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Noul sistem de salarizare 
și majorarea salariilor în 
unitățile de transporturi 
feroviare, auto, 

și aeriene

„Răspunsul 
tru: muncă

navale

nos
mai

spornică, ordine, 
disciplină și răs

pundere !“

Central al U. G. S. R.
Scrisoarea adresată C.C. al P.C.R.,

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Exigența 
cadrelor

La sfîrsit de an,

de conducere
cu satisfacția

9

îndeplinirii sarcinilor
proliferează
EXIGENȚA

și angajamentelor
In aceste ultime rile ale anului, din toate fudetele tării sosesc noi ți noi relatări 

despre Îndeplinirea sarcinilor de plan si a angafamentelor pe anul 1969.

Emil BOBU
prim-secretar al Comitetului județean Suceava al P.C.R.

JUDEȚUL CLUJ
Ntcoiae

al P.C.R.

Programul multilateral de dezvolta
re a patriei, adoptat de cel de-al 
X-lea Congres al P.C.R., învestește 
cu atribute calitative superioare ro
lul fiecărui membru al societății 
noastre, aflată într-un dinamic pro
ces de perfecționare. Cu atît mai 
mult subliniază partidul nostru, în 
acest context general emulativ, ne
cesitatea creșterii competenței acelo
ra cărora societatea le-a încredințat 
răspunderi deosebite, cadrelor de con
ducere din toate domeniile de acti
vitate.

Pe drept cuvlnt s-a acordat în 
cadrul lucrărilor recentei plenare a 
C.C. al P.C.R. o deosebită atenție 
activității cadrelor învestite cu func
ții de răspundere, subliniindu-se că 
nivelul activității acestora are o in
fluență determinantă asupra perfec
ționării conducerii societății noastre. 
Trebuie să constituie un îndreptar 
pentru toți activiștii de partid, de 
stat și din economie Îndemnul to
varășului Nicolae. Ceaușescu in cu- 
vintarea la plenară i „Cel care vrea 
să conducă o activitate în viața so
cială, să contribuie la conducerea 
societății noastre socialiste, trebuie 
să-și perfecționeze continuu cunoș
tințele, șă studieze cu rîvnă ! Și 
activitatea de conducere este o știin
ță — poate mai importantă decit alte 
domenii ale științei — deoarece pînă 
la urmă are repercusiuni largi asu
pra întregii societăți".

Azi, mai mult ca oricînd, criteriul 
hotărîtor de apreciere a calităților 
politice și profesionale ale cadrelor 
ne conducere este munca efectivă 
consacrată îndeplinirii sarcinilor tra
sate de partid în industrie, agricul
tură, pe tărim social, cultural. Toc
mai rezultatele practice obținute în 
aceste domenii constituie într-un fel 
„certificatul" suprem care verifică 
și valorifică în același timp aptitu
dinile, pregătirea, într-un cuvînț, 
competența reală.

Pentru Comitetul județean de 
partid Suceava respectarea strictă a 
acestui criteriu, aplicarea lui con
secventă s-a concretizat, cu deosebire 
în ultimii ani, în realizarea unor pio- 
grese în îndrumarea și controlul ac
tivității cadrelor de conducere, apre
ciată cu exigență partinică prin pris
ma aportului direct la progresul uni
tăților pe care le conduc. In.felul a- 
cesta, urmărim să conferim noțiunii 
de conducere un conținut dinamic, 
eficient, caracterizat prin efort- per
sonal, inițiativă, gîndire, acțiune. 
Efectele pozitive ale promovării unui 
asemenea stil de muncă pot fi. mul
tiplu ilustrate și. sîntem convinși, vor 
fi și mai bogate în viitor. Concepin- 
du-și în această optică rolul în colec
tivul pe care il conduce, inginerul 
Nicolae Răducu. directorul Com
binatului de industrializare a lemnu
lui de la Suceava, este unul dintre 
autorii unui interesant studiu privind 
căile de sporire a eficientei economi
ce a întreprinderii; ceea ce a deter
minat o creștere simțitoare a valorii 
produselor fizice obținute din fiecare 
metru cub de material lemnos. O ini
țiativă asemănătoare aparține cadre
lor de conducere de la unitatea de 
exploatare și industrializarea lemnu
lui din Cîmpulung Moldovenesc, sol
dată prin realizarea de către între
prindere; cu două luni mai devreme, 
a sarcinilor de plan' pe anul 1969.

Aceste exemple au o anumită parti
cularitate asupra căreia as vrea să 
insist. Despre ce este vorba ?. In co
lectivele unde cadrele de conducere 
cultivă un înalt spirit de exigență și 
inițiativă în îndeplinirea sarcinilor 
economice acest lucru se repercutea
ză asupra întregului mecanism de 
conducere și organizare a activității.

Cum s-ar spune, exigența cadrelor de 
conducere este contagioasă : prolife
rează, la rindul ei, exigență. O dove
desc nenumărate exemple. Mult timp 
activitatea trustului județean de 
construcții a fost grevată de serioase 
neajunsuri. La conducerea acestei 
întreprinderi deosebit de importante 
s-au perindat numeroși oameni cu 
experiență, dar, din păcate, unii din 

. ei lipsiți de exigență și fermitate în 
îndeplinirea sarcinilor. De aceea, se- 
lecționînd cadrele cărora să le în
credințeze conducerea activității trus
tului de construcții, biroul comitetu
lui . județean de partid a acordat 
„prioritate" unor trăsături specifice 
cum sînt i fermitatea, combativitatea, 
dîrzenia în lupta cu neajunsurile, nu 
puține încă în acest sector de activi-, 
tate din județul nostru. Și viața a 
confirmat justețea acestei orientări. 
Deși nu s-a reușit încă .să se înlă
ture tot ceea ce frîneazâ munca res
pectivului colectiv,, efectele cultivă
rii unui climat de exigență, și fermi
tate au început să se facă simțite î»

Pe șantierul
autostrăzii
București

S-au încheiat lucrările pe 
unul dintre sensurile viitoarei 
autostrăzi București — Pitești, 
în lungime de 114 km. Noua 
magistrală, care nu întilnește 
nici o comună sau cale (erată, 
va fi dată In folosință în pri
măvara anului viitor.

Plenară Consiliului Central al 
. Uniunii Generale a Sindicatelor, în
trunită în zilele de 26 și 27 decem
brie a.c. pentru a ana'liza contribuția 
sindicatelor la realizarea planului pe 
anul 1969 și sarcinile ce le revin în' 
înfăptuirea planului pe 1970, expri
mă Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, dumneavoas
tră, mult .stimate. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, adeziunea deplină și via 
satisfacție a milioanelor de membri 
ai sindicatelor față de importantele 
măsuri luate de recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. pentru dezvoltarea 
economiei naționale, pentru pro
gresul genera! al României socia
liste.

Concluziile, de înaltă valoare prin
cipială și practică pe care dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, le-ați prezentat Ia ple
nara _ Comitetului Centra) al parti
dului, constituie și pentru sindicate 
un îndrumar prețios și un puternic 
imbold, spre a ne spori contribuția 
la înfăptuirea programului elaborat ' 
de Congresul a) X-lea al P.C.R., 
pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, pentru ridi
carea continuă a bunăstării mate
riale și spirituale a întregului popor.

Privind cu un sentiment de pu
ternică satisfacție rezultatele bune 
obținute în acest an, ce constituie o 
bază, economică trainică pentru în
deplinirea planului pe anul viitor, 
care, prin proporțiile și ritmurile 
prevăzute cere eforturi deosebite, 
disciplină fermă, pasiune și un înalt 
simț de răspundere, sindicatele, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
vor pune în centrul activității lor 
mobilizarea tuturor oamenilor mun
cii pentru îndeplinirea lui exempla
ră, în mod ritmic și la toți indica
torii, pentru încheierea cu deplin 
succes a actualului cincinal și asi
gurarea condițiilor de trecere la rea
lizarea mărețelor obiective ce vor fi 
edificate pe pămîntul 
deceniul viitor.

Conștiente de marile 
tăți sociale ce le revin 
tuală, participînd activ 
socialistă < „ ’ 2 __. ... ....
județene de partid, sindicatele își 
propun să desfășoare largi acțiuni

dinii în producție, sindicatele vo» 
desfășura o intensă muncă de educa
ție socialistă, strîns legată de sarci
nile majore ale activității economice, 
de problemele concrete ale fiecărui 
loc de muncă. Prin amplele acțiuni 
de masă ce le va organiza în între
prinderi în cursul anului viitor, 
Consiliul Central al U.G.S.R. își 
propune să contribuie la sporirea 
indicelui, de utilizare a timpului de 
lucru cu cel puțin 0,5 Ia sută fața d* 
realizările anului 1969,' echivalentul 
timpului necesar pentru obținere* 
în industrie'a unei producții supli
mentare de peste un miliard de lei.

Plenara consideră, de asemenea, , 
că o îndatorire primordială a sindi
catelor este antrenarea șalariaților 
la reducerea cheltuielilor materiale 
de producție, a consumurilor spe
cifice de metal, lemn, combustibil, 
energie electrică și la alte materii 
prime și materiale, adueîndu-și apor
tul .și pe această cale . la ridicarea 
eficienței economice a tuturor între
prinderilor și ramurilor economiei 
naționale.

Sindicatele sînt hotărîte să facă tot 
ce depinde de ele pentru înfăptui
rea ritmică și integrală a planului 
de investiții; sprijinind predarea, la 
timp a documentației tehnice, livra
rea la termen a Utilajelor, darea la 
timp în funcțiune' a obiectivelor 
construite și atingerea parametrilor 
proiectați, astfel îneît societatea 
noastră să beneficieze cît mai rapid 
de valorile materiale pe care trebui* 
să le producă noile capacități de 
producție.

Comitetele uniunilor, consiliile ju
dețene, municipale și orășenești, 
comitetele sindicatelor îți vor face 
mai puternic ..simțită prezența în în
treaga activitate de pregătire pro
fesională a cadrelor, în special ,a 
muncitorilor calificați, își vor per
fecționa activitatea de propagandă 
tehnică ți economică, urmărind cu 
precădere eficiența acesteia în . pro
ducție. ' ■'

Exprim!ndu-ne profunda recu
noștință pentru îndrumarea ți spri
jinul permanent pe care sindicatele 
11 primesc din partea Comitetului, 
Central ăl partidului, a dumnea
voastră personal, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vă asigurăm că 
sindicatele își vor îmbunătăți sub- - 
sțanțial activitatea în spiritul ho- 
tărîrilor istorice ale Congresului al 
X-lea al P.C.R., că nu vor precupeți 
nici un efort pentru înfăptuirea cu 
deplin succes a sarcinilor trasate de 
partid, a planului de stat pe anul. 
1970 — treaptă hotărîtoare în pro
gramul de înflorire multilaterală « 
României socialiste.

va constitui un puternic stimulent pentru îmbunătăți
rea activității in industrie, agricultură, construcții, 
transporturi, a muncii de cercetare științifică și se va 
concretiza într-o tnaltă eficiență.

Asigurăm Comitetul Central al P.C.R., pe dumnea
voastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom face totul pentru înfăptuirea exemplară a sarci
nilor ce ne revin din ultimul an al actualului cincinal, 
pentru valorificarea superioară a posibilităților de care 
dispunem, aducîndu-ne astfel o tot mai importantă con
tribuție la ridicarea patriei noastre pe noi culmi ale' 
progresului economic și social.

în telegrama adresată tovarășului 
Ceaușescu de către Comitetul județean Cluj 
se arată i

în numele oamenilor muncii din județul 
mâni, maghiari și de alte naționalități, comitetul ju
dețean de partid are deosebita cinste de a raporta Co
mitetului Central al P.C.R., personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, îndeplinirea la data de 27 decem
brie a.c. a planului producției globale industriale și a 
producției marfă vîndută și încasată pe anul 1.969.

Atmosfera entuziastă generată de înaltele sentimen
te de prețuire și devotament ale oamenilor muncii din 
județ față de politica înțeleaptă a partidului nostru 
ne permite să prevedem noi și importante realizări. 
Pînă la sfîrșitul anului se vor produce peste sarcinile 
de plan circa 1 600 tone oțel, 14 000 tone ciment, 80 000 
mp furnire, 20 000 mp plăci aglomerate din lemn, 
40 000 mp țesături lină, mobilă în valoare de 6 mili
oane lei și alte produse. Rezultatele obținute sînt o 
chezășie a îndeplinirii și depășirii angajamentelor lua
te în cadrul întrecerii socialiste inițiate, și .conduse de 
organizațiile de partid.

Plenara C.C. al P.C.R. din 10—13 decembrie, funda
ment teoretic al activității viitoare, ghid concret în ___ _____  ________ r„„
traducerea în fapt a sarcinilor ce ne revin în anul ur- depășindu-se angajamentele luate,
mător, a imprimat noi dimensiuni hărniciei,, inițiativei, în perioada care a mai rămas pînă Ia sfîrșitul anu- 
spirituluî creator al oamenilor muncii.

Aplicarea în viață a măsurilor stabilit» de ple'naiă

Cluj, ro-

JUDEȚUL GALAȚI
■ ■

Direcția județeană de statistică Galați ne-a co
municat că eforturile susținute ale oamenilor muncii 
din industria județului Galați au condus la realizarea 
sarcinilor anuale — la producția globală și marfă 
vîndută și încasată — cu 4 zile mai devreme. Se 
apreciază că pînă la sfîrșitul anului colectivele de 
muncă din' județ vor da o producție .globală supli
mentară de peste 100 milioane lei și o producție 
marfă vîndută și încasată de.peste ljo milioane lei.

României, în

responsabili- 
în etapa au
la întrecerea 

organizată de comitetele

de masă în vederea creșterii pro
ductivității muncii, îmbunătățirii ca
lității produselor și lărgirii gamei 
de sortimente, folosirii cu randa
ment maxim a mașinilor, utilajelor 
ți. instalațiilor, pentru realizarea in
dicelui lor de utilizare, la limita 'su
perioară planificată.

Pentru a aduce un mai substantial 
aport la întărirea disciplinei și br-
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In ziarul de azi

® 0 strălucită mărturie

băiețiia frăției dintre poporul

român și naționalitățile

conlocuitoare • Incer

care de a explica slaba

audiență la public a

unei mari expoziții de

artă ® COANA CHIRIȚA

pe scena Teatrului Na
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Relatarea desfășurării lucrărilor plenarei Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sindicatelor 

din România

Aduceți
Jt

- |// acâsa!
0 dominantă a revendică" 
rilor opiniei publice din 
Australia și Noua Zeelandă

La Porțile de Fier, trenul și mașina circulâ acum la cote noi... Foto i Gh. VințtlJ

fiomânia, intr-un 
muncitori de pe pă- 
Din pricina densității 
erori amuzante ; sau, 

, se adoptă nominaliză- 
• Ion Gheorghe I, Ion Gheorghe II, Ion 
și așa mai departe — piuă la XVI pe șan-

Ion Gheorghe... Nume comun in 
simbol al milioanelor de țărani și 
alinturile dintre Carpați și Dunăre, 
lor ridicate, se întimplă uneori și 
cum am văzut pe un mare șantier, 
rile din fotbal 
Gheorghe III.., . .
tieruJ despre care vorbim

Am stat de vorbă cu cițiva Ion Gheorghe. Tineri. Am 
vrut să aflăm destinul lui Ion Gheorghe in Republica 
noastră, în Romania socialistă, așa cum s-a prefigurat el 
in acești 22 de ani, destinul lui Ion Gheorghe. simbolul, 
prin nume, al tineretului român, tată, pentru dumnea
voastră, fragmente din conversațiile cu ei.

ION GHEORGHE 
MUNCITORUL

vorbim Ce-a fost ș-a dus 
ți s-a-ngropat. Ce să mai 
vorbim...

- în ce condiții T
— Cum „în ce condiții" ? 

Păi am primit gratuit hra
să, îmbrăcămiute; .cămin. 
Am primit pe gratis rechi
zitele, manualele, bilețel» 
de tren dus-întors în va
canță, 
școala, 
aici.
- Pe
- Pe

am urmat liceul 
cursul seral din

— L-ai terminat ? Ești 
bacalaureat ?

Cînd am 
am fost

terminat
încadrat

mele. („Vreo fată?
intreb eu). Dar în toamna 
viitoare dau examen. Am 
să ies inginer cu un an mai 
tirziu.

— Bine, Ion Gheorghe. 
Iți doresc succes.

— Mulțumesc. Atît • 
fost ?

— Atît. La revedere I

urmă...
urmă..-. pe urmă 

teoretic la 
uzină.

ION GHEORGHE 
PROFESORUL

Al doilea. Ion Gheorghe 
este lector la catedra de 
Tehnologia construcțiilor

Probabil că, dintre 
toate, cuvîntul „ritm" este 
unul dintre cele mai utili
zate în România în anii 
noștri. începînd de la rit
mul de creștere al econo
miei și terminînd.- cu rit
mul unei zile a lui ton 
Gheorghe. în România tim
pul este comprimat. Tre
buie făcute multe și trebu
ie făcute repede. Ion 
Gheorghe nu are timp

— Care vi se pare a fi, 
Ion Gheorghe. eîștigul cel 
mai important dobîndit de 
dumneavoastră în acești 22 
de ani ?

— Cîți ani ai, Ion Gheor
ghe ?

— 26. M-am născut In 
1943.

— Aici, în București ?
— Nu. într-un sat. Pie- 

troaia-Vale, la o sută și 
ceva de kilometri de aici.

— Cîți frați sînteți ?
— Patru.
— Tată) tău e țăran, da T 

Cooperator ?
— Da
— Cit pămînt avea îna

inte ?
— Un hectar și ceva.
— Cultiva grîu ?
—• Da. Dar mai mult 

rumb. Și puțin grîu.
— Care ar fi fost, 

capitaliști, viața ta ?... 
că poți să-ți închipui.

— Păi., aș fi rămas la 
țâră Am fi împărțit hec
tarul în patru. De fapt, 
mai puțin, fiindcă, din pa
tru copii, sîntem trei bă
ieți și o fată si fetii trebu
ia să-i dea ceva mai mult, 
de zestre Aș fi muncit ia 
plug nemîncat. aș... (pauză; 
ușoară iritare) Nu, nu 
știu, lasă-mă, ce să mai

po-

sub 
Da-

INTERVIU CU SIMBOLICUL
ION GHEORGHE

l

— Bine i oovesteste-mi 
viața ta

— (înviorat). A, < 
simplu Nici n-am 
mult de povestit. în 
am terminat școala 
mentară și am dat examen 
la școala profesională, aici.

- Unde. ..atei". ‘‘
Aici, lă Uzinele. ..Gn- 

vița Roșie" La clasa de 
strungari. Am Învățat trei 
ani.

■■ &•'. ...

asta r. 
i urea

1957 
ele-

— Da. de mult, din ‘64.
— Ai alte gînduri. pla

nuri ?
— Aș avea... în primă

vară mă apucasem să învăț 
pentru Politehnică

— Vrei să te faci ingi
ner ?
- Da.
— Si de ce n-ai perse

verat' ’
— Am... am avut motivele

de mașini » Politehnicii 
din București. A terminat 
facultatea cu o medie foar
te bună și 8 fost reținut 
în institut.

— îmi acordați cîteva 
minute ?

— Cu plăcere... 
să vă spun... nu 
timp I

Ion Gheorghe 
timp. Nici acesta,

Dar cum 
prea am

nu
nici

are 
cei-

- As putea să vă spun 
multeț nici nu știu cu 
ce să încep Cu faptul că 
am învăța't atîția ani fără 
nici o taxă ? Că în facul
tate am avut (ca trei sfer
turi din colegii mei) bur
să ? Cu posibilitatea de a 
lucra, la < 
si tară ?
pe care 
Cu perspectiva de 
termina doctoratul ?

o catedră univer-
Cu apartamentul

■ l-am primit? 
a-mi
Sau

calitatea 
mea de comunist, cu faptul 
că sînt membru al parti
dului ? Că am un '.__ j
înalt ? Să încep cu senti
mentul libertății pe care 
astăzi îl trăiesc plenar ?

...Aș condensa toate a- 
cestea într-un cuyînt i 
mi-am cucerit demnitatea. 
Sînt cetățeanul demn a! u- 
riei țări pline de demnita
te, membru al unui partid 
pe steagul căruia stă 
scris și cuvîntul demnitate.

— Ce înseamnă, în Ro
mânia coniemDOraiiă, „a fi 
intelectual ?“

— îmi cereți un răspuns' 
s destul de dificil. Aș spune, 

în primul rind, sentimen
tul, .bucuria majoră, de a 
te identifica în fiecare zi, 
prin toate actele tale, cu 
masa cea mai largă a po
porului, cu muncitorii și( 
țăranii, de a gîndi proble-* 
mele fundamentale ale lu
mii, ale țării, ale vieții îm
preună cu ei.

Să mă explic puțin : dacă 
în România ar fi rămas ia 
putere capitaliștii, ce aș fi 
făcut ? Aș fi fost, poate, 
inginer. Aș fi lucrat la un 
patron. Aș fi cîștigat ca și 
astăzi. Dar tni-ar fi lipsit 
un lucru fără de care, as
tăzi, după ce i-am simțit 
gustul, știu că n-aș putea 
trăi i demnitatea. Mă poa
te înțelege numai cine a 
trăit sentimentul că, prin 
ceea ce face, se adresează 
efectiv întregii societăți, 
poporului său Nu vreau să 
fiu bombastic, dar acesta 
e adevărul știi că lucrezi

iaeal

George-Radu CHIROVICI

(Continuare în pag. a V-a)

Aproape concomitent, la Canberra 
»i Wellington primii miniștri ai 
Australiei și Noii Zeelande, .John 
Gorton și respectiv Keith Holyoake, 
au anunțat zilele trecute că o parte 
din trupele celor două țări care com
bat alături de soldații americani, 'in 
războiul dus de Statele Unite în Viet
namul de sud, vor fi readuse acasă, 
în timp.ee premierul australian, deși 
nu s-a referit în mod expres la data 
și la efectivele care urmează să fie 
retrase, a lăsat să se înțeleagă că 
această holărîre ar putea să fie pusă 
în aplicare într-un viitor apropiat, 
omologul său neo-zeelandez a preci
zat că operațiunea va începe în » 
doua jumătate a anului viitor.

Survenite Ia puțin timp după con
sumarea alegerilor parlamentare, 
deciziile anunțate la Canberra si 
Wellington au reținut în mod deose
bit atenția observatorilor politici. Șl' 
aceasta mai ales datorită corela
ției directe existente între cele 
două hotărîri și rezultatele respecți- ‘ 
velor consultări electorale. Este bine 
știut că, în trecut, atît in Australia ' 
cit și în Noua Zeelandă asemenea 
consultări erau ani de-a rîndul acte 
formale, de rutină, cu slabă audiență 
în rîndul maselor. Același partid -- 
de tendință conservatoare" — sau o 
coaliție de aceeași orientare au deți
nut. cu mici .excepții, de-a lungul 
întregii perioade postbelice, cîrrr.a 
vieții politice.

