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contractuale
dintre cooperativele

agricole
și întreprinderile
de mecanizare

® UN RANDAMENT MAI BUN AL MAȘINILOR Șl AL MUNCII 
OMULUI PE OGOARE Șl ÎN FERMELE ZOOTEHNICE © RĂS
PUNDEREA UNITARĂ A PĂRȚILOR CONTRACTANTE ÎN ASI

GURAREA UNOR RECOLTE BOGATE

ing. Petre MOLDOVAN
adjunct al ministrului agriculturii și silviculturii

Creșterea gradului de mecanizare 
a lucrărilor în toate sectoarele de 
activitate din agricultură, dotarea 
tehnico-materială sporită an de an, 
introducerea în procesul de produc
ție a tractoarelor și mașinilor agri
cole, diversificate, de mare randa
ment, au o mare însemnătate pen
tru sporirea producției agricole și. 
mărirea productivității muncii în a- 
ceastă importantă ramură a econo
miei naționale. în acest scop se .pune 
problema folosirii depline a utilaje
lor și mașinilor întreprinderilor pen
tru mecanizarea agriculturii, cit și ale 
cooperativelor-agricole. Avînd în ve
dere aceste considerente majore, 
hotărîrea plenarei Consiliului Uni
unii Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, din decembrie 
anul trecut, prevede să se organize
ze, pînă la începutul campaniei din 
primăvara anului 1970, cîte o secție 
de mecanizare cu caracter perma
nent în fiecare cooperativă agricolă. 
Aplicarea acestor prevederi este me
nită să contribuie la ridicarea pe o 
treaptă calitativ superioară a rela
țiilor statornicite între cooperativă 
și secția de mecanizare, în scopul a- 
plicării tuturor măsurilor de care 
depinde creșterea producției. Noile 
relații perfecționate între cooperati
ve și secțiile de mecanizare se ba
zează pe criterii economice, pe accen
tuarea interesului reciproc pentru 
obținerea unor producții și venituri 
cit mai mari.

Tn legătură cu organizarea, func
ționalitatea și rolul secțiilor de me
canizare, cu atribuțiile și obligațiile 
ce revin atît secției cît și cooperați-. 
vei este nevoie să fie bine clarificate 
o serie de probleme de a căror re
zolvare depinde realizarea întocmai 
a noilor sarcini ce revin secției de 
mecanizare. Ca nticleu de producție, 
dotat, cu mașinile și utilajele nece
sare, secția de mecanizare răspunde 
față de consiliul de conducere al co
operativei de executarea lucrărilor 
prevăzute în contractul încheiat în
tre întreprindere și cooperativă, iar 
față de conducerea întreprinderii 
pentru îndeplinirea planului de pro
ducție și economic. Elementul nou în 
organizarea secțiilor de mecanizare 
permanente constă în aceea că aces
tea vor funcționa ca sector mecanic 
al cooperativei, revenindu-le sarcina 
de a executa lucrările mecanizate 
in cimp, exploatarea utilajelor de i- 
rigat și a mijloacelor de transport, 
cît și introducerea mecanizării în 
fermele zootehnice, executarea repa; 
rațiilor și întreținerilor la mașini și 
efectuarea oricăror altor lucrări de 
care are nevoie cooperativa.

în cooperativele care au dezvoltat 
puternic legumicultura, pomicultura, 
viticultura, irigațiile etc. în cadrul 
secțiilor de mecanizare se vor con
stitui grupe de tractoare și maȘini 
specifice pentru executarea lucrărilor 
în fermele specializate. Acest mod de 
organizare urmărește să mărească a- 
portul secției de mecanizare la des
fășurarea întregului proces de pro
ducție, folosirea la întreaga capacita
te a mașinilor și utilajelor, executarea 
la timp a întregului volum de lucrări 
din toate sectoarele de activitate. 
Este de relevat necesitatea participă
rii active, conștiente a tuturor meca
nizatorilor. la obținerea unor produc
ții mari, de al căror nivel depind ve
niturile pe care le realizează. Meca
nizatorii sînt direct interesați să con

tribuîe la bunul mers al activității 
cooperativei, la introducerea și apli
carea tehnologiilor moderne în pro
ducția agricolă.

O dată cu înființarea fermelor spe
cializate pe sectoare de activitate se 
va adinei procesul de diversificare a 
lucrărilor agricole specifice .profilu- 

-1 ui-fiecărei- ferme.- 'Pentru a se- asi
gura executarea întregului volum de 
lucrări din toate fermele, ținînd sea
ma de felul și volumul lucrărilor, de 
eșalonarea acestora pe parcursul a- 
nului, de numărul de mașini exis
tent, sectorul mecanizării din ca
drul Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii a luat o serie de mă
suri pentru a întregi și diversifica
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G Obiectivul primordial 
al organizațiilor de 
partid din scoli: UN TI
NERET CULT, INSTRUIT, 
ÎNSUFLEȚIT DE PATRIO

TISM

AL CONSTRUCTORILOR
„DACIEI

Banda de montaj 
care circulă', continuu
— ca o apă curgătoare 
ce, duce cu ea ambar
cațiuni ce capătă, pe 
parcurs, din ce în ce 
mai pronunțat, chip 
de automobil — vă 
lansa, în 1970, pe șo
selele României, 16 000 
de mașini „Dacia" i 
12 000 „Dacia 1 100“ și 
4 000 „Dacia t 300“.

Cum se nasc aceste 
mașini ? Aparent, sim
plu. Dacă vii în uzina 
din Pitești și nu faci 
altceva decît să par
curgi întreaga bandă
— urmărind biografia 
produsului de la pri
ma carcasă de tablă 
pînă la momentul cînd 
automobilul o pără
sește pe roțile Iui gata 
de a goni cu 100 de ki
lometri pe oră pe șo
selele țării . — capeți 
impresia înșelătoare 
că știi totul despre fe
lul cum se naște un 
automobil. Da, nimic 
mai simplu : odată a- 
șezată pe bandă prima 
piesă — cadrul auto
mobilului — ea înain
tează de la un sector 
la altul și, în fiecare, 
un muncitor, o echipă 
sau1 un agregat execu
tă o anumită operație, 
adăugind mereu cîte 
un atribut, la- ceea ce 
va fi, în final, un au
tomobil; Caroserie, in
stalații electrice, tapi
țerie. aparate de bord, 
sistem de transmisie, 
sistem de amortizare, 
motor, pneuri, toate se 
adaugă rînd pe rînd de 
către muncitori 
cializați într-o 
tă operație, pe ;

trebuie s-o execute în 
timpul strict delimi
tat cit automobilul 
trece, pe bandă, prin 
spațiul — și el strict 
delimitat — rezervat 
operației respective. 
Nu există goluri, nu 
există abateri de la a- 
ceastă lege de ' fier. 
Totul trebuie să func
ționeze ca un aparat 
de înaltă precizie. Și

Reportaj de

Mihai CARANF1L

i spe- 
anumi- 
care ei

funcționează. Astfel 
îneît totul pare extrem 
de simplu. Dar nu 
este...

In- primele zile ale 
lunii ianuarie, ideile 
recentei plenare a 
C.C. al P.C.R. se 
implantează în viața 
uzinei determinînd o 
acțiune de căutări și 
dezbateri. întreaga u- 
zină îți lasă impresia 
unui colocviu care 
dezbate căile cele mai 
potrivite pentru spori
rea eficienței econo- 

• mice;*pentru organiza
rea superioară a pro
ducției. pentru redu
cerea consumului de 
metal. Și toate acestea 
în contextul unui ah 
mare grup de proble
me în fața căruia se 
află, acum uzina, din
tre care cea mai im
portantă constă în a-(Continuare în pag. a III-a)

Un nou lot de autoturisme „Dacia 1300" va rula curînd pe șoselele țârii
Foto : M. Andreescu

De partea cealaltă a me
sei stă omul in halat 
alb. Va urma un dialog. 
Dialogul va fi penibil (pe
nibil pentru respectul pro
fesiunii), dar trebuie purtat. 
Așadar, cu ce să începem ?

Să recitim mai îhtîi un 
pasaj din scrisoarea pe care, 
nu de mult, un grup de 
muncitori de pe platforma 
Combinatului siderurgic de 
la Galați a trimis-o redac
ției noastre i „La combinat, 
dacă vrei să obții un certi
ficat medical, nimic nu este 
mai simplu. Te prezinți 
la doctorul Cațighera. de la 
dispensarul nr. 6, care de 
îndată te pune în posesia 
lui"

Cu alte cuvinte, doctorul 
Virgil Cațighera eliberează 
certificate medicale cu mare 
ușurință, lucru de care pro
fită și acele persoane care, 
departe de a prezenta vreo 
incapacitate temporară de 
muncă, vor să tragă chiulul 
ori să-și rezolve intere
se personale în timpul 
producției Afirmațiile sînt 
foarte grave și, obligatoriu, 
se naște întrebarea : Cît a- 
devăr încorporează ele ? Nu 
cumva sînt exagerate, nu 
cumva sînt afirmații de reâ- 
credință sau chiar calom
nii ?

Avem în față două carne
te de certificate medicale e- 
liberate de medicul respec
tiv. (Trecem — deocamda
tă — peste amănuntul că 
medicul V Cațighera a eli
berat multe certificate unor 
persoane care nu aparțin de 
dispensarul la care el acti
vează. De ce l-au căutat 
aici „bolnavii" din altă par
te ? Să nu anticipăm însă...)

Să vedem ce ne spun a-

ceste acte pe , care medicul 
le-a eliberat și semnat cu 
propria parafă : Ecaterina 
Tiguț s-a prezentat la con
sult la data de 8 septembrie 
1969. Doctorul îi stabilește 
diagnosticul de ..lumbago

economiei și finanțelor al Franței, 
Valcry Giscard d’Estaing, preșe
dintele delegației .franceze lș, lu
crările celei de-a doua sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale 
româno-franceze de cooperare e- 
conomică, științifică și tehnică.

Oaspetele a fost însoțit de Pierre 
Pelen, ambasadorul Franței la 
București.

Lă primire au luat parte Manea 
Mănescu, președintele Consiliului 
Economic, președintele delegației 
române la sesiunea Comisiei mixte 
guvernamentale româno-franceze, 
și Constantin Flitan, ambasadorul 
României la Paris.

de sa- 
Fran-

Nicolae Ceaușescu, mesajul 
lut cordial al președintelui 
ței, Georges Pompidou, precum șî 
urările de prosperitate ale acestuia 
la adresa poporului român și do
rința ca relațiile dintre România și 
Franța să se dezvolte și în viitor 
în spiritul bunelor legături ce 
există între cele două țări.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, mulțumind 
pentru mesajul primit, a rugat pe 
oaspete să transmită din partea sa 
președintelui Georges Pompidou 
salutări călduroase, urări de pros-

tilaterale cu Franța în interesul 
celor două popoare, al înțelegerii 
internaționale, al păcii și secu
rității în Europa și în lumea în
treagă.

