000 de 
lei producție.

Formele de retribuire în natură 
și în bani sau numai în bani sc vor 
putea aplica de cooperativele agri
cole pe întreaga unitate, pe sectoare 
de activitate sau pe lucrări. In a- 
cest fel. în cadrul unității sau unui' 
sector se pot folosi mai multe forme 
de retribuire din cele recomandate.

Pe această bază. în unitățile în 
care se aplică retribuirea în natură 
și în bani. în sectorul vegetal și în
deosebi în legumicultură, viticultură, 
pomicultură, pentru unele lucrări im
portante în realizarea producției și 
care necesită urgență în execuție (re
coltare, întreținerea culturilor), con
ducerile cooperativelor agricole pot 
aplica, pentru aceste lucrări, plata 
numai in bani, pe bază de tarife pe 
norme de muncă sau pe unitate de 
produs. De asemenea, în sectorul 
creșterii animalelor, conducerile coo
perativelor agricole pot stabili pentru 
lucrările de îngrijire retribuirea tn 
natură (produse cerealiere) și în 
bani, iar pentru producția și pro- 
dușii obținuți retribuirea se va face 
numai în bani, pe bază de tarife pe 
unitatea de produs.

Pentru ambele forme de retribuire, 
la începutul fiecărui an se va stabili 
numărul de norme de muncă pe cul
turi și specii de animale, necesar 
realizării lucrărilor și obținerii pro
ducție’ și veniturilor planificate. In 
funcție de fondul total pentru retri
buirea muncii prevăzut prin plan și 
de numărul normelor de muncă se 
stabilește tariful de plată pe norme 
Acesta va fi diferențiat pe categorii 
de lucrări sau unitate de produs.

In cursul anului, plata muncii pen
tru normele îndeplinite se va face

/Chenzinal sau lunar, în proporție de 
/ pînă la 80 la sută din sumele pre

văzute a fi plătite în bani, urmînd 
ca diferența să 
noașterea definit! 
proporțional cu 
nului. Produsele prevăzute 
repartizate membrilor — 
ientru munca efectuată

. la

1

j in aceeași proporție. 
; /culturii respective.

Cooperativele agricole 
ție care aplică forma de 
numai în bani vor valorifica întreaga 
producție-marfă potrivit contracte
lor încheiate cu organizațiile de con
tractare și achiziție Pentru satisfa
cerea nevoilor de consum ale mem
brilor cooperatori, aceștia vor putea 
primi, cu plată, la preț de contrac
tare, o anumită cantitate de produse 
(grîu, porumb, cartofi, furaje), hotă- 
rîtă de adunarea generală în raport 
cu participarea la muncă și producția 
realizată, în cadrul unor limite ce se 
vor stabili de Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Producție 
și Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii. z

c. Retribuirea muncii procentual 
din producția sau veniturile reali
zate. Această formă de retribuire, 
care se practică în prezent, potrivit 
statutului, cu plata în natură din 
producția realizată la recoltarea fîne- 
țelor naturale, fasolei și dovlecilor 
în cultură intercalată, tăiatul și adu
natul cocenilor; coletelor de sfeclă și 
la culesul fructelor, va fi menținută. 
De asemenea, începînd cu anul 1970, 
această formă de retribuire, cu plata 
muncii numai în bani, va putea fi

i se acorde, la cu- 
lefinltivă a rezultatelor, 

îndeplinirea pla- 
: a fi 

cooperatori 
se vor da, 

recoltarea
de produc- 

retribuire

III. Alte

extinsă în cooperativele din zona de 
deal și submontană la culturile de 
sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, po
rumb, cartofi, vii, pomi și tutun.

d. Retribuirea personalului de con
ducere, tehnic și administrativ se va 
face în funcție de formele de retri
buire ce vor fi folosite în fiecare 
cooperativă, ținîndu-se seama de ni
velul veniturilor membrilor coopera
tori, de mărimea cooperativei res
pective, de importanța și răspunde
rea funcției ce o îndeplinește.

e. Pentru creșterea cointeresării 
în obținerea unor producții și veni
turi an de an mai ridicate, adunările 
generale ale cooperativelor pot ho
tărî acordarea unei retribuții supli
mentare membrilor cooperatori, pro
porțională cu veniturile obținute pes
te plan de unitatea sau formațiunea 
respectivă de muncă. Președintelui, 
inginerului șef, celorlalți ingineri, 
contabilului șef, șefilor de fermă și 
brigadierilor li se va acorda retri
buirea 
țională 
ducție 
pectiv.

3. în 
rii raționale a forței de muncă, ple
nara Consiliului Uniunii Naționale 
consideră necesar ca, în fiecare coo
perativă agricolă, numărul coopera
torilor care fac parte din personalul 
de conducere și administrativ să fie 
redus la necesitățile reale ale unității 
respective. Cei care ocupă în prezent 
astfel de funcții peste nevoile reale 
ale unității să fie repartizați pentru 
a lucra nemijlocit în producție. Con
ducerile cooperativelor agricole pot 
stabili ca unele activități să fie fă
cute în 
obștești 
tori. în 
forțelor 
crărilor 
vîrf ale __ .
întreg personalul de conducere și 
administrativ să participe efectiv la 
executarea lucrărilor de cîmp. Pen
tru aceste perioade, se vor lua mă
suri ca și o parte a personalului din 
celelalte sectoare de producție să 
participe efectiv la aceste lucrări.

suplimentară anuală, propor- 
cu depășirea planului de pro- 
și de venituri al anului res-
vederea organizării și folosi-

cea mai mare parte pe baze 
de către membrii coopera- 
vederea concentrării tuturor 
de muncă la executarea lu- 
agricole, în perioadele de 
campaniilor este necesar ca

măsuri
de îmbunătățire a activității 
economice a cooperativelor

agricole
1. în scopul înfăptuirii hotărîrilor 

adoptate de conducerea partidului și 
statului cu privire la îmbunătățirea 
și perfecționarea planificării în a- 
gricultura cooperatistă, Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole de 
Producție și Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii consideră necesar ca, 
începînd cu anul 1971, să se atribuie 
cooperativelor agricole de producție, 
in sectorul vegetal, prevederi de plan 
numai pentru producția marfă con
tractată cu statul și suprafețele ne
cesare realizării acesteia la principa
lele culturi: grîu, porumb,» orez, 
floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, 
cartofi și legume. In acest scop vor 
ti luate măsuri pentru concentrarea 
suprafețelor destinate realizării pro- 
ducției-marfă în zone și unități spe
cializate în aceste culturi, cărora sâ 
li se asigure cu prioritate baza teh- 
nico-materială și mijloacele finan
ciare corespunzătoare în vederea ob
ținerii de producții care să dea cer
titudinea realizării fondului de stat.

în sectorul creșterii animalelor să 
se planifice producția-marfă, numă
rul de animale matcă_ și efectivele 
totale pe specii, care să fie realizate 
la sfîrșitul anului.

Modul de folosire a celorlalte su
prafețe de teren, precum și ceilalți 
indicatori din zootehnie să se stabi
lească de conducerea fiecărei coope
rative agricole sub îndrumarea di
recțiilor agricole, în raport cu ne
voile proprii, posibilitățile si condi
țiile economice de care dispune uni
tatea respectivă.

Pentru a da posibilitate coopera
tivelor agricole să planifice cît max 
judicios producția și veniturile, să 
urmărească operativ cheltuielile cu 
care se realizează producția vegetală 
și animală, să gospodărească mai bine 
mijloacele materiale și bănești, Con
siliul Uniunii Naționale și Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii consi
deră necesare simplificarea și îmbu- 

' 1970, a 
finan-

precum 
în anul 
și evi- 
coope-

deră necesare simplificarea ... 
nătățirea, începînd cu anul 
metodologiei de planificare 
ciară și evidența contabilă, 
și introducerea treptată pînă 
1972 a upui sistem de calcul 
dență a prețului de cost în 
rativel^ agricole.

2. Ținînd seama de baza tehnico- 
materială în continuă creștere, de 
necesitatea folosirii depline a utila
jelor și mașinilor aparținînd atît în
treprinderilor pentru mecanizarea
agriculturii, cît și cooperativelor. Con
siliul Uniunii Naționale împreună
cu Ministerul Aghicuiturii și Silvi
culturii au 
este necesar 
la începutul 
vara anului 
mecanizare.

Agi'icuiturii și Silvi- 
ajuns la concluzia _ că 
să se organizeze, pină 

campaniei din primă- 
1970, cite o secție de 

cu caracter permanent, 
in fiecare cooperativă agricolă. Sec
ția de mecanizare va răspunde față 
de consiliul de conducere al coope
rativei. pentru executarea lucrărilor 
prevăzute în contractul încheiat in
tre întreprindere și cooperativă, iar 
față de conducerea întreprinderii 
pentru îndeplinirea planu ui de pro
ducție și economic pe secție.

Inginerul șef a! cooperativei, ca 
reprezentant a! statului, coordonează 
activitatea sei ției de mecanizare din 
cooperativă, răspunzînd atît de înde
plinirea sarcinilor de producție ale 
cooperativei, cît și de realizarea pla
nului de’ producție al formației de 
tractoare folosite de cooperativă.

Secția de mecanizare asigură, con
tra cost, efectuarea mecanizată •

lucrărilor ui producția vegeta'ă și în 
zootehnie, exploatarea instalațiilor de 
irigat, a mijloacelor de transport ; 
execută lucrări de mică mecanizare, 
reparații și întreținere a tuturor 
mijloacelor mecanice din cooperativă.

Recepționarea lucrărilor executate 
de către secțiile de mecanizare va fi 
efectuată de o comisie de 
constituită din inginerul șef, 
ai conducerii cooperativei și 
ai secției de mecanizare, 
răspunde în fața consiliului 
ducere și a adunării generale de mo
dul cum efectuează recepția lucrărilor 
și de corectitudinea datelor înscrise 
in actele de recepție.

în cazul în care unii salariați ai 
secției de mecanizare execută lu
crări necorespunzătoare sau se abat 
de la programul de lucru, inginerul 
șef are dreptul să dispună refacerea 
lucrărilor și să stabilească răspun
derea materială a celor vinovați.

Ținînd seama că în fiecare coope
rativă agricolă va lucra cite o sec
ție de mecanizare și pentru a lega 
mai strîns activitatea mecanizatori
lor de 
ție ale 
Uniunii 
crătorii 
treptat 
servite.

în perioada în care secția nu are 
de executat lucrări mecanice proprii, 
conducerea cooperativei, în funcție . 
de posibilități, va putea folosi me
canizatorii la alte activități, remu- 
nerîndu-i corespunzător.

Pentru păstrarea și întreținerea în 
bune condiții a tractoarelor și ma
șinilor agricole, repartizate secțiilor 
de mecanizare, conducerile coopera
tivelor agricole împreună cu între
prinderile de mecanizare vor ame
naja locuri de parcare și adăposturi 
pentru utilaje, precum și spații pen
tru organizarea de ateliere necesare 
executării reparațiilor.

3. Experiența cooperativelor agri
cole consolidate din punct de vedere 
economic demonstrează că fondul de 
acumulare reprezintă principala cale 
de dezvoltare a bazei tehuico-mate- 
riale și a proprietății obștești. Con
siliul Uniunii Naționale consideră 
necesar ca,'pe baza prevederilor^sta
tutare, adunările generale să hotăras
că și conducerile cooperativelor să ia 
măsuri pentru a se aloca, an de an, 
la fondul de acumulare sume tot mai 
mari, care să permită dezvoltarea în 
ritm susținut a producției agricole și 
veniturilor membrilor cooperatori. 
O atenție deosebită trebuie să 
se acorde folosirii fondurilor de 
investiții pentru realizarea de o- 
biective direct productive și eficien
te, scurtării termenelor de punere în 
funcțiune a acestora, astfel ca reali
zarea lor să nu depășească un an de 
zile.

4. Pentru consolidarea economică a 
cooperativelor slab dezvoltate, 
nara consideră necesar ca 
Națională a Cooperativelor 
de Producție. în colaborare c 
nisterul Agriculturii 
să ajute conducerile 
din aceste unități să 
program cuprinzător 
aplicarea căruia, în 
ani, să se asigure 
economică. în programul de măsuri 
va trebui să se prevadă acțiuni si 
obiective productive, cu eficiență 
Imediată și în principal ferme spe-

recepție 
membri 
delegați 
Comisia 
de con-

rezultatele finale de produc- 
unității, plenara Consiliului 
Naționale recomandă ca lu- 
secției să fie, sau să devină 
membri ai cooperativei de-

' ■ pie
li n iu nea 
Agricole 

•- Mi- 
și Silviculturii, 

și specialiștii 
întocmească un 
de măsuri prin 
maximum 3—5 

redresarea lor

cializate de creștere șî îngrășare a 
bovinelor și ovinelor, refacerea și 
dezvoltarea plantațiilor viticole, ac
tivități pentru care există tradiție și 
experiență locală.

Aceste cooperative agricole vor fi 
sprijinite pentru extinderea mecani
zării lucrărilor în sectorul vegetal 
și zootehnic, asigurarea cu îngrășă
minte chimice și credite sporite pen
tru investiții și pe termen scurt 
pentru cheltuieli de producție. Pro
gramul J- ~
fiecărei 
trebuie 
ducției , . _____ , .
an de an a acumulărilor’și, pe' 
tă cale, a nivelului retribuirii 
cii membrilor cooperatori.

înfăptuirea programului de redre
sare economică a cooperativelor slab 
dezvoltate trebuie să creeze posibili
tatea ca, în următorii 2—3 ani, înce
pînd cu anul 1970, să se acorde 
membrilor cooperatori care îndepli
nesc minimum de zile calendaristi
ce cel puțin 15 lei pe norma de 
muncă. în planurile de producție oe 
anul 1970 se vor cuprinde toate mă
surile tehnico-organizatorice nece
sare pentru punerea în valoare a re
surselor materiale și umane de care 
dispun în prezent aceste cooperative 
agricole.

5. Plenara Consiliului Uniunii Na
ționale consideră necesar ca uniu
nile cooperatiste să organizeze ac
țiuni de întrajutorare și asociere 
intre cooperativele slab dezvoltate și 
cele cu rezultate economice bune 
în scopul îmbunătățirii organiză
rii muncii și a producției, întra
jutorării cu sămînță, material sădi- 
țor și animale de prăsilă, folosirii 
în comun a unor terenuri, realizării 
unor obiective intercooperatiste de 
producție agricolă și prestări de ser
vicii Care să fie în avantajul unită
ților asociate.

Consiliul Uniunii Naționale și Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii 
au ajuns la concluzia că este nece
sară organizarea conlucrării mai 
strînse în producție între cooperati
vele cu rezultate economice slabe și 
întreprinderile agricole de stat, fer
mele de producție ale acestora, pen
tru procurarea de sămînță și mate
rial săditor, efectuarea unor lucrări 
cu mașini agricole ale întreprinderi
lor agricole de stat și ajutor tehnic, 
în organizarea, producției și a mun
cii în cooperativă. Aceste acțiuni șe 
vor face contra: cost, pe baza unor 
înțelegeri reciproc avantajoase între 

■părți și cu aprobarea organelor agri
cole județene.

6. în vederea înfăptuirii programu
lui de redresare a cooperativelor a- 
gricole slab dezvoltate, plenara Con
siliului Uniunii Naționale și Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii soco
tesc necesar să se repartizeze în a- 
cestc unități pentru funcția de ingi
ner șef cci mai buni specialiști, 
cadre cu multă experiență, care să-și 
asume răspunderea îndeplinirii pro
gramului stabilit. în acele coopera
tive în care adunările generale vor 
găsi de cuviință, specialiștii reparti
zați vor putea fi aleși ca președinți. 
Acestor specialiști li se asigură sala
riul la nivelul acordat celor care lu
crează în cooperativele agricole cu 
numărul cel mai mare de coeficienți 
de încadrare, cu condiția realizării 
acțiunilor prevăzute pentru fiecare 
an în programul de dezvoltare al u- 
nității respective. Adunarea generală 
a cooperativei va putea stimula acti
vitatea inginerului prin acordarea u- 
nui premiu în bani, corespunzător 
rezultatelor obținute peste plan.

7. în scopul folosirii intensive a 
suprafețelor de teren deținute de u- 
nele cooperative agricole de produc
ție și în special

de redresare economică a 
cooperative slab dezvoltate 

să conducă la creșterea pro- 
și a veniturilor, la sporirea ; __|e aceas_ 

mun-

ție și în special din jurul orașelor 
și centrelor industriale ce nu dispun 
de forță de muncă suficientă, ple
nara Consiliului Uniunii Naționale 
consideră necesar ca uniunile jude
țene și direcțiile agricole să sprijine 
conducerile acestor unftăți pentru a 
extinde mecanizarea lucrărilor și a 
stabili un profil de producție cores
punzător posibilităților de care dis
pun. în cazul cînd, prin aplicarea 
acestor măsuri, suprafețele de teren 
disponibile nu pot fi folosite rațio
nal, să se organizeze exploatarea lor 
prin asociații intercooperatiste.

8. în condițiile actuale, cînd pro
blemele tehnico-economice și or
ganizatorice din fiecare cooperativă 
agricolă devin tot mai complexe, iar 
rezolvarea lor cu competență cere 
un grad tot mai ridicat de pregătire 
a cadrelor de conducere și tehnico- 
administrative din unități, uniunile 
cooperatiste au datoria să se ocupe 
în permanență de selecționarea cadre
lor pentru conducerea cooperative
lor agricole, din rîndul celor mai buni 
țărani cooperatori, cu pregătire po
litică și profesională, buni gospodari 
și organizatori care se bucură de sti
mă și respect

Paralel cu măsurile adoptate de 
Ministerul Agriculturii și Silvicultu
rii pentru asigurarea cadrelor tehni
ce și economice necesare cooperative
lor, precum și pentru pregătirea și 
instruirea brigadierilor și altor coo
peratori, Uniunea Națională va orga
niza pregătirea președinților, vicepre
ședinților și a celorlalte cadre care 
fac parte din organele de conducere 
ale cooperativelor. Aceștia vor fi pre
gătiți prin cursuri de scurtă durată 
cu probleme privind conducerea și 
organizarea activității cooperative- 

, lor, de economie agrară, organizarea, 
normarea și retribuirea muncii.

Pentru masa membrilor cooperatori 
și în special pentru cei care lu
crează în sectorul zootehnic, legu
micol. viticol și pomicol, uniunile 
cooperatiste vor ajuta direcțiile 
gricole în organizarea Invățămîntu- 
lui agrozootehnic de 
cursuri cu d"rată de un 
de conferințe

Plenara apreciază că 
ca uniunile județene, împreună 
direcțiile 
programe anuale de pregătire a ca
drelor din cooperativele agricole dă 
prod’.m'ie în. care să se prevadă ac
țiuni d" specializare la unitățile *-

a-

masă prin 
an și cicluri

este necesar 
cu 

agricole să întocmească

(Continuare în pag. a IlI-a)
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SALARIILOR PERSONALULUI MEDICO - SANITAR

0 expresie a prețuirii corpului
medical, un stimulent pentru

perfecționarea muncii
în domeniul asistenței sanitare

NOUL SISTEM DE SALARIZARE SI MAJORAREA9 JUDEJELE
Iși ANUNȚĂ

Este asigurată livrarea
RODUL MUNCII la termen a utilajelor
DIN ACEST AN

BRAȘOV
tehnologice?