Alegerile care au avut loc recent au . 
răsturnat însă aproape întru totul a- 
ceastă îndelungată tradiție. Locul 
proverbialei acalmii a fost luat de 
dispute electorale aprinse,. de în
fruntări directe între partidele d» 
guvernămînt si partidele laburiste 
aflate în opoziție. Mai mult, pentru 
prima dată, rărnînerea la conducerea 
țării a actualelor partide s-a aflat 
pînă în ultimul moment sub semnul 
îndoielii și numai complicatul sis
tem electoral a permis, de pildă, 
coaliției liberal-agrariene din Aus
tralia. să-și adjudece victoria la li
mită Din zdrobitoarea majorilate de 
aproape 40 de locuri obținută in

Radu BOGDAN

(Continuare in pag. a V-a)
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toți cu care sin-MELIUSZ Jozsef
publicată in nu-

Capul
face

O sticlă

este 
de 

vrem 
po- 
sîn-

uitată

conlocuitoare

împrejurări a fost

in decursul ultimilor 20 
Viitorul mai bun 

cucerim tn frăție cu 
conlocuitor frățesc;

de Zaharia Stancu, Tudor Teo- 
ziare burgheze- 

- ■ ■ „Dimi-

de
decembrie 

fost orga- 
de presă

larg Germaniei hitleriste spre 
din sudul și sud-estul Eu- 
înțelegerea cu caracter de 
Popular de la Tg. Mu- 

fost unilateral denunțată de

FAPTUL

Lada si♦

porcul
In ziua de 5 decembrie, cetă

țeanul Ion D. Alman, din co
muna Racovița (județul Vîlcea) 
a găsit pe drumul național E15A. 
la kilometrul 224, un porc alb 
în greutate de aproximativ 10(1 
de kilograme. Animalul era că
zut (se pare) dintr-un autove
hicul care transporta porci spre 
Sibiu. Investigațiile, făcute pen
tru găsirea proprietarului n-au 
dat rezultate. Nu este singura 
„cădere". In orașul Slobozia ma
șina cu nr. 21 BV 1 252 care 
mergea spre portul Constanța 
a „pierdut" o ladă cu piese de 
schimb pentru tractoare cu des
tinația... Pekin. Curios este că. 
deși se cunosc amănuntele de 
mai sus, nimeni nu revendică 
nici lada, dar nici porcul. Noi 
revendicăm pierderea răspunde
rii celor în cauză. Cine-i 
să și-o găsească î

Doi indivizi certați cu norme
le de comportare civilizată, Ni- 
colae Nistor și Mihai Antohi din 
Galați, după amenințări și scan
dal, într-una din serile trecute 
au violat domiciliul cetățeanu
lui Ion Costandache de pe str. 
Brăila 30. L-au molestat și imo
bilizat pe stăpinul casei și au 
batjocorit-o pe M. G. Un om din 
paza contractuală, auzind scan
dalul. a anunțat organele de mi
liție, care i-au surprins pe cei 
doi huligani tocmai cind voiau 
să dispară. Acum „băieții" aș
teaptă revelionul. Unde ? 
șor de ghicit. Le urăm (cit 
mulți ani I

E u-

Uneori tn goșpodări 
folosesc pentru diferite treburi 
gospodărești substanțe care, în 
cazul cind sînt manevrate fără 
atenție sau lăsate la îndemina 
celor neavizați, provoacă acci
dente. Așa s-au petrecut lucru
rile și în comuna Salva (jude- | 
țul Bistrița Năsăud) in gospo- I 
dăria unui sătean. Omul folosi- | 
se o sticlă cu acid sulfuric la 
repararea unei sobe (? 1). Apoi 
s-a luat cu alte treburi și a lă
sat sticla (cu ceea ce mai rămă- 1 
sese în ea) la îndemina celor I 
doi copii, Marti Onița și Marti 
Petru în vîrstă de patru și res- I 
pectiv doi ani. Nefiind suprave- ■ 
gheați, aceștia au băut substan
ța din sticlă și orice interven
ție a fost tardivă. Iată o tra
gică intimplare care avertizează. I

Ah, abona'
montele!

Numeroase scrisori ne sesi
zează diverse asp&cte privind 
soarta abonamentelor la unele 
ziare și reviste : ba sosesc cu 
intirziere, ba nu sosesc deloc șt 
cite altele. Iată un caz recent : 
Mihai Binder din comuna Pe- 
trești (Alba). La sfirșitul anului 
trecut s-a abonat pe intreg a- 
nul 1969 la revista „Energetica". 
Deși abonamentul i-a fost con
firmat încă din 10 decembrie 
1968, a trebuit să treacă un an 
intreg, timp in care cetățeanul a 
făcut numeroase reclamații pen
tru a primi... zece reviste din- 
tr-o dată, toate insă — culmea — 
pe anul 1968. O intirziere ne
justificată (și ca ea cite altele) 
la care se pare că s-au abonat 
unele oficii de difuzare a pre
sei. Este singura formă de abo
nament pe care am dori-o des
ființată. Eventual, cu prima 
poștă.

Isprăvile
unor copii
„teribili"

1969,Citim dosarul 3 824 din 
aflat la Procuratura municipiu
lui București. Din lectură rezul
tă că inculpații Laurențiu Dan 
Chirciu și Mircea Marin au să- 
vîrșit infracțiunea de furt în 
dauna avutului obștesc. Zilele 
trecute au fost surprinși pe cind, 
cu unelte speciale, spărgeau una 
dintre cutiile telefonice din Pia
ța Obor. Recitim dosarul — de 
astă dată „printre rînduri". Cine 
sint cei doi infractori ? Lauren
țiu Dan Chirciu. elev în clasa 
a Xl-a la liceul „Gheorghe La- 
zăr“. Tatăl, director la o ban
că. Mircea Marin — student in 
anul îritîi la Academia de știin
țe economice. Familia, de ase
menea, onorabilă. Cum au ajuns 
atunci tinerii in această postu
ră ? Rezultă tot din dosar. Ce
lor doi tineri li s-au creat toa
te condițiile. Părinții s-au în
grijit să nu le lipsească nimic. _ 
Pe de altă parte — băieți mari !' 
— li ș-a lăsat toată libertatea. 
Iată unde duce indulgența 
rintească fără margini.

pa
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O strălucită mărturie

dintre poporul român
si naționalitățile

9 9 9

Rubrică redoctotă
Ștefan ZIDARHA
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînleii"

Procesul organic și neîntrerupt de 
făurire a frăției dintre poporul ro
mân și naționalitățile conlocuitoare 
iși are obirșia în conviețuirea lor 
de secole, in lupta dusă în comun 
pentru libertate și dreptate socială, 
pentru o viață mai bună.

Un rol hotărîtor în dezvoltarea a- 
cestei frății l-a avut Partidul 
Comunist Român care, militînd pen
tru desființarea oricărei asupriri so
ciale și naționale, pentru deplina e- 
liberare și egalitate a tuturor celor 
ce muncesc, a urmărit atragerea în 
lupta revoluționară a maselor celor 
mai largi, fără deosebire de națio
nalitate. făurirea unității oamenilor 
muncii români și a celor aparținînd 
naționalităților conlocuitoare, ca o 
condiție esențială a succesului luptei 
lor.

Ne vom referi, în cele ce urmează, 
la un moment semnificativ, pînă în 
prezent puțin cercetat, al acestui pro
ces. Este vorba de „Intîlnirea popu
lară" orga.nizată acum 30 de 
ani. în zilele de 30 și 31 de
cembrie 1939 la Cluj, de MADOSZ 
(„Uniunea oamenilor muncii maghiari 
din România"), cu care prilej 120 de 
delegați, reprezentanți ai muncitori
lor, țăranilor și intelectualilor de 
naționalitate maghiară din patria 
noastră — în imprejurări istorice 
de mare tensiune internă și externă 
— au dat dovadă de o înaltă ținută 
cetățenească și patriotică, manifes- 
tîndu-și sprijinul față de politica și 
acțiunile de luptă ale P.C.R.

Pentru a înțelege rosturile și sem
nificația „întîlnirii populare" de a- 
cum trei decenii, trebuie să evocăm 
în prealabil intensa activitate desfă
șurată in acei ani de P.C.R. împo
triva ascensiunii fascismului, pentru 
unirea tuturor forțelor democratice și 
patriotice, in scopul apărării intere
selor vitale ale poporului, tot mai grav 
amenințate. P.C.R. și-a lărgit in a- 
ceastă perioadă contactele cu gru
pările și organizațiile democratice, a 
creat el însuși un șir de organizații 
de masă, menite să activizeze în lupta 
antifascistă cele mai largi și mai 
diferite categorii sociale. Militanții 
sociali care au 
MADOSZ-ul, 
masă reunind 
intelectuali din 
ții maghiare 
au înțeles

întemeiat în 1934 
ca organizație de 
muncitori, țărani și 
rîndurile naționalită- 
din țara ■ !noastră; 

ap înțeles de la început im
portanța politicii P.C.R. de făurire a 
unui front unic de luptă al tuturor 
forțelor 
bara 
1935, 
turi 
tului 
Partidului Comunist Român. în fața 
întețirii agitațiilor revizioniste ale 
hitlerismului și horthysmului, MA
DOSZ proclama intr-un mani
fest, tipărit în noiembrie 1936, că 
„Rezilierea unilaterală și agresivă a 
tratatelor internaționale nu aduce 
nici o soluție, ci, dimpotrivă, reînvie 
lupta fratricidă intre națiunile mici 
est-europene. care au nevoie unele 
de altele, luptă care periclitează pa
cea întregii lumi... Vrem să 'luptăm 
cot la cot cu poporul român".

Trebuie notat că in configurația 
formațiunilor politice din acea peri
oadă exista un partid oficial ma-' 
ghiar, așa-numitul Partid Maghiar 
din România, care, reprezentind in
teresele burgheziei și moșierimii de 
naționalitate maghiară, promova o 
politică izolaționistă, naționalistă. 
Conducătorii lui colaborau cu cercu
rile burghezo-moșierești române, deo
potrivă interesate în dezbinarea ma
selor muncitoare.

Urmărind atragerea, în cadrul fron
tului unic antifascist, a maselor largi 
ale populației de naționalitate ma
ghiară. MADOSZ a reușit să 
stabilească strînse legături cu di
ferite grupări și organizații poli
tice și mai ales cu secțiile de tineret 
ale partidului maghiar oficial, nemul
țumite de orientarea reacționară a 
conducerii partidului. Aceste legături 
au favorizat larga dezvoltare a mișcă
rii democratice și antifasciste în rin- 
durile populației maghiare din patria 
noastră. O expresie a acestei mișcări 
a fost așa-numita „întîlnire de la Tg. 
Mureș" din 2 octombrie 1937. care a 
reunit 182 de participanți — expo
nent ai populației maghiare de cele 
mai diferite orientări politice.

Intîlnirea s-a soldat cu adoptarea 
unui program care, deși acceptat prin 
compromisurile reciproce ale diferi
telor fracțiuni reprezentate, cores
pundea obiectivului major propus 
de P.C.R. — de făurire a unui front 
popular antifascist. Astfel, a fost ge
neral acceptată ideea necesității 
unei acțiuni de masă pentru reorga
nizarea de jos în sus, pe baze de
mocratice, a partidului maghiar ofi
cial din România, incit acesta 
să reprezinte interesele reale ale na
ționalității maghiare. în strinsă legă
tură cu aceasta, moțiunea adoptată 
releva că „muncitorul de naționali
tate, maghiară poate lupta pentru in
teresele și drepturile lui numai în 
strinsă legătură cu muncitorimea ro
mână și muncitorii aparținind altor 
naționalități conlocuitoare".

Intîlnirea de la Tg. Mureș a avut 
un puternic ecou, materializat in a- 
derarea 'la 
antifascistă

democratice, pentru a1 
calea fascismului. încă în 
MADOSZ s-a raliat, ală- 

de alte forțe politice, Fron- 
Popular, creat din inițiativa

ghiară. MADOSZ

mișcarea democratică 
nu numai a celei mai 

mari părți a tineretului din partidul 
oficial maghiar, dar și a unor oameni 
politici de orientare burghezo-demo- 
cratică, a numeroși intelectuali care 
nu erau de acord cu revizionismul 
fascist. Ea poate fi considerată ca 
un succes important al politicii P.C.R. 
in acea perioadă.

Opinia publică democratică româ
nească. reprezentanți de seamă ai 
intelectualității și-au exprimat soli
daritatea cu populația maghiară din 
România în 
ei. L ' ' 
nală 
nată 
Costa
Bugnariu,

apărarea drepturilor
Politica de asuprire națio- 

a burgheziei a fost condam- 
de N.

i Foru,
C.

Ralea, 
Tudor 

__a____ , decla
rat” pentru o activă frăție spiritua
lă și politică scriitori români emi- 
nenți ca Victor Eftimiu, Cezar Pe
trescu. N D. Cocea. Geo Bogza. Eu
gen Jebeleanu, Mihai Beniuc, M. R. 
Paraschivescu, ca și revistele condu-

Iorga, M. 
Ilie Cristea, 
Stere. S-au

se
dorescu-Braniște, 
democratice ca „Adevărul? și 
neața".

în împrejurările create după acor
dul de la Miinchen, care ța deschis 
drum 
țările 
ropei, 
Front 
reș a 
un număr de tineri intelectuali și 
scriitori burghezi, care au format o 
nouă grupare cu caracter ac
centuat de dreapta. Masele 
populare de naționalitate maghiară, 
tinerii intelectuali atașați idealurilor 
democratice n-au dezarmat însă, ci 
au continuat lupta antifascistă și în 
condițiile grele create prin izbucnirea 
celui de-al doilea război mondial, 
stringîndu-și și mai mult rîndurile 
în jurul Partidului Comunist Român.

In aceste

Întâlnirea populară 
de la Cluj din 30-31 

decembrie 1939

convocată ’ Intîlnirea populară 
la Cluj din 30-31 
1939. Intîlnirea a 
nizată prin organul 
al MADOSZ — săptăminalul le
gal din Cluj „Erdâlyi Magyar Szo“, 
(„Cuvîntul Maghiar din Ardeal"). 
Delegații, veniți din orașele și sa
tele din Transilvania, Banat, ca și 
din București și alte centre indus
triale din vechiul regat, s-au întru
nit în fostul sediu al sindicatului 
muncitorilor ospătari din Cluj.

Deja denumirea dc „întilnire 
populară" releva că protagoniștii 
principali erau de data aceasta mun
citori și țărani, precum și acei in
telectuali rămași credincioși intere-, 
selor poporului. Ei, cei prezenți. au 
demascat manevrele celor care tră
daseră înțelegerea democratică de la 
Tg. Mureș, și-au afirmat fidelitatea 
față de moțiunile adoptate atunci.

într-o perioadă cind vîrfurile reac- 
țiunii, atit române cit și maghiare, 
promovau o linie de învrăjbire șo
vină, de scindare a forțelor demo
cratice, cind pe plan extern Germa
nia hitleristâ, desfășurindu-și acțiu
nea de agresiune și cotropire in a- 
ceastă parte a Europei, căuta, spre 
a-și croi mai ușor drum, să învrăj
bească țările mici — politică nefastă 
ce avea să ducă în a două jumătate 
a anului 1940 la dictatul de la Viena 
— întîlmrea a lansat un vibrant apel 
la luptă antifascistă unită. Tocmai în 
aceasta- a constat însemnătatea ei. 
Intîlnirea s-a adresat oamenilor 
muncii, tuturor cercurilor democra
tice din rîndurile naționalității ma
ghiare. cerindu-le să-și unească lupta 
cu aceea a clasei muncitoare, a oame
nilor muncii români, a tuturor for
țelor democratice, antifasciste. „Con
siderăm necesar, se sublinia în mo
țiunea adoptată, ca în lupta impo-

triva nedreptăților suferite în co
mun. să participe 
tem strîns uniți, români, germani, 
evrei, ucraineni. “

Rezoluția a ’fost 
mărul din ianuarie 1940 al săptămî- 
nalului „Erdelyi Magyar Szo" și pre
dată de către o delegație Consiliului 
prezidențial al Comunității Populare 
Maghiare din România în ziua de 8 
ianuarie. Printre semnatarii ei găsim 
numele a numeroși militanți revoluțio
nari, intelectuali și scriitori, ca Ba'ogh 
Edgâr, KurkO Gyăi fâs, Asztalos Ist
van, Bănyai LăszlO, Demeter Jânoș, 
Jordăky Lajos, JOzsa Băla, Kovâcs- 
Katona Jeno, Mayer Lâszld, Nagy 
Istvân, Nonn Gyorgy, Szabâ Arpad, 
Vincze Jănos, Zămszky Margit, Ba- 
lăzs Pâter, OcskO Terez, Czikai Am- 
brus, Măliusz Jozsef (Jozsa Bela, 
Kovâcs-Katona Jeno au fost uciși
de poliția politică ungară, iar SzabO ’ 
Arpăd și OcskO Terez de către Si
guranță, in anii războiului).

Ecoul Intilnirii a răsunat puternic 
mult timp în rîndurile populației de 
naționalitate maghiară. Tn articolul de 
fond apărut în „Erdelyi Magyar Szo", 
la data de 21 ianuarie 1940, 
sub semnătura lui Bănyai Laszlo, 
se arăta : „Această rezoluție 
unică 
ani. 
să-l 
porul 
tem adversarii extinderii războiului 
imperialist pe teritoriul țării noas
tre.. Popoarele vor pace și cer res
pectarea păcii altora pentru crearea 
comună a unui destin mai bun. lată 
ce reiese din Intîlnirea populară, și 
acest fapt nu mai poate fi schimbat 
de nimeni. Degeaba unii îi întorc 
spatele, degeaba i se opun, 
mugur țîșnit din sufletele 
mîine va înflori în inima 
celor care conviețuiesc aici, 
dacă între timp monstrul 
boiului pornit din vest va secera cu 
coasele sale aducătoare de moarte".

In lunile următoare, organizațiile 
MADOSZ au desfășurat puternice 
acțiuni de luptă împotriva for
țelor fasciste, revizioniste. Militanții 
săi au expus punctul de vedere al 
întîlnirii în adunări de masă din 
centre și localități unde locuiau ma
ghiari. Fără îndoială, faptul, că 
anii dictaturii, fasciste, .alături 
muncitorii, țăranii, intelectualii 
mâni, hotărîți să lupte pentru elibe
rarea țării, s-au strîns sub steagul 
P.C.R. și cei mai buni fii din rin- 
durile naționalității maghiare, arăta 
că în inimile lor continua să vi
breze ecoul apelului întîlnirii.

Prin întreaga ei desfășurare, ca și 
prin influența sa. întîlnirea popu
lară" de la Cluj s-a înscris ca un 
moment de seamă în lupta dusă de 
muncitorii, țăranii și intelectualii 
maghiari din România, în strînsă a- 
lianță cu poporul român, sub condu
cerea P.C.R.. pentru dreptate socială 
și realizarea egalității in drepturi pe 
pămintul lor natal. România.

Aceste năzuințe și-au găsit îm
plinire în România socialistă, unde, 
prin înfăptuirea politicii marxist-le- 
niniste a P.C.R., a fost asigurată de
plina egalitate în drepturi a tuturor 
celor ce muncesc, indiferent de na
ționalitate. frăția poporului român și 
a naționalităților conlocuitoare, uniți 
indisolubil prin comunitatea interese
lor lor fundamentale, prin devota
mentul neclintit față de patria co
mună — Republica Socialistă Româ-
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„respensabili cu căldura"?;

(Urmare din pag. I)
ridicarea nivelului activității de cons
trucții din județ

Experiența relevă concludent în
semnătatea deosebită a stimulării 
inițiativei și spiritului de răspundere 
al cadrelor în contextul efortului ge
neral de îmbunătățire a conducerii 
vieții sociale Tocmai de aceea. Co
mitetul județean de partid Suceava 
este liotărît să tragă concluziile 
practice ce se impun din sarcina re
levată pregnant la plenara C.C. din 
decembrie 1969 de a schimba in mod 
radical optica asupra muticii de 
partid. Dacă, așa cum a cerut secre
tarul general al partidului, vom com
bate tendințele de a evita șă-și asu
me răspundi 
țiuni ce intră tn

erea pentru diferite ac- 
r__  __ ... 2 ‘.i competența lir,
dacă vom stimula in mai mare mă
sură inițiativa cadrelor, dîndu-le o 
mai mare libertate de acțiune, dar 
asigurind în același timp creșterea 
spiritului de răspundere al acestora 
pentru activitatea pe care o desfă
șoară, există toate premisele de a 
evita tergiversările în soluționarea 
problemelor

întîlnim încă. la diferite ni
veluri ale activității economice și so- 
cial-culturale din județ, oameni care 
s-au deprins să „înregistreze", să „se
sizeze" neajunsurile, dar care nu pun 
umărul pentru a le înlătura efectiv. 
Astfel de „oameni cuminți" nu numai 
că nu încurajează căutările, spiritul 
de emulație în vederea îmbunătățirii 
activității, dar acționează în fapt ca 
un factor de stagnare, ca un balast 
birocratic. Mă refer. între altele, la 
cazul fostei conduceri a întreprinde
rii miniere „Suceava" Mulți ani, to
varășii cărora li s-a încredințat a- 
ceastă sarcină dificilă in condițiile 
unui sector nou. cu largi perspective, 
și-au concentrat „eforturile" spre 
lansarea pe bandă rulantă a tot felul 
de informări asupra greutăților pe 
care le întîmpina întreprinderea, 
după care așteptau ca lucrurile să fie 
rezolvate de alții Deși nu a trecut 
mult timp de la schimbarea condu
cerii întreprinderii miniere și încre
dințarea acestei munci unor cadre 
care au înțeles că rolul lor nu este de 
a aștepta pasivi să primească soluții 
„de sus", ci' „să se zbată" pentru a 
urni lucrurile din loc, stimulind ener
gia creatoare a colectivului — progre
sele realizate în îmbunătățirea acti
vității din sectorul minier au confir-

Numeroase scrisori 
sosite la redacție sem
nalează neajunsuri in 
încălzirea, blocurilor de 
locuințe. Unii dintre 
semnatarii » acestor 
scrisori se referă la 
articolul „Prea mulți 
«responsabili»... cu căl
dura ca să mai ajungă 
și la locatar" publicat 
in „Scînteia" nr. 8 259 
Singura schimbare se
sizabilă survenită in 
ultimul timp — subli
niază cei mai mulți — 
este răcirea serioasă a 
vremii, și nicidecum 
remedierea lipsurilor. 
Aceste semnale primi
te de la cititori ne-au 
determinat să pornim 
pe urmele celor sesi
zate.

La centrala termică 
nr 4 din Str. Secuilor 
(București) cîțivg sala- 
riați „păzesc" cazanele 
stinse: îl așteaptă pe 
„responsabilul cu 
prinderea". Ora aprin
derii însă a cam tre
cut... La centrala nr. 1 
din str. Nițu Vasile, 
din cele șase cazane 
funcționează doar cinci. 
Unul este 
de vreo 
spălarea 
trei din 
pierd apă 
rățirea lor s-a făcut in 
așa fel incit s-au dete
riorat. Clădirea care a- 
dăpostește instalația 
mustește pur și simplu 
de apă... La centrala 
din Aleea Secuilor —A, 
deși există un cazan 
care nu funcționează, 
mecanicul „de servi
ciu" doarme de... stin
ge. Urmările acestei 
tuații se fac simțite 
pielea locatarilor: 
blocurile alimentate 

trei centrale

mai sus, ca și in blocu
rile A din Aleea Alio- 
rului, locatarii n-au 
căldură.

Dar nu numai proas
ta întreținere a cazo
nelor creează astfel de 
inconveniente: pentru 
remedierea unor defec
țiuni mărunte, echipele 
de intervenție sosesc 
cu mare intirziere, iar 
cind sosesc fac adesea 
treaba de mântuială. 
Ultimul etaj al blocului 
B 2 din B-dul Muncii 
34 a rămas in seara 
zilei de 22 decembrie 
fără încălzire. Cauza?

de exploatare și supra
veghere, atît in privin
ța temperaturilor cit și 
a presiunii. Din cauza 
funcționării anormale 
a unor instalații termi
ce industriale, debitul 
de aici al apei calde 
crește, luind astfel o 
mare parte din canti
tatea de apă necesară 
rețelei urbane, 
blocurile înalte 
cartierele „Jiul" 
„Bucureștii Noi" 
călzirea este insufici
entă. deoarece capaci
tatea C.E.T. „Grivița 
Roșie" nu poate face

In ’
din

51 
în-

Pe marginea unor scrisori 
sosite la redacție

Dacă în unele ca
zuri se pot acorda 
circumstanțe atenuan
te I.D.G.B. - date fi
ind unele situații o- 
biective — sint și nu
meroase cauze subiec
tive, datorate proastei 
intrețineri a instalații
lor, neglijenței și in
disciplinei (astfel nu
mai in perioada 7—20 
decembrie au fost sur
prinși dormind în 
timpul orelor de pro
gram sau și-au părăsit 
nemotivat locurile de 
muncă 15 mecanici 
care deservesc puncte
le 
Ion 
le 
ș.
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termice din B-dul 
Șulea, cartiere- 

Colentina. Titan 
a. Aici trebuie 

să-și găsească loc au
toritatea. inițiativa și 
spiritul de răspundere 
al conducerii I.D.G.B., 
care să acționeze cu 
maximum de operati
vitate și eficiență in 
scopul înlăturării ori
căror situații de felul 
celor descrise mai sus. 
Deosebit de grav este 
faptul că asemenea 
lipsuri, deși semnalate 
în repetate rînduri fo
rurilor de resort, per
sistă.

Așteptăm ca și Co
mitetul executiv al 
Consiliului popular al 
municipiului 
rești 
atent 
luind 
mai 
curmarea 
care se manifestă 
activitatea întreprinify- 
rilor din subordinea sa. 
pentru a asigura cetă
țenilor folosirea în 
condiții normale a lo
cuințelor și pe timpul 
iernii.

R. DÎMBOVICEANU

l

în pregătire 
lună pentru 
chimică, iar 
cele aprinse 
deoarece cu-

continuare 
semnalările 
acest prilej 
participanți.

acest 
noastre 
tuturor 

chiar 
răz-

a-

BUCURIA

ESTE

i

I

mat, o dată mai mult, că „omul sfin
țește locul" Bineînțeles, e vorba de 
oameni conștienți de înaltele lor în
datoriri sociale

Este un adevăr necontestat că ac
tul de decizie presupune autoritate. 
Noțiunea de autoritate are însă un 
conținut foarte complex : atributele, 
rădăcinile autorității conducătorului 
sint multiple Este însă o lege gene
rală că autoritatea iși află principala 
sursă in competența, in profilul pro
fesional, politic, etic a) celor învestiți 
cu munci de conducere Nu funcția in 
sine creează autoritate, ci calitățile 
celui care o deține. Orice „fisură" 
în autoritatea celui in cauză se reper
cutează asupra întregii activități a 
colectivului La întreprinderea fores
tieră lacobeni. au de mult au fost

Echipa chemată pen
tru .....................
ției 
rea 
fost 
venția 
mai 
care să 
perație 
mai mult de zece mi
nute.