în cursul convorbirilor s-a sub
liniat satisfacția comună că rela
țiile de colaborare, cooperare eco
nomică. științifică și tehnică, schim
burile comerciale dintre România 
și Franța înregistrează o evoluție 
ascendentă în interesul colaboră
rii și avantajului reciproc, al coo
perării internaționale și păcii între 
popoare.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

Tn timpul vizitei protocolare

Sosirea la Belgrad

similarea fabricării în 
uzină, într-un procent 
din ce în ce mai mare, 
a pieselor ce intră in 
componența automobi
lului. Asta înseamnă, 
mai întîi, un irripor- 
tant program de in
vestiții. Secții, fabrici 
și hale noi. Apoi intra
rea lor în funcțiune; 
perfectarea procesului 
de producție. Anul 
1970 va fi anul unui 
serios avans : 30 la
sută din piesele ce 
compun automobilul 
„Dacia 1 300" și 22—25 
la sută din piesele 
pentru „Dacia 1 100" 
vor trebui, în decursul 
acestui an, produse în 
țară.

— Asta înseamnă — 
ne spune Dumitru Mi
hai, directorul general 
— că în anul ce a în
ceput trebuie mai în
tîi să știm să cule
gem roadele, investiții
lor pornite în 1969. 
Obiective construite în 
1969 sau încă în curs 
de construcție trebuie, 
în 1970, să producă. La 
toate capitolele. a- 
genda fioastră de lucru 
cuprinde un program 
încărcat.

Pornind de la aceas
tă ultimă mențiune a 
directorului general, 
am notat ..cîteva . din. 

' preocUpafilâ1 colectivii-’ 
lui piteștean. Una din
tre ele se referă la ra
ționalizarea consumu
lui de metal.

Luna decembrie 1969 
a însemnat, aici, în
ceputul unei campanii 
de adînclme și durată 
menită să descopere 
toate fisurile tehnice 
și organizatorice prin 
care se scurg încă, 
inutil, consumuri su
plimentare de metal 
Comitetul de partid și 
conducerea uzinei au 
inițiat, la cîteva zile 
după încheierea lucră
rilor plenarei C.C., 
organizarea unor, co
misii speciale, pe sec
ții. fabrici și ateliere, 
care au și început să 
cerceteze, cu un ochi 
critic, regimul consu
murilor specifice de 
metal. modalitățile 
prin care metalului 
î se dau întrebuințări 
neraționale. Surplusu
rile de debitare la 
piesele forjate sînt 
prea mari — a fost 
una dintre primele 
concluzii ale acestor 
comisii. Piesele vin. Ia 
secțiile de prelucrări 
mecanice, cu impor-
(Continuare 
în pag. a IV-a)

brie) cînd a fost examinată 
de medic și i s-a stabilit 
diagnosticul și... incapacita
tea de muncă. Dar doctorul 
Cațighera, conducîndu-se 
după o „logică" proprie, 
foarte bizară, îi stabilește

Vizita președintelui 
Consiliului de Miniștri,
Ion Gheorghe Maurer, 
în R. S. F. Iugoslavia

BELGRAD 12. — Trimișii spe
ciali Agerpres, Nicolae Ionescu și 
N. Plopeanh, transmit: Luni dimi
neața, la sosirea în gara Dunav din 
Belgrad, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a fost întîmpinat și salutat cu 
multă căldură de președintele 
Vecei Executive Federale, Mitia 
Ribicici.

Vizita în Iugoslavia a președin
telui Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, la invitația 
președintelui Vecei Executive Fe
derale, Mitia Ribicici, se înscrie ca 
o nouă mărturie a evoluției ascen
dente a relațiilor multilaterale, de 
prietenie româno-iugoslave, consti
tuie o expresie a dorinței celor 
două țări de a identifica noi do
menii și acțiuni de cooperare, do
rință ilustrată de amplificarea con
tactelor directe dintre factorii de 
răspundere ai României și Iugosla
viei în cursul cărora se abordează.

Luăm Ia întîmplare un 
alt certificat (Nr. 13601), eli
berat lui Vasile Tudor, cu 
diagnosticul : viroză pulmo
nară La cotor, certificatul 
poartă datele de 23—25 oc
tombrie 1969 Certificatul

„Mă doare, doctore.
//

„Poftiți imediat
certificatul de concediu!“

METAMORFOZE: de la „concesii" la „concedii" 
și de la „complezență" la „complicitate"

acut” și îi-prescrie, printre 
altele, și șapte zile de con
cediu medical Pînă aici 
totul ar fi în ordine... dacă 
faptele ar fi stat chiar așa 
După orice judecată, E. T. 
ar fi trebuit să-și Înceapă 
concediul medical de la 
data (repetăm i 8 septem-

concediul medical începînd 
cu data de... 5 septembrie 
1969. adică cu trei zile îna
inte. A fost oare vorba de o 
îmbolnăvire anterioară, 
pentru care. E.T. sau medi- 

. cui nu s-au putut deplasa la 
timp ? Nu, nici vorbă de 
așa ceva.

propriu-zis, pe care doctorul 
Cațighera i l-a Inmînat lui 
V. T, este eliberat însă 
pentru o altă perioadă : 
17—19 octombrie 1969. Mai 
precis pentru o perioadă cu 
șase zile în urmă, cînd V T. 
lipsise nemotivat de Ia ser
viciu. Faptele sînt evi-

S B @ @ S
dente ț ele ne obligă sâ-i ce
rem o explicație directoru
lui policlinicii de pe lingă 
combinat >

— Noi i-am atras atenția 
de nenumărate ori. I-am 
întocmit și un referat în ur
ma căruia a fost sancționat 
cu mustrare scrisă cu aver
tisment de către Direcția 
sanitară județeană Tn loc 
să-i fie învățătură de min
te, doctorul Cațighera a 
continuat să săvîrșească a- 
celeași abateri Intr-adevăr, 
și nouă ni se pare că. după 
o astfel de pățanie, orice 
om și-ar fi cîntărit faptele 
și ar fi tras învățătura cu
venită Numai că doctorul 
Cațighera a sfidat aceste 
măsuri și a continuat să 
săvîrșească infracțiunea de 
fals în acte Faptele săvîr- 
șite de doctorul Cațighera 
sînt arhicunoscute de către 
salariații întreprinderilor 
de pe platforma combina
tului.

— Chiar și unei salariate 
de la serviciul nostru i s-a 
eliberat un asemenea certi
ficat — ne declară tov. E- 
mil Voicu. șeful serviciului 
personal de la I.C M.S.G 
Salariata noastră. Octavia 
Mindruț, nu a dat trei zile 
pe la serviciu I-am telefo
nat de cîteva ori acasă, dar 
nu ni s-a răspuns Era ple
cată Cînd a 
prezentat un 
dical semnat 
Cațighera

Văzind cum stau lucrurile,
N. Grigore MARAȘANU

revenit, ne-a 
certificat me
de doctorul

(Continuare în pag. a Il-a)

într-un spirit de încredere și res
pect reciproc, o gamă largă de 
probleme de interes mutual.

Șeful guvernului român este în
soțit în această vizită de Emil Dră
gănescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
părții române în Comisia mixtă 
româno-iugoslavă de colaborare 
economică, Gheorghe Buzdugan, 
președintele Consiliului Național 
al Cercetării Științifice,. Nicolae 
Ecobescu, adjunct ai ministrului 
afacerilor externe, Grigore Bârgă
oanu, vicepreședinte al Comisiei 
guvernamentale de colaborare și 
cooperare economică și tehnică, 
Ion Morega, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de mașini, 
Ion Mineu, adjunct al ministrului 
minelor, de consilieri și experți.

Pe peronul gării Dunav — îm
podobit cu drapelele de stat ale 
celor două țări — oaspeții români 
au fost salutați, de asemenea, de 
Stepan Marușici, președintele Vecei 
Executive a Provinciei Autonome 
Socialiste Voivodina, Dușan Gli
gorievici, membru al Vecei Execu-

tive Federale, președintele părții 
iugoslave în Comisia mixtă iugosla- 
vo-română de colaborare eco
nomică, Anton Vratușa, locțiitor 
al secretarului de stat pentru afa
cerile externe, Branko Peșici, pre
ședintele Skupștinei orașului Bel
grad, Aleksandar Bakocevici, vice
președinte al Vecei Executive a 
R.S. Serbia, Dolfe Vogelnik, pre
ședintele Consiliului Federal pen
tru Coordonarea Activității Științi
fice, Hasan Șiliak, adjunct al se
cretarului federal pentru probleme
le economice.

Ambasadorul României la Bel
grad Vasile Șandru, și ambasado
rul Iugoslaviei la București, Iso 
Niegovan, au însoțit pe președin
tele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, încă de la in
trarea pe teritoriul Iugoslaviei a 
trenului cu care au călătorit înalții 
oaspeți români.

Pe peron erau, de asemenea, pre- 
zenți membri ai ambasadei române 
și ai agenției economice, ziariști 
iugoslavi și străini.

VIZITĂ PROTOCOLARĂ
în dimineața aceleiași zile, pre

mierul Ion Gheorghe Maurer, în
soțit de Emil Drăgănescu, Gheor
ghe Buzdugan, Nicolae Ecobescu și 
ambasadorul Vasile Șandru, a făcut 
o vizită protocolară președintelui 
Vecei Executive Federale, Mitia

Ribicici, la sediul guvernului iu
goslav.

La convorbirea cordială care a 
avut loc cu acest prilej au luat 
parte Dușan Gligorievici, S. Ma
rușici, Anton Vratușa și ambasa
dorul Iso Niegovan.

Dejun oferit de tovarășul
Ribicici

Președintele Vecei Executive Fe
derale, Mitia Ribicici, a oferit, luni 
la amiază, un dejun în onoarea 
președintelui Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer.

Din partea română la dejun au 
participat Emil Drăgănescu. vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, președintele părții române în 
Comisia mixtă româno-iugoslavă 
de colaborare economică, Gheor
ghe Buzdugan, Nicolae Ecobescu, 
Grigore Bârgăoanu, Ion Morega, 
Ion Mineu și Vasile Șandru.

Din partea iugoslavă au participat 
Gustav Vlahov. vicepreședinte al 
Skupștinei Federale, Mika Șpiliak. 
președintele Vecei Popoarelor a 
Skupștinei Federale, S. Marușici, 
președintele Vecei Executive a 
Provinciei Autonome Socialiste 
Voivodina, Dușan Gligorievici, 
membru al Vecei Executive Fede
rale, președintele părții iugoslave 
în Comisia mixtă româno-iugoslavă 
de colaborare economică. Miran 
Meriak, Miriana Kristinici și Fra- 

. nio Nadj, membri ai Vecei Execu
tive Federale, Dolfe Vogelnik, pre-

ședințele Consiliului Federal pen
tru Coordonarea Activității Știin
țifice, și alte persoane oficiale.

în cursul dejunului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă de priete
nie și cordialitate, premierii celor 
două țări au rostit toasturi.