înscriindu-se în ansamblul com
plex, multilateral, al măsurilor pre
conizate de Congresul al X-lea al 
partidului, îndreptate spre creșterea 
nivelului de trai al celor ce muncesc, 
I-Iotărîrea Consiliului de Miniștri 
privind experimentarea noului sis
tem de salarizare și majorarea sala
riilor personalului medico-sanitar și 
tehnico-administrativ din unitățile 
sanitare a trezit un amplu ecou și a 
fost primită cu deosebită satisfacție 
de toți cei ce lucrează în acest do
meniu.

Despre principiile care stauDespre principiile care stau 'a 
baza noii hotărîri, exprimate încă în 
Directivele C.C. al P.C.R. cu privire 
Ia îmbunătățirea asistenței medicale 
a populației din 1968, ne-a vorbit 
tov. dr. Mihai Aldea, adjunct al mi
nistrului sănătății, care, între altele, 
a subliniat ■

„Actuala hotărîre este încă o ex
presie atît a aprecierii rolului so
cial important pe care-1 are corpul 
medico-sanitar, cît și a posibilităților 
sporite ale țării de a-i asigura con
diții de viață și de muncă îmbunătă
țite potrivit progresului economic 
general. S-a urmărit, ca principiu de 
bază al hotărîrii, o astfel de așezare 
a remunerării care să asigure o co
relare mai bună a salariilor perso
nalului medico-sanitar în raport cu 
cele ale altor categorii de personal 
cu pregătire similară. In lumina in
dicațiilor din Directive, în noul sis
tem de salarizare, pe lîngă crește
rea efectivă a salariilor, care se 
ridică, în medie, la 19,8 la sută, 
se vor face diferențieri mai 
marcate în favoarea celor ce lucrea-^ 
ză în locuri de muncă cu condiții 
mai grele și în funcție de gradul de 
pregătire a personalului medical, 
ceea ce va contribui, între altele, și 
la stabilizarea acestuia. Totodată, 
criteriile noului sistem — a cărui a- 
plicare reprezintă un plus de salariu, 
ce se va ridica anual la 580 milioane 
lei — pun un accent deosebit pe 
cantitatea și calitatea muncii, ca și 
pe eficiența acesteia în activitatea 
concretă de ocrotire a sănătății 
populației, ele găsindu-și reflectarea 
directă în nivelul salarizării fie
cărui medic, farmacist sau ca
dru mediu sanitar. In felul acesta, 
deși nivelul mediu de creștere este 
cel amintit, unele cadre medicale vor 
putea beneficia de o creștere a sa
lariului tarifar actual pînă Ia 30 la 
sută; la noul salariu se vor mai.a- 
dăuga, de la caz la caz, diferite in
demnizații — pentru condiții deose
bite de muncă, funcții de conducere, 
gărzi etc. — și ele sensibil sporite. 
O caracteristică importantă a noului 
sistem de salarizare o constituie di
ferențierea pronunțată dintre diferi
tele trepte de salarizare, diferen
țiere care are în vedere fac
tori determinanțl i vechimea, pre
gătirea profesională, calitatea și 
eficiența muncii prestate. Sînt 
elemente care vor duce, fără îndoia
lă, la cointeresarea directă a tuturor 
lucrătorilor din sectorul medico-sani
tar atît în urmărirea unei eficiențe 
cit’ mai ridicate a activității lor, cît 
și în ridicarea continuă a calificării".

Numeroase cadre, sanitare au ținut 
să-și exprime satisfacția în legătură 
cu noile măsuri adoptate. „Corpul 
medico-sanitar vede in noile măsuri 
o apreciere a efortului și a grijii 
pentru sănătatea populației, a devo
tamentului său profesional și, totoda
tă, un important stimulent în muncă 
— ne-a spus conf. dr. docent . V. Pe
trescu Coman, directorul Spitalului 
central de copii din București. In
troducerea gradațiilor, în special a 
aceleia „de merit" — pentru ca
drele sanitare cu o vechime de peste 
25 de ani și rezultate deosebite în 
asistența medicală și în activitatea 
științifică — care aduce după sine o 
majorare de 10 la sută a salariului, 
suplimentarea retribuției pentru a- 
cele locuri de muncă cu condiții mai 
grele, ca și cristalizarea unor profile 
medicale sînt tot atîtea dovezi că 
noua hotărîre pune accentul pe pro
movarea capacității reale și a unei 
înalte responsabilități profesionale, 
pe recompensarea efortului deosebit 
în apărarea sănătății membrilor so
cietății noastre".

La noul spital din Suceava, cores
pondentul nostru Ion Manea a avut 
ca interlocutor pe medicul specialist 
Maria Rozopoî, care i-a declarat : 
„Noua măsură vine să realizeze, ca 
în toate celelalte ramuri ale econo
miei noastre, o legătură directă în
tre răspunderea în muncă și retri
buție. Faptul că sporurile salariilor 
personalului medico-sanitar se si- 
tuează cu mult peste nivelul mediu 
al creșterilor ce au avut loc pînă 
acum la diferite categorii de sala- 
riați reflectă o atenție deosebită față 
de slujitorii sănătății. Mai mult, aș 
spune că prevederile acestei hotă- 
rîri sînt pătrunse de un înalt spirit 
al echității sociale : pe de o parte, 
se realizează un echilibru corespun
zător între personalul medico-sani- 
tar șl cel cu o calificare similară, 
care lucrează în alte sectoare ; pe de 
altă parte, se asigură o retribuție di
ferențiată în raport cu vechimea, re
zultatele muncii, condițiile de lucru 
și priceperea fiecăruia.

Medicul Virgil Bărbulescu, chimist 
principal la spitalul nou din Con
stanța, a declarat corespondentului 
nostru Radu Apostol : „Găsesc foar
te judicioasă prevederea din hotă- 
rîre, ca titlul de medic primar, de 
chimist sau farmacist principal, care 
se obțineau pînă acum prin concurs, 
în funcție de existența unor posturi 
vacante — posturi pe care trebuia 
să fii norocos să le găsești — să se 
obțină prin examen, devenind o gra
dație, fără schimbarea locului de 
muncă. Se pune astfel capăt pere
grinărilor unor cadre medicale, din- 
tr-o localitate în alta, cu repercu
siuni negative atît asupra calității

asistenței medico-sanitare a popu
lației, cît și asupra traiului personal 
al celor în cauză. Acum, pe primul 
plan se situează pregătirea profesio
nală, măsura oferind un excepțional 
stimulent pentru afirmarea cadrelor 
tinere, pentru închegarea unor colec
tive medicale puternice, cu un înalt 
nivel de pregătire, în toate institu
țiile care acordă asistență sanitară.

Am reținut ca deosebit de pre
țioasă și precizarea făcută de me
dicii Marilena și Vasile Cormoș, din 
circumscripția sanitară Calda de Jos, 
județul Alba, ne scrie coresponden
tul nostru Ștefan Dinică, referitoare 
la faptul că personalul medico-sani- 
tar ce-și desfășoară activitatea în 
circumscripțiile rurale va benefi
cia, începînd din luna ianuarie 1970, 
de o majorare a salariilor tari
fare sporită cu 5 pînă la 10 
la sută, în comparație cu cel 
ce lucrează în mediul urban. Se 
recompensează astfel o muncă 
prestată în condiții mai grele, mai 
puțin confortabile. In același cadru 
se înscrie și posibilitatea reducerii 
stagiului pentru obținerea gradații
lor, de la 3 la 2 ani. „Familia noas
tră — soț și soție — lucrăm de patru 
ani într-o circumscripție sanitară 
care cuprinde 11 așezări, răsfirate pe 
o rază de 15 km — ne-au spus ei. 
Unii medici au chiar circumscripții 
mai dificile, așa că este drept, echi
tabil, să se țină seama ele aceste con
siderente. Cu aceeași satisfacție men
ționăm și măsura potrivit căreia, 
medicii tineri, cu o vechime mai mi
că de 10 ani în activitate, categorie 
în care ne încadrăm și noi. benefi
ciază de o creștere mai substanțială 
a salariului. Sînt astfel asigurate 
condiții propice pentru creșterea ni
velului activității medicale la sate, 
pentru stabilizarea cadrelor rețelei 
sanitare, pentru stimularea preocu
pării de perfecționare și specializare".

Nu numai medicii, ci și cadrele ine- Al. PLAIEȘU

mașini Reșița Foto : AgerpresRotor pentru turbina cu aburi, realizat la Uzina de construcții de

Hotărirea plenarei Consiliului Uniunii Naționale
a Cooperativelor Agricole de Producție

(Urmare din pag. a H-a)

gricole de stat și stațiunile experi
mentale, organizarea unor schimburi 
de experiență pentru generalizarea

IV. Cm privire la atribuțiile
uniunilor cooperativelor 

agricole și la organizarea 
acțiunilor intercooperatiste
1. Uniunile cooperatiste, organi

zații constituite prin asocierea 
cooperativelor agricole, unesc efortu
rile acestora pentru înfăptuirea po
liticii Partidului Comunist Român de 
creștere a producției agricole, pentru 
ridicarea bunăstării țărănimii, satis
facerea nevoilor economiei naționale 
și ale întregului popor. Ele răspund 
nemijlocit de .aplicarea și respectarea 
în toate cooperativele agricole de 
producție a prevederilor statutului, 
iau măsuri pentru întărirea democra
ției cooperatiste și a disciplinei _ în 
muncă, precum și pentru participa
rea membrilor cooperatori la efec
tuarea la timp și in cele mai bune 
condiții a lucrărilor agricole. 

dii au ținut să-și exprime satisfac
ția de pe urma noilor măsuri. „Nu 
numai prin cîștigul material, dar și 
prin cel moral a fost cel mai plăcut 
dar pe care-1 primesc de Anul nou" 
— ne-a spus asistenta medicală Ma
ria Cinezande de Ta noul spital din 
Constanța. Mă bucură îndeosebi că 
hotărîrea aduce o precizare clară pri
vind salarizarea diferențiată a cadre
lor sanitare medii și auxiliare care lu
crează, în spitale, sanatorii, case de 
nașteri. Și e firesc să fie așa. Nu-i 
totuna să lucrezi într-un cabinet din- 
tr-o policlinică sau într-o stație de 
reanimare, unde ești permanent so
licitat la o prezență activă; unde se 
cere un efort susținut, o excepționa
lă atenție și conștiinciozitate. După 
părerea mea, una din principalele și 
cele mai importante consecințe ale 
aplicării noii salarizări va fi elimi
narea fluctuației de cadre în secțiile 
de acest fel, încît ele vor dispune de 
personalul mediu necesar, de cadre 
bine pregătite, stabile, — ceea ce 
este esențial pentru bolnavi.

Aprecierile făcute de interlocuto
rii noștri relevă cu prisosință că 
noua hotărîre a produs pretutindeni, 
în toate unitățile sanitare, o vie sa
tisfacție. Cu toții au ținut să subli
nieze că ea exprimă principii promo
vate cu consecvență de partidul și 
guvernul nostru — spiritul de echi
tate socialistă, care statornicește 
existența Unei corelații judicioase 
între efort și condițiile de lucru, în
tre retribuția socială de o parte — 
și gradul de pregătire, capacitatea, 
cantitatea și calitatea muncii de
puse, de cealaltă parte. Acestea pre
supun obligația morală a tuturor de 
a răspunde noilor măsuri printr-o 
muncă în care noțiunea de cadru 
medico-sanitar să se identifice cu 
priceperea și dăruirea de sine, pre
gătirea și conștiinciozitatea profesio
nală.

metodelor bune de organizare a pro
ducției și a muncii și alte măsuri 
care să ducă la îmbogățirea continuă 
a cunoștințelor profesionale ale 
membrilor cooperativelor agricole.

împreună cu organele agricole de 
stat, uniunile cooperatiste elaborează 
normele privind organizarea și retri
buirea muncii, studiază și inițiază 
măsuri care să determine o mai mare 
cointeresare a membrilor coopera
tori la efectuarea lucrărilor agricole, 
pentru creșterea producției, întărirea 
și dezvoltarea averii obștești, își 
aduc contribuția la elaborarea și a- 
pliearea măsurilor necesare realiză
rii planului de stat în agricultura co
operatistă.

Uniunile cooperatiste, împreună cu 
direcțiile agricole județene, indrumă 
cooperativele agricole de producție 
să contracteze cu statul producția- 
marfă și să îndeplinească la timp o-

Industria județului Brașov și-a 
îndeplinit cu 7 zile înainte de 
termen sarcinile de plan ce-i re
veneau pe acest an. Pînă la sfîr- 
șitul anului se prelimină reali
zarea unei producții suplimen
tare de peste 400 milioane lei. 
Pe 11 luni, industria județului 
Brașov a dat beneficii suplimen
tare în valoare de 144 milioane 
lei. Comparativ cu anul trecut 
se înregistrează un spor de 5,9 

la productivitatea mun- 
18,1 la beneficii, 18,4 la

la sută 
cii, de 
export

NEAMȚ
întreprinderile din județul 

Neamț au îndeplinit înainte de 
termen planul anual, urmînd ca 
pînă la finele lunii să fie depă
șite și prevederile angajamen
telor luate în întrecerea socia
listă. Se apreciază' astfel că e- 
conomia națională va primi din 
județul Neamț, peste plan, 8 000 
tone îngrășăminte azotoase, 700 
tone fibre sintetice, 12 000 tone 
ciment, 6 000 mc cherestea răși- 
noase. 800 tone hîrtie.

ALBA
Industrîa județului Alba a În

deplinit sarcinile de plan pe a- 
cest an cu 8 zile mai devreme. 
Pînă la sfirșitul anului se pre
limină obținerea unei producții 
marfă vîndută și încasată de 
peste 49 milioane lei. De ase
menea, se prevede ca sarcinile 
de export să fie depășite pe an
samblul economiei județului cu 
peste 17 milioane lei. 80 la sută 
din sporul de producție va fi 
realizat pe seama creșterii pro
ductivității muncii. întreprinde
rile industriale ale județului vor 
obține peste prevederile planu
lui anual 1 000 tone produse so
dice, 550 tone plăci fibrolem- 
noase, 850 mc placaje, 490 mc 
prefabricate din beton, 4 700 
mașini de spălat rufe, 2 550 ma
șini de cusut și altele.

Dintre unitățile care s-au evi
dențiat, amintim Uzina chimico- 
metalurgică Zlatna, salina Ocna 
Mureș. întreprinderea metalur
gică Aiud, fabricile „Căprioa
ra" și „Sebeșul" din orașul Sebeș, 
întreprinderea de prefabricate 
din beton Aiud.

bligațiile asumate prin contract. Ur
măresc modul in care unitățile con
tractante își respectă, obligațiile sta
bilite prin contract față de coope
rativele agricole de producție.

Uniunea Națională a Cooperative
lor Agricole de Producție participă 
la elaborarea legilor, hotărîrilor și a 
altor acte normative privind agricul
tura cooperatistă ; organizează și 
conduce activitatea Casei de pensii a 
țăranilor cooperatori; asigură asis
tența juridică necesară : unităților ; 
reprezintă interesele cooperativelor 
și asociațiilor în raporturile cu alte 
instituții, organizează și rezolvă ac
țiunile ce le revin în domeniul co
operării cu străinătatea.

Plenara Consiliului Uniunii Națio
nale apreciază că uniunilor coopera
tiste le revine sarcina de mare în
semnătate de a organiza și desfășura 
o susținută^ activitate politică și 
cultural-educativă de masă, folo
sind forme corespunzătoare activită
ții în rîndul țăranilor cooperatori. în 
vederea creșterii conștiinței socia
liste a membrilor cooperatori, a ni
velului lor politic, pentru educarea 
acestora în spiritul muncii în comun, 
al răspunderii față de proprietatea 
obștească, de interesele generale ale 
societății, ca mijloc important în 
desfășurarea muncii politice. Uniunea 
Națională editează ziarul „Satul so
cialist". Uniunile județene, consiliile 
de conducere ale cooperativelor vor 
trebui să folosească în mai mare 
măsură ziarul în activitatea de popu
larizare și explicare a politicii par
tidului, de generalizare a experien
ței pozitive în probleme de organi
zare, normare, retribuire a muncii, 
în crearea unei opinii combative de

(Urmare din pag. I)
octombrie, pentru soluționarea celor 
105 „cazuri", cărora nu II sc între
zăreau la acea dată posibilități de 
asigurare cu utilaje.

— Dintre acestea, pe noi ne vizau 
doar 20 de capacități și poziții glo
bale — ne-a spus ing. Mihai Tică, 
director tehnic în M.I.C.M. După 
încheierea acțiunii de corelare, am 
continuat discuțiile cu ministerele 
interesate în vederea găsirii unor so
luții apte să permită respectarea ter
menului final de punere în func-, 
țiune și la obiectivele aflate în sus
pensie. Pînă la jumătatea lunii de
cembrie, am reușit să corelăm la 
încă 6 din ele termenele de livrare a 
utilajelor cu cele de montaj.

— In ce stadiu se află asigurarea 
cu utilaje a celor 7 capacități care 
în toamnă nu aveau încă elaborată 
documentația tehnică ?

— Pînă acum s-a rezolvat pozitiv 
um singur caz. Pe ansamblul titula
rilor de investiții însă, situația apare 
în prezent mai precară decît în urmă 
cu circa două luni. Dacă atunci Mi
nisterul Industriei Chimice susținea 
că doar pentru o singură capacitate 
nu ne poate prezenta documentația 
în vederea discutării termenelor de 
livrare a utilajelor, de curînd ne-a 
încunoștințat că mai are alți 6 ti
tulari de investiții în aceeași situa
ție. Probabil că execuția unora din
tre aceste capacități va fi, pînă la 
urmă, amînată pentru anii următori. 
Timpul este mult prea avansat să 
mai putem face ceva.

Punînd exclusiv pe seama titulari
lor de investiții tărăgănarea elabo
rării documentației tehnice pentru 
aceste obiective, interlocutorul a for
mulat și alte critici la adresa lor. 
Intre altele a amintit faptul că, în 
timp ce au refuzat să preia execu
ția unor utilaje tehnologice în atelie
rele și secțiile specializate de care 
dispun, sub motivul lipsei de expe
riență, unii titulari de investiții 
emit pretenții exagerate față de in
dustria constructoare de mașini. La 
începutul acțiunii de corelare, cere
rile de poduri rulante, de exemplu, 
întreceau de aproape două ori pro
ducția anuală a acestora. După ana
liza detaliată a fiecărei cereri, a re
zultat că jumătate din ele nu aveau 
justificări temeinice i așa că, s-au 
putut acoperi integral necesitățile 
reale de poduri rulante ale anului 
viitor. Mai greu renunță însă unii 
titulari de investiții la cererile lor 
în cazul mașinilor-unelte, domeniu 
în care există, de fapt, și cele mai 
multe necorelări ale termenelor de 
livrare cu cele de punere în func
țiune a obiectivelor. Pentru unul din 
obiectivele sale, Ministerul Industriei 
Materialelor de. Construcții solicită, 
bunăoară, alături de multe alte ma
șini-unelte de mare randament, 
două borwerkuri cu diametrul de 
125 mm, mașini-unelte de înaltă per
formanță pe care, în urmă cu nu
mai cîțiva'ani, le dețineau doar cî- 
teva mari uzine constructoare de 
mașini. Deși s-a demonstrat că, cel 
puțin pentru moment, această cerere 
este exagerată, specialiștii ministe
rului amintit argumentează că așa 
s-a prevăzut în proiect.