Edificați asupra situ
ației „de pe teren", in 
dimineața zilei de 25 
decembrie ne-am pre
zentat la sediul secției 
de termoficarc a Ca
pitalei, unde tocmai a- 
vea loc o ședința cu 
șefii centrelor de ex
ploatare din București. 
Spicuim in 
cîteva din 
făcute cu 
de către 
Numeroase defecțiuni 
ale instalațiilor termi
ce sînt datorate regi
mului necorespunzător

ventilarea instala
și-a anunțat sosi- 
peste două zile. A 

nevoie de inter- 
unor locatari 

întreprinzători 
efectueze o o- 
ce nu necesita

față nivelului actual al 
cerințelor. Cu toate că 
există dispoziții care 
interzic folosirea con
ductelor din 
plastic in 
de încălzire 
caldă, in 
Colentina, 
Noi aceste 
au fost încălcate.
aici, sumedenie de de
fecțiuni pe întreaga re
țea 'n'erioară de în
călzire. • In 
Berceni Sud 
trele termice 
nr. 3 nu s-au 
la 
electric definitivă, 
de 
se

material 
instalațiile 
și de apă 
cartierele 
Bucureștii 
prevederi 

De

cartierul 
II, cen- 
nr, 2 și 
racordat 

rețeaua de curent 
iar 

aici numeroa- 
„pene" de cu

rent. blocări de pom
pe și motoare etc.

Iată numai citeva 
din lipsurile care stin- 
jenesc buna desfășura
re a activității rețelei 
de termoficare.

• ||||i u ' 11
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tora. duce invariabil la impas. Așa 
s-au petrecut lucrurile cu Gheorghe 
Jitereanu. fostul director al I. A. S 
Fălticeni. Sustrăgindu-se îndrumării 
și controlului organizației de pai tid, 
nesocotind opinia colectivului de con
ducere, a adoptat de unul singur de
cizii subiective, eronate, care au adus 
înseninate prejudicii economico-fi- 
nanciare întreprinderii. Aroganța. în- 
gîmfarea, care l-au făcut să se soco
tească „prea sus“ ca să plece urechea 
ia cuvîntul celor din jur, s-au îmbi
nat cu lipsa de scrupule prin care a 
încercat să-și „salveze11 autoritatea 
dezinformînd organele superioare, 
falsificînd cifrele de plan Destitui
rea lui a fost urmată de o acțiune 
susținută pentru însănătoșirea atmos
ferei în unitatea respectivă, ca și de

EXIGENTA CADRELOR
DE CONDUCERE

tnlocuite mai multe cadre de condu
cere. printre care fostul director, 
Mihai Giurgiu Această măsură a fost 
impusă de descoperirea unor impor
tam e nereguli — delapidări, inventare 
fictive, gestiuni încredințate unor oa
meni lipsiți de pregătire O cercetare 
temeinică a lucrurilor a dezvăluit că 
terenul propice abaterilor săvîrșite a 
fo.st creat de gravele neajunsuri în 
orgarizarea muncii, în controlul în
deplinirii sarcinilor profesionale și, 
în primul rînd. de ușurința și super
ficialitatea cu care cadrele de con
ducere ale unității și-au îndeplinit 
îndatoririle

Documentele Congresului al X-lea 
al P C R scot puternic în evidență 
rolul pe care îl are, în ansamblu] 
perfecționării întregii activități so
ciale, aplicarea consecventă a princi
piului muncii și conducerii colective. 
Nenumărate exemple ilustrează că 
nesocotirea acestor cerințe scade efi
ciența activității de conducere, deter
mină tendințele ne îngîmfare proprii 
celui care crede că nu e de presti-. 
giul său să țină seama de părerea al-

concluzii practice privind creșterea 
exigentei controlului efectuat de or
ganele județene.

Tn mod fi iese s-ar putea pune în
trebarea de ce aceste manifestări 
negative nu primesc la timp riposta 
necesară ? Evident, răspunsul nu poa
te ocoli răspunderea ce revine co
mitetului județean de partid, relevînd 
defi 'iențe atît în munca de selecțio
nare și pregătire a cadrelor, cît și in 
modul în care organele locale de 
partid cunosc situația reală de pe 
teren.

In.ervine însă aici și un alt ele
ment asupra căruia aș vrea să insist. 
Este vorba de climatul colectivului. 
Tn toate cazurile menționate, se pune 
în mod firesc întrebarea în ce mă
sură a acționat • colectivul respectiv 
ca un factor exigent, potrivnic îngă
duinței neprincipiale, cocoloșirii nea
junsurilor ? Cum și-au îndeplinit or
ganizațiile de partid îndatorirea de a 
încetățeni un climat propice criticii 
și autocriticii principiale, de a culti
va răspunderea colectivă pentru bu
nul mers al activității 1

Mă voi referi, în această ordine de 
Idei, la un alt caz, concludent prin 
implicațiile sale. Recent a fost des
tituit din muncă și exclus din partid 
Mihai Gavriliu, care deținuse funcția 
de vicepreședinte al Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular municipal 
Suceava Pofta sa de înavuțire l-a 
împins la speculă și alte acte necins
tite. săvîrșite la adăpostul funcției 
sale, sau cu acte false emise în nu
mele instituției, bizuindu-se pe aju
torul unora din „bunii săi prieteni" 
diu conducerea consiliului popular 
municipal Ce poziție a adoptat co
lectivul de muncă de aici, cunoscînd 
în bună măsură aceste grave abateri ? 
Le-a tolerat, Iar prin aceasta le-a în 
curajat Lipsită de spirit de princi
pialitate, intimidată de funcția celui 
în cauză, organizația de partid ,a 
tăcut" Și această „tăcere" vinovată 
a dus la întîrzierea curmării abuzu
rilor. ceea ce a aruncaj pe nedrept 
o umbră asupra activității unui colec
tiv merituos

Principala concluzie pe care o des
prindem din acest caz este necesita
tea de a situa politica de cadre în 
centru! preocupărilor noastre, ca un 
element component esențial al între
gii activități de partid, imprirnîndu-i 
un spirit de înaltă exigență partinică 
și o viziune de perspectivă Trebuie 
să determinăm încetarea practicilor 
de promovare pripită în munci de 
conducere a unor oameni insuficient 
cunoscuți Lipsa de cadre în unele 
sectoare nu poate fi înlăturată prin 
manifestări de superficialitate sau 
prin acceptarea la nesfirșit a unor 
numiri „provizorii", după cum lipsa 
de curaj în promovarea unor oameni 
cu calități și perspective reale nu este 
de natură să determini mersul as
cendent al unor colective.

în prezent biroul comitetului jude
țean de partid pregătește elaborarea 
unui complex de măsuri menite să 
asigure îmbunătățirea activității de 
selecționare, pregătire și promovare 
a cadrelor din toate domeniile ; avem 
în vedere o gamă largă de acțiuni 
cu caracter profesional și educativ, 
întărirea controlului de partid. înce- 
tățeiirea principiului muncii colecti
ve în activitatea tuturor organelor de 
partid și de stat Sîntem convinși că 
în felul acesta se va accelera proce
sul de perfecționare a întregii acti
vități economice și sociale din jude
țul nostru, ceea ce se va reflecta în

• îndeplinirea cu succes a sarcinilor 
trasate de cel de-al X-lea Congres al 
P.C.R.
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Bucu- 
să analizeze mai 
această situație, 

măsurile cele 
energice pentru 

lipsurilor 
tn

CELOR MICI

SI BUCURIA

de

Printre multiplele surprize ce 
le sînt destinate celor mici se 
număra și „Orășelul copiilor" 
din Obor, care și-a deschis 
larg porțile. Tradiționalul oră
șel, desprins parcă din minu
natele file ale unei cărți
basm, prezintă numeroase a- 
tracții. Faceți o plimbare 
copiii dv. și vă veți convinge. 
Nu uitați însă că ne găsim în 
ultimele zile ale „Lunii cadou
rilor".

Ce dar de sfîrșit de an ați 
pregătit pentru copiii sau ne
poții dv ? Este cea mai plă
cută dintre obligațiile celor 
mari față de cei mici. Maga
zinele vă înlesnesc îndeplini
rea acestei generoase misiuni. 
Ele vă pun la dispoziție 
larg sortiment de confecții, 
colaje și încălțăminte de 
zon, jucării și alte articole 
trivite pentru 
mici. Bucuria 
ria dv. 1

cu

un 
tri- 
sa- 
po-

a fi oferite celot 
lor este și bucu-

Foto i M Cioc
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cu satisfacția
<* I H W ■ ■ ■îndeplinirii
sarcinilor

(Urmare din pag. I)

lui, unitățile industriale din județ vor da In plus, 
față de plan, 4 050 tone laminate, 1 800 tone construcții 
metalice pentru construcții industriale, 2 760 mc pre
fabricate din beton armat. 74 mii mp țesături bum
bac și aite produse de larg consum. Livrările la 
export vor fi depășite cu 53,5 milioane lei, iar benefi- 
eiile planificate — cu 35 milioane lei.

Producția suplimentară se va realiza pe seama 
creșterii productivității muncii In proporție de două 
treimi ca urmare a folosirii raționale a forței de 
muncă și a utilizării în mai bune condiții a capa
cității de producție.

JUDEȚUL MUREȘ
TG. MUREȘ (corespondentul „Scînteii"). Direcția 

statistică județeană Mureș anunță că la 25 decembrie 
plănui anual al producției globale a fost îndeplinit. 
După estimările făcute, pîaă la sfîrșitul anului se va 
produce peste plan o producție în valoare de aproxi
mativ 125 milioane lei. Demn de remarcat este că vo
lumul producției industriale fabricate în acest an de
pășește cu 670 milioane lei pe cel realizat în 1968. 
De la începutul anului și pînă în prezent s-au pus Ia 
dispoziția economiei naționale peste sarcinile prevă
zute 840 tone de îngrășăminte azotoase cu 100 la sută 
azot, 204 000 metri pătrați geamuri trase, 6,5 milioane 
cărămizi și blocuri ceramice și 76 000 mp țesături de 
tip mătase, 6 700 tone zahăr etc. Cele mai frumoase 
rezultate le-au obținut Combinatul de îngrășăminte 
azotoase din Tg. Mureș, Fabrica de geamuri Tîrnă- 
veni. Combinatul de faianță și sticlă din Sighișoara, 
Fabrica de pielărie șl măpuși din Tg. Mureș și altele.

COMBINATUL
SIDERURGIC HUNEDOARA

Așa cum este cunoscut, 
în cuvînlarea rostită la re
centa plenară a C.C. al 
P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat o deo
sebită atenție problemelor 
legate de planul de investi
ții, subliniind importanța 
hotărîtoare a realizării Ia 
timp și în bune condiții 
a obiectivelor planificate, 
arătînd lipsurile ce se mai 
manifestă în această direc
ție și reliefînd măsuri
le ce trebuie luate pen
tru înlăturarea lor. Apre
cierile și indicațiile formu
late de secretarul general 
al partidului au avut — ea 
în toate colectivele de 
muncitori, Ingineri, specia
liști — un puternic ecou și 
în cadrul Institutului de 
studii și proiectări ener
getice (I.S.P.E.).

în atenția noastră au stat, 
în mod deosebit, trei cate
gorii mari de probleme ; 
creșterea productivității și 
calității muncii de elabora
re a proiectelor, creșterea 
productivității muncii pe 
șantierele de execuție a o- 
biectivelor luate în studiu 
și, în fine, reducerea chel
tuielilor de investiții, prin 
micșorarea consumului de 
materiale de construcție 
(în special de metal), a 
consumului de forță de 
muncă etc.

O cale utilă de realizare 
a primului obiectiv —creș
terea productivității mun
cii de proiectare — este 
extinderea folosirii pro
iectelor tip pentru instala
țiile electroenergetice, pre
cum și refolosirea unor 
proiecte deja elaborate, â- 
colo unde situația o permi
te. Astfel, pentru diferite 
stații de transformare și 
distribuție, instalații de 
cazane de apă fierbinte, 
linii electrice aeriene de 
la 35 kV în sus etc., au 
fost elaborate proiecte in
tegral tipizate. Aceasta a 
permis institutului să rea
lizeze, în cursul anului 
1969. o economie de circa 
500 000 ore medii conven
ționale în munca de pro
iectare, la care ar trebui 
adăugate și economiile re
alizate ca urmare a utili
zării proiectelor tip elabo
rate de noi în atelierele 
de proiectare din cadrul 
întreprinderilor regionale 
de electricitate.

Analiza recentă efectua
tă în cadrul comitetului de 
direcție a demonstrat că 
există încă posibilități de 
creștere substanțială a re
zultatelor. de acest, fel — 
în spiritul indicațiilor re
centei plenare a C.C; al 
P.C.R. .

.Sarcinile /privind, .-creș

terea productivității și ca
lității muncii de proiecta
re ne obligă să introducem 
pe scară tot mai largă ceea 
ce am putea numi „njani- 
era nouă de proiectare", 
caracterizată prin folosi
rea calculatoarelor elec
tronice în rezolvarea prin
cipalelor probleme de pre
gătire a procesului de pro
iectare, sub aspect tehnic 
si organizatoric. Acesta 
din urmă presupune stabi
lirea pentru fiecare pro
iect a unor limite optime 
de încadrare a diferiților

nului în curs acoperirea 
practic integrală cu docu
mentație tehnică. Avanta
jele sînt evidente: posibi
litatea organizării mai rați
onale a execuției lucrări
lor, luarea din timp a mă
surilor de aprovizionare cu 
materiale și aparatură etc. 

In realizarea acestui de
ziderat mai există însă di
ficultăți, în ceea ce pri
vește atît unele clarificări 
de teme, cît și întîrzierea 
în emiterea diferitelor a- 
vizări (avizarea de către 
C.S.P. a documentației

rile de studiu și proiectare 
să fie, dacă nu devansate, 
cel puțin lansate la timpul 
oportun, prin concursul tu
turor factorilor interesați.

In legătură cu cea de-a 
doua problemă la care 
m-am referit — creșterea 
productivității în lucrările 
de execuție — există o 
preocupare susținută pen
tru aplicarea metodelor de 
industrializare cît mai ac
centuată a construcțiilor. 
Astfel, pentru structurile 
ușoare se prevede folosirea 
prefabricatelor, iar pentru

ÎN OBIECTIVUL
CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE:

ccelerarea investițiilor 
din sectorul 

electro-energetic
Dr. ing. Vasile NITU

directorul Institutului de studii și proiectări energetice

indici de proiectare, ceea 
ce ne-ar permite îndepli
nirea sigură a sarcinilor de 
plan, oferindu-ne în același 
timp posibilitatea unui 
control riguros al evoluți
ei muncii de concepție.

Prin creșterea producti
vității în procesul de pro
iectare urmărim, de fapt, 
să realizăm un obiectiv de 
importanță majoră pentru 
desfășurarea în bune con
diții a lucrărilor de . in
vestiții și anume devansa
rea sistematică a elaborării 
documentației tehnice față 
de lucrările de realizare a 
investițiilor. In acest sens, 
în ultimii ani s-au obținut 
unele progrese. Pentru lu
crările ce vor fi execiitate 
•în 1970. intenționăm -să ă- 
sigurâm. pînă la . finelp a-

pentru centrala termoelec
trică de la Brăila a durat 
mai bine de un an, deși 
timpul prevăzut pentru a- 
ceastă etapă este de 45 
de zile). Aceste întîrzierk, 
trebuie recuperate în faze
le de proiectare și de e- 
xecuție, întrucît termenele 
de punere în funcțiune 
sint bine precizate. Intr-o 
atare situație, evident, pro
iectantul se străduiește 
să realizeze sarcinile 
ce-i revin, dar cum 
timpul afectat studiului 
diferitelor variante, pentru 
a o alege pe cea optimă, 
este redus, se ajunge la e- 
laborarea unor lucrări de 
calitate mai scăzută. Ace
leași repercusiuni apar și 
în. faza de execuție. Este 
necesar, deci, ca ți lucră-

acelea mai grele apelăm la 
procedeul glisării ; a fost 
revizuită concepția în pri
vința finisajului, acordîn- 
du-se mai mare atenție 
problemelor de estetică a 
betonului ca element de fi
nisaj, în scopul reducerii 
timpului și a cheltuielilor.

Creșterea productivității 
în execuția lucrărilor este 
asigurată și prin intensifi
carea legăturilor dintre 
specialiștii din institut și 
șantierele de lucru. Am a- 
juns, astfel, să avem grupe 
de proiectanți pe marile 
șantiere (centrala termoe
lectrică Deva, centrala Go
vora etc.) care contribuie la 
rezolvarea operativă a pro
blemelor/ atît în faza de in
stalare, cît mai ales în pe
rioada de punere în funcți

une. Această practică va fi 
extinsă și mai mult, pen
tru a intensifica apropierea 
activității de proiectare de 
unitățile economice.

In sfirșit, o preocupare 
majoră a institutului nos
tru, atît în perioada de stu
diu, cît și în cea de ela
borare a proiectelor de e- 
xecuțîe, o constituie redu
cerea costului investițiilor 
prin reducerea suprafețelor 
construite, a terenurilor o- 
cupațe, prin căutarea unor 
soluții constructive care să 
răspundă cerințelor actuale 
de economisire a materia
lelor de construcții, în spe
cial a metalului. Preocupă
rile de pînă acum, în a- 
ceastă direcție, au dus la 
economii în valoare de 98 
milioane lei la fondul de 
investiții. Totodată, consu
mul de forță de muncă a 
fost redus cu 190 000 . oa- 
meni-zile; costul materiale
lor cu circa 32 milioane lei, 
iar consumul de oțel cu 
peste 3 000 tone.

Aceste cifre vor crește 
substanțial prin aplicarea 
unor rezultate valoroase 
ale cercetării științifice, 
printr-o mai bună organi
zare a lucrărilor de elabo
rare a documentației. Ast
fel, aplicarea procedeului 
de montare în aer liber a 
cazanelor turn de 1000 t/lî 
la centralele electrice Ro- 
viriar: și Brăila — rezultat 
a) cercetărilor efectuate 
de specialiștii de la I.S.P.E., 
în colaborare cu catedra 
de rezistența materialelor 
a Institutului politehnic din 
Iași — va duce la reduce
rea considerabilă a consu
mului de metal necesar 
construcțiilor. Importante 
economii vor fi obținute și 
prin reducerea importului 
de cărămizi de bazalt ne
cesare construcției coșuri
lor de fum de mare înăl
țime, prin înlocuirea aces
tora cu materiale similare 
fabricate în țară.

în sfîrșit, organizarea ști
ințifică a lucrărilor de in
vestiții, coordonarea lor e- 
ficientă reprezintă si ea o 
sursă importantă de redu
cere a cheltuielilor—sursă, 
din păcate, insuficient fruc
tificată pînă în prezent.

In ansamblu, preocupă
rile grupate pe cele trei 
categorii mari de probleme 
amintite urmăresc înscrie
rea tot mai fermă a activi
tății institutului nostru pe 
linia indicațiilor Congresu
lui al X-lea, ale plenarei 
C.C. al P.C.R., în vederea 
creșterii eficienței econo
mice a investițiilor, obține
rii unui spor cît mai mare 
de producție și venit națio
nal la fiecare leu investit.

CONTRASTE
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Capacitatea instala
ției de fabricare a clo- 
rurii de metilen din 
cadrul Uzinei chimi
ce Borzești a fost 
dublată. O realizare 
obișnuită — dacă , ar 

■fi privită ca un re
zultat al finaliză
rii unor fonduri de 
investiții. E drept, 
s-au folosit și aseme
nea fonduri, dar volu
mul lor nu depășește 1 
la sută din valoarea i- 
nițială a 
Creșterea 
de producție a acestei 
instalații de 
ne anual la 
— calculele 
In lunile 
urmează 
l 500—2 000

metilen s-

instalației, 
capacității
Ia 500 to- 
1 000 tone 
arată că 

următoare 
să atingă 

tone de

clorură de
nual — a fost posibi
lă, în principal, dato
rită aplicării unor stu
dii de mărire a reac
tivului de clorurare, 
sistematizării fazelor 
de condensare și ab
sorbție a acidului clor- 
hidric, ca și modifică
rilor ce au fost aduse 
tehnologiei de produc
ție. Este încă o dova
dă convingătoare a 
ceea ce se ■ poate rea
liza prin angajarea 
din plin a energiei și 
spiritului de inițiativă 
ale cadrelor tehnice din 
uzină în acțiunea de 
creștere a potențialu
lui produotiv al 
stalațiilor.

Dacă în mare, 
produsele de bază, u- 
zîna ,J Mai" din Plo
iești privește fără tea
mă sosirea noului an, 
există o serie de „mici 
probleme" care se a- 
nunță ca prevestitoare 
de neplăceri. De e- 
xemplu, în trimes
trul I 1970 s-ar pu
tea să lipsească nisi
pul de turnare. Sec
toarele calde s-ar pu
tea să aibă și alte ne
cazuri — respectiv să 
nu li se dea la timp, în 
primele luni ale anu
lui 1970, 117 tone e- 
lectrozi de grafit, cam 
tot at.îtea tone de că
rămizi „Silica",
tone de dextrină. De 
ce ? Pentru că, 
bună parte, aceste ma-

29

în

in-

fi 
re- 
La

teriale n-au putut 
contractate, lipsind 
partițiile necesare, 
sculărie se ridică pro
blema SDV-urilor. 
O producție ritmică 
nu poate fi realizată 
dacă n-ai sculele 
cesare la timp, 
pentru fabricarea 
cestora, pe trimestrul 
I, nu 
cele 
de 
de 
s-au 
cele 
cuț.e

ne-
Or, 
a-

s-au contractat 
57 tone oțel 

diferite mărci ;
asemenea, 
contractat 
2.5 tone 

vidia necesare.
Deci, pregătirea pen

tru anul viitor este 
bună — doar cu cîte- 
va lipsuri. Vorba lui 
Caragiale : pe ici, pe 
colo, prin părțile esen
țiale...

nu 
nici 
plă-

Siderurgiștii hunedoreni, care au acumulat o bogată 
tradiție în îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce le 
revin în domeniul sporirii producției de.metal, țin să 

.'confirme și în acest final, de an Îndeplinirea înainte 
■ de-termen a prevederilor planului, anual, Succesul 
cocsarilor, ■ furnaliștilor, oțelarilor. și '.lam.inatorilor de 
la Hunedoara se înscrie ca o realizare de prestigiu, cu 
puternice semnificații pentru ansamblul economiei na
ționale. îndeplinirea înainte de termen a planului a-

> nual de producție echivalează,cu. obținerea suplimenta- 
\.-ră a unui volum de producție globală în valoare de 
-ț'74,5 milioane Iei și de 88.5 milioane lei la producția- 

marfă vînduță și încasată.
Deosebit de important este faptul că volumul supli

mentar de producție globală și marfă este consecința 
directă a depășirii constante a planului fizic de pro
ducție în fiecare zi din acest an. Pe această cale, side
rurgiștii hunedoreni înscriu în bilanțul anual reali
zarea peste prevederi a aproape 2 000 tone cocs, 30 200 
tone fontă, 26 500 tone oțel Martin și electric ți peste 
8 000 tone laminate finite pline,

La temelia acestor rezultate se află preocupările și 
strădaniile intense pentru folosirea rațională a capa
cităților de producție, creșterea indicilor de utilizare a 
agregatelor, organizarea științifică a producției și a 
muncii In toate compartimentele. Pe această cale, pro
ductivitatea muncii în combinat a sporit cu aproape 
6 000 lei pe salariat față de plan. Măsurile întreprinse 
pe linia reducerii consumurilor specifice de cocs și me
tal, îmbunătățirea și diversificarea calitativă a pro
ducției de oțel și laminate, dirriinuarea cheltuielilor 
neeconomicoase și perfecționarea livrării metalului au 
condus la realizarea a 26 milioane lei economii la 
prețul de cost și aproape 100 milioane lei beneficii su
plimentare.

omoniac Foto : S. CristianCombinatul chimic din Turnu-Măgurele : Aspect din hala de sinteză a secției
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Noul sistem de salarizare și majorarea salariilor în unitățile

de transporturi feroviare, auto, navale și aeriene

munca mai spornica,

® Putregaiul „alb“, 
putregaiul „urned"- 
și încă un sortiment

A sosit iarna cu ză
padă și ger. Cum sînt 
păstrate legumele 
fructele ? O vizită 
centru] I.L.F. 
Aiud permite să 
facă constatarea

și 
la 

din 
se 
că 

250 tone de mere erau 
așezate grămadă, di
rect pe pâmînt, acope
rite cu coceni. Dar a- 
ceasta n-ar ti totul. 
Ceapa a început să în
colțească și nu este fe
rită contra înghețului, 
morcovii și pătrunje
lul au fost atacați de 
mucegaiul alb. Situa
ția de la Aiud nu 
este unică. Reprodu
cem, pe scurt, conclu
ziile unui control e- 
fectuat de o comisie 
la depozitele I.L.F. 
din județul Alba. Păs
trarea produselor însi- 
lozate se prezintă ast
fel : 15 tone cartofi de
pozitați la Sebeș pte-

zintă un atac de pu
tregai umed 66 tone * 
morcovi însilozațî la 
Vinerea, Vințu de Jos, 
Alba Iulia și Aiud sînt 
atacate de putregai 
alb t 30,2 tone pătrun
jel depozitat la Cunța_, 
Vinerea, Alba Iulia și 
Aiud au aceeași soar
tă ; 7,7 tone țelină de
pozitată la Vinerea și 
Aiud sînt periclitate 
de putregaiul umed ’ 
55 tone ceapă din de
pozitele de la Vinerea 
și Cugir au început să 
încolțească.