*
Seara, oaspeții români au fost 

invitați să vizioneze filmul „Bătă
lia de pe Neretva", o recentă pro
ducție a studiourilor. iugoslave, în 
care este prezentat un moment 
dramatic al luptei partizanilor iu
goslavi împotriva ocupanților hitle- 
riști.

ÎN PAG. A V-A

TOASTURILE ROSTITE 
DE TOVĂRĂȘII MITIA 
RIBICICI SI ION GHEOR

GHE MAURER
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fără

F A P I U LI al organizațiilor de partid din școli

Constantin CHIRCII 
orașul Motru, județul Gorj

țară 
con-

Corneliu BĂJENARU 
«ecretar al Comitetului județean 

Ilfov al P.C.R.

DE PATRIOTISM
INSTRUIT, ÎNSUFLEȚIT

• RECLAMAȚI!

Peste 10 000 de fotografii alb- 
negru și color și 50 de filme 
surprind aspecte inedite din pi
torescul costumelor, cusăturilor 
și țesăturilor populare, stilului 
constructiv aii caselor țărănești, 
obiceiurilor populare și meșteșu
gurilor gospodărești din satele 
situate pe văile Luțului, Gur- 
ghiului, cursul superior al Mu
reșului și pe versanții cîtorva 
masive muntoase din Transilva
nia. Adăugate la bogăția expo
natelor, aceste „documente în 
imagini" întregesc materialul do- 
cumentar-ilustrativ al tînărului 
Muzeu etnografic din Reghin. 
Plutăritul, prinsul albinelor săl
batice, oloitul, măsura oilor, 
pescuitul pe catalige, jocul cu 
țurca, obiceiurile agrare „Fuga 
din tău" la Fărăgău și „Boul în- 
struțat" la Tagu-Bistrița sînt 
doar cîteva dintre • subiectele 
imortalizate pe peliculă de cine
filii muzeului. Mjile de fotogra
fii păstrează chipuri de țărani 
bătrîni in straie vechi, lucrate 
cu vechi motive, unele meșteșu
guri pe cale de dispariție, de
talii din construcția caselor din 
lemn și altele.

Sub anchetă
Iată un caz care a stirnit, pe 

bună dreptate, indignarea lucră
torilor de miliție din județul 
Arad. In culpă, chiar unul din
tre colegii lor, căpitanul Paul 
Burghelea. Cunoscut și în alte 
împrejurări ca un element in
corect, pus pe căpătuială, el a 
comis, recent, o faptă deosebit 
de'gravă. In ziua de 12 decem
brie, anul trecut, după ce in 
prealabil obținuse, in mod abu
ziv, un camion de 10 tone, s-a 
deplasat in comuna Arieșeni 
(Alba) unde, in complicitate cu 
un afacerist din comună a fu
rat din avutul statului 570 pomi 
de iarnă, pe care i-a adus la A- 
rad pentru a-i vinde. Identificat 
și somat de șeful postului de 
miliție din Arieșeni să nu pă
răsească satul, căpitanul in cau
ză a încălcat incă o dată legea, 
ordonînd șoferului (căruia i se 
reținuseră actele) să plece mai 
departe. Pentru faptele sale, in
compatibile cu funcția pe cared 
deținea, conducerea Inspectora
tului General de Miliție a hotă- 
rit scoaterea lui din rindul ca
drelor miliției și deferirea sa 
procuraturii militare. Urmează 
ca aceasta șă-și spună cuvintul, 
conform legii.

Halal
semănători!

Spicuim din bilanțul coopera
tivei agricole Poenari (Prahova) 
din' anul trecut: șapte hectare 
de islaz de pe care nu s-a re
coltat nici un fir de fin; trei 
hectare de arătură; lăsate nese
mănate; aproximativ 30 tone de 
caise (terenul plantat de stația 
C.F.R. Crivina, dar cedat coope
rativei) neculese; trei hectare de 
vie nobilă, de pe care s-au re
coltat struguri în valoare de... 
3 000 de lei. Și așa mai departe. 
Cu întrebarea „de ce"? adăugată 
fiecăruia dintre aspectele rela
tate, încheiem prezenta schiță 
pentru un eventual punctaj al 
explicațiilor care, fără îndoială, 
vor figura în darea de seamă. 
Pentru că cineva trebuie să „cu
leagă" ceea ce a semănat !

Din mozaic
negru

A vrut cu tot dinadinsttl să 
ne pricopsească și a reușit. Cum 
— veți vedea. De profesie mo
zaicar, Ion Rotaru, din Iași, con
fecționa cruci. Incepind cu luna 
noiembrie a anului trecut, s-a... 
reprofilat. Primea comenzi, in 
continuare, dar crucile și le pro
cura din cimitirul „Eternitatea". 
Era pretențios dumnealui: avea 
preferință pentru ce,le confecțio
nate din mozaic negru! Asta pină 
mai zilele trecute, cind a fost 
obligat „să pună cruce" ocupa
ției sale... necurate. E bine 
așa!

Rătăcește9

pe străzi
Ieri a venit la redacție Elena 

Necean, ingineră la întreprinde
rea județeană de construcții 
montaj din Sfîntu Gheorghe. 
Iată succint relatarea ei. în ziua 
de 1 ianuarie, de la locuința sa 
din Sfîntu Gheorghe a dispărut 
tatăl ei, Gheorghe Necean, din 
Roșiorii de Vede (strada Pluto
nier Rădulescu 13). Bătrîn — în 
vîrstă de 78 de ani — și bolnav 
(suferă de o tulburare psihică, 
avînd momente de amnezie) a 
plecat spre Capitală. Toate în
cercările de a-i da de urmă — 
inclusiv anunțarea organelor de 
miliție — n-au dus încă la iden
tificarea sa. După unele infor
mații, el s-ar găsi în Capitală. 
Cei care îl întîlnesc într-o îm
prejurare sau alta, sînt solicitați 
să anunțe familia (la telefonul 
din Capitală 12.66.12), sau orga
nele de miliție.

Opera de pregătire științifică și de 
educare comunistă a tinerei genera
ții comportă, în actuala etapă de dez
voltare a societății noastre Socialis
te, obiective și exigențe de o'însem
nătate majoră, care se înscriu între 
coordonatele amplului proces de per
fecționare a întregii vieți sociale din 
patria noastră. Ea reprezintă un o- 
biectiv important al politicii partidu
lui și statului’ nostru. Datorită cu
prinderii în școală a întregului tine
ret al țării, generalizării învățămîn- 
tului de 10 ani, crește considerabil 
rolul școlii1 în formarea și dezvolta
rea conștiinței socialiste a tineretu
lui. La Congresul al X-lea al P.C.R. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta că 
„factorul principal de educație a ce
tățenilor, a întregii societăți în epo
ca noastră este școala — principalul 
canal de difuzare a științei și culturii, 
de îmbogățire a minții, de modelare 
a caracterelor și formare cetățe
nească a tinerelor generații. Școala 
trebuie să dea societății atît buni spe
cialiști, cît și cetățeni înaintați, cu un 
orizont larg, cu spirit de inițiativă, 
cu o minte receptivă la tot ce e nou 
și avansat, cu un înalt spirit de res
ponsabilitate față de îndatoririle so
ciale". în această privință, școala 
oferă posibilități multiple, are la dis
poziție instrumente și condiții adec
vate pentru lărgirea orizontului de 
cunoștințe al elevilor, pentru educa
rea lor in spiritul concepției mar- 
xist-leniniste, a principiilor politicii 
partidului nostru.

în acest context este evident 
că se amplifică și misiunea organi
zațiilor de partid din școli, crește 
răspunderea lor pentru buna desfă
șurare a întregii activități instruc- 
tiv-educative. în lumina acestor ce
rințe, măsura luată de Congresul al 
X-lea al partidului de a le acorda 
drept de control vine în sprijinul 
creșterii eficienței muncii de partid, 
al afirmării rolului de conducător 
politic al întregii vieți școlare al or
ganizațiilor de partid din școli.

Periodic, Biroul Comitetului jude
țean de partid Ilfov obișnuiește să 
analizeze diferite aspecte ale activi
tății comuniștilor’din școli. O recen
tă asemenea analiză ne permite să 
apreciem că în multe unități șco
lare — Liceul de cultură generală din 
Brănești, Liceele nr. 1 și 2 din Giur
giu, Liceul nr. 1 din Oltenița, Li
ceul agricol din Dragomirești Vale, 
școlile generale din comunele Afu
mați, Bolintin Vale, Ghimpați etc. — 
a crescut competența organizațiilor 
de partid în îndrumarea și coordo
narea activității colectivului didactic 
pentru perfecționarea și moderniza
rea învățămîntului, pentru transpune
rea în viață a directivelor conducerii 
partidului. înțelegînd în mod just 
executarea dreptului de control, ca un 
mijloc eficient de perfecționare a re
lațiilor de colaborare cu conducerea 
școlii, organizațiile de partid și-au 
-pus în centrul preocupărilor proble
mele principale, de conținut, ale in
struirii și educării tineretului școlar. 
Aceasta s-a reflectat în preocuparea 
tuturor factorilor de răspundere, din 
școli de a adîncl efectele activității 
educativ-politice.

Nu-i mai puțin adevărat însă că, 
deși multe organizații de partid au 
pătruns în miezul procesului de în- 
vățămînt inițiind acțiuni interesan
te, care îmbină într-o strînsă unitate 
instrucția cu educația, la acest 
capitol este încă rpult loc pentru 
mai bine. De ce să nu recunoaș
tem că nu peste tot și nu întotdea
una organizațiile de partid combat. 
cu fermitate lipsurile în activitatea 
unor comisii metodice sau colective 
de catedre — la licee, nu intervin cu 
promptitudine în curmarea forma
lismului din unele _ activități educa
tive extrașcolare. Sînt organizații de 
partid — ce-i drept din ce în ce mai 
puține la număr — care nu dovedesc 
o preocupare constantă pentru fruc
tificarea tuturor posibilităților pe 
care le oferă predarea obiectelor de 
învățămînt și organizarea activități
lor în afară de clasă și extrașcolare, 
pentru realizarea educației politico- 
ideologice a elevilor.

A devenit o obișnuință pentru or
ganizațiile U.T.C. și pionieri din cele 
mai multe școli ale județului de a 
organiza, cu concursul cadrelor di
dactice, acțiuni prin care sînt evo
cate momente înălțătoare din istoria 
patriei, excursii și vizite la diverse 
locuri și monumente istorice din țară. 
Este un obicei bun, cu mare valoare 
educativă ! Din păcate însă, nu au 
tot atîta frecvență si intensitate ace
le manifestări menite să prezinte, ele
vilor prezentul și viitorul socialist al 
patriei noastre, eforturile pe care 
poporul nostru le face pentru con
struirea noii orînduiri. Uneori, pre
ocuparea pentru formarea conștiinței 
socialiste a tineretului școlar, pentru 
educarea sa în spiritul marilor idea
luri ale socialismului, se reduce la o 
simplă... informare politică a elevi
lor asupra principalelor evenimente 
interne și internaționale. Este, evi
dent, datoria organizațiilor de partid 
din școli să orienteze în viitor ase
menea activități spre cunoașterea noi; 
lor obiective industriale ale județului 
Ilfov, ale întregii țări, să ofere elevi
lor prilejuri mai directe să trăiască 
din plin prezentul și să năzuiască 
spre viitorul comunist al patriei. Nu
mai in aceste condiții educația pa
triotică a elevilor capătă un profund

și complex conținut politic, fiind 
orientată ferm spre integrarea tînă
rului în munca întregului popor de 
edificare socialistă a patriei, stimulîn- 
du-i interesul și preocuparea de a se 
pregăti temeinic, atît sub raportul cu
noștințelor general-culturale cît și 
al celor politico-ideologice.