Asupra acestor chestiuni vom mai 
reveni. înainte de aceasta, însă, să 
vedem care este situația asigurării 
utilajelor din import pentru noile 
obiective. Tov. D. Petrescu, directo
rul general al Direcției de import
export din Ministerul Comerțului 
Exterior, ne informează că contrac
tarea la import a instalațiilor și uti
lajelor s-a făcut corelat cu termenele 
generale de montaj și cele de livra-e 
a furniturii din țară, potrivit celpr 
stabilite prin acțiunea de corelare. 
La încheierea ei, mai rămăseseră 
cîteva zeci de capacități la care, la 
acea dată, termenele de punere în 
funcțiune nu concordau cu posibili
tățile de achiziționare a utilajelor. 
Ni s-a spus că, în ultimele luni, s-au 
căutat soluții de rezolvare și pen
tru acestea. Încercînd să aflăm un 
răspuns mai exact în acest sens, în- 

masă, împotriva neajunsurilor, ■ 
practicilor învechite.

Uniunea Națională a Cooperative
lor Agricole de Producție, ca orga
nizație de masă reprezentativă a în
tregii țărănimi, care face parte din 
Frontul Unității Socialiste, asigură 
participarea activă a țărănimii la 
întreaga viață politică și socială a 
patriei noastre socialiste.

Avînd în vedere rolul important 
ce revine uniunilor cooperativelor 
agricole în viața politică și socilală 
a țării și în îndrumarea agricultu
rii cooperatiste, plenara apreciază 
ca deosebit de importantă măsura 
adoptată de partid, potrivit căreia 
Uniunea Națională va fi condusă di
rect de Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român, iar uniunile 
județene de către comitetele jude
țene de partid.

2. Experiența acumulată și re
zultatele obținute de asociațiile in
tercooperatiste subliniază necesita
tea intensificării și dezvoltării în 
perspectivă a asocierii cooperative
lor în vederea realizării unor între
prinderi intercooperatiste de creș
tere și îngrășare a animalelor, de 
cultivare a legumelor în sere și so
larii, pentru producerea de furaje 
combinate, acțiuni de îmbunătățiri 
funciare, unități de prelucrare și va
lorificare a producției agricole etc.

Plenara consideră că este necesar 
ca Uniunea Națională a Cooperati
velor Agricole de Producție, împre
ună cu Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii, să elaboreze, pînă la sfir- 
șitul trimestrului I al anului 1970, 
programul de dezvoltare a unităților 
intercooperatiste pe perioada 1971— 
1975, corespunzător nevoilor coope- 

terlocutorul a evitat să-l dea, moti- 
vînd că la data cînd discutam (n. n. 
18 XII) situația nu era concludentă, 
întrucît nu s-au întors încă delega
țiile de la contractări. De-abia după 
10 ianuarie se va ști exact cum stau 
lucrurile.

Continuăm investigațiile la Centra
la industrială pentru utilaj chimic 
și rafinării (C.I.U.C.R.) și. la cea pen
tru utilaj energetic, metalurgic și de 
construcții (C.I.U.E.M.C.). Cadrele de 
conducere de aici, cu care am discu
tat, se declară satisfăcute în mare 
măsură de stadiul în care se află asi
gurarea cu documentație de execuție 
și contractarea utilajelor tehnologice 
pentru obiectivele anului viitor. „în 
cei 4 ani de cînd coordonez acest 
sector, niciodată nu ne-am găsit în
tr-o. situație mai bună ca acum. Pen
tru anul viitor, titularii de investiții 
ne-au asigurat documentația nece
sară" — susține ing. Ghcorghe Pe
trescu, directorul general al C.I.U.C.R. 
„După emiterea repartițiilor am ve
rificat stadiul în care uzinele din 
cadrul centralei și-au asigurat con
dițiile materiale pentru reaLizarea o- 
bligațiilor contractuale asumate. Re
zultatele sînt satisfăcătoare — afir
mă ing. Ion Melega, directorul teh
nic al C.I.U.E.M.C. La una dintre u- 
zinele în care m-am deplasat — Uzi
na mecanică Timișoara — am con
statat însă că aceste pregătiri riscă 
să devină ,, inutile din următoarele 
cauze : unii din titularii de investiții 
nu ș-au prezentat la contractare po
trivit repartițiilor ce le aveau, sau au 
comandat cu totul altceva decît soli
citaseră inițial. Asemenea anomalii 
au perturbat serios concluziile acțiu
nii de corelare".

Din păcate, cazul Uzinei mecanice 
din Timișoara nu-i singular. Nume
roase alte întreprinderi constructoa
re de mașini întîmpină deocamdată 
greutăți în pregătirea fabricației a- 
nului viitor, tocmai din cauza aces
tor surprize de ultimă oră din par
tea unor titulari de investiții. După 
ce menționează clar că „deși a obți
nut repartiții dip partea M.I.C.M. 
pentru întregul volum de utilaje con
venit cu ocazia concilierilor din lunile 
august-septembrie a.c., cînd nu a mai 
rămas nimic în divergență", (subli
nierea noastră), conducerea Ministe
rului Industriei Alimentare solicita Ia 
21 noiembrie a. c., printr-o adresă, 
schimbarea specificațiilor de utilaje 
pentru un volum de 185 tone — care, 
de fapt, pînă la urmă s-a constatat că 
era... de 325 tone. După îndelungi 
negocieri, conducerea uzinei „Teh- 
nofrig" Cluj a putut rezolva doar 90 
la sută din cererile M.I.A. Iată că 
acolo unde în urmă cu 4 luni nu exis
ta nici -o. problemă, au rămas în 
prezent necorelate cu necesitățile de 
montaj peste 30 tone de utilaje. Nu 
este de neglijat nici faptul că o ase
menea corectură a anulat multiple 
calcule pe care colectivul uzinei clu
jene le făcuse cu privire la încărca
rea capacităților de producție, la fo
losirea forței de muncă, a perturbat 
serios planul de colaborare cu alte 
uzine.

In alte împrejurări, perturbările au 
survenit din cauza deficiențelor în 
domeniul aprovizionării tehnico-ma- 
teriale. Din punctul de vedere al 
contractărilor, uzina „23 August" 
din Capitală, din cadrul C.I.U.E.M.C., 
se poate considera într-un sta
diu avansat. La 20 decembrie, 
uzina avea acoperită cu contrac
te peste 90 la sută din producția 
anuală și aproape 97 la sută din cea 
a trimestrului I. Cu toate acestea, 
grijile conducerii uzinei bucureștene 
nu s-au risipit, pentru că o bună par
te din necesarul de materiale pentru 
fabricația primului trimestru nu a 
fost acoperită cu repartiții. In even
tualitatea că cererile uzinei nu sînt 
rezolvate în timp util, nu este ex
clus ca, în pofida bunelor calcule de 
corelare, uzina bucureșteană să 
nu-și poată onora la timp contractele 
asumate pentru primul trimestru. în 
acest context, nu apare întru totul 
fondat optimismul manifestat de di
rectorul tehnic al centralei industria
le de resort.

rativelor și intereselor economiei na
ționale.

3. Ținînd seama de schimbările 
intervenite în organizarea și condu
cerea agriculturii, în viața internă 
a cooperativelor agricole de produc
ție, de experiența acumulată, pre
cum și de necesitatea creării unui ca
dru adecvat dezvoltării în pers
pectivă a agriculturii cooperatiste, 
plenara consideră necesară îmbună
tățirea statutului cooperativei agricole 
de producție, al uniunilor cooperatiste 
și a statutului Casei de pensii. în ca
drul îmbunătățirilor ce urmează a fi 
aduse se are în vedere ca proble
mele referitoare la organizarea și 
retribuirea muncii, modul de con
stituire a. fondului de acumulare, a- 
tribuirea loturilor personale, precum 
și alte probleme să-și găsească solu
ționarea corespunzătoare. Uniunea 
Națională va elabora, pînă la sfîrși- 
tul semestrului I al anului 1970, pro
iectele de statute ce vor fi supuse 
spre dezbatere și aprobare viitorului 
congres al cooperativelor agricole.

4. Plenara consideră că ar fi utilă 
pentru toate cooperativele agricole 
elaborarea unei legi a agriculturiij 
care să prevadă norme cu privire la 
introducerea obligatorie a regulilor 
agrotehnice și a tehnologiilor mo
derne în producție, combaterea 
dăunătorilor, introducerea regulilor 
de igienă zooveterinară pentru apă
rarea sănătății animalelor, a norme
lor pentru folosirea materialului să- 
ditor și de reproducție, valorificarea 
produselor etc.

Plenara Consiliului Uniunii Națio
nale, dezbătînd sârcinile ce revin a- 
griculturii cooperatiste din planul 
de stat pe anul 1970, se declară de 
acord cu prevederile acestuia și își 
exprimă, în numele întregii țărănimi, 
hotărîrea de a lua toate măsurile 
necesare pentru înfăptuirea lor. E- 
xistă toate condițiile, așa cum o de
monstrează experiența și rezultatele 
multor unități, ca, folosindu-se mai 
bine pămintul și baza materială de 
care dispun cooperativele agricole, a- 
plicîndu-se întregul complex de lu
crări și recomandările științei, să fie 
îndepliniți și depășiți indicatorii de 
plan cu privire la producția globală 
și marfă, să se asigure, la nivelul
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Asemenea anomalii nu sînt atît de 
obiective pe cît au încercat unii să 
le prezinte. Dacă au apărut necore- 
lări de termene acolo unde lucrurile 
se lămuriseră inițial, dacă unele ma
teriale nu au fost asigurate din timp 
— aceasta se datorește, după cum au 
argumentat unii specialiști cu care 
am discutat, tocmai faptului că ac
țiunea de corelare s-a prelungit prea 
mult. Din această cauză nu s-au mai 
putut soluționa cum trebuie acele 
modificări survenite ulterior în struc
tura și volumul de utilaje — mo
dificări inerente într-o activitate 
complexă cum este cea de investiții, 
dar care trebuie făcute din timp ; 
totodată nu a mai existat timpul e- 
fectiv pentru parcurgerea filierei de 
procurare a materialelor necesare 
execuției comenzilor de „ultimă oră“. 
Această perioadă absolut necesară 
pentru „retușuri" trebuiau s-o asigu
re, în primul rînd, titularii de in
vestiții, care aveau obligația să-și 
clarifice din vreme toate probleme
le ce le comportă noile investiții.

— De această realitate vom ține 
seama la desfășurarea acțiunii de 
corelare a termenelor din anul vii
tor, pe care intenționăm să o înche
iem cel mai tirziu la sfirșitul se
mestrului I — ne-a spus tov. lng. 
Ion Bucur, vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Planificării.

O dată cu această precizare, d-sa 
a dat răspunsuri și la alte proble
me pe care ancheta le-a ridicat. Fap
tul că nu s-au emis repartiții pen
tru multe din mașinile-unelte, care 
condiționează punerea în funcțiune 
a unor capacități din anul viitor, este 
motivat prin aceea că actualul fond 
de mașini-unelte existent in unită
țile multor titulari de investiții con
tinuă să fie slab folosit. Printr-o mai 
bună utilizare, acestea ar putea su
plini multe din cererile formulate. 
In acest sens s-a hotărît, potrivit in
dicațiilor plenarei, să se întocmeas
că, pînă la sfirșitul lunii ianuarie, 
normative privind utilizarea mașini- 
lor-unelte pe fiecare minister, pe fie
care întreprindere, cu ajutorul că
rora să se verifice gradul de încăr
care a mașinilor-unelte existente. 
Prin aplicarea indicilor de încărcare 
stabiliți în normative se va putea 
constata care sînt necesitățile reale, 
în raport cu care să 
repartițiile. Titularii de 
sarcina să găsească soh 
cuire a unor utilaje car 
asigurate Ia vreme din 
folosirea temporară a ci 
te, pînă la sosirea celoi 
astfel încît să poată fi r 
ducția prevăzută prin pi 
menea, titularii de inves 
cina să examineze in co; 
sibilitățile de reducere 
montajului, pentru a se 
cuperarea anumitor întî; 
putea interveni în livrări 
In încheierea discuției tm 
a adăugat : „Pe baza ac< 
și a altora, a fost posib: 
zolve favorabil problem 
pentru o seamă de obiec' 
execuție era. în urmă cu 
încă sub semnul 
lucru cert că, în 
utilajelor pentru 
viitor se prezintă 
cît în urmă cu un an la vremea a- 
ceasta".

Este limpede că prin aplicarea ne- 
Intîrziată a indicațiilor plenarei, a- 
sigurarea utilajelor pentru investi
țiile viitoare poate deveni o pro
blemă pe deplin rezolvabilă. Core
lările care s-au făcut, contractele în
cheiate constituie desigur numai o 
premisă în această privință. Rămîne 
absolut necesar ca unitățile indus
triei constructoare de mașini și or
ganele de comerț exterior să-și înde
plinească întocmai obligațiile asu
mate, să acționeze permanent și cu 
răspundere ca mașinile și utilajele 
contractate să fie livrate Ia termenele 
stabilite cu prilejul acțiunii de co
relare, în vederea punerii în func
țiune la datele planificate a noilor 
capacități și obiective.

fie emise 
investiții a- 

de '•

a>.

întrek
prezent, 
obiectivi :
mult m . ue-

planului, fondul central de produsa 
agricole al statului.

O atenție deosebită trebuie acor
dată în anul 1970 realizării planului 
de producție în legumicultură și li
vrării întregului fond de producție 
marfă contractată, destinată aprovi
zionării populației și celorlalte nevoizionării populației și celorlalte 
ale economiei naționale.

Conducerile cooperativelor 
cole de producție trebuie să se 
cu toată răspunderea pentru

agri- 
ocupe 

. .______ ,_____ reali
zarea efectivelor de animale și în 
special a efectivelor matcă, de bo
vine și porcine, a producției nece
sare îndeplinirii contractelor înche
iate de fiecare unitate cu organiza
țiile contractante.

In scopul îndeplinirii planului de 
amenajări a noi suprafețe irigate, 
plenara apreciază că este necesar ca 
uniunile județene să îndrume con
siliile de conducere ale cooperative
lor pentru identificarea de noi posi
bilități de amenajări și executarea 
în ritm susținut a lucrărilor, astfel 
ca în anul 1970 să se realizeze su
prafețe importante peste prevederile' 
planului de stat.

Plenara Consiliului Uniunii Na
ționale consideră că uniunile coope
ratiste trebuie să ajute și să îndrume 
cooperativele de producție în ve
derea pregătirii și desfășurării în 
cele mai bune condiții a adunărilor 
generale de dări de seamă și apro
barea planului de producție pe anul 
1970, astfel ca întreaga activitate a 
cooperativelor să fie organizată pe 
baza hotărîrilor adoptate de ple
nară.

Plenara Consiliului Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție cheamă întreaga țărăni
me, pe toți lucrătorii din agricul
tura cooperatistă, ca, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de par
tid, să folosească toată puterea de 
muncă, hărnicia și priceperea de 
care dispun pentru sporirea belșugu
lui ogoarelor țării, pentru a face 
din fiecare cooperativă o unitate 
puternică, înfloritoare, capabilă să 
contribuie într-o măsură mereu mai 
mare la dezvoltarea neîntreruptă a 
economiei naționale, la înfăptuirea 
grandiosului program elaborat de cel 
de-al X-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.
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PUBLICULUI?
Nu poate exista o bucu

rie mai mare pentru un 
creator de frumuseți de- 
ctt să reverse lumină din 
lumina lui tn sufletele 
oamenilor, ale concetățeni
lor și contemporanilor săi.

în orice moiment, în clipe
le de exultare, ca și în cele 
de melancolie, poetul au
tentic este conștient de 
gravitatea oficiului său 
artistic.

încă de la începuturile li
teraturii — să ne gîndim 
doar la artiștii Greciei an
tice — poeții erau socotiți 
educatori ai cetății, ecouri 
sonore ale aspirațiilor ei.

In vechea Eladă, leagă
nul literaturii europene, 
poezia a avut totdeauna 
un caracter militant. So
lon, Tirteu, Kallinos cul
tivă poezia civică, patri
otică, fără ca prin aceasta, 
fiorul liric ce le străbate 
creația să fie mai puțin in
tens ; dimpotrivă, darurile 
lor poetice sînt potențate 
de calitatea lirismului lor 
viguros. La rîndul său, 
Euripide, cel mai patetic 
și mai profund din tria
da marilor- tragici, se 
considera un poet al ce
tății sale iubite — Atena. 
Să nu uităm nici faptul — 
deosebit de semnificativ — 
că Dionysos, patronul re
prezentărilor dramatice, 
nu era altceva, după ates
tările specialiștilor, decît 
demos-ui, poporul ate
nian, care — de fapt — el, 
cu aspirațiile lui, nutrea ta
lentele și dădea aripi ar
tiștilor și poeților din ve
chea Eladă.

Marea, pildultoarea poe
zie a anticilor era conce
pută ca un act de înaltă 
responsabilitate socială. La 
întrebarea lui Eschil (v. 
„Broaștele" Iui Aristofan) ; 
„Prin ce merită un poet 
admirația publicului 7“ — 
mai tînărul Euripide răs
punde fără ocol : „prin 
cumințenia și îndemnurile 
noastre, dacă reușim să-i 
facem mai buni pe cetățe
nii statului".

O trăsătură caracteristi
că și a literaturii noastre 
— cum se știe — constă în 
aceea că scriitorii, poeții 
au fost mereu „ecouri so
nore" ale aspirațiilor nea
mului, i-au exprimat dure
rile, setea de dreptate so- 
cialfi și națională. Bolinti- 
neanu, Alecsandri, tot co
rul de poeți români, și în 
primVl cînd Eminescu, n-au 
conceput creația lor în a- 
fara tumultului și a năzu-

ințelor poporului. Emi- 
nescu, cea mai răscolitoare 
conștiință poetică a națiu
nii noastre, expresia cea 
mai fidelă și cea mai vi
brantă a ethosului româ
nesc, nu-și dorește nimic 
mai arzător decît să tră
iască în mijlocul poporu
lui, plin de focul entuzi
asmului, să fie „inima lui, 
capul cel plin de inspira- 
țiune, — bardul lui". Ros
tul de poeta vates, poet 
tribun și profet, este con
ceput de Eminescu tn spi
ritul celei mai bune tra
diții clasice, tn sensul ce
lei mai mari responsabili
tăți civice și patriotice.

Rolul social-activ al poe
ziei este subliniat de geniul 
lui Eminescu tn stihuri de 
o tonalitate majoră : ....Și
palizii poeți / Profeți-s

transcrierea poetică, ordo
nată și limpede a senti
mentelor și ideilor, oricît 
de înalte, reprezintă un 
postulat mereu actual al 
poeziei. Marile adevăruri 
poetice sînt Întotdeauna 
senine, așa cum seninătatea 
este semnul autenticității 
mărit poezii. Tumultul lă
untric, propriu creației ar
tistice, se cere strunit, dis
ciplinat, turnat, ca la 
Goethe și Eminescu — de 
pildă — tn tipare poetice 
pline de miez, de freamă
tul vieții, de vraja gîndu- 
lui înalt, luminos, uman. 
„Geniul înalt, al luminii", 
geniul poetic răscolitor nu 
cunoaște o izbtndă mai ma
re, o satisfacere mai depli
nă, chiar a orgoliului său, 
decît să se poată adresa, 
să poată comunica eu se-

/ I

puncte de vedere

plini de vise al dalbei dimi
neți". Tîtanismul și vizio- 
narismut lui Eminescu, 
care întrevede „dalba dimi
neață" a libertății și ferici
rii mulțimilor, sînt la rîn- 
dul lor marcate de lumi
nozitatea și armonia inega
labilă a versurilor sale, tră
sături pregnant apolinice, 
care au constituit din tot
deauna »emnul marii poe
zii.