S-ar putea pune o 
întrebare către lucră
torii și responsabilii 
centrelor, și depozitelor 
respective ale I.L.F. ! 
pe lîngă putregaiul 
alb și cel umed, nu 
mai cunosc un alt 
sortiment ? Ca, de pil
dă, putregaiul birocra
tic ?

Hotăririle Consiliului de Miniștri privind generalizarea experimentării noului 
sistem de salarizare și majorarea salariilor în unitățile de transporturi feroviare, 
auto, navale și aeriene au trezit un viu interes in rîndul ceferiștilor, conducătorilor 
auto, docherilor, personalului navigant și celorlalți lucrători din transporturi. Ex- 
primindu-și deplina satisfacție pentru consecvența cu care conducerea partidului și 
statului nostru aplică noi măsuri in vederea ridicării nivelului de trai al celor ce 
muncesc, colectivele din unitățile de transporturi sint hotărite să intervină operativ 
și eficace pentru îmbunătățirea întregii activități in acest domeniu, in lumina in
dicațiilor plenarei C.C. al P.C.R. din 10—13 decembrie a. c.

Corespunzător noilor prevederi, care se aplică de la 1 ianuarie 1970, salariile 
lucrătorilor din ramura transporturilor se majorează, în medie, cu 9 la sută ; îm
preună cu majorarea salariilor mici și corectarea salariilor personalului de la si
guranța circulației și ale docherilor, efectuate cu doi ani în urmă, se asigură astfel, 
pe ansamblu, o creștere medie de 13,1 la sută. De aceste sporuri ale salariilor bene
ficiază aproape 200 000 de salariați, ale căror venituri anuale vor fi mai mari cu 
peste 580 milioane lei, față de cele realizate înainte de 1 august 1967.

La Direcția regională C.F.K. Iași dis
cutăm cu tov. ing Jean Buhman, director 
tehnic, care ne-a spus :

— Pentru ceferiștii din cadrul direcției 
noastre regionale, noua hotărîre are o 
dublă semnificație î s-a aprobat în mo
mentul în care ne-am îndeplinit planul 
anual la tone-kilometri nete — deci cu 
5 zile mai devreme — în momentul în 
care tocmai definitivam măsurile în ve
derea creșterii operativității transportu
rilor pe calea ferată, utilizării cît mai 
raționale a parcului de vagoane.

Din discuția cu directorul tehnic al re
gionalei am reținut că salariații Direc

ției regionale C.F.R. Iași vor beneficia, 
în medie, lunar, de un spor la fondul de 
salarii de circa 2 350 000 lei. Sporuri mai 
mari se acordă pentru muncitorii de la 
întreținerea căii ferate, care lucrează în 
condiții mai grele. în cadrul direcției re
gionale ieșene, această grupă de munci
tori va beneficia de un spor la salariu 
de 11.3 la sută.

La Depou] C.F.R. Iași l-am găsit pe 
mecanicul de locomotivă Aurel Focșa, 
gata fiind să plece în cursă cu trenul 
accelerat 606. „Am venit cu mult înain
te pentru a-mi pregăti mai bine locomo
tiva — ne-a spus el. O întrețin în mod

excepțional, pentru că altfel nu poți să 
te încadrezi în graficul de transport, nu 
poți respecta întocmai regulile de sigu
ranță a circulației. Așa procedează fie
care mecanic de locomotivă, fiecare mun
citor de la noi. Acesta este răspunsul 
nostru pentru grija partidului față de 
creșterea nivelului nostru de viață, pen
tru consecvența cu care se aplică măsu
rile de ridicare a salariilor. Salariul meu 
va crește cu aproximativ 9 la sută ; este 
un ci'știg bun pentru mine ca mecanic, 
care pînă în prezent am primit 2 000 lei 
lunar. Sîntem bucuroși și pentru faptul 
că nouă, acelora care participăm în mod 
direct la siguranța circulației — meca
nicii de locomotivă și personalul opera
tiv din exploatarea căilor ferate —’ ni 
se acordă, în continuare, sporul de ve
chime în muncă în aceeași unitate.

în stația Socola-Iași l-am întîlnit și 
pe instructorul de mișcare și comercial 
Constantin Forăscu, care ne-a spus :

— Alături de celelalte cadre tehnice., 
ca instructor de mișcare și comercial, voi 
căuta să organizez cît mai bine munca 
celor aproape 600 de sa’.ariați din stația 
noastră, să particip la mărirea operati
vității în dirijarea vagoanelor de marfă 
și scurtarea timpilor de staționare.

Ne-am deplasat și la Autobaza Pitești : 
„După cum s-a subliniat la recenta ple

nară a C.C. al P.C.R. — ne spunea tov. 
M. Popa, șeful autobazei — nouă, lucră
torilor din transporturile auto, ne revin 
sarcini deosebite pentru folosirea la un 
indice tot mai ridicat a parcului de mij
loace de care dispunem. In prevederile 
recentelor Hotărîri, noi vedem un puter
nic imbold pentru sporirea eficienței 
muncii.

La autobaza amintită lucrează 1515 sa
lariați. Coutabilul-șef, D. Marinescu, ne-a 
prezentat un calcul din care rezultă că 
la această unitate sporul lunar de salarii 
se va ridica la sute de mii de lei. Ni 
se dau numeroase exemple : Gheorghe 
Puica și Al. Barbu, șoferi care conduc 
autobuze dexcîte 40 locuri, de pildă, vor 
primi, fiecare, un spor lunar de salariu 
de 337 lei ; lui Pîrvu D. Marin, șofer de 
autocamion, îi revin. în plus, de la 1 ia
nuarie al anului viitor, 469 lei, iar lui 
Specula Nicolae, șofer pe autobasculantă 
— 233 lei. De asemenea, mecanicului Ion 
Cifipân îi va crește salariul cu 238 lei.

— De mare însemnătate sînt prevede
rile prin care conducătorii auto benefi
ciază în continuare și de premii pentru 
economii de combustibil și anvelope- — 
ne-a spus tov. Al. Barbu. In acest mod, 
este stimulată preocuparea pentru gospo
dărirea rațională a combustibililor și ma
terialelor, pentru înlăturarea risipei.

în unitățile de transporturi aeriene și 
navale noul sistem de salarizare ține 
seama de specificul muncii în aceste sec
toare, în ultimă instanță urmărindu-se o 
mai bună corelare a salariilor cu rezulta
tele înregistrate pe ansamblul unităților, 
precum și cu cele, obținute de fiecare sa
lariat în parte. în legătură cu aceasta, 
tov. Dumitru Balaur, directorul între
prinderii TAROM, ne-a relatat :

— întreprinderea noastră și-a îndepli
nit sarcinile anuale de plan încă din ziua 
de 7 decembrie. Recentele hotărîri ale 
Consiliului de Miniștri ne obligă însă 
să acționăm mai hotărît, să găsim noi 
căi . pentru îmbunătățirea activității noas
tre. Această preocupare mai intensă este 
cerută de sarcinile superioare ale anului 
viitor, care vor putea fi înfăptuite, în 
principal, pe două căi : prin folosirea 
mai eficientă a parcului de avioane 
existent și, mai ales, prin eforturile deo
sebite ale tuturor lucrătorilor.

Același răspuns, prin fapte. ÎI vor da 
recentelor hotărîri ale Consiliului de Mi
niștri și lucrătorii din aviația utilitară — 
care, în 1969, au efectuat aproape 30 000 
ore de zbor, tratînd cu substanțe chimi

ce, îngrășăminte și insecto-fungicide o su
prafață de circa 650 000 ha — ca și cei din 
transporturile navale.

— Generalizarea experimentării noului 
sistem de salarizare și majorarea salarii
lor în unitățile de transporturi navale — 
ne spunea tov Victor Ponorică, din Di
recția generală a navigației civile — va 
constitui, tară îndoială, un puternic sti
mulent pentru îndeplinirea exemplară și 
depășirea sarcinilor pe 1970, pentru buna 
pregătire ă activității din cincinalul viitor. 
Și cînd spun aceasta mă gîndesc că pe 
baza noilor măsuri, de la 1 ianuarie 1970, 
marinarii de pe cea mai mare grupă de 
nave maritime (la cea mai înaltă treaptă 
de. vechime în muncă) vor primi un sa
lariu tarifar cu aproape 50 Ia sută mai 
mare ca cel de pină acum j mă gîndesc 
că, pentru docheri, sporul de vechime este 
egal cu cel ce se acordă minerilor din 
subteran, că indemnizația de imersiune a- 
cordată scafandrilor s-a actualizat și a 
crescut, că, în esență, sporul pentru creș
terea salariilor personalului din unitățile 
de transporturi navale st va ridica, în 
fiecare an. la 31 milioane lei

In anul viitor, planul la indicatorul 
parcursul mărfurilor, în transportul flu
vial, va crește, față de 1969, cu 22,4 la 
sută, iar veniturile brute ale sectorului 
maritim vor spori cu aproape 3 la sută, 
Pentru transpunerea in fapt a acestor 
sarcini, după cum s-a subliniat la plena
ra C.C. al P.C.R. din 10-13 decembrie a.c„ 
va trebui să se studieze atent folosirea 
posibilităților pentru creșterea capaci
tății de transport maritim și fluvial și u- 
tilizarea lui eficientă.

Cert este că, în unitățile de transpor
turi feroviare, auto, navale și aeriene, ge
neralizarea experimentării noului sistem 
de salarizare și majorarea salariilor cre
ează condiții pentru a stimula preocupă
rile colectivelor din această ramură în 
organizarea superioară a producției și a 
muncii, folosirea rațională a capacităților 
de transport și a timpului de lucru In 
vederea creșterii volumului de mărfuri 
transportate și productivității muncii, 
reducerii cheltuielilor de producție, fă- 
cînd să crească aportul acestor colective 
la realizarea unor transporturi raționale, 
operative și ieftine.

Manole CORCACI 
'Gheorghe CÎRSTEA 
Dan MATEESCU

Cele 7 milioane lei 
„incluse" In mașina de 
extracție E.M.K. 325 
și turbocompresorul 
„IOLANDA" - am
bele din import — care 
au un stagiu în... de
pozitul minei Vulcan 
de peste doi ani șî res
pectiv un an și trei 
luni, exprimă într-o 
bună măsură concep
ția conducerii centra
lei și a minei despre 
eficiența economică. 
Aceasta cu atît mai 
mult cu cît, conform 
celor spuse de tov. ing. 
Radu Nicolae — me- 
canic-șef al minei 
stagiul inactiv al a-

nimic ?
La o analiză efectua

tă de către organele 
Direcției teritoriale de 
control și revizie 
Galați la unele uni
tăți aparținînd Direc
ției agricole județene • 
Brăila au ieșit la ivea
lă mari cantități de 
materiale nefolosite 
pentru procurarea că
rora au fost cheltuiți 
bani mulți. La centrul 
județean de selecție și 
reproducție a animale
lor au fost procurate, 
în cursul anului 1969. 
materiale pentru 1n- 
sămînțări artificiale în 
valoare de 30 000 lei, 
din care nu s-au con
sumat decît 5 la sută. 
Explicația ? Dintr-o 
greșeală de dactilogra
fiere s-a adăugaț un 
zero în plus, care a fă
cut din o sută, o mie.

cestor mașini se va 
prelungi pentru turbo- 
compresor plnă în 
1970 (cînd anume nu se 
știe precis), iar pen
tru mașina de extrac
ție pînă în 1971. Ce 3- 
nume se așteaptă pen
tru darea lor în func
țiune. nu știe nimeni

- precis.
Soluții ar fi două i 

sau să se instaleze ma
șinile în mină — sau să 
se deschidă o mină. 
nouă în depozit. La a- 
legere I In orice caz, 
„Iolanda" (și E.M.K.) 
s-au plictisit așteptînd 
soluționarea dilemei.

Iia dispensarul vete
rinar 
în : 
tă, 
1 530 
tică

din Făurei era 
stoc, neconsuma- 
o cantitate de 

i kg sodă caus- 
în valoare de 

22 980 lei care, din cau
za condițiilor impro.- 
prii de depozitare, este 
supusă degradării. Cu 
toate acestea, dispen
sarul s-a aprovizionat 
în acest an cu încă 
1 600 kg pentru punc
tul veterinar din loca
litate. In acest tel, sto
cul a crescut.

Oare și în acest caz 
dactilografiat un 
în plus ?
tova rășii 
dacă la 
tăia un 

„coada" cifrei 
lui ? Că- din 
ce zero este egal 
nimic...

s-a 
zero 
zice 
tivi 
s-ar

Ce-ar 
respec- 

leafă li 
zero din 
salariu- 
moment 

cu
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ncercare de a explica 
slaba audiență la public

cinema

a unei man expoziții
de artă

Devenită una din manifestările ar
tistice tradiționale, oferind o ima
gine pe cît posibil concludentă asu
pra plasticii bucureștene din ulti
mul an, expoziția de pictură și sculp
tură a municipiului București este 
menită să contribuie la concretizarea 
unor riguroase și complexe puncte 
de vedere, să înregistreze manifes
tări ale unor sensibilități specifice. 
Explorarea temerară a universului 
contemporan, investigarea realității, 
descoperirea formelor și a limbaju
lui capabile să exprime personale me- 

doar cîteva 
o expoziție 
ar trebui să

ditații și atitudini ar fi 
dintre direcțiile pe care 
de o asemenea amploare 
le promoveze.

Expoziția acestui an, 
chisă în sălile Dalles, pare însă mal 
puțin semnificativă din acest punct 
de vedere. Nu domină încă pe si
ntezele ei acele lucrări care reflec- 
tînd un înalt conținut?de idei și sen
timente să se constituie ca valori au
tentice ale umanismului modern. 
Atît cantonarea, adeseori, într-un u- 
nivers tematic minor cît și faptul 
că mesajul comunicat nu-și află în
totdeauna o întruchipare adecvată 
accentuează asupra nivelului la care 
ea se prezintă în acest an, cu ecouri, 
de altfel, directe înregistrate în sla
ba audiență la public.

Firește, ca și în manifestările ani
lor precedenți sînt de relevat în ac
tuala expoziție diversitatea talente
lor, varietatea căutărilor și a solu
țiilor plastice — reflex al prezenței 
unui mare număr de artiști din toate 
generațiile. Regăsim aici numele u- 
nor maeștri unanim respectați ca H. 
Catargi, C. Baba. I. Jalea, I. Iri- 
mescu etc. la care notele diferen
țiale ale personalității au avut un 
răgaz mai lung pentru a se limpezi | 
regăsim unele lucrări de matură res
pirație ale generațiilor medii și des
coperim, de asemenea, eforturile tot 
mai pronunțate de precizare a unor 
noi individualități desfășurate de cei 
mai tineri artiști — unii prezenți 
acum pentru prima oară In cadrul 
acestei manifestări.

Dincolo de factura stilistică pro
prie fiecărui artist, de reușite, de 
inevitabile scăderi sau împrumuturi, 
cele mai bune dintre lucrări 
— numeroase, și pe care rîndurile de 
față nu vor reuși să le cuprindă în 
întregime — accentuează asupra vo
cației realiste a artei moderne care 
nu mai încape în tiparele vechilor 
sensuri. Faptul fundamental al orien
tării în forme oricît de diferite spre 
rosturile vieții și ale existenței noas
tre istorice, spre multitudinea de as
pecte implicate de acestea determină 
însăși încercarea noastră de a con
semna, din acest punct de ve
dere, întreaga expoziție. O pri
vire de ansamblu asupra întregii 
expoziții duce însă la constata
rea necesității unei atitudini mai 
active atît față de natură cît și 
față de gîndirea plastică existentă 
și de instrumentele ei, atitudine de 
un timbru, de un caracter cît mai 
specific, cît mai profund legat de 
realitățile românești. Se recurge 
încă destul de puțin la mesajul de 
înaltă umanitate pe care l-ar putea 
aduce pictura în relevarea marilor 
idei, a marilor sentimente de care 
a fost animat poporul nostru 
de-a lungul eroicei sale isto
rii. NI se par a rămîne și acum ac
tuale opiniile potrivit cărora reuși
tele în acest domeniu deși nu 
lipsesc, răntin încă insuficiente, 
și de multe ori chiar cînd ti
tlul indică o compoziție tema este 
doar un pretext pentru experimente 
formale, pentru simple încercări sti
listice, ignorîndu-se ceea ce îi con
feră in primul rînd valoare — mesa
jul de idei. La capitolul reușite 
putem menționa, desigur, o seamă de 
lucrări între care „Mihai Viteazul" 
de Traian Brădean în care motivul 
istoric transformă episodul ilustrat 
într-o imagine de o neașteptată pros
pețime. Ne aflăm în fața unui exem
plu care demonstrează că înțelege
rea adevăratelor exigențe ale com
poziției istorice poate să determine 
realizarea unor imagini cu acută re
zonanță contemporană. Ceea ce, din 
păcate, nu se descifrează în 
multe pînze ale expoziției, în

recent des-

recurgerea la sinteze expresive ca în 
lucrările Georgetei Năpăruș. Compo
ziții ca acelea ale lui Ion Bitzan, 
M. Horea, C. Blendea, V. Setran, 
Mircea Ionescu, care-și află sursa de 
inspirație în frumusețea creată de 
mintea și mina omului, există în re
lație nemijlocită și subtilă cu lu
mea densă de gînduri și sentimente 
a fiecărui pictor. Numărul unor ase
menea compoziții care să-și angajeze 
nu numai forma, ci propria lor rea- 

' litate, legile specifice, condiția și 
mijloacele este totuși destul de res- 
trîns.

Amploarea registrului afectiv, a- 
decvat, modulat subiectului, caracte
rizează și o seamă dintre portretele 
prezente în actuala expoziție. O vi
brație umană profundă străbate por
tretele lui Ion Musceleanu, menți
nute în registrul liricii cromatice, 
portretul lui Mihail Sadoveanu de o 
certă pondere în viziunea picturală, 
semnat de Brăduț Covaliu, metafora 
sintetică pe care o realizează Ion 
Pacea în „Clovni", portretul intitulat 
„Olar" de Lazăr lacob, în care cu
loarea încheagă o ambianță muzi-

Con- 
Emil 

acua- 
ones-

EXPOZIȚIA DE PICTURĂ
SI SCULPTURĂ

A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

cală, portretele Iul C. Piliuță de an 
deosebit farmec decorativ, portretul 
lui Florin Mitroi, sau ce) de ținută 
clasică al lui Eugen Gîscă etc. Multe 
portrete insă rămîn inexpresive, par 
nefinisate, dovedind o insuficientă 
stăpînire a artei desenului. Arta por
tretului care îngăduie artistului să 
se descopere pe sine în contact cu 
lumea de sentimente și de idei a u- 
nor personalități, a unor participanți 
la istoria contemporană nu oferă In 
expoziție decît puține opere cu ade
vărat memorabile.

Preponderente numeric par tn a- 
ceastă expoziție 
tre cele mai 
derea • articulării unei 
peisagistice, a conturării 
firmării cu mijloace de exprimare 
proprii, a unui mediu geografic in
tuit, prelucrat și transpus în specifi
citatea lui, cu detalii uneori pito
rești. Lucrări ca ale lui Gheor
ghe Ionescu, Michaela Eleutheriade, 
Lucia Dem. Bălăcescu, G. Tomaziu, 
O. Angheluță. Noni Dona, V. Hoe- 
flich etc. vădesc bucuria în fața ma
teriei, se unesc atît prin semnifica
țiile cu care le dăruie eul subiectiv 
al artistului, cît și prin plasticitatea 
lor picturală. Competiția, în cazul 
unor asemenea lucrări restrînse la 
frumusețea vizuală a fragmentului 
de tablou, este intr-adevăr pasionan
tă pentru că presupune invenția unui 
subtext sistematic, o concepție în in
teriorul unor realități cunoscute. O 
viziune mai gravă, sugestivă croma
tic, în care sobrietatea subliniază 
expresivitatea — în peisajele lui Vio
rel Mărgineanu, o progresivă înche
gare a viziunii ce implică controlul 
lucidității mărind rezonanțele de 
sensibilitate fecundă — în lucrările 
lui Ion Gheorghiu sau imaginile den
se, îndelung elaborate ale lui Pavel 
Codiță deosebesc, deopotrivă, în in
teriorul lucrărilor, atît fenomenul

preocupările, din- 
variate, în ve- 

vlziuni 
și a-

spontaneității pasive, cît și pe acela 
al mediației raționale ca laturi inse
parabile ale aceluiași moment. Pic
tori al căror profil artistic s-a consti
tuit mai demult, distinct, în mișcarea 
plastică a acestor ani, precum 
stantin Dipșe, Silvia Cambir, 
Aniței, Ion Murariu (un sensibil 
relist), precum și alții a căror
titate artistică a fost remarcată, ca 
— de pildă — Sanda Popescu-$ara- 
măt, sînt prezenți de data aceasta, cu 
lucrări care nu reprezintă, după pă
rerea noastră personalitatea lor, efor
turile de a construi imagini pe po
triva exigențelor contemporane.

Mai puțin prezentă din punct de 
vedere numeric decît pictura, și în 
genera) de mici dimensiuni, sculp
tura actualei expoziții prilejuiește 
aceleași observații legate de aborda
rea unei mai ample tematici contem
porane, a unui registru mai variat 
direct legat de frămîntările epocii pe 
care o trăim. Fără să fie propuse 
programatic, Ideile de modernitate și 
tradiție redevin actuale și stringen
te, dinamice, dobîndind o perma
nență și o semnificație deosebită. Ele 
cristalizează, în sculptură o atitudine 
în care s-a păstrat nealterată măsura 
umană. Numeroase portrete ca acelea 
semnate de Grigore Minea, 
dru Gheorghiță, Dumitru
Dan Covătaru, Ion Olteanu etc. aduc 
o apreciabilă diversitate în privința 
expresiei, construcției sau materiale
lor folosite. Trupul omenesc apare 
dăltuit în curbe largi ce răspund u- 
nor delimitări claie de planuri conce
pute simplu, riguros studiate la 
Gheorghe Iliescu Călinești, Ion Con- 
diescu sau modelate energic în lucra
rea lui Mihai Meiu. Punct de referință 
și de sprijin, figura lui Ștefan cel 
Mare a constituit pentru Paul Vasjles- 
cu sursa descoperirii unei gîndiri luci
de, strict organizate, ale unei sensibili
tăți fremătătoare. Apelul la figurile 
unor mar;i personalități istorice, de- 
finibile printr-o morfologie nominali
zată este realizat și de Cristea Grosu 
„Voevodul Mircea" (deși s-ar cuveni, 
poate, ca artistul să mediteze mai de
parte asupra arhitecturii volumelor) 
sau C. Stănescu „Petru Cercel", 
lizată în lemn 
mânie", lucrarea 
rențiu reușește

Alexan- 
Pasima,

Rea- 
Ro- 

Lau- 
fine 

intuiții, nuanțate sugestii în for- 
me simple și învăluitoare în același 
timp, aparent hieratice și totuși di
namice. vii.