Cu diferite ocazii, in cadrul’ unor 
dezbateri cu comuniști din școli s-a 
semnalat o oarecare tendință de for
malism educativ, concretizată în or
ganizarea unor activități cu carac
ter general, neinteresante, fără su
ficientă putere de convingere. Ex- 

■ periența a dovedit că un re
mediu sigur împotriva acestei defi
ciențe este stimularea inițiativei ti
nerilor, a elevilor înșiși, organizarea 
unor manifestări potrivite specificii-’ 
Iui și preferințelor vîrstelor lor. A- 
colo unde organizațiile de partid au 
dovedit mai multă preocupare și pri
cepere în stimularea organizațiilor de 
pionieri și- U.T.C.. pentru desfășura
rea unor activități cu caracter tine
resc, specific acestor organizații dar 
răspunzînd direct și unor cerințe ale 
vieții sociale și economice a țării 
noastre, efectele au fost remarcabile. 
Marea majoritate a pionierilor șl 'ele
vilor a participat cu mult entuziasm 
la îndeplinirea unor îndatoriri social- 
obștești — recoltarea porumbului, le
gumelor și' fructelor, înfrumusețarea 
satelor, plantarea pomilor etc.

Există din păcate tendința, destul 
de dăunătoare, la unele organizații 
U.T.C. și de pionieri, chiar și la di
ferite cadre didactice, de a acorda 
mai ales atenție alcătuirii planurilor 
de activități, decît aspectului esen
țial al muncii educative — efi
ciența și finalitatea ei. In unele li
cee și școli profesionale a existat 
o înțelegere greșită, îngustă, din 
partea organizațiilor U.T.C. și de 
pionieri a modului de alcătuire a a- 
cestor planuri, ponderea activității 
s-a axat pe organizarea excursiilor, 
vizitelor și, în general, pe acțiuni de 
divertisment, neglijîndu-se tocmai 
aspectele fundamentale ale educa
ției politice-ideologice i 
Este adevărat, în programele de ac
tivități ale organizațiilor U.T.C. din 
școli și-au găsit locul cuvenit, în ul
timul timp, întîlhiri cu activiști de 
partid și de stat. în mai mică măsură 
sînt inițiate însă expuneri și dezbateri 
pe probleme privind dezvoltarea in
dustriei, agriculturii, culturii jude
țului nostru sau a întregii țări, pe 
probleme de ideologie, filozofie, so
ciologie care pot contribui substan
țial la ridicarea nivelului ideologic.

șl politic al tineretului școlar, 
pentru că discutăm acest 
pitol important al muncii de partid 
din școli, trebuie să semnalăm că 
greșesc acele birouri ale organizații
lor de bază care consideră că numai 
activitatea de educare a elevilor re
vine organizației de partid, cea de 
instruire fiind sarcina exclusivă a 
conducerii școlii și corpului profe
soral. Procesul instructiv-educativ 
formează un tot unitar care nu poa
te fi divizat în acest mod artificial, 
organizația de partid, comuniștii a- 
vînd datoria să urmărească și să par
ticipe împreună cu conducerea școlii 
și întregul corp profesoral la desfă
șurarea exemplară și cu cele mai 
bune rezultate a pregătirii pentru 
viață și a educării comuniste a tine
retului aflat pe băncile școlii.

Județul Ilfov, cu un specific pre
ponderent sătesc; ridică în fața or
ganizațiilor de partid unele probleme 
deosebite privind munca de instruire 
și educare a elevilor, majoritatea fii 
de, țărani .cooperatori. Receptive 
la unele cerințe locale privind dez
voltarea economico-organizatorică a 
cooperativelor agricole de producție, 
numeroase organizații de partid — 
ca de exemplu cea de la Școala ge
nerală din Budești — au inițiat ac
țiuni interesante, au îndrumat orga
nizațiile de tineret să organizeze în- 
tîlniri cu mecanizatorii de la I.M.A., 
au făcut vizite pe cîmp cu elevi, sau 
au ajutat în timpul liber la strînsul 
recoltei. In unele locuri, elevii, pio
nieri și uteciști, sub conducerea 
unor profesori de literatură, istorie, 
geografie, membri de partid, s-au o- 
cupat în timpul liber de strîngerea 
și prelucrarea folclorului nou — cîn- 
tece, balade, strigături — care reflec
tă viața nouă a satului și, așa cum 
s-au petrecut lucrurile la Budești, 
le-au publicat într-o culegere. Astfel 
de inițiative, pe care Biroul comite
tului județean de partid le-a aji'itat 
să capete cîmp larg de extindere 
— prin intermediul schimburilor de 
opinii, ce au loc de multe ori între 
secretarii organizațiilor de partid din 
școli, la ședințe de instruire și ple
nare sau cu alte ocazii — sînt forme 
deosebit de adecvate în procesul de 
educare a tinerilor în spiritul dra
gostei față de satul natal, în sti
mularea dorinței de a munci alături 
de părinții lor în cooperativă.

Spre obiectivul de răspundere al 
a elevilor. școlii românești contemporane — In

famele de ac- z.-tărîrea activității educative, In pas 
cu cea de instruire — trebuie concen
trate toate eforturile factorilor edu
cativi, ale organizațiilor de partid șl 
ale întregului corp profesoral. Nu
mai acele acțiuni vii. interesante, cu 
conținut bogat, adevărat, merg Ia 
Inima școlarilor, pregătind și mode- 
lînd din copiii și tinerii de azi, con
structorii de mîine ai socialismului 
și comunismului.
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In scopul îmbunătățirii deservirii 
titularilor de conturi curente perso
nale la C.E.C., Casa de Economii și 
Consemnațiuni a introdus carnete 
de cecuri pentru efectuarea de plăți 
din conturile curente personale 
a fi utilizați bani în numerar.

Filialele C.E.C. din întreaga 
emit la cererea titularilor de 
turi curente asemenea carnete de 
cecuri. O filială C.E.C. poate emite 
carnete de cecuri numai titularilor 
care au conturi deschise la aceasta 
și numai în limita disponibilului din 
contul curent personal.

Un camet de cecuri, poate fi eli
berat pentru valori de 2 000—10 000 
lei, conține 20 de cecuri și are o va
labilitate de 6 luni de la data eli
berării.

Cecurile pot fi prezentate la plată 
la oricare unitate C.E.C. din țară, 
valoarea cecurilor achitîndu-se be
neficiarilor în numerar sau prin cre
ditare în conturile acestora. De ase
menea, pot fi utilizate la efectuarea 
de plăți pentru procurarea de 
mărfuri la unele organizații comer
ciale de stat și cooperatiste, pen
tru prestări de servicii și pentru 
achitarea altor sume datorate orga
nizațiilor socialiste, autorizate să 
primească pentru plată cecuri.

Este important de știut că cecu
rile pot fi folosite pentru procu
rarea de mărfuri sau prestarea de 
servicii și de alte persoane decît titu
larul contului curent personal, cecul 
fiind semnat însă de titular.

Direcția municipală București și 
direcțiile județene ale Casei de E- 
conomii și Consemnațiuni, împreună 
cu organele corespunzătoare ale Mi
nisterului Comerțului Interior, au 
stabilit unitățile comerciale la care 
se vor putea efectua plăți cu cecuri. 
Acestea sînt : „Magazinul universal 
„Aradul" din orașul Arad ; Maga
zinul universal „Carpați" din orașul 
Brașov; Magazinul nr. 3 „Univer
sal" din orașul Bacău ; Magazinul 
de mobilă din orașul Oradea ; Ma
gazinul de stofe din Cluj ; Maga
zinul „Universal" din orașul Con
stanța ; Magazinul nr. 55 „Căminul” 
din orașul Craiova ; Magazinul „U- 
niversal" din Țiglina I (unitatea 
nr. 175) din orașul Galați ; Maga
zinul nr. 3 „Electrotehnica" din ora
șul Deva ; Magazinul nr. 67 „Super 
Magazin" — Copou din orașul Iași ; 
Magazinul de mobilă din orașul 
Baia Mare ; Magazinul nr. 1 „Corso" 
din orașul Tg. Mureș ; Magazinul 
universal nr. 1 din orașul Ploiești; 
Magazinul „Universal" din orașul 
Sibiu; Magazinul universal nr. 4 
„Electrocasnica" din orașul Timi
șoara ; Magazinele : „Victoria",
„București1, „Adam", „Eva", „Elec
trotehnica" și Magazinul de mobilă 
„Apartamentul municipiul
București.

o In orașul Motru, acum, In pli
nă iarnă, caloriferele apartamente
lor au rămas reci. Din cauza unor 
defecțiuni survenite la noua centra
lă termică, defecțiuni care se perpe
tuează de cel puțin o lună de zile 
fără> să fie luate măsuri corespun
zătoare, foarte mulți oameni suferă 
de frig. De ce nu se întreprinde ni
mic serios pentru remedierea de 
urgență a situației ? De ce nu in
tervine, cu autoritatea sa, consiliul 
popular orășenesc pentru ca să se 
execute cît mai rapid reparațiile 
necesare la centrala termică ?

«-’a soldat cu un alt răspuns în car# 
aceasta arată că... „a dat decizia 
nr. 113/1046 de înființare a punctului 
sanitar în satul Sinești (subl. ns.), 
dar el nu a funcționat, deoarece nu 
a avut cadru medical și nici spațiu 
corespunzător". S-ar putea ca și la 
Sinești să fie nevoie de un punct sa
nitar. Cum rămîne însă cu punctul 
sanitar din satul Aurești ? Că doar 
la acesta se referea sesizarea res
pectivă, care reclamă un răspuns la 
obiect, și nu din goana condeiului 1

Vaccinare
antipoliomielitică

Rubrică redactată de :
Ștefan ZIDAR1ȚĂ 
Gheorghe/POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

Incepînd din ziua de 12 ianuarie, 
Ministerul Sănătății organizează o 
acțiune de vaccinare antipoliomieli
tică a copiilor în vîrstă de 3 și . 15 
luni. Imunizarea, care constă în ad
ministrarea unui vaccin pe cale bu
cală. se desfășoară în trei etape. Ac
țiunea se va termina în cursul lunii 
aprilie. Vaccinul antipoliomielitic fo
losit este preparat la Institutul „Dr. 
I. Cantacuzino" din București.