Desigur, procesul crea
ției artistice în complexi
tatea lui cunoaște infinite 
nuanțe. Care poet nu se 
cufundă în visuri, care din 
ei nu-i cuprins, uneori, de 
melancolie? Tristețea răs
colitoare poate fi un fer
ment, poate reprezenta o 
etapă tn cucerirea piscu
rilor poeziei. Artistul au
tentic, cu sensibilitatea 
lui de harfă eoliană, 
poate vibra și trist și du
reros la spectacolul lumii, 
dar gîndul lui din urmă, 
chemat să lărgească impe
riul sensibilității umane, 
gîndul adresat mulțimii, 
care așteaptă însetată ca 
poetul să-i descifreze grav, 
solemn și relevant, rosturi
le vieții, stă mereu sub 
semnul seninătății. Poetul 
autentic învinge, obiecti
vează șl sublimează gîn- 
durile, turnîndu-le In sti
huri măiestrite, exprimate 
„limpede, frumos, cu șir".

Horațianul lucidul ardo,

menii, eu mulțimile. în 
sensul acesta, al unei poe
zii prin excelență comu
nicabile, se pronunță — cum 
nu se poate maj adîno — 
titanul de la Weimar : „De 
ce am căutat eu calea cu 
atîta dor, / De nu ca s-o 
arăt ți fraților ?“.

Eminescu, ca toți marii 
poeți, și-a conceput creația 
„sub raza gîndului etern". 
Versul, ne șoptește Lucea
fărul poeziei noastre, e 
chemat să transcrie „a 
gîndului lucire, a inimii bă
taie", să dezvăluie „geniul 
rod" — cum au făcut-o 
Homer, Galfdasa. Dante, 
Shakespeare, Goethe, cum 
o face Intr-una — fără să 
ostenească — cfntul popu
lar. Dar ce glnduri „sub
tile" își propun oare să ne 
transmită versurile acestui 
Peisaj abisal : 
candeli, cruci 
luci / Ptlpiie-n 
Orfic venin /.../
min / Cad in abis / Mon- 
ftri efebi-șlr mărgărint" 
sau ale poemului Pericol de 
înseninare, din care cităm, 
spre exemplificare, urmă
toarea strofă : „Semințe de 
singe, semințe de oase, de 
drum .,/ Lupește suind in 
speranfa de-afară. / Aveam 
ca fiecare un drept al meu 
la fum / Necontenire dul
ce de flacără 
Chiar dacă am 
descifrăm sensul

„Galbene 
ți nă- 

mlaștini / 
Verde-car-

acestor versuri, 
Întreba, nedu- 
cînd efebia 

tinerețe"

samblu al 
tot ne-am 
meriți : de 
„dalba tinerețe" — e 
monstruoasă, de cînd orfis- 
mul — cîntarea tînguitoa- 
re și Înălțătoare totodată, 
care îmblînzea fiarele — 
picură venin în suflete, așa 
cum pare a ne sugera pri
mul poem ? Cum 
face că suava, 
speranță care 
inima oricărui 
poate fi tratată 
cum se face că i 
viață, la lumină i 
rat egal cu „i 
fum", că flacăra speranței 
înaripate devine „amară" 
în discursul poetic de mai 
sus. Se pare că „dicteul au
tomat" duce in astfel de 
cazuri la rezultate nedori
te pentru cei ce văd o 
„primejdie în Înseninare" 
și cred că pot jongla cu 
vorbe pe marginea „abisu
lui".

„Privește inima ta și 
scrie" — ne îndeamnă în- 
tr-una Eminescu. Acest în
demn l-am opune abisului 
poetic al unor versuri, a 
căror „fantezie fără for
mă... neavînd învăț și nor
mă" rătăcește încurajată 
de lipsa de exigență a 
lor ce ar trebui să-i 
drume pe calea artei 
tentice.

O pleiadă întreagă 
tineri poeți, care asaltează 
în ultimul deceniu Parna- 
sul românesc și — de ce 
să n-o spunem — cel uni
versal, aduc 
rie elocventă 
tele „poetice", 
răzbat uneori I 
in volumele 
sînt accidente 
xerciții facile, 
brul, rigoarea 
mea expresiei 
mai înzestrați 
situează pe filiera bogatei 
tradiții a poeziei noastre, 
pe care o continuă și dez
voltă. mereu receptivi la
exemplul înaintașilor, dar
cu privirile ațintite către 
viața contemporanilor și
pulsul efervescent al ce
tății, ale căror sensuri ți
vibrații se străduiesc să le 
decanteze In forme cît mai 
măiestrite. Ei mărturisesc 
că nu se poate omite nici 
o clipă că poezia — eti
mologic ți estetic vorbind 
— înseamnă creație prin 
excelență, întruparea ar
tistică a celor mai înaripate 
gînduri și sentimente ome
nești.

se 
dulcea 

Încălzește 
muritor, 

„lupește", 
dreptul la 
e conside- 

,dreptul la

ce- 
tn- 
au-
de

o mărtu- 
că fabrica- 

, care mal 
în reviste șl 
de poezie, 
nedorite, e- 
Prin echili- 
și profunzi- 
artistice, cei 
dintre ei se

0 Bătălia pentru Roma : PATRIA
— 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
0 Valea păpușilor : FESTIVAL —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 18 ; 18,45 ; 21,15, 
MELODIA — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, MODERN — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, CINEMATECA 
(sala Union) — 10 ; 12,30.
0 Prieteni fără grai : REPUBLI
CA — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ;
18,45 ; i-,
e Taina leului : LUCEAFĂRUL - 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21.
0 Băieți în haine de piele : VIC
TORIA — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.
0 Winnetou tn Valea morțll : 
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30;
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; 20,30.
0 Intr-o seară, un tren... : CA
PITOL — 9,15 ; 11,30 ; ț4 ; 16,15 ; 
18,45 ; 21.
0 Femela îndărătnică s CENTRAL
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
FLOREASCA — 9,30 ; 12 ; 15 ; 18 ;
20.30, GIULEȘT1 - 15,30 ; 18 ;
20.30,
0 Tinerețe fără bătrtnețe : LU
MINA — 9,15—15,45 în continuare ; 
18,15 ; 20,30.
0 Program pentru copil i DOINA
— 9—16 în continuare.
0 Baladă pentru Măriuca i DOI
NA — 18,15 ; 20,30.
0 101 dalmațleni : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
0 Războiul domnițelor I EXCEL
SIOR — 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Blow-up : GRIVIȚA — 9—13,30 
în continuare ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30. 
0 Lupii albi : ÎNFRĂȚIREA IN
TRE POPOARE — 15,15 ; 17,45 ;
20, VIITORUL — 15,30; 20,30.
0 Căldura : BUZEȘTI — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
0 Păpușa s DACIA — 8,15—20 tn 
continuare.
0 Noile aventuri ale răzbunători
lor : BUCEGÎ — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, PACEA — 15,45 ; 
18 ; 20,30.
0 O chestiune da onoare : UNI
REA — 15,30.
0 FrațH Karamazov : UNIREA — 
19.
0 Bern șl comisarul San Anto
nio : LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,30, FE
RENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Corabia nebunilor: DRUMUL 
SĂRII — 15,30 ; 19.
0 Morțll rămîn tineri : COTRO- 
CENI — 15,30 : 18 ; 20,30.
e In împărăția leului de argint i 
VOLGA — 9—15,45 în continuare ; 
18,15 ; 20,30, ARTA — 9,15—15,45 
în continuare ; 18,15 ; 20,30.
0 Stelele din Eger î CRINGAȘI
— 15.30 ; 19.
0 Să trăim pînă Iun! : VIITORUL
— 18.
0 My
12.30 ;
e Vă
— 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30.
TOMIS — 9—15,45 în continuare ; 
18,15 ; 20,30.
0 Sezon mort î MOȘILOR — 19.
0 Alexandru cel fericit : MOȘI
LOR — 15,30.
0 Vlrldlana : POPULAR — 15,3# ; 
18 ; 20.30.
O Cînd se aud clopotele t MUN
CA — 16 ; "
0 La nord 
CĂRA —
0 Contesa
15.30 ; 19.
• Mîna cu briliante : PROGRE
SUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Baltagul : COSMOS — M,W ; 
18 ; 20.15.
0 Război șl pace (seriile HI 
IV) : VITAN — 15 ; 19,30.

21.

falr lady : GLORIA
16,15 ; 19,45.

place Brahms 7 : MIORIȚA

9 ;

18 ; 20.
prin nord-vest t FLA-
15,30 ; 19.
Cosei 1 RAHOVA —
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este aproape neomenească 
prin proporțiile sale. Cor
nel Todea l-a făcut pe Ion 
Dichiseanu să gîndească un 
Othello lamentabil, plîngâ- 
reț și lipsit de maiestate. 
Lacrimile sale au ceva de 
roman verist, nu aparțin tn 
nici un caz eroului tragic. 
Cu un Othello în stil natu
ralist, Ion Dichiseanu înre
gistrează un mare eșec. Spe
răm într-o revenire, cu un 
regizor mai sensibil la ade
vărata sa vocație. Oricum, 
rolul neizbutit din specta
colul cu Othello va fi greu 
de uitat.

Un Iago acceptabil, dacă 
avem în vedere interpreta
rea dată rolului și ponde
rea lui în spectacol, a con
ceput Mircea Angbelescu. O 
mișcare inspirată, lejerita- 
tea detașată a intrigantu
lui, relativismul moral, sub
liniate cu o tușă apăsată, 
dau acestui rol o pondere 
artistică foarte mare. Sur
prinzătoare este totuși că
derea din final, după ce 
Iago este demascat. Momen
tul nu pare a fi fost înțeles 
nici de regizor și nici de 
actor. Cînd Iago se învăluie 
în tăcere, Shakespeare dez
văluie de fapt caracterul 
personajului. Justificările 
anterioare ale acțiunilor 
sale, ura față de maur șl 
față de Cassio pusă pe sea
ma invidiei și bănuielilor, 
se dezvăluie a fi inutile. 
Iago este o forță a naturii, 
principiul răului, supus u- 
nui destin, unei inspirații 
demoniace. Orice personaj 
de tragedie adevărată trans- 
cende . datele psihologice, 
nu poate fi înțeles ca prizo
nier al unei ...........
incerte. Iago 
vinovat. Ca 
este, tn cele 
o victimă. .. 
propriei sale erori, 
sale. Fără a-1 absolvi, per
sonajul se cere considerat 
în proporțiile sale, care nu 
sînt cele obișnuite.

Desdemona cunoaște două 
interpretări la Teatrul Not- 
tara. Dora Cherteș, pe care 
o vedem pentru prima oară 
pe o scenă bucureșteană, 
realizează un rol peste ni
velul spectacolului, attt prin 
varietatea mijloacelor artis
tice, cît și prin frumusețea 
interioară a personajului, 
subliniată cu discreție. Pro
blema mare a acestui rol 
este tonul just, integrarea 
firească tn datele persona
jului. Momentele-cheie : ce
rerea de iertare a lui Cas
sio, scena cînd primește 
palma Iui Othello, sau cîn- 
tecul sălciei sînt probe gre
le pentru o actriță, cu re
plici scurte și pline de ten
siune sufletească. Dora 
Cherteș a trecut un examen 
dificil. Desdemona interpre
tată de. ea este convingă
toare, fără Iejerități, reali
zată cu grație si talent. Ac
trița nu s-a lăsat furată de 
tonalitatea generală a spec
tacolului și rolul său este 
una din frumoasele creații 
ale actualei stagiuni.

Lucia Mureșan, actriță 
de 
se 
tn 
tn 
tangibilă.

Dorin Varga a întruchipat 
un Cassio, de asemenea, tn 
afara trăsăturilor persona
jului shakespearian. El tre
buia să fie un ofițer dezin
volt șl chipeș. A devenit 
tnsă mai mult un copil 
mare, stîngaci, un Roderigo 
ceva mai norocos. Roderigo 
al lui Ion Siminie a fost 
prea șarjat. în rest, am re
marcat o Emilie corect in
terpretată de Cristina 
Tacoi, actrița re!evîndu-se 
aptă pentru roluri de mai 
mare întindere. Scenogra
fia Doinei Levinta a fost 
sub orice critică. N-am vă
zut de multă vreme ceva 
atît de sărac. Pictorița s-a 
rezumat la a căptuși scena 
cu hîrtie vopsită, sugerînd 
ziduri medievale în stilul în 
care ar sugera pictura de 
iarmaroc sfinți bizantini.

Prezența 
memorabil 
tiv — pe 
reșteană a 
minată.

ple șl majestuoase a eveni
mentelor. Personajul tre
buia să fie măreț, el nu a 
vorbit decît agitat și nervos, 
brutalizînd pe senatori, de- 
clamînd fără convingere și 
fără patos. Dragostea Iui 
trebuia să fie susținută de 
coloane de lumină, dincolo 
de orice reziduu Maurul 
are acum tn urma lui un 
trecut bogat, el nu mai este 
în prima tinerețe și nici 
nu iubește înfometat, cum 
a apărut din privirile Iui 
Ion Dichiseanu. Un al doi
lea moment în tragedia lui 
Shakespeare apare cînd o- 
trava lui Iago își face efec
tul. Proporțiile revoltei lui 
Othello sînt acum la scară 
cosmică, el invocă ele
mentele naturii, marea în 
furtună. în spectacolul de 
la Nottara, interpretul a- 
cestui personaj este cutre
ierat de furii, glasul ti ră-

ta est» maurul, nobilul 
maur ?...“ Putem răspunde 
fără ezitare, parafrazînd 
cuvintele personajului din 
piesă i nu, Othello de la 
Teatrul Nottara nu este 
maurul din Veneția. Cornel 
Todea l-a transformat în
tr-un personaj elementar, 
plin de vitalitate primitivă, 
încărcat de energii neuni
versalizate, cum ar zice 
Freud, care n-âu căpătat 
încă trăsătura socială, 
umană. Există o scenă în 
care pădurile Africii năvă
lesc pe scenă In ritm de 
tam-tam, alungind orice 
urmă de noblețe din specta
col. Dar Othello, generalul 
prețuit de senatul venețian, 
era de neam regesc, așa 
cum îl mărturisește el lui 
Iago i „Cînd voi simți că 
fala e o cinste / Voi da-n 
vileag că sînt de neam re
gesc / $1 mtndrul meu no-

A pune Othello în scenă 
este o întreprindere teme
rară pentru orice teatru, 
indiferent de reputația și 
de tradițiile sale. Dificulta
tea pare a veni de la inter
pretarea curentă a piesei : 
o tragedie domestică, avînd 
în centrul său un caz de 
gelozie patologică. Nu au 
lipsit însă tentativele de în
țelegere mai largă, și am 
putut vedea în anii trecuți 
un spectacol în care ac
centul cădea pe conflictul 
dintre patricienii Veneției 
și plebeul maur. Toate a- 
ceste interpretări nu au fă
cut decît să accentueze lip
sa de comprehensiune față 
de sensul adine al unui text 
care se bucură de faima u- 
neia din cele mai închegata 
piese ale lui Shakespeare, 
exprimînd un adevăr etern, 
simplu și măreț. Persona
jele nu reprezintă, desigur, 
doar încarnarea unor prin
cipii | ele sînt totuși ipos
taze umane încărcate de 
universalitate. Othello a 
devenit un prototip, el de
numește o categorie umană 
în general, ceea ce a con
tribuit însă, în mod parado
xal, la considerarea lui 
drept un caz de patologie 
psihică, tn loc să ducă la 
sublimarea datelor lui artis
tice, la estomparea tonu
rilor particulare ți la relie
farea caracterului său esen- 
țialmente tragic. Lecția 
mare a tragediei dintotdea- 
una vine din natura impe
netrabilă a evenimentelor, 
din imposibilitatea eroilor 
de a se sustrage ' mecanis
mului implacabil car» ti a- 
nimă.

Spectacolul de Ia Teatrul 
Nottara, regizat de Cornel 
Todea, a răsturnat tn bună 
măsură datele shakespea
riene ale piesei, scoțînd în 
prim plan, mai mult decît 
drama maurului, perversi
tatea lui Iago. Regizorul 
pornea de la o intuiție jus
tă și am putut vedea un 
Iago actual, un relativist 
modern, mefiant și sceptic. 
Este surprinzător cftă via
bilitate are acest principiu 
al răului I Inzestrîndu-1 cu 
ubicuitate, Cornel Todea a 
făcut din Iago o prezență 
suverană, semănînd discor
dia, aproape fără nici o sa
tisfacție, din neîncrederea 
față de om șl de noblețea 
firii lui, un demon care stă- 
pînește instinctele cele mai 
joase. Dar tragedia a pier
dut în această interpretare 
toată noblețea sa. tot pate
tismul și toată amploarea 
mesajului său. Fiindcă Iago 
devine, în fond, în inter
pretarea dată, un principiu 
caricatural, el este o gri
masă a naturii, și nu expre
sia vocației care naște oa
meni ți opere demne de ad
mirația și compasiunea 
noastră, cum ar spune Aris- 
totel. Cornel Todea a luat 
din piesa lui Shakespeare 
motivul parodistic, bufonul 
involuntar, care Ișl rîde de 
tot ceea ce este frumusețe 
morală ți cinste, curaj ți 
noblețe umană. Piesa poate 
fi interpretată și tn acest 
fel, dar atunci ea nu mai 
este o tragedie, cu perso
naje capabile să poarte 
greutatea destinului, ci o 
șariă cumplită a trufiei 
umane, care mai crede în 
valorii» sale, iago însuși 
pierde astfel datele sale 
din piesa lui Shakespeare, 
transformtndu-se într-un 
tel de Falstaff mal aprins, 
mai patetic și minor.

Othello a fost văzut de 
regizor tn chip psihologi
zant, naturalist, prin optica 
lui Brabantio — în ultimă 
instanță. în spectacolul de 
la Nottara, personajul nu 
suferă în fond nici o ne
dreptate a destinului ți ten
siunea tragică nu ia naș
tere pe scenă, fiindcă mau
rul este doar o fiară și se 
poartă ca atare. Avem de-a 
face cu- o dramă naturalis
tă, determinist! pînă la re
fuz, tn care personajul este 
purtătorul unei eredități 
încărcate, acumulată, par
că, tn păduri tropicale, care 
Irumpe îndată ce are pri
lejul. Cineva întreabă Ia 

moment dat i „Aces-

LA TEATRUL „C. I. NOTTARA"

Un
OTHELLO subiectivitățl 

nu este numai 
și Othello, el 
din urmă, și 

Fie și victima 
urii

/

in stil
(

naturalist
de Aurel DRAGOȘ - MUNTEANU

roc l-am cucerit / Cu frun
tea sus, prin meritele mele". 
El venea dintr-un spațiu 
suprasaturat de cultură, 
care a adus Europei mate
matici superioare și pe filo
zofii greci, asigurîndu-i 
continuitate spirituală. De 
unde instincte primitive și 
tăm-tamuri la generalul 
care domină prin demnita
tea sa pe nobilii senatori ai 
Republicii Venețiene ? De 
altfel, răsturnarea, unică mi 
se pare, tn interpretarea a- 
cestei piese shakespeariene, 
a stricat ritmul piesei și 
unitatea sa profundă, asu
pra căreia stnt de acord toți 
shakespearologii.