Evident, o vizită în expoziția de 
pictură si sculptură a municipiului 
București relevă existența unor certe 
reușite plastice, care izbutesc să 
ilustreze căutările artiștilor spre 
forme menite să le reprezinte cit mai 
fidel modul de a gîndi, de a simți 
Există, cum am mai spus, și multe 
nereușite, imagini lipsite de forță 
expresivă, lucrări care demonstrează 
o • neclaritate și o inconsecvență a 
gîndirii artistice, artificiale rezolvări 
ale ideilor propuse. Importantă însă 
este ideea de ansamblu pe 
trebui să o lase o asemenea 
ție, faptul că, desprinsă din 
tul imediat, ea ar trebui să 
stituie ca o pagină de cronică a spi
ritului acestei epoci, propunînd ur
mașilor o imagine cît mai exactă 
asupra timpului nostru. Atît succe
sele, cît, mai ales, neîmplinirile ei, nu 
fac decît să întărească convingerea că 
înnoirile cele mai temeinice nu pot 
evolua decît pe terenul solid al rea
lităților românești.

„Te cîntăm 
lui Mihai 

să exprime

care ar 
expozi- 
contex- 
se con-

Marina PREUTU

prea 
care 

scena istorică este adesea lipsită de 
vibrație poetică, de acea autentică 
monumentalitate interioară a perso
najelor, pe care o reclama, cîndva, 
Șirato.

Contactul cu realitățile românești 
se realizează — așa cum atestă ex
poziția — de cele mai multe ori nu 
din însumarea unor detalii sau a 
unor fragmente fără continuitate, ci 
din surprinderea atmosferei generale 
ca în lucrările lui Ion Sălișteanu sau 
ale Luciei Ioan („Sucevence") în care 
sugestii ale cromaticii populare sin', 
filtrate printr-o puternică sensibili
tate, ordonate de-o logică strictă. O 
înțelegere a mișcării, a tipologiei 
caracteristice adăugîndu-se unei sti
lizări specifice reunește multe din 
lucrările acestei expoziții. Inepuiza
bile, posibilitățile de dezvoltare ale 
artei românești în acest domeniu 
sînt numeroase pentru că însăși viața 
spirituală a țăranului nostru e com
plexă și nuanțată. O artă populară 
plină de vitalitate își afirmă pre
zența prin intermediul unor lucrări 
ca acelea ale lui Ion Vrăneanțu („Să
tească", „Populară"), cu mijloacele 
unui narativism pornind de la uni
versul obiceiurilor folclorice. Moti
vele și simbolurile folclorului ar tre
bui însă să-și găsească în creația ar
tiștilor bucureșteni aspecte și sem • 
nificații noi, să fie învestite cu o 
nouă sensibilitate care să-și afle iz
voarele cele mai generoase în con
temporaneitate. Ar fi de dorit tot
odată, o mai deplină stăpînire și mlă
diere a mijloacelor alese conform 
propriei gîndiri, o tot mai profundă 
cunoaștere a vieții în dezvoltarea ei 
plenară pe linia progresului social 
care să caracterizeze ample compo
ziții răspunzînd astfel posibilităților 
și cerințelor omului de azi, încadrat 
în contextul practicii sociale.

O progresivă simplificare a limba
jului expresiv, un accent vibrant dar 
sobru caracterizează lucrările lui 
Virgil Almășanu. Nevoia de a con
centra, de a condensa în imaginea 
artistică impresii, reflecții, semnifi
cații umane profunde, impune adesea

• Bătălia pentru Roma (ambele se
rii) : PATRIA — 9,30; 13; 16,30; 20.
0 Valea păpușilor : FESTIVAL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,45; 21,15, MELO
DIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, 
MODERN — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21. 
0 Prieteni fără grai : REPUBLICA — 
9.15; 11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21.
0 Băieți în haine de piele : VICTO
RIA - 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45. 
0 Winnetou în Valea morții : BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 18,45; 21, FA
VORIT — 10; 13; 15,30; 18; 20,30, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
FEROVIAR — 9: 11; 13,30: 16; 18,15; 
20,30.
o Taina leului : LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
e Intr-o seară, un tren... : CAPITOL
— 9,15; 11,30; 14; 16,15; 18,45; 21.
0 Femela îndărătnică : CENTRAL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FLOREAS- 
CA — 9,30; 12; 15; 18; 20,30, GIULEȘTI
— 15,30; 18; 20,30.
0 Tinerețe fără bătrînețe : LUMINA
— 9,15—15.45 în continuare ; 18,15; 
20,30.
0 Program pentru copil î DOINA — 
9—16 în continuare.
0 Baladă pentru Mărtuca : DOINA — 
18,15; 20,30.
0 101 daimațlenl : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
O Războiul domnițelor : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, AU
RORA - 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 INTRE 
POPOARE - 15,15; 17,45; 20, VIITO
RUL — 15,30; 20,30.
0 Să trăim pînă luni : VIITORUL
— 18.
0 Căldura s BUZEȘTI — 15,30; 18;
20.30.
0 Păpușa : DACIA — 8,15—20 în con
tinuare.
o Noile aventuri ale răzbunătorilor : 
BUCEGI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30. PACEA — 15,45; 18; 20,30.
0 Frații Karamazov : UNIREA — 19. 
0 O chestiune de onoare : UNIREA
— 15,30.
O Beru șl comisarul San Antonio : 
LIRA — 15.30; 18; 20,30, FERENTARI
— 15,30; 18; 20,15.
O Corabia nebunilor : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 19.
0 Morții rămîn tineri : COTROCENI
— 15,30; 18; 20,30.
o în împărăția Leului de argint: 
VOLGA — 9—15,45 în continuare ; 
18.15; 20,30, ARTA — 9,15—15,45 în con
tinuare ; 18,15; 20,30.
0 Stelele din Eger : CRINGAȘI — 
15,30; 19.
0 My fair lady : GLORIA — 9; 12.30; 
16.15; 19,45.
0 Vă place Brahms ? MIORIȚA — 
9.30; 12: 15.30; 18; 20,30, TOMIS — 9— 
15.45 în continuare ; 18,15; 20,30.
0 Alexandru cel fericit: MOȘILOR —
15.30.
0 Sezon mort : MOȘILOR — 19.
0 Viridiana : POPULAR — 15.30; 18:
20.30.
o Cînd se aud clopotele : MUNCA —
16; 18; 20.
* La nord prin nord-vest: FLACĂ
RA — 15.30; 19.
0 Contesa Cosei : RAHOVA — 15,30;
19.

teatre
• Opera Română : Motanul încălțat
— 11; Lucia dl Laminernioor — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(sala Comedia) O scrisoare pierdută
— 10,30; Castillana — 15; Ileidelbergul
de altădată — 19,30; (sala Studio) : 
Părinții teribili — 10,30 ; Cine ești 
tu 7 — 19,30. ■ .
• Teatrul de Comedie : Nicnlc —
10.30, Opinia publică — 15.30; Dispa
riția iul Galy Gay — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala din hd. Schitu Măgureanu) : 
Strigoii — 10; D-ale carnavalului — 
15; Un tramvai numit dorință — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Puricele 
în ureche — 10; Viraj periculos — 
15; 20.
O Teatrul „C. 1. Nottara- (sala Ma- 
gheru) : La ciorba de potroace — 10; 
Vijelie în crengile de sassafras — 
15,30; O casă onorabilă — 19,30; (sala 
Studio) Dialog despre dragoste — 
10,30; Enigmatica doamnă ,,M“ — 16; 
Cînd luna e albastră — 20.
• Teatrul Mic : Maria 1714 — 10,30; 
Cinci schițe ; Cîntăreața cheală — 
15,30; Carlota — 20.
o Teatru) Gluiești : Visul unei nopți 
de iarnă — 10; Absența — 19,30.
• Teatru) „Ion Creangă" ; Poveste 
neterminată — 10; Drumul e liber — 
16; Nota zero la purtare — 19,30.
• Teatrul Evreiesc de Stat : Mazel- 
tov ! — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : Ileana Sînziana — 11; 
(sala din str. Academiei) ; Bandiții 
din Kardemomme — 11.
e Teatrul satiric muzical „C. Tăna- 
se" (sala Savoy) : Cafeaua cu lapte de 
adio — 19,30; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) ■ Nfcuță la Tănase — 19,30. 
e Teatrul de revistă și comedie „Ion 
Vasllescu" i Floare de cactus 10;
19.30. _z
0 Ansamblul Artistic al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor : Baladă omului
— 20.
e Circul de stat : Rapsodie suedeză 
— 10; 16; 19.30.

Chirița e unul din per
sonajele clasice ale come
diei românești, aliaj de 
parvenitism, ifose ciocoiești 
și bonjurisme zăltate, ti
ranii matriarhale și coche
tării salonarde, un fel de 
precipitat comic al anumi
tor stări de spirit de la ju
mătatea veacului trecut, 
descoperit de geniul lui A- 
lecsandri și filtrat de ge
niul lui Millo într-o esență 
nepieritoare. Laboriosul 
comparativist Charles Drou- 
het s-a străduit, în vechea 
„Viață Românească", in cî
teva foarte lungi articole, 
să demonstreze că eroina 
nu e alta decît o „Madame 
Angot", negustoreasă de 
pește in halele pariziene, 
pictată ca atare de un vo- 
devilist francez. C. Gane a 
întreprins. în „Convorbiri 
literare" (1926), o minuțioa
să demonstrație a identită
ții locale reale a persona
jului, implicînd chiar date 
din biografia poetului. E 
evident insă că, indiferent 
de surse, 
maturgului 
trunzătoare 
lui atît de 
Chirița a 
indiscutabil 
în realitatea timpului (era 
reprezentată cu un aseme
nea succes, incit, după măr
turia unui contemporan, a 
trebuit să fie jucată cind- 
va „de trei ori în șir") cit 
și sub raport documentar 
în perioadele următoare. De 
aceea, este întru totul ac
ceptabilă propozițiunea lui 
Ibrăileanu, cind afirmă că 
scriitorul, chiar atunci cind 
localizează, pune în pie
se atît de mult din 
actualitatea vremii, o ati
tudine atît de națională și 
un limbaj atît de caracte
ristic, îneît comediile lui 
rămîn documente indispen
sabile nu numai pentru 
cunoașterea concepției de 

’ viață și a societății din 
acea vreme ci și pentru 
definirea „spiritului critic" 
al epocii. Tocmai în acest 
sens spectacolul de azi al 
Teatrului .Național recon- 

am- 
deo- 
lite- 

rară, un festin de teatru 
modern, o reprezentație de 
autentică veselie populară 
în cadru specific.

Cele două lucrări 
care se bizuie reprezenta
ția sînt, intr-un fel, acte 
ale aceleiași piese, cu o 
pauză între ele de doi ani. 
Chirița in Iași (1850). e 
mai zglobie și mai ușoară, 
scrisă mai iute, cu accent 
pe caricaturizarea limbii 
si ridicolul comportării i 
Chirița in provincie (1852) 
conspectează mai 
tipul in relațiile cu 
diul, face trimiteri 
largi și pune un accent mai 
?rav reflecțiilor satirice, 
ncercarea de a le unifica, 

aparținînd inițiativei și ta
lentului singular al lui 
Tudor Mușatescu, avea 
deci, deplină legitimitate — 
și a și izbutit într-o bună 
măsură, mai ales în aceea 
a umorului, nu însă și în 
depășirea dificultății prin
cipale. Căci. reunindu-se, 
ipostaze dramatice după 
un criteriu epic, pentru a 
se făuri un subiect unitar, 
aspecte ce defineau perso
najul și situațiile în fiecare 
circumstanță în parte au 
trebuit să fie jertfite pen
tru rotunjire, printre aces
te aspecte aflîndu-se și de
talii savuroase, cu efect 
caracterizam și colorit 
foarte viu S-au ivit, 
tal. si discontinuități 
curgerea peripețiilor, 
aceea, regizorul Horea 
pescu. întreprinzind 
travaliu de exeget - 
sensul în care a 
cîndva. Ion Finteșteanu cu 
studenții săi la Piatra din 
casă, sau Marietta Sado
va. la Iașii in carnaval, 
sau Dinu Cernescu ta 
Millo director, ori mai 
de curînd Lucian Pintilie 
la D-ale carnavalului — a 
recurs nu numai la textul 
dat. merituos ca ipoteză 
de spectacol, ci s-a reîntors 
și la operele originare, a re
citit și alte lucrări comice 
scurte ale lui Alecsandri. și 
a compus o versiune scenică 
a cărei particularitate e 
structurarea foarte perso-

observația dra- 
era atit de pă
și natura rolu- 
spirituală incit 
fost certificată 
ca viabilă atit

sens spectacolul d_ 
Teatrului .Național i 
sideră personajul în 
bianța sa, realizînd, 
potrivă, o restituire

pe

atent 
me- 
mai

fa
in

De 
Po- 
un 
în 

lucrat,

I

nală a mediului ambiant al 
comediei.

Tn ce constă personalita
tea acestei montări ? Chi- 
rița nu mai e un personaj 
absorbant, ci doar persona
jul principal, termenul de 
referință. A fost citit atent, 
după cît se pare, și George 
Călinescu care o vede pe 
impetuoasa isprăvniceasă 
ca „o cochetă bătrînă și tot 
deodată o bună mamă, o 
burgheză cu dor de parve
nire dar și o inteligență des
chisă pentru ideea de pro
gres", aceste considerații 
concretizîndu-se, în inter
pretarea actuală a eroinei 
de către Draga Olteanu,

cembrie, la Bratislava, am 
avut, împreună cu alți co
legi, revelația nu numai 
a unui spectacol în multe 
privinti cuceritor ci și aceea 
— statornicită apoi la pre
miera bucureșteană distinsă 
cu cel mai important pre
miu al Festivalului — a 
noii trupe de comedie a 
Teatrului Național. Lingă 
admirabilul și mereu ve
selul Alexandru Giugaru, 
împreună cu atît de expe
rimentata actriță Eugenia 
Popovici sarJ îneîntătoarea 
doamnă scenică, ce e tot
deauna Cella Dima, sau dis
tinsul interpret de figuri 
solemne care e C. Bărbu-

cronica dramatică

COANA
CHIRIȚA

pe scena
Teatrului National

de Valentin SILVESTRU

printr-o anume complexi
tate, cu interesante infle
xiuni de umanitate (și nu 
prin „contraziceri interioa
re" — cum s-a spus). Apoi, 
s-a elaborat, în policromii 
și desene de mult farmec 
(datorate și talentului pu
ternic, surprinzător de ori
ginal, al tînărului pictor 
Radu Boruzescu) imaginea 

‘stilizată a epocii și obiceiu
rilor, „amestecul de anteree 
și fracuri, de moldoveneas
că grecizantă și jargon 
franco-român, de tabieturi 
patriarhale și de inovații 
de lux occidental" i în case- 

evocă, 
de 

co- 
a- 
de 
în

le și peisajele ce 
prin linii moi și culori 
acadea, construcțiile de 
fetărie, în interioarele 
mințind cutiile albe 
bomboane, înfășurate 
panglici rubinii. în gesti
culația fin parodiată, în 
textele cîntațe sau transpu
se pe recitative, în insertu- 
rile dansante pe valsuri ori 
pe sîrbe, pînă și în machia
jul arlechinesc al mulțimii 
de personaje j- fețe de var 
cu flori roșii pe pomeți — 
e o idee modernă de carna
val lumesc i sîntem poftiți 
să-î privim cu bunăvoință și 
detașare, „ca la teatru", nu 
ca Ia bîlci, ca să vedem 
oameni de odinioară jucîn- 
du-și ei înșiși comedia, nu 
paiațe animate pentru o dis
tracție de o clipă. Demons
trația e gîndită și săvîrșită 
în cadrul unei viziuni in
tegrale, cu o orchestrație 
de tip simfonic și cu un 
sens global al comicului. 
Dacă pictorița costumelor, 
Miruna Boruzescu — căreia 
i-au reușit desenele și cro- 
ielîle unor rochii, dar care 
a sluțit adesea costumația 
cu aplice dizgrațioase, de 
rudimentară simbolistică 
(maldăre de pene pe ume
rii si spinările oamenilor, 
macaturi cu ciucuri ca pele
rine. cîteodată amănunte 
de fast pedant., lipsit de o- 
rice noimă. în 
femeilor) ar fi studiat mă
car acordurile 
și grafice necesare, cu 
nurile fine si liniatura gin
gașă a decorurilor, am fi 
avut, probabil, una din cele 
mai armonioase si unitare 
compoziții scenice din ul
timii ani

Premiera spectacolului a 
avut loc în turneu, în Slo
vacia. In acea seară de de-

lescu, i-am urmărit cu o 
mare plăcere și cu adincă 
satisfacție pe acei actori ti
neri ori maturi care con
stituie azi un nou ansam
blu și pe care regia i-a pus 
într-o lumină nouă și ca 
individualități și ca echipă 
de gen. Coana Chirița Bîr- 
zol ot Bîrzoeni, ridicolă și 
benignă, veselă și feroce, a- 
prigă ori disperată, nefe- 
nicită sau mucalită e, în- 
tr-adevăr, un dens rezumat 
tipologic și o apariție sce
nică tumultoasă, un vîrtej 
irezistibil care o 
pe Draga 
acest rol 
te, pentru 
rieră. Așa 
nostru artist ieșean. Miluță 
Gheorghiu, l-a moștenit și 
continuat pe Millo, în tra- 
vesti-ul personajului, Draga 
Olteanu o moștenește și o 
continuă pe Sonia Cluceru, 
cu un haz natural și o mun
că de impresionantă migală 
în compoziție, cu adresă și 
aplomb, cu o dulce și în
florită limbă moldoveneas
că fără cusur. Tot astfel 
sînt realizați : Bîrzoi cel 
mic, Guliță, prin talentul 
mlădios și spiritul ascuțit 
al lui Gheorghe Popovici- 
Poenaru, cu deosebită dră

lmpune
Olteanu, în 

de virtuozita- 
o lungă ca- 
cum onoratul

gălășenie, cu înverșunări 
comice și eleganță senti
mentală — Luluța, în viziu
nea Silviei Popovici, cu un 
intens haz al transformis- 
mului și neașteptate sur
prize în modelarea mijloa
celor artistice pe cerințele 
vodevilești, Florin Piersic. 
Tandemurile — boiernașii 
Brustur și Cociurlă, fetele 
Chiriței, Aristița și Calipsi- 
ța, amorezii din lumea bu
nă, serdarul Cuculeț și cu
coana Didița 
pariții unitare și, în același 
timp, 
țineți. Marian Hudac face 
un „spătar" nătîng și bun, 
iar Cosma Brașoveanu un 
„căminar" șoltic și viclean ; 
Coca Andronescu e fata cu
minte a mamei, pe care o 
copie discret, Rodica Po
pescu își dorește să fie gra
vă in inocență și mereu ui
mită de ceea ce i se întîm- 
plă ; Alfred Demetriu e un 
polițist umflat în morgă și 
operetistic in declarații, Va
leria Gagealov e o cuconi
ță mereu surprinsă, cu un 
memorabil „Hai, lasă- 
mă !...“ Și apoi mai xsînt : 
înțepeneala atit de nostimă 
a lui monsieur Charles (V. 
Moldovan), figura șireată, 
cu sprîncenele necontenit 
circumflexe, a Iui C. Rauț- 
chi, aparițiile bufe, uneori 
explozive, ale lui Dem 
Rădulescu, evoluția foarte 
pitorească, adesea uimitoa
re prin intuiție a gestului, 
a slujnicei (Ileana Stana 
Ionescu) și tălăzuirea, pre
cis condusă și atît de vioi 
ritmată a figurației, în care 
nu o dată recunoști în chi
puri de plan secund prota
goniștii din tabloul ante
rior. De obicei se zice că 
actorii „sînt prea mulți pen
tru ca înșirindu-i pe toți să 
nu nedreptățești pe vre
unul", dar aici, tocmai pen- • 
tru a nu nedreptăți pe vre
unul trebuie să-i pomenești 
pe toți (deci și pe N. Gr. 
Bălănescu, Bogdan Mușa- 
tescu, Puiu Cristescu, Cati- 
ța Ispas, Igor Bardu, Elisa- 
beta Preda, Răducu Ițcuș, 
Livlu Crăciun, Grigore Na-, 
gacevschi) de vreme ce me
ritul lor constă și în aceea 
că s-au integrat cu convin
gere și dăruire în anvîm- 
blu.

Se vorbește și se sporo- 
văiește, se cîntă mult, se 
dansează, se strigă, se 
chiuie în acest spectacol, se 
ivesc (dar concepuți cu e- 
leganță și manevrați cu ra
finament) cai de paie pe roți 
uriașe de bicicletă, oameni 
pe patine zuruitoare, auto
mobile fabuloase cu cazan, 
și pentru toate se aplaudă 
foarte mult și foarte des, 
■fiindcă prin toate trece un 
sens simpatic și clar, în 
toate e un necontenit pal
pit comic. Chiar dacă sub
stanța e mai rarefiată, pes
te cită e, plutește zîmbetul 
adevărat al veselului Alec- 
sandri, surîsul malițios al 
lui Tudor Mușatescu și, fu- 
gace, prin toate colțurile 
scenei, luminița de ironie 
isteață din ochelarii lui Ho
rea Popescu.

Coana Chirița va rămîne, 
probabil, pe scena Naționa
lului, așa cum e azi, pentru 
multă vreme.

au fost a-
cu component dis-

podoabele
cromatice

to

PROGRAMUL I
8.45 — Deschiderea emisiunii — Matineu dumi

nical pentru copii și tineretul școlar. 10,15 — Ora 
satului 11,15 — Concert simfonic : Orchestra de 
cameră din MUnchen. Dirijor H. Stadlmair. Pre
zintă dirijorul Alexandru Sumski. 12,00 — De 
strajă patriei. 12,30 — Pauză. 12,35 — Emisiune în 
limba maghiară. 13,35 - închiderea emisiunii de 
dimineață. 16,00 — Deschiderea emisiunii Realita
tea Ilustrată. 19,00 — Telejurnalul de seară 19,20 — 
Noutăți cinematografice. 19,40 — „Cîtu-i Maramu
reșul" — montaj folcloric de cîntece și dansuri. 
Coregrafia Valeriu Buclu. 20,00 — Spectacol T.V. 
de varietăți — Transmisiune în direct de la Sala 
Palatului. Prezintă Rodica Tapalagâ. 20,15 — Te
lejurnalul de noapte. 22,30 — Telesport. 23,00 —
închiderea emisiunii programului I.

PROGRAMUL II
19,00 — Deschiderea emisiunii — Telejurnalul de 

seară. 19,20 — Roman foileton : „Bîlciul deșertă
ciunilor" — reluarea episodului II. 20,00 — Spec
tacol de varietăți T.V. — Transmisiune de la Sala 
Palatului. 22,15 — Seară de teatru : „Urme pe 
zăpadă" de Paul Everac. 23,20 — închiderea emi
siunii programului II.

0 raritate
documentarul de artă

Față de necesități șl de 
caracterul lor 
produc la noi 
filme de acest 
trei destinate 
acest an, produse de stu
dioul „Sahia". La ele am 
putea adăuga simbolic pe 
cele realizate' de către „Â- 
nimafilm", dar ele practic 
nu sînt accesibile publicu
lui. avînd o destinație pre
cisă : liceele de artă.

De aici se naște justifi
cata întrebare : de ce atît 
de puține filme de artă, în 
condițiile existenței unui 
bogat patrimoniu plastic 
nevalorificat suficient, de 
ce o preocupare atît de 
redusă față de această im
portantă modalitate de edu
cație estetică. Și, ca o 
consecință firească, se im
pune o constatare obiec
tivă, care asociază scăderii 
cantitative o stagnare ca
litativă. justificată în con
dițiile lipsei de exercițiu 
și de competiție între au
tori. Iar la cele trei filme 
amintite adăugăm cifra 
realizatorilor : doi — Nina 
Behar și Gheorghe Horvat 
— cifră destul de redusă 
pentru o efervescență sti
mulatoare.

Iar ca pretexte și lume de 
idei, remarcăm un soi de 
platitudine, la care se aso
ciază implicit și mijloacele 
concrete de realizare. Se 
simte apoi o ambiguitate în 
finalitatea propusă, ca și în 
adoptarea tonului, ceea ce 
duce la aglomerări necon
cludente de imagini vizu
ale și auditive, sau la a- 
sociații generatoare de inad-

educativ, se 
încă puține 
gen : doar 
difuzării în

vertențe. Astfel, încer- 
cînd să realizeze o rapidă 
trecere în revistă a proce
sului de muzicalizare a pic
turii românești, filmul-e- 
seu „Muzică, mai presus 
de orice" se dovedește 
prea ambițios pentru posi
bilitățile reale, aglomerînd 
nume și opere nu totdea
una adecvate ideii propuse, 
ceea ce duce la confuzii în 
domeniul noțiunilor și al 
formulărilor. Ca o con
statare generală, ar trebui 
menționate calitatea co
mentariilor, rigoarea și to-

nul lor. De cele mai multe 
ori expozitive, ele reușesc 
să transforme imaginile în 
ilustrații ale textului, pic
tura însăși pierzîndu-și ast
fel funcția sa emoțională 
și cognitivă intrinsecă. Și, 
consecință imediată, justi
ficata întrebare legată de 
motivarea alegerii teme
lor, de informarea în do
meniul picturii ca limbaj 
și în cel al istoriei artei ca 
structură, ca și de rolul și 
competența consultanților, 
oameni de specialitate con
semnați pe generice.