(Agerpres)

i

I

I

« Un grup de cooperatori din sa
tul Ohaba Forgaci, județul Timiș, 
arăta într-o scrisoare trimisă redac
ției un șir de nereguli ce se 
in cooperativa lor : preșei 
comite o seamă de abuzuri, 
nerii — atît agronomul cît și cel 
zootehnist — nu îndrumă și nu con
trolează activitatea de producție, 
stau puțin în unitate etc. Scrisoarea 
a fost trimisă Uniunii județene 
a cooperativelor agricole de pro
ducție. în urma cercetărilor făcute 
de U.J.C.A.P., la redacție am primit 
un răspuns din care spicuim : „Ce
le sesizate se confirmă. Președinte
le C.A.P., Gheorghe Cimponieru, 
vine în unitate ca musafir, nu depu
ne interes în organizarea muncii. El 
pune pe primul plan interesele lui 
în detrimentul cooperativei, a folo
sit mașinile unității în scopuri per
sonale, negiijînd transporturile pen
tru cooperativă. De asemenea, se 
confirmă și cele sesizate în legătură 
cu inginerii cooperativei". Așadar, 
pentru U.J.C.A.P. lucrurile sînt 
clare.

Totul a rămas însă la aceste sim
ple constatări. Căci din răspuns nu 
putem afla ce măsuri s-au luat îm
potriva celor vinovați. Și doar a- 
cesta este lucrul esențial. întrucît 
corespondența de dragul corespon
denței n-are absolut nici un rost.

petrec'’ 
idintele 

ingi-

• Cu citeva luni In urmă am pri
mit ordinul de repartiție nr. 2387 
pentru un apartament în imobilul 
de pe strada T. Vladimirescu nr. 2 
Timișoara. Nici pînă în prezent, 
insă, nu am putut intra în acest 
apartament, deoarece el a fost ocu
pat în mod abuziv de un alt cetă
țean. In această situație m-am a- 
dresat organelor de stat locale. Co
mitetul executiv al consiliului 
popular a emis decizia de evacuare 
nr. 541 din 30 septembrie 1969, pe 
care întreprinderea de locuințe și 
localuri Timișoara era obligată să o 
aducă la îndeplinire. I.L.L. Timi
șoara, însă, a tărăgănat nejustificat 
punerea în executare a acestei de
cizii (deși eu personal am depus-o 
și înregistrat-o la întreprinderea 
respectivă, în ziua de 6 oct. 1969). 
Persoana care a intrat fără forme 
legale în apartamentul ce mi-a fost 
repartizat a cerut instanței de ju
decată să anuleze decizia de eva
cuare (!) Și uite așa, în loc să-mi 
pot vedea de treabă și să îngrijesc 
de cei 4 copii pe care îi am, sînt 
purtat pe la tribunal și determinat 
să cheltuiesc bani și timp, fără a 
avea o altă vină decît aceea că am 
cerut respectarea unui act legal 
emis de un organ al statului.

Eprih MATEI
Str. Chiriac nr. 11 
Timișoara

Petre GOGA 
pensionar, 
comuna Suplac, 
satul Laslaul Mare, 
județul Mureș

Tg. Mureș. Locuințe noi pa Aleea Carpați Foto i Agerprei

care căuta(Urmare din pag. I)

® In luna septembrie 1968 am so
licitat l.A.L. Foișor să se efectueze 
la blocul în care locuim unele repa
rații pentru înlăturarea infiltrații- / 
lor apei de ploaie în subsoluri. 
l.A.L. a dat curs cererii noastre și, 
printr-o convenție încheiată cu în
treprinderea de reparații și construc
ții „Pantelimon" s-a stabilit ca lu
crarea în valoare de 3 400 lei să fie 
terminată pînă la 5 iulie 1969. Cum 
timpul a trecut, fără ca întreprin
derea de reparații' respectivă să-și 
respecte cuvîntul, am intervenit 
din nou la l.A.L. De data aceasta, 
datorită neexecutării la timp a lu
crărilor, „deteriorările mărunte" 
s-au amplificat, astfel că ' devizul 
s-a ridicat la valoarea de 35 500 lei. 
S-a stabilit un nou termen de ter
minare a lucrărilor — 30 septembrie 
1969. A trecut de mult și acest ter
men. iată-ne în 1970, și lucrarea tot 
n-a fost executată. Am intervenit în 
nenumărate rînduri la I.C.R. „Pan
telimon" cît și la Direcția genera
lă de gospodărie locativă, dar fără 
nici un rezultat. Se înțelege că a- 
ceastă întreprindere de reparații nu 
este scutită de a-și respecta cuvîn
tul prin contractul încheiat. Dacă 
totuși acest lucru se petrece, de ce 
nu este trasă la răspundere de că
tre Direcția generală de gospodărie 
locativă și Consiliul popular al 
municipiului 7

Un grup de locatari ai imobilului 
din str. Spătarului nr. 1 B, 
sectorul 2, București

• Recent mi-am cumpărat un te
levizor care, doar după cîteva zila 
de funcționare, s-a defectat. După 
numeroase și îndelungi, insistențe, 
cooperativa meșteșugărească din 
Tîrnăveni a trimis pe cineva să-1 
repare. Dar aparatul, aflat în pe
rioada de garanție, s-a defectat din 
nou, pentru că nu a fost reparat 
cum trebuie. M-am adresat din nou 
aceleiași cooperative dar, spre sur
prinderea și nedumerirea mea, teh
nicianul Bucur mi-a spus că nu sa 
va mai deplasa un specialist în co
mună pînă nu se vor mai defecta cel 
puțin 3—4 televizoare. „Original" 
procedeu de deservire — n-am ce 
zice ! O asemenea clauză nu este 
prevăzută însă în certificatul , de 
garanție și, de aceea, cred că u- 

.. . niunea județeană... a cooperației 
meșteșugărești trebuie să determine 
conducerea cooperativei amintite să 
renunțe la ea.

« După cum ne scria Gheorghe 
V. Coșerea din comuna Orlești, ju
dețul Vîlcea, încă din primăvara 
anului trecut mai mulți cetățeni au 
solicitat organelor locale înființarea 
unui punct sanitar în satul Aurești. 
Răspunsurile primite atît din partea 
Direcției sanitare cît și din partea 
spitalului din Drăgășani au fost în
curajatoare : „se va înființa" ! Pînă 
în vară însă nu se înființase nimic. 
Sesizarea trimisă de redacția noas- 

Direcției sanitare județene

• Am vrut să cumpăr într-una 
din zilele trecute un costum pentru 
un copil al meu care a devenit pio
nier. După ce am. încercat fără nici 
un folos pe la alte magazine, am 
ajuns la „Romarta copiilor". Din 
păcate, la această mare unitate cu 
greu poți să cumperi ce-ți trebuie. 
Cămășile pionierești le găsești, la 
parter, insignele la etaj, cravatele 
la alt sector al etajului, inelele de 
cravată la subsol ș.a.m.d. Deci fie
care articol se află la alt raion, fie
care raion este situat în alt colț 
sau Ia alt nivel al magazinului. Pînă 
aduni tot ce-ți trebuie, te trec nă- 
dușelile și pierzi o groază de timp. 
Așa se și explică aglomerația per
manentă din acest magazin. Și cînd 
te gîndești că toate aceste neplăceri 
ar putea fi evitate doar cu un ml» 

efort de organizare !
Nicolae IUPU
București

ne-am pus și noi o între
bare : care este secretul 
faptului că unele persoane 
se bucură de grațiile docto
rului Cațighera ?

Un scurt dialog cu tova
rășa Virginia Calitovici, 
dactilografă la biroul se
cretariat.

— Ați beneficiat de un 
certificat medical eliberat 
de doctorul Cațighera ?

— Da, prin luna...
— Octombrie, la sfirșit — 

completăm noi.
— Cam așa.
— Ați fost cu adevărat 

bolnavă ?
— Da, am avut ceva cu 

spatele...
Provocăm stupefacție in

terlocutoarei, „amintindu-i“ 
că, potrivit certificatului, 
a suferit nu de „ceva cu 
spatele", ci de... „viroză 
pulmonară". De altfel nu ne 
așteptam la un alt răspuns. 
Am vrut doar să verificăm 
un secret pe care vi-I des
tăinuim. Marea majoritate 
a „bolnavilor" doctorului 
Cațighera suferă în special 
de anumite „tipuri" de ma
ladii — respectiv de „lum
bago" și de „viroză pulmo
nară". Sîntem tentați insă 
să ne continuăm dialogul.

— Colegele dv. de muncă 
ne-au informat că. de la 
școală, n-ați lipsit nici o zi 
(un amănunt : C. V. este e- 
levă la Școala tehnică sera
lă de personal tehnic de 
pe lîngă C.S.G.) ,

— Așa este, dar nu trebu
ia oare să merg ?
x— Ba da, ne întrebam 

însă cît ați fost de bolnavă 
dimineața. la 
dacă la școală 
merge seară de seară...

Discutăm și cu alți sala
riați și salariate care au

beneficiat de asemenea cer
tificate. Unii din ei or fi 
fost cu adevărat bolnavi și, 
desigur, nu așteptăm să ni 
se spună : „Am beneficiat 
de concediu medical, dar nu 
am fost bolnav". Departe 
de noi gîndul de a suspecta 
pe orice posesor de certifi
cat medical sau de a pleda 
pentru șicanarea sau crea-

Ideea de față ne-a condus 
la efectuarea unui calcul 
estimativ. Numai în lunile 
august, septembrie și oc
tombrie, doctorul Cațighera 
a eliberat unor salariați din 
diferite întreprinderi certi
ficate medicale neînteme
iate, adică false, însumînd 
un număr de' 71 de zile. 
Aceste zile nelucrate s-au

data de 7 septembrie 
1939. Pe opt septembrie nu 
s-a prezentat la serviciu și 
a continuat să lipsească mai 
mult timp. După o perioadă 
ne pomenim cu un certifi
cat de „boală” adus de cu
rieră și eliberat de docto
rul Cațighera, din care reie
șea că Ana Rusu suferise de 
„congestie pulmonară" (pe

mulțumesc 
dacă voi 

alte cuvin-

producție, 
ați putut

„Poftiți imediat
certificatul de concediu!“

SBS

rea de. dificultăți celor ce 
au realmente nevoie de 
concedii medicale. Dimpo
trivă, pledăm pentru res
pectarea principiilor de 
care sînt străbătute legi
le noastre și care prevăd a- 
cordarea concediilor medi
cale plătite tuturor salaria- 
ților care suferă de o anu
mită afecțiune, din a cărei 
cauză se află in incapaci
tate de muncă. Dar să fie 
vorba cu adevărat de inca
pacitate temporară de mun
că și nu de sustrageri de la 
munca pentru care îți pri
mești retribuția legitimă I 
De concedii medicale și nu 
de... concesii medicale 1 
Pentru că. altfel, între 
fapta de a primi banii sta
tului fără muncă cinstită 
(prin intermediul medicului 
favorizator) și înșelăciune 
nu este nici o diferență.

plătit din fondurile de asi
gurări sociale, adică din in
vestițiile pe care statul so
cialist Ie face pentru refa
cerea sănătății și a capaci
tății de muncă a salariați- 
lor. La bunar gospodărire u 
acestui „fond de investiții" 
își aduce contribuția și me
dicul, căruia îi este cu de- 
săvîrșire interzis să-1 risi
pească. Un certificat fals 
nu este numai un simplu 
act care nu reflectă ade
vărul, ci se transformă in
tr-un act de delapidare din 
fondul destinat refacerii 
sănătății celor cu adevărat 
bolnavi.