Ion Dichiseanu Interpre
tează un Othello tragic, dar 
nu în ceea ce privește da
tele piesei și ale personaju
lui, ci referitor la cariera 
lui actoricească. După un 
rol shakespearian memora
bil, un Antoniu de zile 
mari, acum cîțiva ani, el 
este acum un Othello falsi
ficat de regie, expurgat de 
noblețea și frumusețea mo
rală a personajului. In piesa 
dramaturgului elizabetan, 
rolul maurului este compus 
din trei momente a căror 
urmare atribuie textului 
serenitatea, calmul suveran, 
monumentalitatea. Intîi, si
guranța leonină din fața 
senatului, cînd evocă fapte
le de arme prin care a tre
zit dragostea Desdemonei. 
Ion Dichiseanu a fost în a- 
ceastă 
calmul

?ușește, iar crima seamăn! 
n ultimă instanță cu o 
nală ieșire pasională, 
mic din nebunia firii, 

stricarea fundamentală, 
haosul cosmic nu iese 
iveală, ci doar instincte, 
stincte și iar instincte. 
Othello trebuie interpretat 
de un actor cu vocația de
clamației, care să poată da 
viabilitate tiradelor sale, să 
poată anima referințele mi
tologice și culturale din re
plicile sale. Ion Dichiseanu 
are datele necesare, cel pu
țin așa cum ne-am dat sea
ma în primul său rol 
shakespearian la oare ne-am 
referit. Aproape nimic din 
toate acestea însă nu trans
par în Othello. Un glas ră
gușit, un mers poticnit, 
greoi, o mișcare sumară, 
dintr-o parte în alta a sce
nei. Natura felină, suplețea 
personajului s-au pierdut 
în interpretarea sa. Ceea 
ce a întărit însă eșecul in
terpretării rolului a fost fi
nalul. După ce este purtat 
pînă la marginile lui Ha
des, ridicat și cobortt de 
soartă, Othello are calmul 
și măreția dinaintea morții. 
Scena de după moartea 
Desdemonei înseamnă o re
venire pe alt plan la tona
litatea de la începutul pie
sei. El are demnitatea tra
gică a unui vinovat „din 
prea multă iubire", după 
propriile sale cuvinte, care 
ispășește prin conștiința 
greșelii sale. ' Suferința sa 
este acum fără seamăn, ea

ba- 
Ni- 
din 
din 

la 
ln- incontestabil talent, ni 

pare greșit distribuită 
Desdemona. rămtnînd 

acest roi o statuie in-

parte repezit, fără 
necesar relatării am-

amară". 
reuși să 

de an-

unui Othello 
— în sens pozi- 
o scenă bucu- 
fost, așadar, a-

Grigore TANASESCU

Tributul
artificialului

NOUAN rrogramul I

Premiile
ecran

aa revistei in casă noua

Mausoleul de la Mă- 
rășești adăpostește 
mormîntul unei fetițe, 
Maria Zaharia, o orfa
nă care s-a jertfit e- 
roic în timpul primului 
război mondial. Desti
nul acestei fetițe, sem
nificațiile sacrificiului 
ei puteau oferi sub
stanță unui film cu a- 
dînci rezonanțe în con
știința spectatorului de 
azi, și îndeosebi a tine
rei generații. Citisem 
undeva că filmul Ba
ladă pentru Măriuca 
este inspirat din acest 
caz real. Pe ecran, însă, 
povestea nu-și păstrea
ză puterea de a emo
ționa și convinge, cu 
toate că regizorii Con
stantin Neagu și Titel 
Constantinescu (acesta 
din urmă și colaborator 
la scenariul semnat de 
Călin Gruia) au rezol
vat una din marile difi
cultăți ale filmului lor: 
au descoperit o bună 
interpretă a rolului ti
tular — Brîndușa Hu- 
descu, elevă la o școa
lă din lași, care o în
truchipează cu ferme
cătoare spontaneitate 
pe micuța Măriucă.

Nereușita provine, e- 
vident, din scenariu. în 
loc să mizeze, cum ar 
fi fost firesc, pe dra
matismul faptului au
tentic, pe ideea sa gene
roasă, patriotică și u- 
mană, autorii au 
pe un plan secund evo
carea 
esențiale ; ei par domi
nați de o adevărată 
obsesie a simbolurilor, 
a „poetizării", a unor 
divagații lirico-tragice 
care — încărcînd pes
te măsură filmul și fi
ind adeseori discutabi
le din punct de vedere 
artistic — rămîn fără 
ecoul scontat.

Războiul întrerupe 
brusc copilăria senină 
a Măriucăi și autorii își 
propun sa sublinieze 
tragismul noii realități 
în contrast cu imaginea 
jocurilor idilice din în
chipuirea fetiței ; moda
litatea este viabilă, dar 
aceste jocuri, fugile prin 
pădure (filmate cu în
cetinitorul), viziunea 
nunții „ca-n povești" 
etc, reluate mereu, fac 
«a secvențele ireale să 
aibă o pondere exagera
tă tn film, să impieteze 
asupra firescului și

lăsat
și sensurile ei

cursivității narațiunii. 
Lipsa de rigoare artis
tică e frapantă tn unele 
dintre aceste episoade. 
Un exemplu i privind 
un tablou din tine
rețea bunicului său 
(acum poștaș al satu
lui), fata își imaginează 
o întreagă scenă din 
timpul războiului... cu 
turcii, o scenă gratui
tă. și mult lungită, cu 
niște soldați pe o în
tindere de gheață arti
ficială, cu vrăjmași a- 
plecați cu capul la pă- 
mînt, cu un fotograf 
care-1 pozează pe erou 
— în stîrșit, o secvență 
cu totul exterioară 
„Baladei despre Mă-

riuca". Dacă mai adău
găm caii albi — care re
vin, dublîndu-se uneori, 
sau alergind în cerc și 
avînd un sens simbo
lic care ne scapă — 
am conturat atmosfera 
caracteristică filmului, 
din perspectiva perso
najului principal.

Bunicul (o bună com
poziție a actorului N. 
N. Matei), împarte poș
ta femeilor-văduve de 
război și are, și el, 
„viziunile" sale, sau o 
face pe Măriuca să-și 
imagineze ce simte el 
cînd distribuie tragice
le răvașe — așa că pe 
ecran apar cîteva sec
vențe cu femei cernite, 
care relevă mai cu- 
rind dorința cineaș
tilor de a puține „efec
te" decît autenticitatea 
unei dureri strigate 
ostentativ. Această pre
ocupare pentru efecte 
(evidentă și în scenele 
de lingă fîntînă, cu 
vocile acelea venite 
parcă de pe alte lumi) 
are drept consecință o 
optică limitată asupra 
realității războiului, o 
optică artificială, ca un 
vaiet steril, care nu ri
mează de loc cu gestul 
eroic al Măriucăi. De 
altminteri, secvențele 
de război sînt în bună 
măsură expediate (ata
cul filmat convențional, 
cu soldați care trec 
prin jerbe de fum) | 
ceea ce prevalează

aici e zgomotul canona
delor și nu adevărul 
dens al evocării.

Există unele momen
te ce pot fi reți
nute — între care 
cele relatînd prietenia 
dintre Măriuca și tină; 
rul ostaș (interpretat 
cu sensibilitate de Ion 
Caramitru) sau înfăți- 
țînd acțiunea fetiței 
pentru a-și salva buni
cul capturat de nemți | 
operatorul Viorel To- 
dan realizează filmări 
remarcabile, și nu este 
vina lui dacă filmul nu 
se leagă sau dacă unele 
secvențe rămîn inex
presive pentru specta
tor. Finalul (unde Mă
riuca, luînd locul prie
tenului ei ucis la pos
tul de observație, moa
re și ea după ce dă 
comandamentului ar
matei române indicații 
prețioase și contribuie 
astfel la respingerea 
atacului dezlănțuit oe 
dușmani), are tensiune 
și emoționează, dar și 
aici, după sfîrșitul e- 
roic al fetiței, asistăm 
la o nouă reprezentare 
a visului ei, identică 
cu cele care au prece
dat-o.

Intenționîndu-se o 
desfășurare de baladă, 
s-au subapreciat difi
cultățile acestui gen și 
s-a ratat o temă promi
țătoare, care ar fi pu
tut îmbogăți peisajul 
cinematografiei noas
tre cu un film cu pre
țioase valențe educati
ve. Ferindu-se să evo
ce într-un film „nor
mal", cu subiect și cu 
predicat, povestea Mă
riucăi, autorii și-au a- 
sumat riscul unei con
fruntări nefavorabile 
cu publicul. Nu e vorba 
despre coencientul nor
ma) de 
creației 
despre 
inițiale 
care au 
văzut, la o peliculă in
consistentă, pretențioa
să. dar facilă în fond, 
sortită să rămînă fără 
ecou.

Oricum, „Balada pen
tru Măriuca" este un 
nou prilej de meditație 
pe tema certitudinilor 
elementare 
să existe la

B Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic — 20. Dirijor : 
Mircea Crlstescu. Soliști : Valen
tin Gheorghiu, Ștefan Gheorghiu 
și Cătălin Ilea.
0 Opera Română : Trubadurul — 
19,30.
0 Teatru! Național „I. L. Cara- 
giale* (sala Comedia) ; Coana Chl- 
rlța — 19,30 ; (sala Studio) ; ’ ’ 
trulea anotimp — 19,30.
0 Teatrul de comedie ! 
publică — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza 
dra" (sala din bd. Schitu 
reanu) : Livada cu vișini 
Meteorul — 20; (sala din str. Alex. 
Bahla) : Transplantarea Inimii ne-

Al pa-

Oplnta

Bulen-
Măgu-
— 15;

„Teatrul"
pentru

anul 1969

risc, propriu 
artistice, ci 
neajunsurile 

de concepție, 
dus, cum am

ce trebuie 
intrarea in 
a oricărui

D. COSTIN

cunoscute — 15,30; Puricei» 
ureche — 20,30.
9 Teatrul „C. I. Nottara* 
Magheru) : Othello — 19,30; 
Studio) : Enigmatica doamnă
— 20.
0 Teatrul Mic : Carlota — 10,30; 
Prețul — 20.
• Teatrul Glulești ; Comedie ou 
olteni — 10; Visul unei nopți de 
Iarnă — 19,30.
Î Teatrul „Ion Creangă* : Umbra 

r. Nagvan — 10; 16.
• Teatrul evreiesc de stat : Ma- 
zel-tov 1 .— 20.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
■tr. Academiei) : Bandiții din Kar- 
demomme — 10.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase- (sala Savoy) : Varietăți '69 
— 19,30; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Nlcuță la Tănase — 19,30. 
a Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Ritm *70.

20.
Circul de stat : Rapsodia trae-

(Urmare din pag. I)

Revista „Teatrul*, cu spri
jinul Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă și al U- 
niunii Scriitorilor, a decernat 
premiile revistei pentru anul 
1969.

Analizînd creațiile drama
turgilor noștri contemporani, 
realizările regizorilor și inter- 
preților, un juriu, alcătuit din 
personalități ale vieții 
tice șl culturale, a 
următoarele premii : 
de dramaturgie : D. 
cu ; Premiul pentru 
tare feminină ;
Bălănuță șl Silvia 
Premiul pentru 1 
masculină : Emil 
George Constantin ; 
de regie : Radu Penciulescu și 
Crin Teodorescu.

(Agerpres)

ariis- 
acordat 
Premiul 

R. Popes-
inteipre- 

Leopoldina 
i Ghelan ; 
interpretare 

Botta și 
Premiul

furnizorii materialele necesare. Con
siderăm că de mare folos ne-a fost 
respingerea unor compromisuri, care 
dăunează atît de mult constructori
lor.

— Ea ce vă referiți ?
— De multe ori, constructorii re

curg la subterfugii pentru a crea im
presia că și-au realizat planul : ra
portează ca terminate obiective afla
te încă tn curs de recepționare, sau 
la care încă n-a început recepția, se 
prevalează de diverse derogări, cum 
ar fi aceea referitoare la predarea 
obiectivelor în sezonul rece fără lu
crări exterioare. Or, la noi, comite
tul executiv n-a îngăduit asemenea 
practici. Noi obișnuim să spunem 
că, pentru șantierele de construcții, 
anul se încheie nu la 31, ci la 20 de
cembrie. Iată de ce ne-am îngrijit 
din vreme să terminăhl lucrările ex
terioare și ne vom strădui ca, 
in ultima decadă a anului, toate pro
cesele verbale de recepție să fie de
puse la comitetul executiv județean.

Totuși, chiar și la Suceava mai 
sînt lucruri de pus la punct. 
De pildă, pregătirea, frontului 
de lucru 
municipiul Suceava mai ales, merge 
încă destul ' ■■■-••
cumentația de execuție s-a primit 
de Ia proiectant pentru 640 de apar
tamente și sînt posibilități ca pînă la 
finele anului să fie primită pentru 
toate cele 1060 prevăzute în planul 
anului viitor, frontul de lucru nu 
este asigurat, deocamdată, decît pen
tru 412 apartamente.

— Depinde și ce se înțelege prin 
front de lucru, precizează ing. Al. 
Manoliu. Se raportează uneori un 
bloc abia început ca fiind front de

de 
pregătirea, 

pentru anul viitor, în
de slab. Astfel, dacă do-

lucru | ar trebui ca asta să se în- 
tîmple numai cînd toate apartamen
tele lui au fost închise, astfel încit 
să se poată lucra acolo efectiv în 
sezonul rece. Altfel, nu <. ~
raportare fictivă, care 
nimănui, dar care, din 
mai întîlnește.

Incepînd cu anul 1970, 
de locuințe tn județul Suceava va 
cunoaște un eveniment remarcabil : 
aici va intra în funcțiune un poli
gon de prefabricate, cu o producție 
anuală de 400 de apartamente din 
panouri mari. Această realizare va 
marca un pas important pe calea 
introducerii tehnicii noi și se înscrie 
pe linia ridicării gradului de indus
trializare a construcțiilor de locuin
țe în întreaga țară. Principala pie
dică de pînă acum a fost contradic
ția dintre seria mare, impusă de 
procedeele industriale, și dispersa
rea considerabilă, în puncte de lu
cru depărtate și cu volum relativ 
mic de lucrări, a șantierelor din ju
deț. Prin măsurile luate, montarea 
panourilor mari se va concentra în 
orașul Suceava, care va prelua in
tegral capacitatea de producție a po
ligonului.

Așadar, constructorii suceveni au 
pășit cu dreptul în „ultima turnantă" 
și se apropie de „sosire". Acest ade
vărat salt de la restanțele repe
tate ale anilor precedent! îa o con
siderabilă depășire a planului între
zărită Ia ora actuală poate servi de 
exemplu și altor județe. Este o per
formanță care trebuie să însufle
țească și pe viitor colectivul Trus
tului de construcții Suceava, incit 
să fie învinse obstacolele legate de 
situația frontului de lucru și ultimul 
an al cincinalului să fie onorat cu 
noi succese.

e decît o 
nu slujește 
păcate, se

construcția
I

17,30 Deschiderea emisiunii 
Emisiune în limba maghiară. 18,00 
Pauză. 18,05 Film serial : „Aventu
ră In munți" (V) „Oferta". 18,35 
Mult e dulce șl frumoasă : Emi
siune de conf. dr. Sorin Statl. —

Din cuprins : • Arta recitării versurilor 0 Pe ce punem accentul 
în recitare, pe ideea poetică sau pe cuvintele frumoase ? Dialog cu 
Emil Botta 0 „Cuvinte din bătrînl" — expresii memorabile, sentințe, 
vorbe înțelepte din literatura română veche. Comentează Dan Zamflrescu 
• Poșta emisiunii de acad. Alex. Graur. 19,00 Telejurnalul de seară. 
19,20 Cîntece și dansuri în interpretarea Ansamblului „Clocîrlia" — So
liști : Maria Butaciu, Maria Ciobanu, Pop Simion. Conducerea muzicală : 
Constantin Arvinte șl Gheorghe Zamfir. Coregrafia : Ilie Ion șl Gavrllă 
Ciobanu. 19,40 Prim plan : Academicianul Constantin Dalcoviclu. 20,00 
Reflector. 20,10 Anunțuri — Publicitate. 20,15 Seară de teatru : „Un soț 
Ideal- de Oscar Wilde — în distribuție : Nicolae Gărdescu, Alex. Repan, 
Damian Crîșmaru, Mihal Berechet, Felix Caroly, George Ulmenl, Ștefan 
Tapalagă, Iencec Gabriel, Valeria Seciu, Natașa Alexandra, Mihaela Ar- 
senescu, Tamara Crețulescu, Melania Cîrje, Simona Bondoc. 22,00 Tele
jurnalul de noapte. 22,20 Cronica Ideilor — „Convergența sistemelor so
ciale u— o falsă teorie". Participă : prof. univ. N. N. Constantinescu ; 
prof. univ. dr. Nicolae Ivanciu ; prof. univ. dr. Nlță Dobrotă. 22,40 Avan
premieră. 22,55 Bloc-notes muzical. Prezintă George Sbârcea. 23,10 închi
derea emisiunii programului I.
Programul n

*
*

*
20,00 Deschiderea emisiunii — Reflector. 20,10 Concert simfonic — 

Mari dirijori : Charles MUnch, Ionel Perlea, Zubin Mehta, Jean Martlnon, 
Aaron Copland, Roberto Benzi. 21,30 O oră cu Alfred Hitchcock : Relua
rea episodului „Schimbări de adresă". 22,20 Arte frumoase — George 
Petrașcu. 22.50 închiderea emisiunii programului II.

ÎN CURÎND TEATRUL BULANDRÂ 
PREZINTĂ ÎN RELUARE

//MOARTEA LUI DANTON"
de Georg BUCHNER

Cu : Llviu Ciulei, Septimiu 
Sever, Ileana Predescu, Em
merich Schăfier, Petre Gheor
ghiu, George Oancea, Ana 
Negreanu, Dumitru Onoirei, Ica 
Matache, Virgil Ogășanu, Ion

Caramitru, 
Ghsorghe 
Mereuță și 
de persoane.

Regia : LIVIU CIULEI.

Cătălina Pintilie, 
Ghițulescu, Mihal 
un ansamblu de 60
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Prezentarea scrisorilor de acreditare 
președintelui Consiliului de Stat 

de către ambasadorul 
Republicii Populare Democrate Coreene 

Cuvmtările rostite
în discursul rostit cu acest pri

lej, ambasadorul Kang lăng Săp 
a arătat: „Poporul român, sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân, a dobîndit multe succese în 
construcția socialistă a țării. Prin 
lupta sa creatoare și constructivă, 
poporul român a lichidat rămine- 
rea în urmă, moștenită de la ve
chea societate, și, într-o perioadă 
scurtă de timp, a transformat Ro
mânia într-un stat socialist cu o 
industrie și agricultură dezvoltate. 
In prezent, poporul român, pe baza 
succeselor deja dobîndite, desfă
șoară o luptă energică constructivă 
pentru realizarea planului cincinal. 
Poporul coreean se bucură de rea
lizările obținute de poporul frate 
român în construirea noii societăți 
și îl felicită cu căldură pentru a- 
ceste succese. Poporul coreean pre
țuiește prietenia și unitatea cu 
poporul frate român".

In continuare, ambasadorul 
Kang lăng Săp, referindu-se la 
succesele obținute de poporul co
reean, a arătat că acesta „într-o 
perioadă scurtă de timp a trans
format țara noastră într-un stat 
socialist independent, cu cea mai 
avansată orînduire, orînduirea so
cialistă, și cu o bază puternică a 
unei economii naționale indepen
dente, precum și cu un puternic 
sistem popular de apărare și o mi
nunată cultură națională. Astăzi, 
poporul nostru, unit tot mai strîns 
în jurul partidului și al conducă
torului, pe baza remarcabilelor 
succese în construcția noii societăți, 
luptă cu energie pentru a grăbi 
victoria completă a socialismului 
și triumful revoluției coreene la ni
velul întregii țări și, avînd în ve
dere noile uneltiri provocatoare ale 
imperialiștilor americani, care se 
activizează pe zi ce trece, înfăptu
ind paralel dezvoltarea economică 
și sistemul de apărare, se pregă
tește să fie întru totul gata pentru 
a respinge cu hotărîre orice acți
une agresivă a dușmanilor". Po
porul sud-coreean, a arătat amba
sadorul Kang lăng Săp, „duce o 
luptă dîrză împotriva imperialiști
lor americani și acoliților lor.