Documentarul de artă, 
prin însăși natura sa, are 
o menire dintre cele mai 
remarcabile în contextul 
amplului proces de cultu
ralizare, menire care nu-i 
poate fi refuzată.

Virgil MOCANU

Frenezii duminicale?

macină : „Boala mea e boa
la Totului, a întregului și 
nu-mi plac jumătățile, ort- 
cît de exact pe din două ar 
fi ele", O dată diagnosticul 
anunțat, urmează grațioase 
platitudini, în timp ce au
torul cutreieră Capitala.

La Ateneu, uh dirijor 
„voltează" (?!) prompt a- 
erul | la Galeriile de artă 
un artist cu barbă blondă 
e fericit de o „nouă autor 
realizare" Cum se „auto- 
realizează" rămîne pentru 
noi un tulburător mister. 
Intre două vizite, prozato
rul are timp să emită pan
seuri : „duminica devii 
propriul tău șef", „dumini
ca totul e 
în absența... 
constrîngerii". 
gă „domul

perspectivă... 
lipsei (sic 1) 

Ajuns lîn- 
ziaristic al

țării", observă în vecinătate 
„filigranul sondelor din Va
lea Prahovei, proptite să 
sprijine (sic 1) cerul Capi
talei"

In final, plonjăm într-o 
adîncă filozofie > „Dumini
ca nb este duminică, du- 
minica-i a șaptea zi a săp- 
tămînii". Și cînd te gîn- 
dești că atîți muritori nu 
știau asta I Tot în final, Ra
du Timofte ne asigură că 
suferă în continuare de 
„boala Totului". Poate ar fi 
mai bine dacă ar suferi de 
„boala Parțialului". dar 
surprins cu mai mult talent, 
mai ales cînd astfel de rîn- 
duri se doresc publicate 
într-o revistă ai cărei ci
titori sînt familiarizați cu 
valorile literaturii '

loan ADAM

tin stăruie asupra evoluției 
unor destine scriitoricești, 
unele aflate în faza debutu
lui, altele deplin constituite. 
Volumul „Ecce tempus" al 
lui Ion Brad oferă, bună
oară pentru semnatarul 
rubricii „un bun prilej de 
a arunca o privire asupra 
unui destin literar, așa cum 
el însuși se scrutează prin 
ani. și se alege". Vădind o 
cunoaștere din interior a 
fenomenului discutat, re
țin în mod deosebit aten
ția considerațiile pertinente 
asupra valorii artistice a 
unor discursuri lirice, ca și 
acelea de ordin mâi gene
ral, dar de stringentă ac
tualitate. privind autoexi
gență. rigoarea, ca și efortul

unei cit mai profunde des
chideri spre lumea încon
jurătoare — atribute in
dispensabile afirmării unei 
conștiințe artistice matu
re. Dintre comentariile poe
tului, aflat într-o promiță
toare ipostază critică prin 
„Atelierul” găzduit în
„Scînteia tineretului" carac
terizate de un dialog viu, 
colocvial cu cititorul și cu 
autorul, ne-a reținut cu 
deosebire atenția cel desti
nat unui poet prematur ră
pus. dar lansat într-un im
petuos „zbor spre toate 
cerurile deodată", împli
nind o remarcabilă persona
litate lirică — Nicolae 
Labiș.

Sînt în comentariile ru
bricii dovezi care îndrep
tățesc urmărirea ei în con
tinuare. cu interes, și cu 
dorința de a vedea-o susți
nută cu o mai strjetă perio
dicitate și mai sistematică 
în valorile propuse analizei.

Adr. ANGHELESCU

Numărul din noiembrie 
al „Amfiteatrului" se în
scrie printre cele mai izbu
tite, prin varietatea dome
niilor abordate, prin sem
năturile de prestigiu și, 
mai ales, prin acea nece
sară notă de coerență în di
versitate. Năzuința de a 
transforma publicația în- 
tr-un puternic instrument 
de „propagandă socială, 
culturală și estetică" se vă
dește pregnant în editori
alul „Literatura pe care o 
scriem", în care se face o 
expunere principială a cri
teriilor muncii redacționa
le. Tn articol se susține cu 
justețe că „munca de re
dacție implică firesc un e- 
fort de selecție", sporirea 
„exigenței estetice și socia
le". înlăturarea, printr-un 
„efort de luciditate", a con-

cesiilor făcute „spiritului 
facil, confortului artistic 
precar".

Majoritatea articolelor, 
a prozelor și poeziilor, sem
nate de nume reputate în 
viața noastră literară, cum 
sînt i Vladimir Streinu, A- 
drian Păunescu, Ana Blan- 
diana, se conformează prin
cipiilor editorialului. Sur
prinde însă faptul că „spo
rul de exigență și lucidi
tate" ocolește reportajul i- 
maginar „Duminica unui 
frenetic", semnat de Radu 
Timofte. Digitația aceasta 
reportericească face o 
concurență neloială rubri
cii de umor, adesea remar
cabilă, a „Amfiteatrului". 
Plecat într-o duminică cu 
bastonul prin București, 
R T. ne dezvăluie cu pre
cauții secretul bolii care-1

„Atelierul 
lui He faistos"

Replică optimistă 
unor bibliotecari

Fără a-și asuma preroga
tivele criticilor — apți ei 
înșiși, cum au dovedit-o 
în nu puține cazuri, de a 
se manifesta și pe tărîmul 
propriu-zis al creației 
tistice - 
talentați 
Doinaș, 
etc) de 
venirea 
menul
dovedește fructuoasă, utilă, 
atunci cînd ea e însoțită de 
competență și probitate pro-

ar- 
- preocuparea unor 
poeți (Ștefan Aug. 

Dan Laurențiu 
a comenta în de- 
sa curentă feno- 
literar actual se

fesională și animată de un 
spirit realmente construc
tiv, dornic a contribui, prin 
revelarea înnoirilor de 
substanță la dezvoltarea și 
definirea literaturii noas
tre. O asemenea generoa
să preocupare este mani
festă și in rubrica sugestiv 
denumită „Atelierul lui He- 
faistos" (publicată în Scîn- 
teia tineretului) în cadrul 
căreia, avînd de obicei ca 
obiect diferite apariții edi
toriale, poetul Ilie Constan-

Am vizitat recent cîteva 
din bibliotecile școlare și 
orășenești din mai multe 
centre ale țârii, urmărind 
relațiile dintre aceste in
stituții și cititori, în spe
cial elevi.

La biblioteca Liceului nr 
2 din Sighișoara, mărunte 
formalități scriptice au 
transformat acest lăcaș în- 
tr-o citadelă în care acce
sul e dificil. La Biblioteca 
municipală a orașului, din 
cei peste 1 000 de liceeni, 
veneau vreo 200, dar și ace-

ia nu puteau afla cărțile 
dorite din cauza lipsei ca
taloagelor, care face ca îm
prumutul să se realizeze 
după ochii și amintirile u- 
nei bibliotecare împovărate 
de sarcini administrative 
La Liceul nr. 1 din Mediaș, 
edițiile critice nu se îm
prumută elevilor, deoarece 
„copiii nu știu să umble 
cu astfel de cărți și le 
strică". „Copiilor" le erau 
însă rezervate niște cărțu
lii rufoase și pricăjite La 
Copșa Mică, biblioteca lice-

ului are program oficial de 
o jumătate de oră pe zi (!?) 
pentru 300 de liceeni și 
vreo 500 de școlari, iar bi
blioteca orașului, (frecven
tată de vreo 30—40 de e- 
levi), e așezată îptr-un 
local impropriu și departe 
de școală ; mai mult, activi
tatea îi este stînjenită 
repetatele plecări „pe te
ren" ale bibliotecarei, de 
„reparațiile" urgente care 
adesea se prelungesc.

Un exemplu menit să 
demonstreze că se pot găsi 
soluții pozitive ni-1 oferă 
biblioteca liceului „Gheor
ghe Șincai" din Sibiu. La 
acest vechi și reputat li
ceu sibian există o serie 
de acțiuni tradiționale me
nite să obișnuiască pe elevi 
cu tainele universului bi
bliotecii și cerințele studiu
lui organizat sistematic. 
Proaspeților liceeni din 
clasa a IX-a Ii se organi
zează o expoziție cu como
rile bibliotecii. O mare a- 
tenție acordă conducerea 
școlii acomodării elevilor 
cu mînuirea edițiilor criti
ce cu aparat științific, ini
țierii lor în tehnica adno
tărilor, a studiilor biblio
grafice, în care găsesc ob
servații pertinente asupra 
genezei operei Liceenilor 
li se dau ulterior ample in
dicații asupra mijloacelor 
de informare, li se explică 
înregistrarea zecimală, dîn- 
du-li-se totodată noțiuni u- 
tile de biblioteconomie. Ur
marea ? în luna octombrie, 
cele 20 de clase ale liceului 
au cumpărat cărți in va
loare de 26 000 de lei. Re
zultatele acestei prietenii 
între elevi și biblioteci sint 
grăitoare prin rezultatele 
la învățătură. Este și mo
tivul pentru care consem
năm aceste utile inițiative, 
sperînd că și in alte locuri 
exemplul sibian va ti ur
mat.

de

A. ION
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Cronica zileiPlenara Consiliului Central al Uniunii
intre A.R.L.U.S. și A.P.S.R. pe anul 1970

în zilele de 26 și 27 decembrie 
s-au desfășurat lucrările plenarei 
lărgite a Consiliului Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor din 
România.

Au participat, ca invitați, miniș
tri și adjuncți ai miniștrilor, repre
zentanți ai conducerilor unor or
gane centrale de stat și organizații 
de masă, președinți ai consiliilor 
județene ale sindicatelor și ai unor 
comitete ale sindicatelor din mari
le întreprinderi și combinate, zia
riști.

La lucrările plenarei a luat par
te tovarășul Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Tovarășul Florian Dănălache. pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., a prezentat Raportul pri
vind contribuția sindicatelor la 
realizarea planului pe anul 1969 și 
sarcinile ce le revin în înfăptui
rea măsurilor stabilite de plenara 
C.C. al P.C.R., pentru îndeplinirea 
planului pe anul 1970.

La dezbaterea problemelor în
scrise pe ordinea de zi au luat cu
vîntul tovarășii : Ion Udrea. 
lae Moraru, Gheorghe Borș, 
hail Gheorghe, Ion Cotoț. 
Nae, Ion Istrate, Constantin
can, Mihail Sontag, Nicolae Mano- 
lache, Constantin Eftimie, Aurelian 
Nistor, Gheorghe Petrescu, Ion 
Alexandru, Petre Furdui, Jenița 
Constantin, Vasile Cazan, 
Georgescu, Constantin 
Mihai Arcan, Alexandru
Gheorghe Miron, Ion Olaru.

De asemenea, în grupele de lu
cru pe județe, au participat la dis
cuții un număr de 65 de tovarăși.

Exprim ind adeziunea totală a sin- 
dicateloi din țara noastră față de 
hotărîrile recentei plenare a C.C. 
al P.C.R., Consiliu] Central al 
U.G.S.R. și-a insușit pe deplin o- 
biectivele planului 
1970, care prevede 
continuare a unui 
dezvoltare în toate

Nico-
Mi- 

Elena 
Viti-

Mircea
Drăgan, 

Grecu,

rie stat pe anul 
menținerea în 
ritm ridicat de 
ramurile econo-

miei naționale. Participanții la ple
nara Consiliului Central al U.G.S.R. 
au relevat însemnătatea deosebită 
ce o are pentru activitatea sindi
catelor cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, rostită la în
cheierea lucrărilor ședinței plena
re a C.C. al P.C.R., care, pe baza 
unei profunde analize a rezultate
lor obținute pînă acum, a stabilit 
cu claritate posibilitățile și rezer
vele existente pentru încheierea cu 
succes a actualului cincinal și asi
gurarea trecerii Ia înfăptuirea mă
rețului program elaborat de Con
gresul al X-lea al P.C.R. Aceasta 
corespunde pe deplin potențialu
lui material și uman de care dis
pune în prezent țara noastră, nă
zuințelor și • hotărîrii nestrămutate 
a oamenilor muncii de 
în viață însuflețitoarele 
laborate de partid.

Plenara a reafirmat 
tuturor organelor și organizațiilor 
sindicale de a-și aduce întreaga 
contribuție la îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de plan pe anul 
viitor.

Pe baza raportului prezentat, a 
dezbaterilor ce au avut Ioc și a 
propunerilor reieșite din discuții, 
plenara a adoptat o hotărîre. Ho
tărîrea prevede că în centrul în
tregii activități a Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., a comitetelor uniu
nilor sindicatelor pe ramuri, a con
siliilor județene, municipale, oră
șenești și comitetelor sindicatelor va 
sta mobilizarea tuturor oamenilor 
muncii pentru realizarea ritmică a 
planului de stat la toți indicatorii 
și la toate sortimentele, pentru ob
ținerea unei înalte eficiențe econo
mice. Un accent deosebit va fi 
pus pe dezvoltarea inițiativei și 
gindirii creatoare a oamenilor mun
cii, în scopul valorificării cît mai 
depline a rezervelor interne pen
tru creșterea productivității mun
cii și reducerea prețului de cost, 
a consumurilor specifice și chel
tuielilor materiale de producție,

a traduce 
sarcini e-

hotărîrea

pentru îmbunătățirea calității 
duselor destinate consumului 
tern și exportului. Realizarea 
tului program de investiții din anul 
1970 cere desfășurarea unei ample 
activități din partea organelor 
sindicale pentru mobilizarea con
structorilor la respectarea termene
lor de punere în funcțiune și a be
neficiarilor la atingerea, în timpul 
cel mai scurt, a parametrilor pro
iectați. Hotărîrea plenarei Consi
liului Central al U.G.S.R. atrage 
atenția sindicatelor asupra obiec
tivelor principale ale întrecerii so
cialiste în diferite ramuri și sec
toare. Centrul de greutate al acti
vității sindicale, se subliniază în 
hotărîre, trebuie să se afle 'în în
treprinderi, in contact nemijlocit 
cu realitatea, acolo unde se cer a 
fi soluționate direct și operativ 
problemele ridicate de viață.

Plenara a aprobat bugetul Con
siliului Central al U.G.S.R. pe anul 
1970 și activitatea consiliului în 
domeniul relațiilor internaționale 
pe anul 1969.

în încheierea lucrărilor plena
rei a luai cuvîntul tovarășul Ma- 
nea Mănescu, membru al Comite
tului Executiv, secretar al Comi
tetului Central al P.C.R.

Participanții la plenară au adop
tat cu puternic entuziasm 
soarea adresată Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
prin care exprimă deplina adeziu
ne a milioanelor de membri ai sin
dicatelor față de importantele mă
suri luate de recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. și hotărîrea fermă a 
sindicatelor de a nu precupeți nici 
un efort pentru înfăptuirea cu de
plin succes a sarcinilor trasate de 
partid, a planului de stat pe anul 
1970. treaptă hotărîtoare în progra
mul de înflorire multilaterală a 
patriei noastre socialiste (Telegra
ma se publică în pag. I).

pro- 
in- 

vas-

scri-

Ro-

(Agerpres)

în județul Hunedoara

de alimentație 

publică
cu personalitate

■ .4

La o masă bună, consumato
rul dorește și un vin corespun
zător. Restaurantele din Deva,•-'C? w
Hunedoara și Petroșani otera 
vinuri din cele mai renumite 
podgorii ale tării și vinuri ale 
casei din podqoriile județului. 
Principalul depozit.și furnizor 
al vinurilor de „Alba Iulia" și 
„Tirnave", precum și al altor 
cunoscute podgorii din tară 
este pivnița de vinuri a T.A.P.L. 
din municipiul Deva.

Intr-o ambianță plăcută, la 
restaurantul „TRANSILVANIA" 
veți fi servit cu vinuri dintre 
cele mai bune soiuri obținute 
în podgoria Valea Lungă și la 
I A.S. Petrești Aici specialități
le culinare ale casei constau 
în aperitiv ca în Transilvania, 
medalion cu ciuperci și smin
tind. Cu nimic mai prejos, res
taurantul „CRAMA DACILOR", 
din același oraș, servește pre
parate de bucătărie și vinuri 
tradiționale. Pitorescul acestei 
unități face mai plăcută at
mosfera în care „friptura hai
ducească", stropită cu un vin 
bun, este oferită pe talerul 
de lemn.

La „PERLA CETĂȚII" veți 
găsi aceeași atmosferă inti
mă. Localul stă la dispoziția 
consumatorilor și pentru săr
bători familiale, reuniuni. Pu
teți comanda după preferință 
meniul, ca și vinul.

O seară plăcută puteți pe
trece și la Hunedoara, la res
taurantul „CORVIN". unde sînt 
bucătari cu renume, vinuri 
bune, orchestră.

Dacă doriți să fiți servit ra
pid, la orice oră din zi, intrați 
la bufetul „EXPRES" sau la 
restaurantul „MUREȘUL" cu 
autoservire din Deva

BUCATARIA DE BLOC din 
str. Lenin, din Deva, precum și 
restaurantele „CARPAȚI", „MI
NERUL" din Petroșani și 
„CORVIN" din Hunedoara ofe
ră meniuri-pensiune servite în 
local sau pentru acasă

La cerere. restaurantele 
„TRANSILVANIA", „PERLA CE
TĂȚII" din Deva, „CINA" și 
„PARlNGUL" din Petroșani 
„METALUL" „CORVIN" și 
„GAMBRINUS" din Hunedoara, 
„PERLA CRIȘULUI" din Brad 
organizează mese festive pen
tru nunti, aniversări.

1970

Daîorită suplimentării tirajului,

îl mai puteți găsi la chioșcuri

(Urmare din pag. I)

pentru țara ta Și cu asta 
am spus tot.'

— Care socotiți că este 
rădăcina, „causa ca.isa- 
rum" a atașamentului or
ganic al poporului față de 
partidul comunist ?

— E un lucru la care am 
meditat. Cred că se înlim- 
pla așa pentru că partidul 
s-a identificat cu poporul, 
pentru ca a ciștigat încre
derea lui, pentru ca în po
litica lui toate categoriile 
sociale de la noi își regă
sesc exprimate năzuințele, 
idealurile t?i - bineînțe
les — interesele practice.

— In ce relații sînteți cu 
studenții dv. ?

— Nici prin vîrstă, nici 
prin temperament n-aș pu
tea fi altfel decit prietenul 
lor. Ne înțelegem toarte 
bine. De fapt... cum să-ți 
spun, consideră-mă, dacă 
vrei, student Cu o preciza
re : pină la examene. A- 
tunci gata I Sînt foarte e- 
xigenl . cred că pot fi, 
pentru că. înainte de toa
te, sînt exigent cu mine în
sumi Eu muncesc 
mult și îi stimez pe 
în primul rînd in 
in care ei muncesc, 
denții mei, la fel

Sînt băieți excepționali 
Ei nu aduc - mă refer la 
majoritatea, la cei sub 21 
de ani - nu aduc aminti
rea unor privațiuni din co
pilărie : sînt dinamici, des
chiși, exuberanți, munci
tori : 
al anilor
- Vă 

Gheorghe

— A. pentru ziar. Atunci 
cu băieții.

— Care băieți ?
— Vițeii pe care îi îngri

jesc.
(Se așează între doi tău- 

rași care privesc spre o- 
b ectic de pană toata viața 
s-ar fi ocupat doar cu po- 
zatul pentru fotoreporteri. 
Clic I)
- Citi ani ai. 

Gheorghe ?
— 18 împliniți în februa

rie.
— Asta înseamnă că la

Ioana

luarte 
oameni 
măsura 
Pe stu-

exuberanți,
sînt produsul direct 

Republicii 
mulțumesc. Ion 
I

IOANA GHEORGHE 
ȚĂRANCA

- îmi dai voie să-ți fac 
o fotografie ?

- Pentru ce ? Ca amin
tire ?

- Dacă vrei... Pentru 
ziar

Sîmbătă după-amiază s-a înapoiat 
de la Moscova ministrul industriei 
metalurgice, N’eculai Agachi, care a 
făcut o vizită în Uniunea Sovietică

Pe aeioportul Băneasa, ministrul 
român a fost salutat de membri ai 
conducerii Ministerului 
Metalurgice, precum și de 
tanți ai Ambasadei Uniunii 
la București.

*
Delegația Ministerului _____.....

Naționale din Cuba, condusă de Ruiz 
Aristides, reprezentant al ministrului 
educației naționale, care vizitează 
România la invitația Ministerului în- 
vățămîntului, a fost primită sîmbă
tă la amiază de prof. univ. Miron 
Constantinescu, ministrul invățămin- 
tului.

La întrevedere a asistat Jesus 
Barreiro Gonzalez, ambasadorul Cu
bei la București.

★
Sîmbătă au început 

rile sesiunii științifice 
Institutul de istorie

sofia plenara
Industriei 
reprezen- 
Sovietice

Educației

Ia Iași lucră- 
organizate de 
și arheologie 

„A D. Xenopol" al filialei locale a 
Academiei, cu tema „Noi descoperiri 
arheologice din perioada formării no- 
porului român". Participă academi
cieni, cadre didactice universitare, 
cercetători științifici, muzeografi și 
alți specialiști din București, Cluj, 
Iași, Craiova, Ploiești, Galați, Sibiu. 
Oradea, Piatra Neamț, Birlad. Roman 
și Sf. Gheorghe.

Sîmbătă, 27 decembrie, a fost 
semnat la București Planul de co
laborare pe anul 1970 dintre Aso
ciația română pentru legături de 
prietenie cu Uniunea Sovietică 
(ARLUS), Uniunea asociațiilor so
vietice de prietenie și 
culturale cu alte 
ciația de prietenie 
(A.P.S.R.).

Planul prevede 
numeroase și variate acțiuni, me
nite să contribuie la popularizarea 
reciprocă a succeselor obținute de 
oamenii muncii din cele două țări 
în construcția socialismului și co
munismului, la dezvoltarea și în
tărirea prieteniei, a colaborării 
frățești dintre popoarele român și 
sovietic.

Vor fi organizate simpozioane, 
seri literare, conferințe, gale de 
filme, seri ale prieteniei, expoziții 
și alte manifestări, pentru marca
rea unor date memorabile din is
toria și cultura celor două țări. 
Sînt prevăzute, de asemenea, 
schimburi de delegații, grupuri de 
turiști și materiale de populari
zare pe linia celor două asociații 
de prietenie.

legături 
țări și Aso- 

sovieto-română 
I

organizarea a

Un loc central în cadrul activi
tății celor două asociații îl vor 
ocupa manifestările consacrate 
centenarului nașterii Iui V.I. Lenin.

Planul a fost semnat de Mihail 
Roșianu, președintele Consiliului 
Genera] ARLUS. iar din partea so
vietică de G. 
vicepreședinte 
trale a APSR.

La semnare
demicienii Ilie Murgulescu 
Iorgu Iordan, vicepreședinți 
Consiliului General ARLUS, 
tru Burlacu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Ion Morari;, 
vicepreședinte al C.S.C.A.. și Octav 
Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., membri în Biroul Con
siliului General ARLUS, activiști 
ai asociației, oameni de artă și 
cultură.

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

După semnare, Mihail Roșianu 
și G.G. Sotnikov au rostit scurte 
cuvîntări.

Consiliului Național

(Agerpres) ★ ★

G. Sotnikov, prim
al conducerii cen-

au luat parte aca- 
Ilie și

ai
Pe-

(Agerpres)

vremea

Timpul probabil pentru zilele de 29, 
30 și 31 decembrie In țară : Vremea 
se menține în general umedă, cu ce
rul variabil, mai mult acoperit. Nin
sori slabe locale. Vînt potrivit, pre- 
dominînd din sectorul nord-estic. Tem
peratura în scădere ușoară. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 15 și mi
nus 5 grade, iar maximele între mi
nus 10 și zero grade. Ceată locală. Tn 
București : Vremea se menține în ge
neral umedă, cu cerul variabil, mai 
mult acoperit. Ninsoare slabă. Vînt 
potrivit predominînd din sectorul 
nord-estic. Temperatura în scădere u- 
șoară.

Sîmbătă seara a părăsit Capi
tala. îndreptîndu-se spre patrie, 
delegația Asociației de prietenie 
sovieto-română, condusă de G. G. 
Sotnikov, adjunct al ministrului 
industriei construcției de mașini 
grele, energetice și de transport al 
U.R.S.S., prim-vicepreședinte al 
asociației- care ne-a vizitat țara în 

■ vederea semnării planului de cola
borare dintre ARLUS și APSR

pe anul 1970. La plecare, pe pero
nul Gării de Nord, erau prezenți 
Mihail Roșianu, președintele Con
siliului General ARLUS, alți 
membri ai conducerii asociației, 
activiști ARLUS.