Inspectorul de cadre Ma
ria Caracostea ne relatează 
un fapt ieșit din comun. O 
ascultăm :

— Ana Rusu, tostă salari
ată la I.C.M.S.G., a plecat 
în concediu de odihnă pînă

certificat medicul consem
nează „urgență medicală" 
— n.n.) Știam precis că Ana 
Rusu se afla în București 
și nu putea să se prezinte 
în fața medicului să o con
sulte. (Credem că nici doc
torul Cațighera nu s-a de
plasat Ia București să-i ofe
re o consultație, n.n.) Era. 
deci, o ilegalitate la mijloc 
și i-am’telefonat doctorului. 
A venit și ne-a mărturisit 
că... a făcut-o la rugămin
tea unui amic, al cărui nu
me nu-l poate spune, pentru 
că el. doctorul, este „om de 
onoare" Apoi s-a „scuzat” 
pentru că „greșise". Și a a- 
nulat certificatul și ne-a 
„mulțumit" că l-am anun
țat. Ne-a rugat să-1 anun
țăm și altă dată dacă va 
mai greși (1). Ne-a fost nouă

jenă de felul în 
să se „scuze".

„Scuzați, .vă 
xți... altă dată...
mai greși...". Cu
te, doctorul Cațighera avea 
de gînd, la data acestei con
vorbiri, să săvîrșească în 
continuare aceleași fapte 
ilicite.

Cum încearcă să-și „mo
tiveze" aceste falsuri docto
rul Cațighera ?

— Dacă observați, sînt 
mai mult femei — ne atra
ge atenția, frămîntîndu-și 
mîînile, omul în halat alb 
din partea cealaltă a mesei. 
Veneau și se plîngeau : „Am 
stat atîtea zile în pat, înțe- 
legeți-mă, vă rog... un cer
tificat să-mi motivez lipsu
rile..."
- Și?
— Și eu le-am dat... nu 

puteam să le refuz.
— Bine. dar, conștient, 

săvîrșeați o ilegalitate, un 
fals în acte medicale, pre- 

. văzut și sancționat de lege. 
Apoi nu aveați nici un mo
tiv să-i credeți pur și sim
plu pe euvînt pe acești so- 
licitanțî de certificate false. 
Oare de ce acești „bol
navi", care nu se puteau 
„mișca din pat", n-au soli
citat un medic la domiciliu 
pentru consultație ?

— Recunosc șl-mi dau 
seama că sînt în culpă. Dar, 
v-am spus, nu puteam să 
refuz...

— Mai aveți și alte „mo
tive" pentru care ați elibe
rat aceste certificate false?

— Nu. n-am făcut-o cu 
nici un scop material — 
caută să ne convingă doc
torul Cațighera. cu o ușoară 
tresărire

Sinceri să fim. nu ne-am 
gîndit neapărat la bani. Să 
fie oare un gest de înaltă 
umanitate pe-care noi nu-l

putem înțelege ? In reali
tate, doctoral Virgil Cați
ghera a menținut și ali
mentat, în sufletul unor 
„pacienți" deja contaminați, 
virusul neadevărului și al 
înșelăciunii, s-a transfor
mat într-un protector și, 
implicit, într-un stimulator 
al chiulangiilor. Cît uma
nitarism real este în aceas
ta ? Practic, societatea a fost 
prejudiciată nu numai pe 
plan moral — întreținînd și 
dezvoltînd conștiința conta
minată a unor chiulangii — 
ci și pe cel material, plă
tind mii de lei, pe temeiul 
unor acte fără fundament 
legal și, mai ales, real, unor 
profitori obișnuiți cu „ciu
pelile". Prejudiciul se im
pune să fie suportat de doc
torul necinstit, care trebuie 
să învețe o dată pentru tot
deauna că un certificat me
dical este, în ultimă instan
ță, un act de cinste pe caro 
îl semnează cu propria con
știință și pe care îl eliberea
ză în folosul pacientului și 
în folosul societății A face 
din nobila îndeletnicire a 
lui Eseulap o tarabă de un
de să împărți certificatele 
false ca pe niște bilete de 
papagal înseamnă a-f.i vinde 
conștiința și a păta ha
latul alb a) nobilei profesii 
de medic.

în încheiere, concluzii ? 
Am relatat, mai pe larg, un 
singur caz. acesta, al doc
torului Cațighera nu numai 
pentru cel ‘ în cauză, ci și, 
potrivit dictonului, pentru 
ca ..cine are urechi de au
zit.-să audă !“... Căci nu pu
ține fapte vin să arate că 
doctorul Cațighera are încă 
destui „confrați" — nu în 
sensul exercitării profesiu
nii medicale, ci, al îndelet
nicirilor de mai sus...
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SURSE POTENȚIALE 
DE MATERII PRIME 
PENTRU INDUSTRIA

ALUMINIULUI

Planificare CONTRASTE

© ALUMINA POATE FI OBȚINUTĂ Șl DIN ALTE MATERII 
PRIME DECÎT BAUXITELE • CERCETĂRI DE LABORATOR 
CARE ÎȘI AȘTEAPTĂ VALORIFICAREA • O COLABORARE 

IMPERIOS NECESARĂ

dr. ing. Teodor SEGĂR.CEANU
director științific, Institutul de metale neferoase și rare

Exigențele industriei moderne con
feră aluminiului un cîmp tot mai 
larg de utilizare. Proprietățile deo
sebite ale acestui metal — ușor, re
zistent la factorii corozivi, lesne de 
prelucrat, cu însușiri mecanice deo
sebite — îl fac prezent pretutindeni ■ 
aviație, construcția de mașini electri
ce și de mașini în general, construc
ții industriale și civile etc. Iată de 
ce Directivele Congresului al X-lea 
trasează sarcina ca producția națio
nală de aluminiu să atingă, în 1975, 
180—200 de mii de tone, ceea ce re
prezintă o creștere procentuală de 
170—200 la sută față de 1970.

în contextul impetuoasei dezvol
tări a producției, asigurarea bazei 
de materii prime pentru industria 
aluminiului formează obiectul unui 
vast program prioritar, integrat în 
orientarea generală privind dirijarea 
cercetării științifice spre ramurile și 
domeniile economiei care vor cu
noaște o creștere mai accentuată în 
deceniul viitor. In prezent, industria 
aluminiului se bazează pe prelucra
rea prin procedeul Bayer a bauxite
lor ce provin din rezervele indi
gene și din import. Creșterea ge
nerală a cererii de aluminiu duce 
la majorarea prețului minereu
lui, importul devenind astfel o 
soluție neavantajoasă. Toți acești făcă
tori impun găsirea unei soluții efi
ciente și economicoase de asigurare 
a industriei aluminiului cu o bază 
proprie de materii prime, care să o 
pună la adăpost de capriciile și fluc
tuațiile pieței mondiale. Premisele 
există i o serie întreagă de minerale, 
conținînd de circa 2 ori mai puțin 
oxid de aluminiu decît bauxita, însă 
mult mai răspîndite decît ea, pot de
veni surse de materii prime. Pornind 
de aici, începînd din anul 1968, Insti
tutul de metale neferoase și rare 
(I.M.N.R.) se preocupă de elaborarea 
unor procedee tehnologice originale 
de obținere a aluminei din alte surse 
decît bauxitele.

Demne de luat în considerare sînt, 
de pildă, cenușile rezultate din ar
derea cărbunilor în marile termo
centrale. Calități deosebite prezintă, 
din acest punct de vedere, cenușile 
cărbunilor din Valea Jiului, care au 
un conținut ridicat de trioxid de alu
miniu. Termocentrala de la Paroșeni 
și marea termocentrală de la Mintia, 
de lingă Deva, sînt și vor fi ali
mentate cu cărbuni energetici din 
Valea Jiului, care vor genera canti
tăți importante de cenușă bogată în 
aluminiu. Utilizarea lor ar permite, 
pe de o parte, asigurarea necesaru
lui de alumină, iar pe de altă parte, 
ar rezolva problemele legate de de
pozitarea reziduurilor. In atenția 
cercetării se află și' argilele, sau șis
turile bituminoase de la/ Anina și 
masivul de sienite nefelinice din 
zona Ditrău, care pot deveni surse 
practic inepuizabile de materii pri
me pentru industria aluminiului.

Elaborarea unor tehnologii adecva
te este, desigur, o problemă com
plexă, care nu poate fi rezolvată 
decît prin efortul concentrat și co
ordonat al mai multor institute de 
specialitate. Trebuie să ținem seama 
de faptul că materiile prime amin
tite au un conținut mai scăzut în 
trioxid de aluminiu, pentru o tonă 
de trioxid consumîndu-se —6 tone 
de minereu, ceea ce impune ca pro
cedeele tehnologice să asigure o va
lorificare complexă și integrală a 
tuturor produselor și reziduurilor ce 
rezultă în procesul de fabricație. 
Cercetările de laborator au dus la 
stabilirea unei tehnologii în care, pe 
lîngă produsul de bază, alumina, se 
obțin produse sodice și ciment port
land. Este de înțeles, deci, de ce 
colaborăm strîns cu ICEMIN, 
I.C.M.C., iar în viitor și cu ICECHIM 
pentru valorificarea superioară a 
produselor sodice.

Deoarece e nevoie să se stabilească 
o ordine de preferință a rentabili
tății, fundamentată pe date tehnico- 
economice certe, în vederea alegerii 
materiei prime celei mai potrivite 
și a procedeului optim de extragere 
a aluminei din materiile prime in
digene, investigația științifică trebuie 
să acopere o gamă cît mai largă de 
materii prime aluminoase. Este o

sarcină deosebită, care a determinat 
căutarea unor metode noi, adaptate 
situației. în institut este în curs de 
realizare o stație pilot cu caracter 
universal, în care se vor experimen
ta procedee de obținere a aluminei 
din orice fel de materie primă. Se 
asigură astfel o operativitate spori
tă, iar costul cercetării va fi simți
tor redus.