Ocupația Coreei de sud de către 
Imperialiștii americani și politica 
lor agresivă reprezintă principalul 
obstacol în calea unificării Coreei 
și un permanent pericol pentru iz
bucnirea războiului în Coreea.

Imperialiștii S.U.A. trebuie să 
înceteze uneltirile provocatoare Ia 
un nou război și să retragă din Co
reea de sud forțele lor armate a- 
gresive".

In încheiere, ambasadorul Kang 
lăng Săp a spus : .,Eu sînt convins 
că relațiile de prietenie și colabo
rare între popoarele ambelor noas
tre țări se vor întări și dezvolta în 
viitor și mai mult pe baza princi
piilor marxism-leninismului și ale 
internaționalismului proletar, în 
interesul popoarelor ambelor țări 
și al unității statelor socialiste.

Permiteți-mi să vă asigur că 
voi depune toate eforturile pentru 
dezvoltarea prieteniei și colaboră
rii frățești între popoarele coreean 
și român".

El a adresat un salut prietenesc 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, guvernului și 
poporului frate român în numele 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, al guvernului 
și poporului coreean.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a salutat cu 
căldură în persoana ambasado
rului Kang lăng Săp pe re
prezentantul poporului coreean 
prieten, mulțumind călduros pen
tru aprecierile exprimate cu privi
re la realizările poporului român 
și a adresat, totodată, Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Coreea, tovarășului Kim Ir Sen, 
Prezidiului Adunării Populare Su
preme, guvernului și poporului co
reean un salut tovărășesc, expre
sia sentimentelor de prietenie fră

Spectacol festiv susținut de formațiile 
laureate la Festivalul republican al liceelor 
și școlilor de muzică și coregrafie, ediția 1969

După ce timp de o săptămină, pes
te 1 000 de elevi s-au întrecut in ca
drul Festivalului republican al licee
lor ?i școlilor de muzică și coregra
fie, ediția 1969, miercuri seara, in sala 
Ansamblului artistic al U.G.S.R., for
mațiile laureate au oferit un specta
col festiv.

Au asistat tovarășii Leonte Răutu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, prof univ Miron Constant:- 
nescu, ministrul invățămintului, conf. 
univ. Virgiliu Radulian, președintele 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor, reprezentanți ai condu
cerii Uniunii Tineretului Comunist, 
ai uno' instituții centrale și obștești, 
oameni de știință, artă și cultură, un 
numeros public.

Spectacolul a fost deschis de or
chestra simfonică a Liceului de mu
zică din Cluj, distinsă cu premiul I. 
care și-a demonstrat măiestria inter
pretând pagini din creația lui George 
Enescu. Apoi, alte formații și soliști 
instrumentiști, care s-au situat pe 
primul loc — Corul de muzică de 
cameră al Liceului de muzică din 
Sibiu, corul claselor V—VIII al Li

țească și urări de mari succese pe 
calea înfloririi Republicii Populare 
Democrate Coreene.

în cuvîntul său, președintele 
Consiliului de Stat a spus : ,Ani
mat de sentimente de profundă so
lidaritate internațională față de 
poporul frate coreean, poporul ro
mân urmărește cu caiaă simpatie 
activitatea neobosită și rodnică pe 
care o desfășoară harnicul dum
neavoastră popor, sub conducerea 
Partidului Muncii din Coreea, in 
opera de construire a socialismu
lui. Poporul român se bucură sin
cer, din toată inima, de succesele 
remarcabile obținute de Republi
ca Populară Democrată Coreeană 
în făurirea noii orînduiri sociale, 
în dezvoltarea unei puternice eco
nomii naționale, în înflorirea cul
turii naționale. Ne exprimăm, tot
odată, convingerea că poporul co
reean va obține și în viitor noi și 
însemnate realizări în asigurarea 
unei vieți fericite și prospere, în 
lupta sa dreaptă pentru libertate 
și independență, pentru cauza uni
ficării pașnice și democratice a pa
triei.

Poporul român, strîns unit în ju
rul partidului, muncește cu însu
flețire și devotament pentru trans
punerea în viață a hotărîrilor ce
lui de-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, pentru în
făptuirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, pentru crește
rea necontenită a potențialului e- 
conomic și a patrimoniului spiri
tual al României socialiste. Cre
dincioase liniei lor politice inter
naționaliste, partidul nostru și gu
vernul țării militează neabătut 
pentru a-și aduce întreaga con
tribuție la consolidarea unității ță
rilor sistemului mondial socialist, 
a solidarității dintre detașamente
le mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, la întărirea 
forței și coeziunii marelui front 
antiimperialist, în interesul cauzei 
socialismului și păcii, al luptei 
pentru progres social în lumea con
temporană.

Poporul român sprijină lupta 
dreaptă a poporului coreean îm
potriva imperialismului, pentru 
unificarea patriei sale.

Partidul Comunist Român, Con
siliul de Stat și guvernul țării 
noastre, poporul român acordă toa
tă atenția dezvoltării șl consolidă
rii relațiilor de prietenie și co
laborare frățească dintre Republi
ca Socialistă România și Republi
ca Populară Democrată Coreeană, 
care se întemeiază trainic pe prin
cipiile marxism-leninismului, ega
lității, respectului reciproc și nea
mestecului în treburile interne, pe 
comunitatea țelurilor construirii 
socialismului.

îmi exprim convingerea că a- 
ceste relații se vor dezvolta și 
mai mult în viitor în interesul po
poarelor român și coreean, al cau
zei unității și coeziunii statelor so
cialiste, a forțelor antiimperia- 
liste".

In încheiere, președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a urat ambasadorului Kang lăng 
Săp deplin succes în nobila sa ac
tivitate. asigurîndu-1 de deplina 
înțelegere și sprijinul Consiliului 
de Stat, al guvernului Republicii 
Socialiste România și al său per
sonal.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, între președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
și ambasadorul Republicii Popu
lare Democrate Coreene, Kang 
lăng Săp, a avut loc o convorbire 
cordială, tovărășească.

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

Ambasadorul Republicii Popu
lare Democrate Coreene a fost în
soțit de membri ai ambasadei.

ceului de muzică din Timișoara, ele
vii Ilinca Dumitrescu de la Liceul de 
muzică nr. 1 din București și Paul 
Florinde de la Liceul de muzică 
din Timișoara — au cucerit a- 
plauzele asistenței pentru arta de
monstrată in redarea unor lucrări 
clasice, cîntece populare românești, 
cintece pentru copii. Alți elevi artiști 
de la liceele de coregrafie din Bucu
rești și Cluj au interpretat frag
mente de balet clasic și dansuri ro
mânești.

Corurile reunite ale liceelor de 
muzică din București. Timișoara și 
Sibiu au incheiat spectacolul prin- 
tr-un vibrant imn închinat parti
dului.

In ovațiile asistenței, formațiilor 
laureate ale Festivalului republican 
al liceelor de muzică și coregrafie, 
le-au fost oferite flori din partea or
ganizatorilor întrecerii : Ministerul 
invățămintului, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, Uniunea Ti
neretului Comunist. Consiliul Națio
nal al Organizației Pionierilor îi 
Uniunea Compozitorilor.

(Agerpres)

Cronica zilei <eassssss=ca
TELEGRAMĂ

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a adresat o te
legramă de felicitare ministrului 
afacerilor externe al Republicii Li
ban, Nassim Majdalani, cu prile
jul numirii în această funcție. In 
răspunsul său, ministrul afaceri
lor externe libanez a exprimat cal
de mulțumiri pentru mesajul 
transmis.

SOSIREA 
NOULUI AMBASADOR 

AL R. D. VIETNAM 
LA BUCUREȘTI

Miercuri dimineață a sosit în Ca
pitală Nguyen Dang Hanh, noul 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Defnocrate 
Vietnam la București.

★
Delegația Ministerului Educației 

Naționale din Cuba, condusă de 
Ruiz Aristides, reprezentant al mi
nistrului educației naționale, afla
tă de cîteva zile în țara noastră, 
a făcut vizite la Institutul central 
de perfecționare a personalului di
dactic din învățămîntul de cultură 
generală, Institutul de limbi și li
teraturi străine și Liceul „Ion Ne- 
culce" din București.

De asemenea, delegația a fost 
primită de conf. univ. Traian Pop, 
adjunct al ministrului învățămîn- 
tului.

★
în vederea sprijinirii ministere

lor și celorlalte organizații centrale 
în elaborarea instrucțiunilor pen
tru aplicarea legii adoptate recent 
de Marea Adunare Națională pri
vind angajarea gestionarilor, con
stituirea de garanții și răspun
derea în legătură cu gestionarea 
bunurilor organizațiilor socialiste, 
Ministerul Finanțelor a organizat 
o ședință cu cadrele de conducere 
din sectorul financiar al economiei. 
Cu acest prilej au fost date expli
cații și s-au făcut unele precizări 
în legătură cu aplicarea acestei 
legi. x

Ședința a fost condusă de ad
junctul ministrului finanțelor, 
Radu Mănescu.

(Agerpres)

Volei feminin

DINAMO RAPID 3-0 
ÎN 60 DE MINUTE
Un meci de volei care durează 

doar trei seturi (în timp, circa 60 de 
minute) nu-și mai poate atribui titlul 
de derbi, chiar dacă poziția din cla
sament a celor două adversare îndri- 
duia inițial la aceasta. Aseară, la 
Floreasca, în ultimul meci al sezo
nului voleibalistic de toamnă, s-au 
întrecut echipele feminine Dinamo și 
Rapid. Dinamovistele au cîștigat cu 
scorul de 3—0 (15—6, 15—12, 15—3).

De drept, a fost vorba de un 
derbi: de fapt. Insă, am asistat la un 
meci oarecare, de un nivel tehnic 
mediocru, cu extrem de puține mo
mente de volei veritabil. Aceasta sur
prinde cu atît mai mult cu cit, se 
știe, echipele în cauză cuprind la ora 
de față mai bine de o treime din 
componentele lotului reprezentativ 
(Helga Bogdan, Mariana Popescu, 
Ileana Gheorghiescu — de la Dina
mo ; Eugenia Rebac, Mariana Baga, 
Florica Tudora — de la Rapid), ca 
să nu mai amintim de jucătoarele 
foste pînă mai ieri in națională. Vina 
pentru ratarea acestui derbi (real
mente e vorba de o ratare!) nu apar
ține atît învingătoarelor, cit învinse
lor. Rapidistele au apărut pe teren 
intr-o formă inexplicabil de slabă, 
manifestînd pe toată durata meciului 
slăbiciuni pe toate planurile: în pre
gătirea fizică, în concepția tactică, de 
ordin tehnic ș.a.m.d. Din acea „echi
pă sudată, greu de învins" — cum fu
sese prezentată — parcă nu mai ră
măsese nimic.

(Urmare din pag. I)

blicii Democrate Germane șl a Repu
blicii Federale a Germaniei.

Conferința ar putea și ar trebui 
să consemneze o serie de angaja
mente. Astfel, participanții și-ar pu
tea lua angajamente in ce privește 
recunoașterea inviolabilității frontie
relor existente ca rezultat al celui 
de-al doilea război mondial. Este e- 
vident că orice încercări de modifi
care prin forță a actualelor frontiere 
ar însemna război. De aceea se im
pune cu atîta necesitate recunoaș
terea frontierelor actuale, în primul 
rind a frontierei Oder-Neisse. Tot 
atit de imperioasă este și recunoaș
terea unei alte realități majore con
temporane : existența celor două 
state germane. Apreciez pozitiv fap
tul că In politica R. F. a Germaniei 
se constată unele evoluții în acest 
sens

Un alt angajament nu mai puțin 
important la care s-ar putea ajunge 
ar fi, după părerea mea, acela pri
vind începerea retragerii trupelor 
străine de pe teritoriul țărilor euro
pene șl, implicit, a lichidării bazelor 
străine. Firește că pot fi luate in 
considerație la conferință și diverse 
alte angajamente care să contribuie 
la întărirea securității.

Deoarece nu toate problemele pot 
fi soluționate dintr-o dată, ar fi 
poate cel mai nimerit să se înceapă 
— așa cum s-a si propus — 
cu angajamentul de principiu de 
a nu se recurge la folosirea torței 
și la amenințarea cu forța in rela
țiile dintre statele europene și de a 
se rezolva problemele litigioase nu
mai prin mijloace pașnice, de a se 
respecta strici suveranitatea și in
dependența statelor. Un asemenea 
angajament ar fi un element impor
tant pentru drtstmd;— ■

Totodată, consider importantă asu
marea de către state) participante 
la conferință a obligației de a dez

Adunare festivă consacrată 
aniversării a 25 de ani 

de la apariția ziarului „Munca"
La sediul Uniunii Ziariștilor din 

Capitală a avut loc miercuri dimi
neața adunarea festivă consacrată 
aniversării a 25 de ani de la apa
riția ziarului „Munca" — organ al 
Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România.

Au luat parte tovarășii Florian 
Dănălache, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al
U.G.S.R., Gheorghe Stoica, mem
bru al Comitetului Executiv al 

C.C. al P.C.R., 
membru al Consi
liului de Stat, ca
dre de conducere 
ale organelor cen
trale de presă, re
prezentanții unor 
instituții culturale 
din Capitală, zia
riști, scriitori, ac
tiviști de partid, 
de stat șl ai sin
dicatelor.

In cadrul adu
nării a avut loc 
solemnitatea de
cernării unor or
dine și medalii.

Pentru merite 
deosebite în mo
bilizarea oameni
lor muncii la în
făptuirea politicii interne și ex
terne a partidului și statului, pen
tru contribuția adusă la educarea 
celor ce muncesc în spiritul înal
tului devotament față de muncă, 
față de patrie și popor, față de 
cauza construcției socialismului, 
cu prilejul împlinirii a 25 de ani 
de la apariția primului număr, 
Consiliul de Stat al Republicii So
cialiste România a conferit ziaru
lui „Munca" Ordinul „23 August" 
clasa I.

Printr-un alt Decret, Consiliul 
de Stat a conferit unui număr de 
32 de lucrători ai ziarului „Munca" 
ordine și medalii pentru merite 
deosebite în muncă.

După ce a înmînat distincțiile,

SPORT
■■■■■■■HBHnNBraMHHBBaMHHtCTaSflSnEHMranainsflBgaHHaHBOB*

A fost stabilit turneul 
lotului reprezentativ de fotbal

• Cinci meciuri în Brazilia, unul în Peru și patru din nou 
în Brazilia • Prima partidă : 25 ianuarie, la B^lo Horizonte
• România — Peru (9 februarie, la Lima) • București — ple

care, 20 ianuarie ; București — sosire, 25 februarie

Selecționata de fotbal a țării noas
tre, care se pregătește în vederea 
participării la turneul final al cam
pionatului mondial, va pleca Ia 20 
ianuarie într-un lung turneu. Fotba
liștii români vor juca mai întîi în 
Brazilia. Ei vor evolua la 25 ianua
rie la Belo Horizonte cu echipa 
At'etico. după care vor juca la Cu
ritiba (28 ianuarie) și Santa Catarina 
(probabil 31 ianuarie), țn continuare 
fotbaliștii români vor evolua, la 3 șiÎN CÎTEVA RÎNDURI

• CIOCILTEA, LA A 8-A REMI
ZA CONSECUTIVA 1 în runda a 
6-a a turneului internațional mas
culin de șah de la Tbilisi, liderul 
clasamentului. Gufeld (U.R.S.S.), a 
jucat cu compatriotul nostru Ciocîl- 
tea. Partida s-a încheiat remiză 
Gufeld tota izează acum în clasa
ment 4,5 puncte și este urmat de 
Gurghenidze cu 3,5 (2). Ciocîltea. 
care a remizat toate cele 6 partide 
susținute pînă în prezent, are 3 
puncte.

• IN CLASAMENTELE CELOR 
MAI BUM ATLEȚI ȘI ATLETE 
DIN EUROPA PE ANUL 1969, - al
cătuite de ziarul „Cehoslovenski 

volta relații de colaborare pe plan 
comercial, economic, cultural, teh- 
nico-științific. cu convingerea că a- 
ceasta poate favoriza colaborarea 
politică în vederea soluționării 
altor probleme de mare interes pen
tru securitatea europeană. Chiar 
pînă la ținerea conferinței, ar fi u- 
til să se lărgească cit mai mult co
operarea în domeniile menționate, 
deoarece aceasta ar crea premise fa
vorabile conferinței general euro
pene.

Necesitatea soluționării treptate, 
graduale, a problemelor europene, 
ca singura posibilitate realistă, de-

la baza securității europene - 

egalitatea națiunilor
rasa

monstrează că, iți practică, nu poate 
fi vorba de o singură conferință eu
ropeană. Personal am tn vedere ca a- 
ceasță conferință să devină perma
nentă. S-at putea concepe, de aseme
nea. în perspectivă, o organizație a 
tuturor statelor europene, indiferent 
de sistem social, dotată cu un secre
tariat permanent. Țin să precizez că 
nu văd aceasta ca o organizație su- 
pranațională, ci ca un for de discuții, 
de dialog și de căutare a căilor care 
să conducă la intensificarea schim
burilor și a cooperării, la întărirea 
securității pe continent. Firește, a- 
ceasta nu ar trebui să ducă în nici 

tovarășul Gheorghe Stoica, în nu
mele conducerii de partid și de 
stat, personal al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a felicitat călduros co
lectivul ziarului și pe cei decorați, 

în continuare, tov. Gheorghe 
Diaconu, redactorul șef al ziarului 
„Munca", a mulțumit pentru înal
ta distincție acordată ziarului, sub
liniind că aceasta constituie un 
nou imbold pentru colectivul redac
țional de a-și spori contribuția la 
traducerea în viață a nobilelor idei

întreaga asistență, într-o atmosferă de puternic entuziasm, a adop
tat textul unei telegrame adresate de colectivul redacțional al ziarului 
„Munca" COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST 
ROMAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU.

„Redactorii ziarului „Munca" — se arată, Intre altele, în telegramă 
— pe deplin conștienți de sarcinile de răspundere puse de partid in fața 
presei, atașați trup și suflet politicii sale consecvente de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate, consideră de datoria lor de a 
munci în așa fel incit să se situeze Ia înălțimea misiunii pe care o au, 
de a face să rodească în conștiința tuturor oamenilor muncii cuvintul 
partidului, de a înaripa gîndurile și voința lor spre succese tot mai mari 
in toate domeniile de activitate.

Asigurăm Comitetul Central al partidului, pe dumneavoastră, scum
pe tovarășe Nicolae Ceaușescu, că întregul colectiv redacțional, toți cei 
ce iubim această nobilă profesie, vom sluji cu devotament cauza parti
dului, vom face totul pentru a fi la înălțimea sarcinilor ce stau în fața 
presei comuniste, adueîndu-ne contribuția la opera de construire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, spre binele și fericirea patriei 
noastre".

ale Congresului al X-lea al parti
dului și a vorbit despre activitatea 
ziarului în cei 25 de ani de exis
tență, despre sarcinile ce îi revin 
în viitor in lumina indicațiilor 
conducerii partidului, a îndatori
rilor reieșite pentru ziariști din 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rostită cu prilejul ani
versării ziarului „Scînteia".

Au luat apoi cuvîntul Constan
tin Fugaru, șef de secție, și Maria 
Pantazi, membri ai colectivului re
dacțional. care au mulțumit pentru 
înalta prețuire pe care conducerea 
de partid și de stat o acordă zia
rului „Munca" și colectivului său.