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

(Agerpres)

VIZITA DELEGAȚIEI DE ZIARIȘTI VIETNAMEZI

Cu ocazia revelionului

Trageri speciale
la LOTO

si PRONOEXPRES»
Administrația de Stat Loto- 

Pronospoit organizează în ziua 
de 1 ianuarie 1970 concursul 
Pronoexpres al revelionului, 
iar în ziua de 2 ianuarie 1970 
tragerea Loto a revelionului, 
care atribuie participanților 
premii în autoturisme, excursii 
și bani.

Participind la tragerile Loto 
și Pronoexpres ale Revelionu
lui 1970 puteți cîștlga în nu
măr NELIMITAT : excursii în 
Japonia (Expo ‘70), Mexic (cu 
prilejul Campionatului mon
dial de fotbal 1970), Italia, tu
rul Bulgariei, turul Austriei, 
Belgrad-Budapesta, Sofia și 
autoturisme : Dacia 1 300, Da
cia 1 100, Moskvici 408 cu 4 
faruri și radio, Skoda 1 000 
MB, Trabant 601 și numeroase 
premii în bani. Amănunte la 
agențiile Loto-Pronosport.

ULTIMA zi pentru procura
rea biletelor, miercuri 31 de
cembrie 1969.

sa-

ce?
,de ce“? 

ce te-ai înscris în

sînt averea noastră, a 
tului

— Ești utecistă?
— Da, de doi ani.
- De
- Ce
- De

U.T.C.?
— Dar cum să nu mă 

înscriu? Eu nu sînt tî- 
nără?

— Nu înțelegi. Ce moti
ve te-au îndemnat să te 
înscrii in U.T.C.?

— Ce motive? Nu înțe
leg Eu nu iubesc partidul?

al Frontului Patriei
SOFIA 27 — Corespondentul Ager

pres, Gh. leva, transmite i La Sofia 
a avut loc plenara Consiliului Națio
nal al Frontului Patriei din R.P Bul
garia, la care au participat conducă
tori de partid și de stat în frunte cu 
Todor Jivkov. prim-secretar al C.C. 
a! P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri.

Todor Jivkov a prezentat cu acest 
prilej o amplă expunere asupra ac
tivității guvernului R.P. Bulgaria și 
a sarcinilor sale de viitor. El a sub
liniat succesele obținute de poporul 
bulgar în cursul anului 1969 și a vor
bit pe larg despre tendințele actuale 
în dezvoltarea economică a Bulgariei.

Participanții la plenară au adop
tat o declarație în care sprijină pro
punerea țărilor participante la Tra
tatul de la Varșovia pentru convoca
rea conferinței europene de secu
ritate și colaborare, în 1970.

In Vederea alegerilor

prezidențiale din Chile

Convorbiri pentru 
desemnarea

candidatului unic 
ai stingii• •

Delegația de ziariști vietnamezi 
de Ia Agenția Vietnameză de Pre
să — V.N.A., condusă de Tran 
Thanb Xuan, director general ad
junct al V.N.A., care, la invitația 
Agenției Române de Presă — 
„Agerpres", se află în țara noastră 
într-un schimb de experiență, a 
vizitat, în aceste zile, mari între
prinderi industriale, instituții de 
cultură și noi cartiere de locuințe 
din București, Ploiești, Brăila și 
Galați.. Ziariștii vietnamezi au 
fost, de asemenea, oaspeți ai coo
peratorilor din C.A.P. „Ho Și

Min" din comuna Dor Mărunt, ju
dețul Ialomița.

Ziariștii vietnamezi au 
vorbiri la Ministerul 
Externe, Comitetul 
P.C.R. Galați, Uniunea 
lor. Agenția Română de Presă — 
„Agerpres" și s-au întîlnit cu co
mentatori de politică externă care 
lucrează în redacțiile ziarelor cen
trale și la Radioteleviziune.

Sîmbătă Ia amiază, delegația de 
ziariști vietnamezi a fost primită 
de tovarășul Bujor Sion, șeful sec
ției presă și edituri a C.C. al 
P.C.R.

avut con- 
Afacerilor 
județean 
Ziariști-

Deschiderea Casei de cultură
„Petdfi Sandor" din Capitală

Sîmbătă seara a avut loc festivi
tatea deschiderii Casei de cultură 
„Petofi Sandor" din Capitală.

Au luat parte Ion Moraru, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Alexandru 
Kopandi, secretarul Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate ma
ghiară din România, reprezentanți 
ai Comitetului Executiv al Consiliu
lui popular al municipiului Bucu
rești, academicieni și alți oameni de 
cultură și artă, ziariști, un numeros 
public. i

După cuvîntul de deschidere rostit 
de prof. dr. Virgil Brădățeanu, pre
ședintele Comitetului pentru cul
tură și artă al municipiului Bucu- 

’rești. au rostit scurte cuvîntări prof. 
Ion Borca. vicepreședinte al Comi
tetului Executiv al Consiliului popu
lar municipal București, și Mateko- 
vics Janos, directorul Casei de cul
tură, care au subliniat importanța 
acestui edificiu în viața culturală a 
Capitalei.

Poeții Tiberiu Utan. Kanyadi San
dor și Majtenyi Erik și scriitorul 
Beke Gyorgy au citit din creațiile 
lor Actrița clujeană Balogh Eva a 
recitat poezii de Tudor Arghezi ți 
Petdfi Sandor.

în încheiere a tost prezentat un 
program artistic. (Agerpres)

SANTIAGO DE CHILE 27 (A- 
gerpres). — Comitetul coordonator al 
Unității populare a inițiat convorbiri 
bilaterale între partidele și mișcările 
care fac parte din această coaliție e- 
lectorală, în vederea desemnării unui 
candidat unic al forțelor de stînga 
chiliene la alegerile prezidențiale din 
anul 1970. Liderii comitetului coor
donator afirmă că numirea candida
tului se va face înainte de sfîrșitul 
anului și că, în cazul cînd nu va e- 
xista un acord asupra alegerii unuia 
din cei cinci desemnați pentru a can
dida ca reprezentant unic, se va de
semna un al șaselea care ar urma 
să întrunească adeziunea tuturor par
tidelor și mișcărilor din coaliție.

Cei cinci candidați desemnați sînt : 
Pablo Neruda (din partea Partidului 
comunist), Salvador Allende (Parti
dul socialist), Alberto Baltra (radical), 
Jacques Chonchol (Mișcarea de ac
țiune populară unitară) și Rafael Ta- 
rud (Mișcarea de acțiune populară in
dependentă).

Comitetul coordonator al Unității 
populare a adoptat un document în 
care sînt expuse principalele puncte 
ale programului electoral al acestei 
coaliții. In program se face apel că
tre întreaga populație de a se pro
nunța pentru instaurarea unui guvern 
capabil să înfăptuiască schimbările 
profunde pe care le cere de urgență

(Urmare din pag. I)

— Păi am cumpărat mo 
bilă, că ai mei și-au făcut 
casă nouă anul trecui.

— Stai. frate! Cîștigi 
va să zică ?

- A. ua așa da, dar 
nu-mi rămîne destul pen
tru rochii (și rurala Evă 
ne privește cu candoare)

— La revedere. Iți mul
țumesc pentru interviu.

Plecăm Fuge după noi1
— Și-mi apare fotogra 

fia în ziar? In care? Dar 
să iasă frumos...

Ah. Eval

Intern cu smMicul

vo-alegerile din martie ai 
tat ?

— Sigur.
— Cu ce te ocupi ?
— Sînt îngrijitoare 

la ferma de taurine
(Un băiețaș care stătuse 

pînă atunci lingă ea. 
vindu-ne tăcut strigă 
sel ..Ea e marna vițeilor “ 
și fuge Ioana Gheorghe se 
pregătea să-l ia de urechi 
..Frate-meii <" n< spune 
în chip de scuză Rldem)

— De ce-ți spune așa ?
- A brigadierul zoo

tehnic s-a ridicat astă iar
nă în adunarea generală 
a cooperativei si m-a lău
dat La un moment dat a 
zis că eu sînt pentru viței 
grijulie ca o mamă Atunci 
oamenii au început să rîdă 
Si de atunci cînd vrea 
neva să mă nerăieasră 
spune așa

— Ti 'numești bine7
— Cum să nu ? S-ar 

tea să nu-i ingriiesi7

aici.

pri- 
ve-

ei- 
îmi

pu- 
Ki

ION GHEORGHE 
POETUL

clase 
în sat ?

unde? Avem 
nouă, frumoasă 

Am terminat 
Acum sînt o- 

clase,

Cum să nu mă înscriu tn 
U T.C ? Nu sînt tinără ?

Nu înțelege Eu. care 
am dublul anilor el, mă 
bucui pentru asta

— Ce școală ai făcut?
— Opt
— Aici
— Dar 

școală
Aici sigur 
de doi ani 
bligatorii zece clase, nu 
Opt E păcat să rămîn așa 
O să fac la „fără frecven
ță* a noua și a zecea

— Dacă nu te
— Si chiar dacă 

rit
— Spnne-mi.

Gheorghe ești mulțumită 
în cooperativă?

De ce sa nu fiu? Mă 
înțeleg bine cu cei mai 
in vîrstă mă învață, mi-a- 
rată

- Cîștigi trine?
— Nu prea
— De ce?

măriți... 
mă mă

toana

— Scrie; nu există poeți, 
există puncte nodale, de 
concentrare, centre de cris
talizare a conștiinței unei 
națiuni, a unei clase. Sînt 
fericit că mă cheamă Ion 
Gheorghe; eu nu pot uita 
nici o clipă cine sînt. așa 
după cum nu-mi pot >ita 
numele : un organism. Un 
organism prin care vor- 
beșt»- istm ia unui popor, 
cea recentă 
tată

Istoria 
membru al 
munist si această apartenen
ță este sensul vieții mele 
Ce ar fi fost țara asta fără 
comuniști? Și ce este ea 
cu comuniștii? Doar atît 
doar schițez un răspuns a- 
cestor două întrebări și 
înțeleg foarte bine sensul

care
i unui 
și cea tndepăr-

recentă sînt 
partidului co-

acestui sfert ae veac, cu 
puțin mai scurt decît viața 
mea. Iți spun asta, fiindcă 
știu .că ți-a plăcut o poezie 
a mea din adolescență, 
„Dialog dintre Ion Gheor
ghe care este și cel care 
ar fi fost".

Pentru noi, pentru gene
rația tînăra, a fi comu
nist înseamnă suprema o- 
noare. Asta înseamnă a 
milita Nu cred in arta 
fără tendință, nu cred în 
autonomia esteticului, 
poți fi autonom față 
line însuți. Cred cu tărie 
în arta angajată, majoră, 
credincioasă poporului, nă
zuințelor lui. Poetul este 
și un punct de contact, un 
fierbinte punct de contact 
între trecut și prezent, în
tre prezent și viitor Asta 
înseamnă a te identifica 
pînă la ultima picătura de 
singe cu istoria poporului 
tău, cu idealurile lui.

Pentru noi, pentru scrii
torii tineri, sînt importan
te cîleva lucruri: conștiin
ța apartenenței — aș zice 
eu - la pupurul nostru, 
la partidul nostru. Apoi, 
ceea ce Ungaretti a numit 
„sentimentul timpului". Nu 
știu dacă iau expresia 
aceeași 
să spun 
simțim, 
ternic, 
simțim 
tom ce
Avem 
lui

Scriu 
fac datoria de fiu țața de 
părinții mei

*
Patru Ion Gheorghe Pa

tru tineri români purtind 
acest nume 
stat de vorbă 
mitoi comun 
nu asta are importanță 
puteau numi oricum

Patru Ion Gheorghe ?.. 
Patru milioane de fapt, 
sau. simbolic vorbind, citi 
locuitori are Republica 
noastră.

Nu 
de

în 
accepție: eu vreau 

i câ noi, tinerii, re- 
poate cel mat pu- 
spiritul epocii, că 
acut fiecare a- 
se mișcă in lume, 

sentimentul timpu-

cu conștiința că îmi

cu i-are
Au un 

numele

am 
nu- 
I )ar 
: se

I

urma alegerilor din 1966, liberal-a- 
grarienilor nu le-a mai rămas acum 
decît o marjă de 4 locuri, în timp ce 
partidul laburist a obținut 17 noi 
mandate și mai bine de jumătate din 
numărul voturilor exprimate.

O diferență asemănătoare de nu
mai șase locuri s-a înregistrat și în 
Noua Zeelandă Intre partidul națio
nal de guvernămînt și partidul labu
rist, acesta din urmă beneficiind, ca 
și omonimul său din Australia, de 
vini prielnic.

Dacă dinamizarea campaniilor elec
torale din cele două țări poate fi 
explicată prin creșterea interesului 
manifestat de populație față de pro
blemele aflate in centrul discuțiilor, 
în schimb reculul înregistrat în ale
geri de partidele de guvernămînt se 
datorează, după părerea observato
rilor politici, modului de abordare, 
cu totul nerealist, a acestor proble
me. și îndeosebi a celei legate de re
tragerea trupelor australiene și neo
zeelandeze din Vietnamul de sud, 
care domină la ora actuală viața po
litică din Australia și Noua Zeelan
dă Interesant in această privință 
este cazul Australiei După ce, în re
petate rînduri de la venirea sa la 
putere, premierul John Gorton a lan
sat diferite baloane de încercare, în 
legătură cu o posibilă retragere a ce
lor 8 000 de soldați australieni aflați 
în Vietnam, el u revenit ulterior pe 
vechile poziții, declarînd clar, cu pri
lejul discurs:.lui inaugural al campa
niei electorale, câ țara sa „nu-și va 
retrage trupele din Vietnam". Ve
nind cu mai multă promptitudine în 
intimpinarea cercurilor largi ale opi
niei publice, care doresc să-i vadă 
pe „băieți readuși acasă", laburiștii, 
in frunte cu liderul lor. Gough 
Whitlam. s-au pronunțat, dimpotrivă, 
pentru retragerea rapidă a contin
gentului australian din Vietnamul de 
sud. pentru orientarea politicii 
externe spre interesele reale ale 
țării Așa cum recunoștea publi
cația engleză Foreign Report", 
prestigiul guvernului australian a a- 
vut de suferit în urma alegerilor 
tocmai datorită politicii externe 
Aceasta s-a văzut de altfel r.u numai 
fn ascensiunea deosebită a laburiș
tilor. ci și într-un fapt semnificativ 
ca acela că însuși ministrul de ex
terne. Gordon Freeth. si-a pierdut 
mandatul de deputat

Tn ce privește succesul partidului 
laburist din Noua Zeelandă el se da
torează de asemenea 
sură faptului că spre deosebire de 
partidul național a 
principalele puncte ale platformei e- 
lectorale promisiunea de a retrage 
imediat trupele neo-zeelaritleze care 
participă la războiul din Vietnam

Cu toate că nu au răsturnat total
mente configurația politică din cele

în mare mă-

înscris între

două țări, alegerile parlamentare au 
evidențiat, atît la Canberra cît și la 
Wellington, impopularitatea pozițiilor 
guvernamentale și au produs un 
seism de intensitate, de natură a ge
nera — după opinia observatorilor 
politici — reevaluări substanțiale. 
„Datorită configurației foarte diferite 
a noii Camere, politica Canberrei — 
a scris ziarul „Le Monde" — nu va 
mai putea fi in întregime cca din 
cursul ultimilor opt ani". Prin nu
meroasele demonstrații de protest 
care au punctat efervescentele cam
panii electorale, populația din am
bele țări a arătat, de altfel, clar că 
nu este dispusă să crediteze prelun
girea unei politici care o silește să-și 
neglijeze propriile interese, să pună 
„tunurile înaintea untului"

Pornind, se pare, tocmai de la a- 
ceastă nouă stare de spirit a opiniei 
publice, guvernele celor două țări au 
făcut cunoscute deciziile amintite. 
Chiar de la anunțare, hotărîrea, în 
special a Canberrei, a produs iritare 
la Washington, unde purtătorul de 
cuvînt al Departamentului de Stat 

- și-a exprimat speranța că Australia 
nu va proceda prea repede la retra
gerea trupelor sale din Vietnamul de 
sud. Desigur, rămîne de văzut în ce 
măsură reacția influentului aliat de 
peste ocean va putea influența de
cizia luată la Canberra.

Noile tendințe manifestate în Aus
tralia și Noua Zeelandă, ca și. în 
alte țări din această zonă, cum ar fi 
Filipinele — care, după cum se știe, 
au hotărît să-și retragă toate unită
țile din Vietnamul de sud — și chiar 
Tailanda. unde știri de ultimă oră 
au anunțat că a fost luată în studiu 
problema reducerii efectivelor tai- 
iandeze din această țară, par de altfel 
a constitui unu) din motivele turneu
lui surpriză oe care vicepreședintele 
Statelor Unite, Spiro Agnew, il între
prinde în aceste zile în această parte 
a lumii Alarmate, S.U.A ar dori, 
după cum apreciază observatorii, să 
blocheze tendințele de dezangajare 
înainte ca acestea să capete pro
porții.

Deși salutate în principiu, deciziile 
luate la Canberra și Wellington au 
fost apreciate în rîndul opiniei pu
blice din Australia și Noua Zeelan
dă drept o jumătate de măsură. Așa 
se explică și puternicele demonstrații 
de la Sidney în sprijinul unei hotă- 
riri care să meargă pînă la capăt in 
această privință. Ele constituie re
flectarea unor cerințe majore ale 
opiniei publice din aceste state, și a- 
nurne că numai retragerea totală și 
definitivă a tuturor trupelor din Viet
namul de sud. numai reorientarea 
întregii politici externe pe o cale 
proprie independentă, corespund in
tereselor vitale ale celor două po
poare, intereselor păcii în această 
zonă a lumii.



Alegerile 
parlamentare 

din japonia 
PRIMELE REZULTATE 

PARȚIALE
TOKIO 27 — Corespondentul Ager

pres, Florea Țuiu, transmite : In Ja
ponia au avut loc sîmbătă alegeri 
generale pentru reînnoirea celor 486 
de mandate ale Camerei Reprezen
tanților (Camera inferioară a Dietei), 
dizolvată de guvern la 2 decembrie, 
după sesiunea extraordinară a par
lamentului. Alegerile au fost prece
date de o campanie electorală rela
tiv scurtă ; deschisă oficial la 7 de
cembrie, ea a durat numai 20 de 
zile. Practic, însă, diversele partide 
japoneze care au participat la ale
geri au inițiat campania electorală 
cu mai multe luni înainte, avînd su
ficient timp să-și expună în fața ale
gătorilor programele politice. Dez
baterile din cadrul campaniei au fost 
axate pe probleme majore ce fră- 
mîntă în momentul de față opinia 
publică din Japonia i poziția față de 
tratatul de securitate japono-ame- 
rican, retrocedarea către Japonia a 

Insulei Okinawa, politica guvernului 
în domeniul prețurilor și impozitelor 
etc.

Rezultatele parțiale indică un avans 
important al partidului de guvernă- 
mînt liberal-democrat. După despuie
rea urnelor’ în 296 din cele 486 de 
circumscripții electorale, partidul 
premierului Eisaku Sato a obținut, 
potrivit agenției Kyodo, 213 mandate, 
apropiindu-se deci de cifra de 244 
mandate care îi este necesară pentru 
a se menține la putere. Celelalte 
partide au realizat pînă în prezent 
următoarele rezultate : partidul so
cialist, principalul partid de opoziție,
— 60 de mandate ; partidul Komeito
— 15 ; partidul socialist democratic — 
opt; partidul comunist.— trei. Un 
număr de zece locuri în Camera in
ferioară a parlamentului au fost ob
ținute pînă în prezent de candidații 
independenți. Potrivit previziunilor 
Companiei naționale japoneze de 
radiodifuziune, partidul liberal-de
mocrat va obține în cel? din urmă 
aproximativ 279 mandate, cu două 
mai mult față de alegerile din 1967.

; CARGOBOTUL ! 
i „BADGER STATE11; 
; A SĂRIT ÎN AER i

Ă j La bordul navei se aflau v 
î 8900 rachete și bombe j 
j pentru Vietnamul de sud î

HONOLULU 27 (Agerpres). — 1
Cargobotul american „Badger 

i State", care transporta o mare ) 
' cantitate de muniții spre Viet- i 
ț namul de sud, a sărit în aer vi- < 
l neri, în timp ce se afla în largul ' 
.’ Insulelor Midway, din Oceanul \ 
' Pacific, după ce fusese abando- i 
ț nat de echipajul său. Nava, care ’ 
1 avea o lungime de 140 metri, se ) 
l îndrepta spre portul Da Nang, i 
< cu 8 900 rachete și bombe, dintre 
' care unele aveau o greutate de 1

900 kg. Dintre cei 38 de membri 
i ai echipajului, 14 au luat loc în i 

bărci de salvare, iar ceilalți 24 ’ 
) s-au aruncat în apele oceanului, ț 
(j dar toți au putut fi salvați. i 
. Ministrul marinei S.U.A. a a- . 
' nunțat că deocamdată nu se cu- ' 
) nosc cauzele exploziilor și incen- 

diului izbucnit la bordul navei

Anglia. Ppste 2 000 de persoane au manifestat pe principalele străzi ale orașului Cardiff împotriva politicii 
de apartheid, promovată de guvernul R.S.A.

DEZBATEREA PROBLEMELOR 
ECONOMICE 

la Congresul al 73-lea al Partidului 
Congresul Național Indian

BOMBAY 27 (Agerpres). — Con
gresul al 73-lea al Partidului Con
gresul Național Indian, ale cărui lu
crări se desfășoară la Bombay, a a- 
probat rezoluția consacrată proble
melor economice. în intervențiile lor, 
delegații au cerut să se fixeze data 
îndeplinirii celor mai importante sar
cini economice înscrise în rezoluție, 
cum ar fi anularea pensiilor și a- 
bolirea privilegiilor acordate foștilor 
prinți și maharajahi, naționalizarea 
sistemului de asigurări, instituirea u- 
nor limite asupra proprietății fun
ciare, asigurarea rolului predominant 
al statului în comerțul exterior și 
instituirea progresivă a monopolului 
de stat asupra comerțului cu ce
reale.

în fața delegaților a luat cuvîn- 
tul premierul Indira Gandhi, care, 
referindu-se la problemele economi
ce ce stau în fața Indiei, a subli
niat necesitatea ca o parte a chel
tuielilor legate de înfăptuirea trans
formărilor social-economice să fie 
suportate de acele pături ale socie
tății care se bucură în prezent de 
privilegii considerabile. Actualul

Ministrul industriei 
metalurgice al 

României in U.R.S.S.
MOSCOVA 37 — Corespondentul 

Agerpres, L. Duță, transmite i Minis
trul industriei metalurgice al Româ
niei, Neculai Agachi, a,făcut o vizi
tă în Uniunea Sovietică, între 22 și 
27 decembrie. El a avut convorbiri 
cu I. P. Kazaneț, ministrul industriei 
siderurgice al Uniunii Sovietice, și a 
vizitat combinatul metalurgic din Li- 
pețk.

Totodată, N. Agachi a avut între
vederi cu V. F. Jigalin, ministrul in
dustriei constructoare de mașini gre
le, energetice și de transport, cu 
N. S. Patolicev, ministrul comerțu
lui exterior, și M. N. Suloev, vice
președinte al Comitetului de stat, 
pentru relațiile economice externe.

în cursul convorbirilor au fost dis
cutate probleme privind colaborarea 
economică între cele două țări în 
domeniul industriei metalurgice. 

congres al partidului are drept scop 
să ajute societății să pășească pe ca
lea progresului. Premierul indian a 
subliniat că această cale este plină 
de obstacole și că înlăturarea aces
tora se poate face cu concursul în
tregului popor indian.

Agenția Press Trust of India re
latează că, în timpul discuțiilor care 
au avut loc în comisia pentru pro
bleme politice, vorbitorii au subli
niat în unanimitate că Partidul Con
gresul Național trebuie să respingă 
orice alianță cu forțele conservatoare 
și ale reacțiunii.

ORIENTUL APROPIAT
® ÎNCHEIEREA REUNIUNII TRIPARTITE DE LA TRIPOLI 
® POZIȚIA FORURILOR DE CONDUCERE DIN ALGERIA
TRIPOLI 27- (Agerpres): — Reuhiu-; 

nea tripartită la nivel înalt la care 
au participat șefii de stat ai" R.A.U., 
Libiei și Sudanului, s-a încheiat sîm
bătă. Președintele R.A.U., Gamal 
Abdel Nasser, Moamer El Ge- 
dafi, președintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției din Libia, 
și Gaafar El Numeiry, președintele 
Consiliului Comandamentului Revo
luției Sudaneze, anunță agențiile de 
presă, citind: surse informate din ca
pitala libiană, au procedat la un 
schimb de păreri în scopul realizării 
unei mai strînse colaborări între cele 
trei țări în domeniile economic, po
litic, cultural și militar. Agenția 
Associated Press informează, citind 
surse oficiale din Tripoli, că șefii ce
lor trei state au hotărît crearea unei 
alianțe tripartite cu caracter politic, 
militar și economic.