Trebuie să subliniem că „problema 
aluminei" a declanșat în procesul de 
cercetare apariția unei multitudini 
de idei colaterale, privind mai ales 
unele aspecte economice susceptibi
le de îmbunătățiri : valorificarea su
perioară a produselor sodice și po- 
tasice rezultate din prelucrarea sie- 
nitelor nefelinice, prin ridicarea gra
dului de puritate a acestora, înlocui
rea bauxitelor din rețeta cimentului 
cu deșeurile aluminoase provenite 
de la spălare, soluție propusă de cer
cetătorii de la ICMC, sau înlocuirea 
combustibililor lichizi cu gaz metan, 
propusă de proiectanții de la I.M.N.R.

Răspunsul cercetării, în spiritul de 
înaltă exigență impus de însăși 
importanța obiectivului studiat — 
asigurarea cu materii prime a in
dustriei aluminiului — nu poale să 
se rezume la acest stadiu incipient. 
După fazele de experimentare la 

.nivelul .stației pilot trebuie să se 
treacă, încă în cursul anului acesta, 
la realizarea proiectului și apoi a 
construcției unei instalații, semtindus- 
triale, fetapă necesară pentru vali
darea proceselor tehnologice elabo
rate în pilot. Reușita acestei acțiuni 
este condiționată de sprijinul ener
gic al Ministerului Construcțiilor In
dustriale care, prin Trustul 1 și 
Întreprinderea de Montaj București 
(IMB) trebuie să asigure punerea 
în funcțiune a stației pilot in 
termenele stabilite. De asemenea, Miț 
nisterul Industriei Chimice ar trebui 
să grăbească achiziționarea din im
port a acelor utilaje, absolut nece
sare, care nu pot fi încă realizate în 
țară. Succesul rezolvării undi atari 
probleme complexe depinde și de 
Ministerul Minelor și Comitetul de 
Stat al Geologiei. Punerea în evi
dență de rezerve cu un con
ținut cît mai ridicat în trio
xid de aluminiu, care să per
mită o exploatare de masă în carie
ră, la un preț de cost cît mai scăzut, 
va crea premisele necesare elaboră
rii unor procese tehnologice cu un 
avansat grad de certitudine, pentru 
obținerea aluminei din alte materii 
prime decît bauxitele, asigurînd tot
odată rentabilitatea acestui procedeu.

îndeplinind această sarcină, colec
tivul nostru va răspunde cu prompti
tudine indicației date de plenara. C.C. 
al P.C.R. din decembrie 1969, privind 
orientarea eforturilor cercetării spre 
problemele de interes major pentru 
producția materială, printre care și 
valorificarea zăcămintelor și resur
selor de materii prime cu un conți
nut util mai sărac, aceasta corespun- 
zînd intereselor economiei naționale.

(Urmare din pag. I)

pe principiul...
vaselor comunicante

• 0 economie de...
1600 camioane...

Boi capacități de producție 
în industria petrolieră

în bazinul petrolifer din Moldova au 
intrat în funcțiune noi capacități de 
producție, care vor contribui la mai 
buna .valorificare a zăcămintelor de 
țiței și a gazelor de sondă. In zona 

i Doftana a fost construit un parc de 
instalații de mare capacitate pentru 
separarea țițeiului de alte produse, la 
care au fost conectate 24 de sonde. 
Tot aici a fost dată în exploatare o 
nouă stație de compresoare cu o ca
pacitate de 180 000 mc gaze de son
dă pe,zi. Noilor instalații li se adau
gă două stații de epurare a apei, 
avînd o capacitate de 1 000 mc pe zi. 

(Agerpres)

dotarea, secțiilor de mecanizare și a 
atelierului mecanic al întreprinderii. 
Este vorba în fapt de corelarea mai 
bună a dotației cu cerințele reale ale 
cooperativelor. Spre exemplu, în 
afara lucrărilor obișnuite, secțiile vor 
fi sprijinite să extindă activitatea în 
domeniul exploatării instalațiilor de 
irigat, să mărească volumul de tran
sporturi în sectoarele agricole și 
neagricole. De asemenea, se vor e- 
fectua lucrări de reparații și de în
treținere la toate utilajele și mașinile 
proprii ale cooperativelor la nivelul 
cerințelor, fără limite prestabilite.

Relațiile dintre secția de mecani
zare și cooperativă sînt nominalizate 
prin prevederile noului tip de con
tract, care se aplică începînd cu a- 
cest an. Trăsătura esențială a acestor 
relații constă în caracterul lor pur 
economic, în interdependența răs
punderii reciproce, atit a secției 
pentru obținerea producțiilor și veni
turilor planificate de cooperativă, 
cît și a cooperativei pentru realizarea 
planului de producție și economic 
al secției. în acest sens, elementul 
de bază al noului tip de contract îl 
constituie obligativitatea secției de a 
executa lucrările prevăzute pe baza 
programului și a comenzilor de lucru 
săptăminale. De asemenea, contrac
tele stipulează și clauze ferme pentru 
cooperativa agricolă în ceea ce pri
vește asigurarea de către acestea a 
condițiilor pentru executarea la 
timp a tuturor lucrărilor prevăzute

Considerăm că are o mare însem
nătate practică reglementarea unor 
probleme importante referitoare la 
modul de executare a lucrărilor, la 
calitatea acestora, la felul în, care 
se face recepționarea lor. Subliniem 
necesitatea recepționării cu maximă 
exigență a lucrărilor executate fără 
nici un rabat la calitate. Sînt pre
văzute penalizări pentru cazurile de 
nerespectare a obligațiilor contrac
tuale, atît pentru secția de mecani
zare cît și pentru cooperativă.

Dependența realizării planului de

Este bine cunoscut că puterea de ac
țiune a planului se bazează pe caracterul 
obligatoriu al sarcinilor stabilite pentru 
fiecare întreprindere. Corespunzător ce
rințelor ce apar într-o anumită perioadă, 
în cursul realizării lui, este posibil — și. 
uneori chiar necesar — ca în unele între
prinderi să se aducă anumite corecturi 
prevederilor inițiale ale planului. Ase
menea adaptări ia condițiile și cerin
țele practice ale economiei naționale sînt 
pe deplin justificate : ele accentuează ca
racterul dinamic al planului, îi confruntă 
cu realitatea, ancorindu-1 puternic în mie
zul vieții.

Există însă și altfel de adaptări ale pla
nului. Ne-am convins de acest lucru cu 
prilejul unei anchete desfășurate în 
mai multe unități din municipiul Ti
mișoara. în numai 6 luni din anul trecut, 
la 9 întreprinderi ale industriei ușoare din 
acest oraș, prevederile planului anual la 
indicatorii producției globale și producției 
marfă, ca și la cel al producției marfă 
vindută și încasată au fost modificate de 
48 de ori (de 26 de ori au fost majorate 
Si de 22 de ori diminuate). Specialiștii dm 
întreprinderile respective susțin că aceste 
ajustări au fost necesare pentru a corela 
prevederile inițiale ale planului cu poten
țialul și rezervele existente. O asemenea 
argumentare te duce inevitabil la între
barea : de ce nu s-au căutat și identificat 
rezervele și posibilitățile respective în faza 
de întocmire a planului pentru a-i con
feri acestuia o temeinică fundamentare ?

— Intr-adevăr, problema așa ar trebui 
rezolvată ; dar, industria ușoară — prin 
necesitatea de a se adapta continuu cere
rilor beneficiarilor are, în ceea ce privește 
întocmirea planului, un specific deosebit 
— ne-a răspuns tov. ing. Ioan Pugna, di
rectorul general al Combinatului textil 
nr. 2 Timișoara.

în ce constă specificul planificării în 
industria ușoară ? Am reținut din aceeași 
convorbire că, inițial, fiecărei unități de 
producție, i se stabilește un plan corelat 
cu realizările perioadei de bază și în ca
drul unor limite ale structurii sortimen
tale date, ca și în funcție de capacitatea 
de producție existentă. Acest plan are un. 
caracter mai mult... informativ, el 
se definitivează chiar în cursul execuției 
prin operarea modificărilor solicitate de 
beneficiarii interni sau externi. Nimic in
corect pînă aici. Viața își urmează cursul 
firesc, iar planul îi reflectă pulsul. Așa 
-trebuie să se petreacă lucrurile mai ales 
în industria ușoară, ramură care vine.în. 
contact nemijlocit cu eerinț.dle variate ale. 
cumpărătorilor, care trebuie să produci 
•ce solicită populația, ceea ce. se vinde.

Dar mobilitatea in fața realităților eco
nomice in nici un caz nu trebuie să des
chidă poarta jocului gratuit cu cifrele pla
nului. Este îrr afara oricărei îndoieli că. 
sub’ paravanul înaltelor raționamente eco
nomice, unele ministere, își ascund încă 
propriile neajunsuri ale muncii de. plani
ficare pe care o desfășoară. In cazul de 
față, aproximativ 25 la sută din restruc
turările de plan amintite mai înainte au 
fost comunicate întreprinderilor respec
tive în. ultima decadă, sau cu 2—3 zile 
înainte de sfîrșitul trimestrelor și... chiar 
și după expirarea acestora.

împreună cu tov. ing. Ninifodpra Moț, 
șeful serviciului plan la Combinatul, textil 
nr. 2 Timișoara, am analizat modificările 
de această natură survenite la una, dintre 
unitățile componente ale combinatului — 
„Industria linii". Dacă în trimestrul I al 
anului trecut prevederile inițiale ale pla
nului la producția globală ar fi rămas 
neschimbate, nivelul realizărilor ar fi fost 
cu peste 1,5 milioane lei mai mici. Și to
tuși, in trimestrul I 1969, la „Industria 
linii", indicele de îndeplinire a pianului la 
acest indicator a atins 101,1 la sută. Expli
cația metamorfozei este simplă : la 19 
martie 1969 (deci cu circa o decadă înainte 
de sfîrșitul trimestrului). întreprinderea a 
primit o nouă cifră de plan, în care pre
vederile la producția globală erau cu peste 
2,4 milioane lei mai mici decît nivelul ini
țial și cu circa 900 000 lei decît realizările 
efective. în trimestrul II s-a recurs la 
aceeași stratagemă... dar in sens invers : 
unitatea depășise prevederile inițiale cu 
peste 6.2 milioane lei; totuși, la 20 iunie, 
planul inițial a fost majorat cu mai mult

de 5 milioane și, în locul unui procent de 
îndeplinire a planului producției globale 
de 108 la sută, s-a înregistrat la 30 iunie 
un indice de numai 101,5 la sută. Ace
lași joc de compensare i s-a aplicat res
pectivei unități și in trimestrele urmă
toare.

Este cert că o asemenea jonglerie cu 
cifrele planului trădează necunoașterea de 
către minister a posibilităților reale ale 
unora din unitățile în subordine. Se con
firmă și în acest caz remarca făcută de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la plenara 
C.C. al P.C.R. din decembrie 1969. că de 
multe ori indicatorii de plan nu sînt sta
biliți în urma unui studiu temeinic ai 
stărilor de fapt, al resurselor reale ațe

IN ÎNTREPRINDERI

ALE INDUSTRIEI UȘOARE

unităților, ci pe baza unor considerente 
generale.