Cuvinte calde de salut și felici
tări colegiale au transmis colectivu
lui redacțional și tuturor colabora

5 februarie, la Porto Alegre, cu In- 
ternazionale și. respectiv, Gremio. La 
9 februarie, echipa română va juca 
la Lima cu selecționata Perului, iar 
de aici se va întoarce în Brazilia 
pentru a participa, între 14 și 21 fe
bruarie, la un mare turneu, alături 
de echipele Vasco da Gama, Fla- 
mengo, selecționata R. D. Germane 
și o echipă de club din Iugoslavia 
sau Ungaria Fotbaliștii noștri se vor 
întoarce la București la 25 februarie.

Sport" — In proba de triplu salt, 
atletul român C Corbu ocupă locul 
6 cu 16,76 m. Ileana Silai. cu timpul 
de 2’03”, a fost clasată pe locul 5 în 
proba de 800 m plat Lia Manoliu 
se află pe locul 7 (cu 58,24 m) în 
clasamentul celor mai bune aruncă
toare de disc.

• SELECȚIONATA MASCULINA 
DE HANDBAL A CEHOSLOVACIEI, 
campioană a lumii, a susținut la 
Praga două meciuri tn compania e- 
chipei Danemarcei, clasată pe locul 
secund la C.M. din Suedia. în pri
mul ioc, scorul a fost egal: 25—25 
Cea de-a doua întîlnire a revenit 
handbaliștilor cehoslovaci cu 21—17 

un caz ta o Izolare a Europei de ce
lelalte continente, ci, dimpotrivă, să 
creeze condiții favorabile intensifi
cării relațiilor ei economice și poli
tice cu celelalte țări ale lumii. în a- 
cest cadru se vor înscrie și relați
ile cu o țară extra-europeană ca
S.U.A., a cărei dorință de colaborare 
cu țările europene va fi salutată, 
dacă se va întemeia pe respectul 
independenței acestor țări. în ce pri
vește Uniunea Sovietică, ea face par
te din Europa și nu este de conceput 
un sistem de securitate decît cu par
ticiparea tuturor statelor continentu
lui.

— Este indiscutabil că pro
gresul in direcția consolidării 
păcii pe continentul european 
depinde de efortul tuturor sta
telor continentului. Cum apre- 
ciați din acest punct de vedere 
politica pe care o promovează 
România ? Ce rol atribuiți In a- 
celași. sens conlucrării româno- 
franceze ’

— Salut cu multă căldură politica 
dusă de România, o admir pentru con
secvența. fermitatea și suplețea ei 
în promovarea țelurilor destinderii și 
cooperării intre țările europene, pe 

torilor ziarului sărbătorit tovarășii 
Alexandru Ionescu, redactor-șef al 
ziarului „Scînteia", Ion Mărgineanu, 
redactor-șef al ziarului „România 
liberă", și Mircea Rădulescu, vice
președinte al Uniunii Ziariștilor.

In numele Consiliului Central al 
U.G.S.R., tovarășul Florian Dănă
lache a adresat un călduros salut 
și felicitări tuturor celor care asi
gură apariția ziarului „Munca".

Relevînd contribuția ziarului la 
promovarea și înfăptuirea politi

cii marxist-leni- 
niste a partidului, 
tovarășul Florian 
Dănălache a sub
liniat aprecierea 
pozitivă pe care 
Consiliul Central 
al U.G.S.R. o a- 
cordă activității 
desfășurate de co
lectivul redacțio
nal al ziarului 
„Munca" pentru 
generalizarea ex
perienței înaintate 
a oamenilor mun
cii, a organelor și 
organizațiilor sin
dicale, pentru dez
văluirea și criti
carea neajunsuri
lor din diverse 

sectoare de muncă, în vederea îm
bunătățirii continue a activității 
acestora.

După o retrospectivă a succese
lor obținute de ziar, vorbitorul a 
scos în evidență unele neajunsuri 
existente în munca redacției, în te
matica și conținutul ziarului, pre
cum și principalele răspunderi ce 
revin ziarului „Munca" în activi
tatea sa viitoare. Trebuie să facem 
din ziarul „Munca" — a subliniat 
tovarășul Florian Dănălache — un 
instrument mai activ de îmbună
tățire a activității sindicatelor, de 
sporire a capacității lor organizato
rice și educative, pentru mobiliza
rea oamenilor muncii la înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor de producție.
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C.E.C. OFERĂ
EXCURSII I
STRĂINĂTATE

Cinci excursii In Japonia cu 
vizitarea Expoziției Mondia
le de la Osaka, două excursii 
la Paris cu vizitarea Vâii 
Loire, trei excursii la Soci, trei 
excursii în turul Austriei (toa
te organizate de O.N.T.), pre
cum și 13 excursii individuale 
pentru electuarea cărora cîști- 
gătorii pot solicita din valoa
rea cîștigului suma de 3 000 
lei în moneda țării în care vor 
face călătoria, iată cîștigurile 
care vor fi acordate de Casa 
de Economii și Consemnațiuni 
la tragerea la sorți pentru tri
mestrul IV'1969 a libretelor de 
economii pentru turism.

Este important de reținut că, 
pe lîngă cîștigurile în excursii 
în străinătate, titularii librete
lor de economii pentru turism 
beneiiciază și de dobînzi.

De asemenea, trebuie reți
nut că libretele de economii 
pentru turism care dau drep
tul de participare la tragerea 
la sorți pentru trimestrul 
1/1970 se emit do unitățile 
C.E.C. pinâ Ia data de 31 de
cembrie a.c. inclusiv.

baza respectării independenței și su
veranității. egalității în drepturi și 
neamestecului în treburile interne. 
Punctul de vedere exprimat de con
ducătorii dv. și o serie de inițiative 
și acțiuni au trezit interes în opi
nia publică franceză și. în genere, 
europeană și, prin caracterul lor con
structiv. au avut un rol important 
în îmbunătățirea climatului politic 
european.

Doresc să subliniez că și Franța 
practică o politică îndreptată spre 
destindere, înțelegere și cooperare 
europeană După părerea mea. conlu- 
crînd între eie. precum și cu alte sta
te europene, România și Franța pot 
aduce o contribuție de seamă la 
cauza destinderii, înțelegerii și secu
rității pe continentul nostru.

— In încheiere v-am ruga sd 
vă referiți la contribuția pe care 
o pot aduce opinia publică și, 
în particular, juriștii la cauza 
păcii și securității pe continen
tul european.

— Popoarele Europei trebuie să a- 
jungă la înțelegere și stimă reci
procă. Pentru aceasta este esențial 
ca ele să-și cunoască reciproc insti
tuțiile politice șl juridice, să se sti
meze unele pe altele. Juriștii pot 
contribui la această înțelegere și a- 
propiere prin elucidarea multor 
probleme interesînd țările continen
tului. Juriștii francezi și români dau 
un exemplu pozitiv ; ei participă la 
intîlniri ăomune și dezvoltă o coope
rare reciproc avantajoasă. Consider 
că astfel de contacte, ca in genere 
contactele la toate nivelurile și sub 
diferite forme, discuțiile, dialogurile 
prezintă o însemnătate covirșitoare 
pentru realizarea dezideratului înfăp
tuirii securității europene.

Interviu realizat de
Al. GHEORGHIU

FfAPTUI.' 
'DIVERS] 
| Dacă știți

I cumva, 
ceva...

I Autor a peste 50 de furturi și 
escrocherii, Nicolae Lincan, năs-

Icut la 25 iunie 1940, în comuna I 
Berceni, județul Ilfov, este cău- I 
tat de organele de miliție. •

I „Specialist" în forțarea siste- | 
melor de Închidere, are obi- | 
celui de a se prezenta inginer | 
constructor sau medic, sub nu-

Imele fals de Puiu Ionescu și | 
astfel își recrutează naivii pe 
care apoi îi escrochează. (Pină ■

Iîn martie anul acesta, a fost I 
„pensionar" al unui penitenciar).

Dacă îl întîlniți sau știți unde se I

Iaflă. tratați-1 cu atenția cuveni- . 
tă. Și anunțați și lucrătorii de I 
miliție. De „onoruri" se vor in- I 
griji ei.

I Cînd doi I 
| se ceartă...Anul acesta, la Pitești, tre

buia să înceapă construcția ți
nui spital. S-au alocat fonduri 
(un milion de lei), s-a alcătuit 
documentația, mai rămînea să 
înceapă... doar construirea clă
dirii. N-a început. Din motive 
obiective, grupul de șantiere 805 
(constructorul initial) a fost ne
voit să renunțe Ia lucrare, în- 
credințînd-o, împreună cu docu
mentația, Trustului de construc
ții Argeș. La rîndu-i, trustul 
n-a fost de acord cu fondul de 
salarii acordat personalului 
tehnico-administrativ și a res
pins lucrarea. Grupul de șantie
re a protestat. Și uite așa, cele 
două întreprinderi Iși dispută, 
de aproape un an, proiectul, în- 
tîrziind începerea lucrărilor, 
spre nemulțumirea cetățenilor 
care vor beneficia „mai ‘tîrziu" 
de clădire. De unde se vede că, 
în cazul de fată, cîhd doi se 
ceartă, al treilea ... are datoria 
să critice. Este exact ceea ce ți 
facem.

La calende?
Nu pledăm, cltuși de pu 

pentru soluționarea cu u.-’i 
ță a unor cazuri penale. i. 
potrivă, în asemenea si' <", ■ 
graba poate provoca ne 
suri greu de reparat. Aceas 
Înseamnă însă că rezolvar 
poate prelungi la infinit, 
xemplificăm. în 1965, între 
derea de construcții fore: 
din Rîmnicu-Vîlcea a fost p 
diciată de către cîțiva sal 
cu suma de 56 348 lei. Timp 
ciynt ca, pină astăzi, vinova 
fie stabiliți, iar prejudiciu 
cuperat. Dar deși au tree 
proape cinci ani (vreme în 
instanța s-a întrunit de nu 
puțin de unsprezece orii), n' 
putut da nici o soluție. Fit 
cercetarea penală nu era îi 
iată, fie că se solicitau e: 
tize sau contraexpertize, 
este că întreprinderea din Rim 
nicu-Vîlcea nu a intrat încă in 
posesia sumei cu care fusese 
prejudiciată - lucru ce con
travine normativelor legale pri
vind recuperarea pagubelor. Și, 
unde-i lege, de ce-i atîta... ter
giversare ?

■

De la 
distantă »

De douăzeci și unu de ani, me
dicul Sotir Moca lucrează ne
întrerupt la policlinica județeană 
de copii din Oradea, în calitate 
de șef al serviciului O.R.L. Do
vedind multă dragoste față de 
profesidne, fată de copii, el a 
consultat in acest răstimp nu
meroși pacienți. Recent, ne-a 
parvenit vestea că medicul oră- 
dean a efectuat cea de-a 20 000-a 
operație de amigdale. Pacien
tul, in vîrstă de 13 ani, este An
drei Sas, fiul unor țărani coope
ratori din comuna Diosig (Bi
hor). Față de această perfor
manță, nu prea des întâlnită in 
analele medicinii, foști pacienți 
ne roagă să transmitem felici
tări mediiului Sotir Moca. O 
facem cu plăcere.

Pe bulevar
dul fără 
plopi

Din municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej ni se relatează : 
„Sezonul rece a adus cu sine 
căderea frunzelor, dar și... căde
rea arborilor. Din dispoziția in- 

gospodărire a 
tăietori de lemne 
fierăstraie, tîrnă- 
ustensile au in- 
plopii plantați pe

treprinderii de 
municipiului, 
înzestrați cu 
coape și alte 
ceput să taie 
bulevardul Oituz și pe alte cîteva 
străzi Zice-se, că plopii in cau
ză, plantați cu vreo șapte ani in 
urmă, n-ar fi... igienici și este
tici. De-i așa. ori nu — nu știm. 
Știm insă că ne-am bucurat vă- 
zind cum plopii cresc împreună 
cu orașul și orașul împreună cu 
plopii. Și mai știm că la planta
rea lor s-au chăltuit importante 
sume de bani. Dacă erau așa 
cum se afirmă acum (adică ne
igienici ș.a.m.d.) de ce s-au mai 
investit bani in sădirea lor ?“. 
Sint întrebări și nedumeriri le
gitime. la care ne asociem, dor
nici să aflăm CINE anume a 
hotărit tăierea plopilor și, la fel 
de exact. DE CE. Poate că ini
țiativa merită să fie cunoscută. 
Mai știi ?

de :Rubrică redactată
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînieii"
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pînă la 30 iunie 1970 J

Greva de două zile a celor 90 000 de lucrători din transporturile publice și a muncitorilor feroviari, care deser
vesc liniile internaționale ale Italiei, au afectat în mod se rios majoritatea activităților din principalele orașe ita
liene. O întrerupere a lucrului, pentru o perioadă de trei zile, au declarat, începînd cu ziua de miercuri, și opera
torii din serviciile interne și internaționale de telecomunicații. Confederația generală italiană a muncii (C.G.I.L.) a 
anunțat că totalul orelor de muncă pierdute din cauza grevelor acestei „toamne fierbinți" se ridică Ia 400 de mili
oane, într-o perioadă de patru luni. In fotografie i O demonstrație Ia Roma a lucrătorilor din transporturile 

publice

TRIPOLI 24 (Agerpres). — Statele 
Unite și Libia au realizat un acord 
privind lichidarea bazei aeriene de 
la Wheelus și evacuarea tuturor mili
tarilor americani din Libia pînă la 
30 iunie 1970. Comunicatul difuzat 
marți noaptea, la încheierea celei de-a 
treia ședințe a tratativelor, începute 
la 15 decembrie la Tripoli, exprimă 
speranța celor două părți că „acor
dul va marca Începutul unei noi pe
rioade de cooperare, în interesul po
poarelor american și libian". Comu
nicatul oficial menționează, pe de 
altă parte, că problemele privind 
compensarea S.U.A. pentru instala
țiile care nu vor putea fi retrase vor 
constitui obiectul unor negocieri ul
terioare.

în centrul orașului Saigon a avut Ioc o demonstrație 
pentru pace în Vietnam la care> Potrivit agenției Reuter, au participat 
cîteva sute de sud-vietnamezi și un grup de militari și civili americani. Poliția 
militară americană a sosit la fața locului, un colonel cerînd americanilor în uni
formă militară „să părăsească locul în termen de 60 de secunde". înainte de a se 
retrage, militarii americani participanți au difuzat manifeste în care se cere 
instituirea unei încetări permanente a focului în Vietnam.focului în Vietnam.

Reprezentantul Iordaniei
o scrisoare

încheierea conferinței
arabe la nivel înalt

MOSCOVA

Ministrul forțelor 
armate ale României

® SUVERANUL MAROCULUI A RELEVAT EXISTENȚA 
UNOR PUNCTE DIVERGENTE ALE PARTICIPANȚILOR ASU

PRA PROBLEMELOR DISCUTATE

a plecat spre patrie

★
Baza aeriană Wheelus, situată la 

80 km de Tripoli, a fost înființată 
printr-un acord pe 20 de ani înche
iat în 1954. Acesta prevedea, printre 
altele, ca unele din instalațiile bazei, 
și anume echipamentul fix și cel 
demodat, să fie preluate, la data ex
pirării, de Libia.

Valoarea acestor Instalații a fost 
evaluată la vremea respectivă la 
85 milioane dolari.

fllexei Kosîghin, preșe
dintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., l a Primit la 
24 decembrie pe ministrul de exter
ne al Ungariei, Jânos Peter, care se 
află într-o vizită oficială în U.R.S.S. 
Au fost discutate probleme legate de 
dezvoltarea în continuare a relațiilor 
dintre cele două țări și alte probleme 
de interes reciproc, anunță agenția 
TASS.

Noul guvern al Kenyei 
a fost format la începutul acestei săp- 
tămîni de președintele Jomo Kenyatta. 
Portofoliile a șase ministere au fost 
atribuite unor persoane care nu au 
făcut parte din cabinetul precedent. 
Formarea noului guvern urmează ale
gerilor legislative desfășurate în Kenya 
la începutul lunii decembrie și cîștiga- 
te de reprezentanții partidului de gu- 
vernămînt Uniunea Națională Africană 
din Kenya.

la O.N.U. a adresat 
președintelui Consiliului 
în care protestează împotriva bombar
damentelor aviației israeliene contra 
satelor iordaniene Kufr, Asad, Sama, 
Izmal și Irbid. Aceste atacuri, se ara
tă în scrisoare, au provocat moartea 
a 7\persoane și rănirea a altor 34.

de Securitate

0 anchetă cu privire Ia 
tratamentul Ia care sînt su
puși deținuții politici în în
chisorile braziliene a fost or- 
donată de ministrul de justiție al 
Braziliei, Alfredo Buzaid. Hotărîrea 
urmează unui raport pontific în 
care se dezvăluie că în aceste închi
sori se practică sistematic tortura.

în legătură cu dreptul la 
vot al femeilor elvețiene. 
Guvernul elvețian s-a pronunțat pentru 
introducerea dreptului de vot pentru 
toate femeile cetățene ale acestei țări 
care au împlinit vîrsta de 20 de ani. In 
acest sens, guvernul va prezenta anul 
viitor Parlamentului un proiect pri
vind modificarea Constituției.

în urma lucrărilor celei 
de-a treia sesiuni a Comi
tetului mixt bulgaro-iranian 
de colaborare economică și tehnico- 
științifică, la Sofia a fost semnat un 
protocol, informează agenția B.T.A. 
Todor Jivkov, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria, l-a primit 
pe H. Ansari, ministrul economiei al 
Iranului, conducătorul delegației gu
vernamentale iraniene care a participat 
la lucrările comitetului.

Un tribunal din New York 
a condamnat pe multimilio
narul american Howard 
HU^heS sa plătească despăgubiri în 
valoare de 137 milioane de dolari so
cietății de transporturi aeriene „Trans 
World Airlines" (T.W.A.). Sentința 
nu a rămas definitivă, ea fiind sus
ceptibilă de apel. Hughes a fost ac
ționat în judecată de actualul direc
tor, care a susținut că acesta a pro
vocat pagube importante societății, 
ca urmare a proastei gospodăriri în 
perioada în care s-a aflat la condu
cerea T.W.A.

Un acord comercial între 
Franța și R. P. Polonă Pe Pe 
rioada 1970—1974 a fost semnat la 
Paris. Acordul prevede o creștere a 
livrărilor reciproce de mărfuri.

Un puternic incendiu a 
izbucnit la stația franceză 
de reperaj și de urmărire a 
Sateliților instalată în apropiere 
de Fortaleza, în nord-estul Braziliei. 
Pagubele materiale provocate de in
cendiu, stins abia după 5 ore de la 
izbucnire, sînt evaluate la mai multe 
milioane de franci francezi. După cum 
anunță agenția France Presse, incen
diul a fost provocat de un scurt-circuit 
în sistemul de climatizare a stației.

RABAT 24. — Corespondentul 
Agerpres, C. Benga, transmite : La 
Rabat s-au încheiat marți noap
tea lucrările celei de-a 5-a confe
rințe arabe la nivel înalt, la care 
au luat parte delegații din 14 țări 
membre ale Ligii Arabe, precum 
și reprezentanți ai Organizației 
pentru eliberarea Palestinei. Timp 
de trei zile, în incinta hotelului 
Hilton din Rabat, participanții au 
dezbătut probleme privind spriji
nirea mișcării de rezistență pales
tiniene, precum și mobilizarea re
surselor țărilor arabe în vederea 
reglementării conflictului din re
giunea Orientului Apropiat. La în
cheierea conferinței nu a fost dat 
publicității nici un comunicat.