ALGER 27 (Agerpres). — La Alger 
a avut loc o ședință a Consiliului 
Revoluției și a guvernului algerian, 
în cadrul căreia Houari Boumediene 
a vorbit despre lucrările celei de-a 
5-a conferințe arabe la nivel înalt, 
desfășurată la Rabat. într-un comuni
cat dat publicității la încheierea șe
dinței se relevă că Algeria a hotărît 
să-și îndeplinească și pe viitor anga
jamentele asumate în legătură cu a- 
cordarea de ajutor victimelor con
flictului militar arabo-israelian di» 

j iran TRAFICANȚI ! 
j DI STUPEFIANTE ! 
j CONDAMNAȚIEAMOARTE i

TEHERAN 27 (Agerpres). — T 
l La tribunalul militar din orașul 4 
’ . iranian Tabriz a fost pronunțată J 
\ sentința în procesul intentat ț 
i unui grup de traficanți de o- l 
' pium. Trei dintre aceștia au >
l fost condamnați la moarte, iar 1 
ț alți opt Ia închisoare pe termen j 
i de 15 ani. 1
) Un proces similar a avut loc l 
i la tribunalul militar din capitala .’ 

iraniană — Teheran, unde șeful ț 
ț unei alte bande de traficanți de i 
i stupefiante a fost condamnat la ’ 
' moarte. în urma anchetei judi- l 
ț ciare s-a constatat că acuzatul J 

practica traficul de droguri prin ț 
ț intermediul unor femei și copii, ț

1967. în comunicat se menționează, 
de asemenea, că mișcarea palesti
niană de rezistență se va bucura în
totdeauna de sprijinul necondiționat 
și de solidaritatea Algeriei.

TEL AV1V 27 (Agerpres). — O u- 
nitate de comando,, israeliană a e- 
fectuat un raid asupra unor poziții 
egiptene situate în zona Ras Gha- 
rib, la aproximativ 200 km sud de 
extremitatea nordică a Canalului de 
Suez — a anunțat un purtător de cu- 
vînt israelian. Acțiunea s-a soldat cu 
capturarea a patru militari egipteni 
și uciderea altora, a precizat pur
tătorul de cuvînt. Un soldat israe
lian- a fost ușor rănit. Unitatea de 
comando a fost susținută în cursul 
raidului de aviație.

CAIRO 27 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt militar egiptean, ci
tat de agenția M.E.N., a confirmat 
sîmbătă raidul efectuat de o unita
te de comando israeliană împotriva 
unui post de radar situat în secto
rul Ras Gharib. Se menționează că 
militarii egipteni însărcinați cu paza 
postului au obligat pe israelieni să 
se retragă, cauzîndu-le pierderi gre
le, De partea egipteană, a precizat 
purtătorul de cuvînt, pierderile s-au 
cifrat la un mort și opt răniți. Pa
tru militari egipteni au fost,, de a- 
semenea, declarați dispăruți.

peru PE CALEA 
Înfăptuirii 

REFORMEI AGRARE
• Pentru anul 1970 se 
prevede exproprierea a 

1 470 000 ha

LIMA 27 (Agerpres). — Biroul na
țional de informații din Lima a dat 
publicității un comunicat în care se 
arată că din octombrie 1968 pînă în 
decembrie 1969, în Peru a fost expro
priată, în baza legii cu privire la re
forma agrară, o suprafață de 1 137 229 
hectare de pămînt. în aceeași perioa
dă, au fost împroprietărite 12 631 fa
milii de țărani,

Comunicatul precizează că realiză
rile guvernului în domeniul refor
mei agrare, în numai 14 luni, depă
șesc cu mult tot ceea ce a fost înfăp
tuit în cei cinci ani de guvernare a 
regimului anterior. Pentru anul 1970 
se prevede exproprierea a 1 470 000 
hectare și împroprietărirea a S3 320 
familii de țărani.

Pe de altă parte, din Lima se a- 
nunță că guvernul peruvian a emis 
un decret care prevede reformarea 
instituțiilor juridice din țară. Princi
pala măsură se referă la destituirea 
membrilor actualei Curți Supreme de 
justiție și desemnarea altora noi. 
Această hotărîre a fost adoptată pen
tru a împiedica Curtea Supremă, In 
actuala ei componență, să ridice pie
dici în calea înfăptuirii reformei a- 
grare.

agențiile de presă transmit:
Un comunicat biafrez dat 

publicității la Owerri arată 
că peste 200 de persoane 
au fost ucise în cursul zi,ei <!e 
vineri, în timpul bombardamentului 
de artilerie, declanșat de către forțele 
federale asupra pozițiilor biafreze, pe 
toate sectoarele frontului. în același 
timp, un comunicat biafrez relevă că 
trupele federale nigeriene au suferit 
pierderi grele ca urmare a contra
atacurilor lansate de biafrezi în regiu
nea Ugba.

Vicepreședintele S.U.A., 
Spiro Agnew, a sosit Ia Ho
nolulu, Pr’ma etapă a turneului său 
oficial de 24 de zile întreprins în 
țările din Asia și regiunea Pacificului. 
Vicepreședintele Agnew este însoțit de 
astronauții Eugene Cernan și Tom 
Stafford. El va vizita Filipinele, Tai- 
landa, Nepalul, Afganistanul, Malaye- 
zia, Singapore, Indonezia, Australia și 
Noua Zeelandă.

Demonstrație de protest 
la Saigon. Agenția Eliberarea 
transmite că mai multe mii de per
soane reprezentînd pături diverse ale

Ministrul comerțului exterior al R. P. Polone, J- B”ra 
kiewicz, s-a referit la acordul comercial încheiat recent între țara sa și Franța 
într-un interviu acordat corespondenților agenției P.A.P., ziarului „Zycic War- 
szawy" și agenției France Presse. Scopul acestui acord, a arătat el, este de a 
dubla în următorii cinci ani volumul schimburilor de mărfuri dintre cele două 
țări. J. Burakiewicz a arătat, de asemenea, că deficitul polonez în comerțul cu 
Franța, în ultimii cinci ani — determinat mai ales de cumpărarea de către 
Polonia de echipament în valoare de 300 milioane franci anual din Franța — 
va fi eliminat în viitorul cincinal, pe de o parte prin noile forme de cooperare 
industrială, iar pe de altă parte, prin cumpărarea de bunuri de echipament 
polonez de către Franța.

franța Dispariții misterioase 
de... nave de război 

din portul Cherbourg
PRECIZĂRI DIN SURSE FRANCEZE, ISRAELIENE 

Șl NORVEGIENE
PARIS 27 (Agerpres). — Agențiile 

de presă occidentale au transmis că, 
în noaptea de 24 spre 25 decembrie, 
cinci nave de război de fabricație 
franceză au părăsit în mod misterios 
portul Cherbourg, cu o destinație 
necunoscută și fără aprobarea preala- 
bilă a autorităților portuare. în co
mentariile lor pe marginea acestui 
caz, agențiile precizează că navele 
dispărute făceau parte dintr-o ' co
mandă de 12 vase de război pe care 
Israelul a făcut-o Franței în anul 
1965. Un prim lot de cinci nave din 
această comandă a fost livrat Israe
lului înaintea instituirii, la 3 ianua
rie 1969, de către fostul președinte 
de Gaulle, a embargoului asupra li
vrărilor de armament francez des
tinat Israelului. Din știrile difuzate 
de A.F.P., A. P., U.P.I. și REUTER, 
reiese, de asemenea, că alte două 
nave din această comandă au ajuns 
în Israel pe căi nedezvăluite, ime
diat după instituirea embargoului. 
Ultimele cinci nave care au dispă
rut în noaptea spre 25 decembrie și 
pentru care Israelul trimisese deja 
echipaje militare în vederea preluă
rii lor. staționau de mai multe luni 
în portul Cherbourg.

Față de zvonurile care au circu
lat în aceste zile la Paris, potrivit că
rora navele în cauză ar fi luat dru
mul spre Israel, autoritățile franceze 
cît și cele israeliene au făcut unele 
precizări. Astfel, purtătorul de cu- 

populației sud-vietnameze au luat par
te recent la Saigon la o demonstra
ție de protest împotriva războiului și 
a creșterii continue a costului vieții. 
Participanții la demonstrație au cerut, 
de asemenea, eliberarea persoanelor 
arestate de poliția saigoneză în cursul 
unor acțiuni de protest similare.

Un protocol referitor la 
lărgirea specializării și coo
perării în producție între 
Bulgaria și Iugoslavia, în 
domeniul construcției de mașini și de 
aparate, anunța agenția B.T.A., a fost 
semnat Ia Belgrad. Pentru începutul 
anului viitor se prevede organizarea 
unor convorbiri între întreprinderi, a- 
parținînd celor două țări, în vederea 
producției de electrocare, motoare și 
altele. A fost realizat un acord de 
principiu cu privire la specializarea în 
producția de" aparate medicale.

Franz Jozef Strauss, fost 
ministru de finanțe, ar in
tenționa să renunțe la ca
riera politică, scrie revista ameri
cană „Newsweek" referindu-se la 
cercuri informate de la Bonn. Strauss 
conduce încă aripa bavareză a U.C.D.- 
U.C.S. în prezent sînt semnalate di

vtnt al Ministerului francez al Apă
rării a dezmințit că cele cinci nave 
au părăsit portul Cherbourg în mod 
clandestin, declarînd că ele au plecat 
în mod legal sub pavilion norvegian, 
fiind vîndute unei societăți din. Nor
vegia, al cărei nume nu l-a indicat 
însă. De asemenea, oficialitățile ma
ritime din Cherbourg au declarat că 
este vorba exclusiv „despre o afacere 
civilă".

La rîndul său, purtătorul de cu
vînt al Ambasadei Israelului de la 
Paris a precizat că cele cinci nave 
au fost vîndute unei societăți nor
vegiene și că țara sa a cerut și a 
primit despăgubiri de la firma fran
ceză constructoare. Privitor la echipa
jele de marinari israelieni, aflate la 
bordul celor cinci nave ieșite în larg 
sub pavilion norvegian, purtătorul de 
cuvînt a menționat că guvernul is
raelian le-a’ permis să deservească 
în mod provizoriu societatea norve
giană. întrebat asupra acestui caz, 
tin purtător de cuvînt al Ministerului 
Apărării al Israelului a subliniat, pa 
de altă parte, că țara sa nu obișnu
iește să confirme sau să dezmintă 
știri privind cumpărările sale de ar
mament,

în sfîrșit, un purtător de cuvînt al 
Ministerului norvegian al Comerțu
lui și Navigației a declarat, că nici o 
firmă norvegiană nu a soliptat și nu 
a obținut permisiunea de , importa 
cinci nave de război din Franța.

vergențe între el și conducătorii 
U.C.D., iar dezacordurile dintre cele 
două fracțiuni s-au adîncit ca urmara 
a trecerii partidului în opoziție.

La Bonn a fost deschisă 
o expoziție de fotografii 
realizate de renumiți artiști 
fotografi din Uniunea So
vietică, anunta agenția TASS. Ex
poziția cuprinde imagini ale realizări
lor dobîndite de popoarele din Uniu
nea Sovietică. în anii care s-au scurș 
după Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie. Numeroase fotografii re
dau aspecte din perioada Marelui 
Război de Apărare a Patriei.

Cu prilejul împlinirii a 
100 de ani de la înfiifi^rea 
Academiei bulgare de știin- 
țg, la Sofia a avut loc adunarea ge
nerală a acestui for științific, prezi
dată de acad. Anghel Balevski, pre
ședintele Academiei. 22 de oameni de 
știință din diferite țări, printre care 
acad. Miron Nicolescu, președintele 
Academiei Republicii Socialiste Româ
nia, au fost aleși cu această ocazie 
membri ai Academiei bulgare de 
științe.

Acordul privitor la ex
ploatarea liniei Moscova- 
Tokio separat de către întreprin
derea „Aeroflot" și separat de socie
tatea „Japan Airlines" cu avioane pro
prii, a fost semnat la Moscova. Avioa
nele sovietice „IL-62" și cele ale so
cietății japoneze „DC-8" vor efectua 
zboruri bisăptămînale pe liniile Toldo- 
Moscova-Paris și Tokio-Moscova-Lon- 
dra.
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„Democrații 
și republicanii"

legături cu efectele 
continuării războiului din 
Vietnam asupra economiei 
ți politicii interne ameri
cane, ziarul „THE WALL, 
STREET JOURNAL” scrie :

încă nu se pune proble
ma cît de ample vor fi con
secințele politice ale răz
boiului din Vietnam asupra 
alegerilor parțiale din no
iembrie anul viitor, dar ma
joritatea experților politici 
ai ambelor partide sînt de 
acord că. fără îndoială, 
candidații republicani vor 
avea mult de pierdut dacă 
președintele Nixon nu va 
reduce într-un ritm mult 
mai intens decît cel actual 
nivelul trupelor americane 
prezente în Vietnam și al 
pierderilor suferite de aces
tea. Liderii democrat! 
speră că și o altă pro
blemă îi va favoriza în no
iembrie. Este vorba despre 
relația dintre război și sta
rea economiei. Democrații 
optimiști ți republicanii pe
simiști sînt de acord că si
tuația economică va fi a- 
vantajoasă, probabil în 1970. 
pentru partidul îndepărtat 
de la Casa Albă, ajutîndu-1 
să-ți mențină locurile în 
Senat și Camera Reprezen
tanților ți chiar să cîștige 
altele deținute acum de re
publicani.

Acest lucru s-ar tntîm- 

pla dacă Administrația nu 
ar reuși să controleze in
flația. în acest caz, în rîn
dul alegătorilor s-ar răs- 
pîndi și resimți nemulțumi
rea provocată de creșterea 
în ritm rapid a prețurilor 
și a dobînzilor la credite. 
Chiar dacă economiștii Ca
sei Albe vor reuși să adu
că inflația sub control, a- 
ceâsta va avea probabil 
drept rezultat o substanția
lă creștere a șomajului și, 
în consecință, a resenti
mentelor. S-ar putea chiar 
ca Administrația să aibă

In perspectiva 

negocierilor 
polono-vest-germane

După anunțarea știrilor 
privind consensul de a 
începe un schimb de pă
reri polono—vest-german in 
privința relațiilor reciproce, 
postul de radio „DEUTSCHE 
WELLE” a transmis urmă
torul comentariu apreciat 
ca er,primind puncte de 

parte de ambele rele, creș
terea șomajului ca rezultat 
al frînării dezvoltării eco
nomiei simultan cu crește
rea prețurilor.

Problemele economice ca
pătă o importanță deosebi
tă pentru democrați; Ei în
cearcă să ghicească în ce 
moment s-ar putea resimți 
efectele politicii restrictive 
ale Administrației, și șo
majul ar începe să crească. 
Economiștii Casei Albe spe
ră că acest lucru s-ar pu
tea întîmpla în primăvară, 
și astfel economia ar a- 
vea suficient timp pentru 
a-și reveni pînă la campa
nia electorală din toamnă. 
Majoritatea democraților 
preferă însă să creadă că 
încetineala ritmului de dez
voltare a economiei și a 
spiralei inflaționiste nu va 
avea loc decît cu puțin timp 
înainte de alegeri.

vedere oficioase. In comen
tariu se spune :

„Dialogul dintre R. F. a 
Germaniei și Polonia se 
pune în mișcare. Luni, gu
vernul polonez se declara 
dispus să înceapă tratative 
cu guvernul R. F. a Ger

maniei. Primul ministru, J. 
Cyrankiewicz, arăta în par
lamentul de la Varșovia că 
este de acord cu propune
rea făcută Ia 24 noiemorie 
de guvernul federal ger
man de a începe negocieri. 
Cîteva ore după aceea, no
ta corespunzătoare era re
misă la Bonn.

Cele două părți nu au 
limitat dinainte tematica 
acestor negocieri. Se înțe
lege că guvernul polonez va 
aborda tema liniei Oder— 
Neisse; guvernul federal 
german propusese în nota 
sa din 24 noiembrie trata
tive asupra tuturor- proble
melor de interes comun, 
ceea ce înseamnă că nu 
exclude nici problema fron
tierelor.

în raporturile (vest) 
germano—poloneze începe 
deci 0 perioadă nouă. îna
inte de începerea negocie
rilor nu se poate prevedea 
încă dacă ele vor duce la 
o înțelegere. Sigur este că 
guvernul federal este inte
resat să ajungă Ia o înțe
legere cu Polonia și că ati
tudinea guvernului polonez 
care a consimțit să nego
cieze permite să se tragă 
concluzia că în principiu și 
Varșovia are același inte
res.

Relațiile dintre R. F. a 
Germaniei și Polonia sînt 
de multă vreme greu ipo
tecate... Dar aceste rapor
turi nu ar putea fi nici
odată normalizate dacă s-ar 
privi întotdeauna în tre
cut La 25 de ani după 
război ar fi timpul ca am
bele popoare să-și îndrep
te privirile spre viitor. Ele, 
sînt popoare vecine în Eu
ropa centrală : ele sînt ne- 

. voite să trăiască alături ți, 
pe lîngă tot ce le separă, 
există și tot atîția factori 
care le leagă, încît ar tre
bui să fie cu putință să se 
facă un nou început.

Guvernul vest-german 
știe că nu ar fi posibil să 
se stabilească raporturile 
vest-germano — poloneze, pe 
baze noi, fără să se țină 
seama de premisa noilor 
granițe. Cancelarul Brandt 
a declarat în repetate rîn- 
duri că poporul german are 
'deplină înțelegere pentru 
cererea polonezilor de. a 
avea frontierele asigurate... 
Dacă cele două părți vor 
dovedi înțelegere pentru 
cerințele și nevoile celei
lalte părți, va fi posibil să 
se găsească o soluție satis
făcătoare. Important este- 
astăzi ca vest-germanii și 
polonezii să reglementeze 
problema frontierelor lor co
mune în așa fel încît cele 
două state și cele două" po
poare să poată din nou în
treține raporturi normale în
tre ele, lucru atît de nece
sar intereselor Europei. Po
sibilitățile sînt multiple. în 
ultimii 10 ani, schimburile 
culturale dintre Polonia și 
R.F. a Germaniei s-au îm
bunătățit mult. Unii autori 
vest-germani sînt citiți cu 
plăcere în Polonia și nume
roși autori polonezi se bu
cură de aprecierea cititori
lor vest-germani. Nume
roase filme poloneze sînt 
proiectate în cinematogra
fele din R.F. a Germaniei. 
Schimburile comerciale sînt 
mai puțin satisfăcătoare, 
suferind de diverse impe
dimente. Tn această privin
ță, Republica Federală. a 
Germaniei ar putea face 

servicii utile și este dispusă 
in principiu să le facă.

Așadar, există o ga
mă largă pe teme de 
discuție pentru viitoare
le negocieri. La sfîrșitul a- 
cestora, normalizarea ra
porturilor ar putea fi ex
primată prin stabilirea de 
relații diplomatice. Pînă 
atunci vor mai fi, desigur, 
multe piedici, de înlăturat, 
dar cel puțin se va face un 
început Sperăm că acest 
început va fi promițător".

fn aceeași problemă, zia
rul polonez „TRYBUNA 
LUDU” a scris :

„Nou! guvern al R.F.G., 
manifestîndu-și dorința de 
a începe discuții politice cu 
Polonia, făcind o declara
ție de bune intenții nu 
poate să nu țină seama de 
principiile de nezdruncinat 
ale politicii noastre exter
ne. Polonia nu evită un 
schimb de păreri cu gu
vernul R.F.G. și răspunde 
pozitiv la nota sa din no
iembrie, care urma -nitia- 
tivei exprimate de Wla- 
dyslaw Gomulka la 17 mai 
a. c. Polonia va continua 
să aprecieze noul guvern 
al Republicii Federale a 
Germaniei pe baza faptelor 
și acțiunilor concrete".

Alt ziar polonez. „ZYCIE 
WARSZAWY", scrie la rîn
dul său : „Tendința spre 
normalizarea relațiilor cu 
R.F.G. se află în cîmpu! de 

acțiune al politicii poloneze 
și al țărilor socialiste fră
țești care nu o dată s-au 
pronunțat în favoarea întă
ririi . securității în Europa 
și a dezvoltării unor rela
ții pașnice cu ambele sta
te germane. Tn aspirația sa 
de a vedea asigurată pacea 

In Europa și a vedea dez- 
voltindu-se colaborarea eu
ropeană, guvernul polonez 
nu a evitat discuțiile cu al
te țări. Nu evităm nici dis
cuțiile și convorbirile cu 
R.F.G. tnsă, punctul de

Cazul pictorului
portughez Cruzeiro

In ziarul „LE SOIR” ci
tim :

Tînărul pictor portughez 
Eduardo Jose Pons de Cru
zeiro, unul dintre liderii 
Frontului patriotic pen
tru eliberarea naționa
lă (F.P.L.N.), va fi pre
dat poliției portugheze 
în cursul lunii ianua
rie 1970 în aprilie 1969, 
judecătorii spanioli au răs
puns favorabil cererii gu
vernului portughez de ex
trădare a lui Cruzeiro, a- 
cuzat de „dezertare".

Pictor de talent, Cru
zeiro a dezertat în 1966 din 
armata care lupta în Gui
neea portugheză. Militînd 
activ în sînul F.P.L.N.-ului, 
el urma să organizeze în 
Europa mai multe expozi
ții de pictură pentru aju
torarea exilați’or portu
ghezi. In august 1968, el a 
fost arestat într-un bar din 
Madrid, judecat si condam
nat la închisoare.

Puțin după eliberare, 
poliția portugheză a ce
rut extrădarea sa. iar gu
vernul spaniol a prezentat 
cazul în fața unui tribunal. 

p’ecare al procesului de 
normalizare a relațiilor 
dintre R.F.G. și Polonia 
trebuie să îl constituie re
cunoașterea graniței vesti
ce. a Poloniei de pe Oder 
și Neisse".

Avocatul său a făcut cu
noscut că dezertarea re
proșată lui . Cruzeiro are la 
bază motive politice ;. îna
inte de încorporarea sa in 
armată, el fusese deja ares
tat la Universitate de că
tre poliția politică portu
gheză. Ideile sale îi inter
ziceau să ia parte la un 
război colonial pe care el 
11 condamna, cum o făcu
se, de altfel, de atîtea ori 
și O.N.U., și că era vorba 
de un delict cu un carac
ter pur politic, raționament 
pe care tribunalul nu l-a 
luat în considerare.

Cazul lui Cruzeiro a pro
vocat indignarea opiniei de
mocratice internaționale. La 
cererea guvernului olandez, 
parlamentul acordase lui 
Cruzeiro azil politic în O- 
landa. Hotărirea autorități
lor spaniole îngrijorează pe 
cei 16 mii de exilați por
tughezi, „dezertori" din ar
mata colonială, care se tem 
că acest caz ar putea servi 
drept precedent pentru e- 
ventualele cereri de extră
dare formulate de către gu
vernul de la Lisabona.

Din nou 
despre O.Z.N.
• OPINII PRO Șl CONTRA CON

TINUĂRII CERCETĂRILOR

BOSTON 27 (Agerpres). — Sta
diul actual al cunoștințelor despre 
obiectele zburătoare neidentificate 
(O.Z.N.) a .constituit subiectul dez
baterilor Asociației americane pen
tru promovarea științei, desfășu
rate sîmbătă. 36 de savanți. 
care, sub conducerea prof. Con
don de la Universitatea Colo
rado, au consemnat într-un raport 
rezultatele cercetărilor întreprinse 
timp de doi ani asupra acestei 
probleme, au susținut poziția că 
studierea ei în continuare nu este 
utilă din nici un punct de vedere.

Alți savanți au încercat însă șă 
explice cauzele de ordin psiholo
gic care au dus la acreditarea ideii 
existenței „farfuriilor zburătoare" 
și chiar la admiterea posibilității 
unor „vizite" făcute de ființe ex
traterestre. Ei au considerat că 
cercetările trebuie să continue în- 
tr-o formă sau alta, deoarece pro
blema rămîne deschisă. Astronomii 
Franklin Roach de la Universita
tea din Hawai și William Hart
mann, de la Universitatea Arizona, 
au adăugat chiar că unele date 
cuprinse în raportul Condon nu au 
fost suficient explicate și, în con
secință, cercetările trebuie conti
nuate pentru a stabili natura aces
tor fenomene necunoscute.

Franklin Roach și William Hart
mann au făcut parte din personalul 
Comitetului Condon, fiind autorii a 
două capitole din ..Studiu) științific 
asupra obiectelor zburătoare neiden
tificate". (Raportul Condon).
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