- Noaptea tîrziu, după terminarea 
—- lucrărilor, regele Hassan al. II-lea 

al Marocului a ținut o conferință 
de presă, în cadrul căreia a rele
vat existența unor puncte de ve- 
ddre divergente ale participanți- 
lor asupra problemelor discutate. 
„Absența delegațiilor Irakului, Si
riei și Yemenului de sud de la șe
dința de închidere, a arătat re
gele Hassan al II-lea, este expre
sia unor divergențe doctrinale,

care există în cadrul națiunii ara
be". în ceea ce privește lipsa co
municatului final, a precizat su
veranul marocan, aceasta se poa
te explica prin faptul că au fost 
luate un număr de hotărîri care, 
datorită importanței lor, nu pot fi 
date publicității. In aceste condi
ții, comunicatul ar fi fost incolor 
și n-ar fi' reflectat eforturile care 
au caracterizat această conferință.

Totodată, la Rabat s-a anunțat 
că Comitetul de informare asupra 
conflictului dintre Arabia Saudi'.ă 
și Yemenul de sud, alcătuit din 
reprezentanți ai Algeriei și Iraku
lui, își va începe activitatea la 30 
decembrie. Membrii comitetului 
urmează să facă vizite la Aden și 
Riad, pentru a lua cunoștință de 
pozițiile guvernelor celor două 
țări.

Președintele R.A.U., Gamal Abdel 
Nasser, a avut miercuri o întreve
dere cu regele Hassan al II-lea al 
Marocului. El urmează să. plece joi 
la Alger, tinde va face o scurtă vi
zită, după care va pleca la Tripoli, 
capitala Libiei, pentru a participa la 
întîlnirea celor trei șefi de state 
arabe — R.A.U., Libia și Sudan.

MOSCOVA 24. — Coresponden
tul Agerpres, L. Duță, transmite : 
Marți seara a plecat din Moscova 
spre patrie ministrul forțelor ar
mate ale Republicii Socialiste Ro
mânia, general-colonel Ion Ioniță, 
care a luat parte la ședința comi
tetului miniștrilor apărării din ță
rile participante la Tratatul de la 
Varșovia.

La gara Kiev, din Moscova, mi
nistrul forțelor armate ale Româ
niei a fost salutat de mareșalul 
Uniunii Sovietice I. I. Iakubovski, 
prim-locțiitor al ministrului apă
rării al U.R.S.S., comandant su
prem al forțelor armate unite ale 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia, generalul de armată 
S. M. Ștemenko, șeful Statului Ma
jor al Comandamentului forțelor 
armate unite ale statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, 
precum și de alți generali sovie
tici.

Au fost prezenți ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în 
Uniunea Sovietică, Teodor Mari
nescu, atașatul militar, aero și na
val al României la Moscova, colo
nelul Cornel Berar, precum și 
membri ai ambasadei.

agențiile

de presă
LaMOSCOVA 24 (Agerpres). — 

Moscova a fost dat publicității comu
nicatul cu privire la vizita în U.R.S.S. 
a unei delegații a P. C. German, con
dusă de Kurt Bachmann, președin
tele partidului. Reprezentanții P.C.G. 
au relevat, se spune în Comunicatul 
cu privire la întîlnirea dintre dele
gațiile P.C.U.S și P.C.G., o creștere 
în R.F. a Germaniei a tendințelor în 
favoarea unei politici realiste. De
legațiile au constatat, totodată, și 
existența în această țară a unor ma
nifestări revanșarde și neonaziste. 
Ambele partide au cerut abrogarea 
interzicerii Partidului Comunist din 
Germania.

In comunicat se relevă că întîlni
rea reprezentanților celor două par
tide s-a desfășurat într-o atmosferă 
de cordialitate, frăție și înțelegere re
ciprocă .deplină.

transmit

PE GER SI ZĂPADĂ

JÂNOS KÂDÂR DESPRE

UNELE PROBLEME
INTERNATIONALE ACTUALE

BUDAPESTA 24 (Agerpres). — Lu- 
tnd cuvîntul în cadrul unui miting 
care a avut loc la uzina, construc
toare de mașini .,Lang“, din Buda
pesta, Jânos Kădăr, prim secretar al 
C.C. al P.M.S.U., abordîrid unele pro
bleme ale situației internaționale ac
tuale, a arătat că, în ultimul timp, 
s-a remarcat o oarecare îmbunătăți
re. Tendințele de schimbare ne. sînt 
favorabile t inițiativa este deținută 
într-o măsură tot mai mare de for
țele socialismului și ale progresului, 
a arătat vorbitorul, care a sublimat 
în continuare că așa-numita „vietna- 
mizare" a războiului din Vietnam 
preconizată de Administrația S.U.A. 
nu își va atinge scopul, că poporul

IN MEMORIA

LUI
NICOLAE BĂLCESCU

vietnamez își va soluționa singur 
propriile sale probleme.

Partidul Muncitoresc Socialist Un
gar — a spus Jânos Kădăr — salută 
reluarea relațiilor sovieto-chincze _ și 
începerea convorbirilor. Considerăm 
că interesele socialismului impun 
unirea forțelor împotriva dușmanului 
comun — imperialismul — înlăturîn- 
du-se divergențele de păreri în pro
bleme ideologice, politice și de altă 
natură.

Vorbitorul a salutat, de asemenea, 
începerea convorbirilor dintre U.R.S.S. 
și S.U.A. cu privire la limitarea 
cursei înarmărilor strategice.

Ungaria, a declarat J. Kâdăr, spri
jină securitatea europeană. Pentru 
aceasta, este necesar ca țările N.A.T.O., 
în special R. F. a Germaniei, să re
cunoască situația reală creată în Eu
ropa în urma celui de-al doilea răz
boi mondiaL Dacă acest lucru se va 
produce, se va face un pas hotărî- 
tor în consolidarea securității euro
pene.

Politica externă ungară, a arătat 
în Încheiere J. Kădăr, tinde neobosit 
spre întărirea colaborării între țări
le socialiste.

CONGRESUL AMERICAN A APROBAT

NOUA LEGE PRIVIND COMERȚUL S.U.A
CU ȚĂRILE SOCIALISTE

WASHINGTON 24 (Agerpres). — 
Agenția U.P I anunță : Congresul 
american a aprobat și a trimis spre 
semnare președintelui Richard Nixon 
noua lege privind comerțul S.U.A. cu 
țările socialiste, reglementat pînă în 
prezent într-o manieră restrictivă de 
actul privind controlul asupra expor
turilor adoptat în 1949 Noua lege, 
valabilă pînă la 31 iunie 1971, cere 
Ministerului Comerțului revizuirea 
listei produselor americane cu ca
racter strategic care pot fi exportate 
în țările socialiste pe bază doar de 
autorizație specială. Totodată. Mi
nisterul Comerțului va trebui să ex
plice Congresului și exportatorilor 
motivele pentru care refuză exportul 
unor bunuri. Potrivit noii legi, pre
ședintele Statelor Unite poate auto
riza exportul de mărfuri cu carac
ter strategic în cazul în care mărfuri 
similare pot fi achiziționate liber de 
țările socialiste din alte țări occiden
tale. Președintele va putea interzice, 
însă, exportul unor bunuri, chiar 
dacă acestea sînt disponibile pe alte 
piețe occidentale.

După părerea senatorului Walter 
Mondale, este vorba de „prima lege 
semnificativă de liberalizare a comer
țului adoptată de Congres după cel 
de-al doilea război mondial" Ken; 
neth Davis, asistent al ministrului 
comerțului al S U.A., a apreciat la 
rîndul său că legea va oteri admi
nistrației flexibilitatea de a reduce 
„listele negre" guvernamentale și de 
a spori astfel exportul în special 
în țările est-europene. Potrivit unei 
oficialități a Ministerului Comerțu
lui, citată de agenția Reuter, noua 
lege ar putea duce la reducerea „lis
telor negre" la aproximativ 200 de 
articole

După cum scrie agenția Reuter, ci
tind opinia promotorilor noii legi, 
principala ei însemnătate ar putea 
fi în special simbolică și va depinde 
în mare măsură de felul cum admi
nistrația va interpreta împuternici
rile acordate de lege. Agenția France 
Presse apreciază că noua lege „lasă 
în întregime președintelui posibili
tatea de a aprecia oportunitatea li
beralizării schimburilor cu țările so
cialiste".

VARȘOVIA. - Ge
rul puternic, care s-a 
lăsat de cîteva zile a- 
supra Poloniei, con
tinuă să se mențină, 
provocînd serioase 
perturbații în anu
mite sectoare ale tra
ficului feroviar Cel 
mai mult este afectat 
transportul de măr
furi, deoarece unele 
dintre produsele trans
portate în vagoane în
gheață, formînd o 
masă compactă, a că
rei descărcare devine 
uneori practic impo
sibilă. Numărul va
goanelor astfel blocate 
a ajuns în cursul zilei 
de marți la 3 200, în- 
tirziindu-se descărca
rea a 2,5 milioane ue 
tone de mărfuri. Gerul 
stînjenește, de aseme
nea, activitatea mun
citorilor portuari și 
a pescarilor.

PRAGA. — Geru
rile aspre și zăpezile 
continuă să aducă 
grave perturbații în 
buna desfășurare a 
traficului feroviar din 
Cehoslovacia. Din cau
za frigului se semna
lează dese ruperi ale 
cablurilor electrice și 
unele deteriorări de 
șine. în diverse sec
toare sînt blocate 235 
trenuri de marfă cu 
circa 12 500 vagoane.

Pentru descongestio
narea liniilor și repa
rații lucrează 25 000 de 
feroviari, voluntari și 
militari din Cehoslo
vaci a.

GENEVA. — La o 
înălțime de 1 678 de 
metri, în apropiere de 
localitatea elvețiană 
Zinal, o avalanșă a

I

persoa- 
între- 

de sal-
acoperit zece 
ne. Au fost 
prinse măsuri 
vare cu ajutorul eli
copterelor. Șapte per
soane au fost salvate, 
trei însă au fost date 
dispărute.

NEW YORK. — Iar
na nu a ocolit nici 
continentul nord-ame- 
rican. Regiunile nor
dice ale Statelor Uni
te sînt bîntuite de pu
ternice furtuni de ză
padă 
cago.
mai mult 
din cauza 
bundente 
școlile au
iar aeroporturile au 
devenit impracticabile, 
tn multe zone ale ma
relui oraș, circulația 
rutieră a fost parali
zată.

In orașul Chi- 
care a avut cel 

de suferit 
căderilor ti
de zăpadă, 
fost închise,

TOKIO 24. — Corespondentul 
Agerpres. FI. Tuiu, transmite : 
Avionul românesc „YK-IMK", 
care întreprinde un zbor în ju
rul lumii, avind la bord un 
grup de turiști străini, a sosit 
la începutul acestei săptămini 
la Nagoya (Japonia) Miercuri 
dimineața. avionul românesc 
și-a continuat ruta, plecînd la 

o întrerupere 
„YR-IMK" va 

Mexico, New 
petrecută noap- 
Las Palmas, In-

Forțele patriotice mo- 
zambîcane au scos lupta 250 
de militari portughezi și au distrus 
29 de vehicule militare inamice în 
cursul unor atacuri lansate în provin
cia Cabo Delgado în lunile octombrie 
și noiembrie — anunță un comunicat 
al Frelimo, dat publicității la Dar es 
Salaam. Cifrele denotă o intensificare 
a acțiunilor ofensive lansate de for
țele de eliberare din Mozambic.

SOFIA 24. — Corespondentul 
Agerpres, Gh. leva, transmite : 
La clubul activiștilor culturali 
din Sofia a avut loc o adunare 
consacrată aniversării a 150 de 
ani de la nașterea marelui re
voluționar, istoric și scriitor ro
mân Nicolae Bălcescu. Aduna
rea a fost organizată de Comi
tetul de prietenie și relații cul
turale cu străinătatea, Comisia 
națională a Republicii Populare 
Bulgaria pentru UNESCO, Insti
tutul de balcanistică și U- 
niunea oamenilor de știință 
din Bulgaria. Adunarea a fost 
deschisă de acad. Sava Ganovșki, 
președintele Biroului Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria, care 
in cuvinte calde a evocat viața 
și opera eminentului revoluțio
nar român Nicolae Bălcescu și 
relațiile tradiționale de priete
nie și colaborare dintre popoa
rele român și bulgar, care, in 
anii construcției socialiste, au 
căpătat un nou conținut, cu fru
moase perspective de dezvoltare 
și lărgire in viitor. Prof. Nicolai 
Todorov a. susținut referatul 

' „Nicolae Bălcescu și revoluția de 
la 1848".

In încheiere a fost prezentat 
filmul românesc „Anul revolu
ționar 1848".

CAIRO Convorbiri româno-egiptene 
privind colaborarea economică

Honolulu. După 
de cîteva zile, 
decola pentru 
York (aici va fi 
tea de revelion),
sulele Canare și apoi Istanbul, 
prin Roma. Echipajul avionu
lui declară că zborul avionului 
românesc în jurul Pămintului 
se desfășoară în condiții exce
lente.

CAIRO 24. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Oprică, transmite : Gheor
ghe Caranfil, adjunct al ministrului 
industriei chimice, conducătorul dele
gației române care întreprinde o vi
zită în R.A.U., a fost primit de Aziz 
Sidky, ministrul industriei și petrolu
lui. La întîlnire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a fost de 
față Titus Sinu, ambasadorul Româ
niei la Cairo. Ministrul egiptean și-a 
exprimat cu această ocazie speranța 
că colaborarea 
două țări se va dezvolta continuu. In 
baza acordului de colaborare econo
mică și tehnică dintre cele două țări, 
România construiește în apropiere de 
Alexandria, cu utilaj și echipament 
propriu, o fabrică de carbonat de so
diu. In prima etapă fabrica va avea

stabilită între cele

o capacitate anuală de 100 000 tone 
carbonat de sodiu, existînd posibili
tatea ca aceasta să fie extinsă ulte
rior. Delegația română, condusă de 
Gheorghe Caranfil, a vizitat șantierul 
de construcții al fabricii, unde s-a 
întreținut cu specialiștii români și e- 
gipteni. Ministrul român a fost pri
mit de Ahmed Kemal, guvernatorul 
orașului Alexandria. Cu prilejul vi
zitei delegației, consulul român la A- 
lexandria, Nicolae Fîciu, a oferit un 
cocteil și o gală de filme despre dez
voltarea industriei chimice și petro
chimice în România, Au participat 
personalități ale vieții politice și e- 
conomice din Alexandria.

Presa egipteană publică ample in
formații cu privire la vizita delega
ției române și la colaborarea dintre 
cele două țări în diferite domenii.

★
Congresul S.U.A. și-a încheiat 

marți prima sesiune, urmînd să-și 
reia lucrările la 19 ianuarie 1970.

La uzinele „Ciba“ din orașul elvețian Base) a explodat marți o cisternă con- 
ținînd 3 000 litri de nitrogen lichid Accidentul s-a soldat cu trei morți și 18 
răniți. Tehnicienii firmei nu se pot pronunța încă asupra cauzelor exploziei. 
In fotografie : Membri ai serviciului sanitar acordînd primul ajutor rănifdor

Aproximativ 12 000 de 
muncitori de la barajul 
Tarbel din Pakistanul de 
vest au declarat grevă, in- 
formează presa pakistaneză. Greviștii 
cer eliberarea și reprimirea Ia lucru a 
liderilor sindicali arestați, majorarea 
salariilor și îmbunătățirea condițiilor 
de muncă. Federația Națională a Stu
denților din Pakistanul de vest a dat 
publicității o declarație în care sprijină 
acțiunile greviștilor și se ridică împo
triva măsurilor arbitrare ale Admi
nistrației.

îi va readuce, oare, ve
derea acel bilețel norocos ? 
Aceasta este întrebarea pe care și-o 
pune în prezent argentinianul Jose 
Luis Santos Perez, cîștigătorul sumei 
de 70 000 de dolari la tragerea la lo
terie a sărbătorilor de iarnă. După ce 
a aflat fericita veste, acesta a declarat 
că va cheltui întreaga sumă pentru 
plata operației prin care speră să-și re
capete vederea, pierdută la vîrsta de 
patru ani.

r

I

*
*
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CU PRILEJUL
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PROCLAMĂRH
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La „Accademia di Romania" 
din Roma a avut loc o seară 

, consacrată muzicii românești. Cu 
acest prilej, prof. Alexandru 
Bălăci, directorul „Bibliotecii 
române" din capitala Italiei, a 
vorbit unui numeros public des
pre dezvoltarea vieții muzicale 
în Republica Socialistă România 
și despre semnificația zilei de 30 
Decembrie în istoria poporului 
nostru. Apoi, violoncelistul Radu 
Aldulescu, acompaniat de pia
nistul Albert Gutmann, a dat 
un recital, care s-a bucurat de 
un succes deosebit.

★
La Moscova s-a 

miercuri „Decada cărții 
nești". La festivitate au 
N. Mihailov, președintele 
tetului 
lingă
U.R.S.S., scriitorul I. Andronni
kov, vicepreședinte al Asociației 
de prietenie sovieto-română. și 
A. Sadețki, redactor principal la 
Editura pentru literatură bele
tristică. A luat, de asemenea, 
cuvîntul ambasadorul României 
în Uniunea Sovietică, Teodor 
Marinescu.

deschis 
româ- 
vorbit 
Comi-

pentru tipărituri, de pe 
Consiliul de Miniștri al

*

i

Președintele Ugandei, 
Milton Ohote, a părăsit 
miercuri spitalul, unde 8 fost 
internat după atentatul comis asupra 
sa săptămîna trecută. Situația din 
Uganda s-a normalizat, dar starea de 
urgență rămîne în vigoare.

Numărul celor care nu au 
avut de lucru în Suedia s a 
cifrat în luna decembrie la 38 000 de 
oameni, cu 6 000 mai mult decît în 
luna precedentă, anunță un comuni
cat al Ministerului Muncii din această 
țară. Procentul cel mai ridicat în rîn- 
dul șomerilor îl constituie lucrătorii 
din industria construcțiilor și munci
torii forestieri.

Cheltuielile militare ame
ricane în străinătate, fără a 
socoti alocafiile destinate războiului din 
Vietnam, au atins în anul 1969 cifra 
record de 4,8 miliarde dolari, arată 
datele publicate de Ministerul Co
merțului al Statelor Unite. Se preci
zează că aceste date nu sînt definitive, 
deoarece sînt cunoscute doar cifrele 
exacte pe primele șase luni ale anului 
în curs.

Comitetul Internațional a! 
Crucii Roșii și Liga Socie
tății de Cruce Roșie au a- 
dresat un apel Pentru »colecta 
25 milioane franci elvețieni destinați a 
finanța operațiile de ajutorare a popu
lației din Nigeria. Apelul a fost adre
sat societăților naționale de Cruce Ro
șie, guvernelor și mai multor organi
zații interguvemamentale și particu
lare.

Donald Foster, actorul de ci
nema cunoscut cinefililor mai 
ales din filmele cu Al Capone, 
a încetat din viață în vîrsta de 
80 de ani, după o lungă sufe
rință. Tn ultimii ani ai vieții, el 
a jucat în seriale de televiziune 
și s-a distins îndeosebi în rolul 
interpretat in serialul „Hazel“.

Inflația este una dintre problemele grave căreia gu
vernul canadian va trebui să îi facă fațăîn anuI 1970>a declarat 
primul ministru al Canadei, Pierre-Elliott Trudeau. Luînd cuvîntul în cadrul 
unei conferințe de presă, premierul canadian a arătat că, dacă țara sa nu va 
lichida inflația, urmările acesteia vor fi pentru economia națională într-adevăr 
catastrofale. El a menționat că în acest caz Canada își va pierde piețele de 
desfacere, iar șomajul în țară va crește și mai mult.
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