Latura gravă a acestor modificări con
stă în aceea că ele dereglează echilibrul 
economic al unităților productive, pune 
în dezacord producția cu aprovizionarea 
și cu desfacerea.

— Datorită modificărilor survenite în 
planul sortimental, am rămas cu circa 
II 000 mp box finisat semianilin în stoc 
fără mișcare — confirma printr-un exem
plu ideea tov. Carol Popeți, directorul co
mercial al Combinatului de pielărie și în
călțăminte din Timișoara.

Din discuție am mai reținut și faptul că 
modificarea planului de producție al înr 
treprinderii de încălțăminte. „Modern" a 
determinat un gol de materie primă, din 
care cauză s-a irosit anul trecut circa 20 
la sută din capacitatea de producție. A- 
ceastă perturbare a producției s-a răs- 
frînt și în domeniul financiar. Numai în 
ultimele două trimestre ale anului trecut, 
pe ansamblul Combinatului de încălță
minte din Timișoara volumul beneficiilor a 
fost redus cu aproximativ 5 milioane. 
Nli-i de neglijat nici faptul că multiplele 
modificări survenite în planurile celor 
9 unități ale industriei ușoare din munici
piul Timișoara, pe lîngă repercusiunile ne- 

—favorabile ce le-au generat în întreaga, lor. 
■activitate economică, au eliminat, pur și

simplu, orice posibilități de analiză a cau
zelor care, la un moment dat, au deter
minat, într-o întreprindere sau alta, apa
riția unei situații nesatisfăcătoare.

— Această situație de provizorat, des 
întîlnită. în industria ușoară, poate fi de
pășită... cu condiția să cunoaștem din timp 
structura sortimentală a producției, in
tr-un cuvînt să dispunem de un plan bine 
fundamentat — a conchis tov. ing. Petru 
Trelea, directorul general al Combinatu
lui de pielărie și încălțăminte din Timi
șoara.

/Fără îndoială că stabilirea din capul 
locului a unui plan economic și financiar 
realist este condiția de bază pentru evi
tarea oricăror modificări. Unele schimbări 
ale indicatorilor de plan, însă, nu numai 
că nu trebuie stopate, ci dimpotrivă se 
cuvin stimulate. Este vorba de acele adap
tări care au menirea să aducă în perime
trul planului rezervele interne descope
rite, să satisfacă necesitățile reale ale eco
nomiei survenite în procesul neîntrerupt 
de dezvoltare și modernizare a acesteia. 
Oricum,, acest proces firesc nu arc nimic 
comun cu practica unor ministere de a 
opera în plan schimbări care au drept 
scop compensarea lipsurilor unor între
prinderi prin realizările suplimentare ale 
altora. Asemenea modificări slăbesc au
toritatea de lege a planului, generează 
inechitate în contribuția pe care fiecare 
întreprindere trebuie s-o aducă ia pro
gresul economiei, atrofiază inițiativa și 
răspunderea pentru valorificarea rezerve
lor interne, favorizind menținerea unor 
neajunsuri în activitatea productivă. La 
drept, vorbind, un insucces vremel
nic al uneia sau alteia dintre între
prinderi va fi mai puțin păgubitor pentru 
mersul înainte al economiei, decît o rea
lizare nesemnificativă, facilă, care ascunde 
profunde carențe de organizare sau de 
altă natură. Iată cît de necesar este 
ca centralele, combinatele și grupu
rile industriale să tragă învățămin
tele cuvenite din această păgubitoare 
practică pe care au întreținut-o fostele 
direcții generale și să lupte pentru a asi
gura o cit mai mare stabilitate a planului 
la nivelul întreprinderilor. Orice even
tuală restanță apărută în îndeplinirea pla
nului trebuie să constituie pentru ele un 
semnal de alarmă, baza de pornire pen
tru o. analiză temeinică, care să stabi
lească cauzele rămînerilor. în urmă și mă
surile de natyră să o înlăture și nicide
cum un pretext de a restructure cifr; le 
dfi plan.

Dan MATEESCU

O știre laconică, pri
mită de la noua insta
lație de prelucrare a 
caolinurilor și nisipu
rilor din cadrul Ex
ploatării miniere Aghi- 
reș, județul Cluj, poa
te surprinde în pri
mul moment : „Nu mai 
avem nevoie de 1 600 
camioane". Cum. de ce 
și de tind ? — între
bările s-au născut au
tomat. De la celălalt 
capăt al firului s-au 
primit lămuriri : „Nu 
vă faceți griji ' Este 
vorba de ț punerea în 
funcțiune a unei mo
derne benzi transpar-

toare, a cărei construc
ție a fost terminată cu 
citepa zile in urmă și 
care va lega cariera de 
instalația de prelucra
re, pe o distanță de 
3.2 km. Datorită marii 
capacități de lucru o 
acestei ihstalații, in
tr-o oră vor fi trans
portate, intr-un flux 
continuu, 300 tone de 
zăcăminte sau. rapor
tat la mijloacele de 
transport utilizate pînă 
nu de mult, zilnic va 
fi economisită capa
citatea de producție a 
1 600 camioane". In
tr-adevăr. economie !

® Nu tot pățitu-i
priceput!

Anul trecut. Uzina 
de sîrmă din Buzău 
nu și-a respectat in în
tregime, și în bune 
condiții, obligațiile 
contractuale asumate. 
Restanțele au provocat 
mari greutăți benefi
ciarilor. A început a- 
tunci cadrilul justifi
cărilor; au „căzut", 
însă, repede, dove- 
dindu-se neîntemeia
te. La sfîrșitul anului 
s-a ținut o ședință de 
analiză; s-au tras con
cluziile; forul de resort 
— Ministerul Indus
triei Metalurgice — și-a 
făcut autocritica, uzi-

na amintită și-a luat 
noi angajamente. Si
tuația existentă la a- 
ceastă oră ? Mai proas
tă detit cea din anul 
trecut. Contractele de 
desfacere pentru 1970 
erau încheiate în pro
porție de 1,12 la sută, 
iar pentru primul tri- 

proporție 
sută. Deci, 
uitat. Se 

tot pățitu-i 
Proverbul e

mestru, în 
de 0.S5 lo 
totul s-a 
spune că 
priceput.
infirmat de colectivul 
de la Uzina de sirmă 
din Buzău. Poate pen
tru că n-au pățit-o 
încă pe spezele pro
prii ?

Si

®S-a rupt ața la
„Unirea11 Cluj

Fotografia prezintă o imagine parțială dinfr-una din secțiile Combinatului de 
hîrtie și celuloză din Lunca Sucevei. în această unitate reprezentativă a industriei 
noastre chimice, lemnul pădurilor Bucovinei este metamorfozat în celuloză și 
hîrtie, în valori materiale necesare economiei naționale. Aici se realizează în 
prezent 30 la sulă din producția de celuloză și hîrtie a țării și 75 la sută din 
producția de saci de hîrtie. în acest an, producția globală și marfă a combi
natului sucevean va fi cu 8 și, respectiv, 9 la sută mai mare față de cea de 

anul trecut.
Foto : Gli. Vințilă

producție și economic al secției de 
mecanizare, de realizarea producțiilor 
planificate în cooperativă, pun în
tr-o lumină nouă responsabilitatea 
mecanizatorilor .pentru executarea 
întregului volum de lucrări, în inter
valul de timp cerut și la un nivel a- 
grotehnic ridicat. în aceste condiții, 
un rol deosebit revine inginerului 
șef al cooperativei, care, ca repre
zentant al statului în cooperativă, se

pentru extinderea gamei de activități 
de producție și prestații de servicii 
solicitate de cooperative. Totodată, 
secțiile de mecanizare au posibilități 
nelimitate de a angaja lucrări la 
terți — lucrări agricole, reparații, 
transporturi, diverse prestații numai 
după efectuarea muncilor solicitate 
în cooperativă. Pentru folosirea in
tegrală a timpului de lucru mecani
zatorii rămași disponibili la secții pot

Bazele noi ale 
relației contractuale

ocupă și de exploatarea rațională a 
utilajelor din dotația secției de me
canizare. Inginerul șef răspunde, atît 
de realizarea producțiilor planificate 
de cooperativă cît și de îndeplinirea 
planului de producție și economic al 
secției pentru lucrările contractate 
cu cooperativa. întrucît este vor
ba de sarcini complet noi, țin 
să subliniez necesitatea de a acorda 
maximă atenție folosirii depline, efi
ciente a tractoarelor, mașinilor și u- 
tilajelor. a mijloacelor de transport, 
verificării cu toată exigența a cali
tății lucrărilor executate, instruirii 
mecanizatorilor în probleme de agro
tehnică, păstrării și întreținerii în 
bune condiții a tractoarelor și ma
șinilor agricole.

Funcționarea în cadru) fiecărei 
cooperative a unei secții de meca
nizare cu caracter permanent, așe
zarea relațiilor dintre acestea pe baze 
economice, deschide perspective largi

fi utilizați la alte activități necesare 
cooperativei pentru care, în afara 
minimului garantat, primesc o plată 
suplimentară de la cooperativă. în 
raport cu activitatea depusă.

în contextul măsurilor luate pen
tru colaborarea strîn'să și răspunde
rea unitară în privința efectuării lu
crărilor sint binevenite o serie de 
precizări noi. Spre exemplu, pentru 
ca. secția de mecanizare să poată în
deplini funcția de .septor mecanic al 
cooperativei, se prevede ea atit con
siliul de conducere al C.A.P., cît și 
conducerea întreprinderii de mecani
zare pe baza măsurilor stabilite de 
comun acord să asigure condiții pen
tru a se executa, toate lucrările me
canice de care este nevoie, folosin- 
du-se în acest scop .atît mijloacele 
existente la secție, cît și cele ale 
cooperativei.

O deosebită însemnătate au pre
vederile referitoare la stimularea me

canizatorilor pentru activitatea des
fășurată' cu bune rezultate. S-a pre
văzut ca de comun acord conducerea 
I.M.A. și consiliul de conducere al 
C.A.P. să . constituie pentru meca
nizatorii din I.M.A. un fond de pre
miere în limita unei cote de pînă la 
20 la sută din volumul producției 
obținute peste plan la principalele 
culturi pentru care întreprinderile de 
mecanizare efectuează tot ciclul de 
lucrări. Consiliul de conducere al 
cooperativei, împreună cu conducerea 
întreprinderii de mecanizare vor 
stabili și prevedea în contractele de 
lucrări încheiate cotele concrete de 
premiere din volumul producției ob
ținute peste plan, termenele și mo
dalitatea de plată a acestora.

Desigur, cele relatate reprezintă 
numai o parte dintre măsurile și re
glementările menite să asigure un 
cadru corespunzător de activitate 
secțiilor de mecanizare. Principalul 
este ca în fiecare întreprindere și 
secție mecanizatorii învestiți cu înalta 
răspundere de a mînui tehnica mo
dernă pusă la dispoziție de către stat 
să muncească cu hărnicie și price
pere pentru a ridica calitatea lucră
rilor — condiție principală pentru a 
smulge pămîntului roade îmbelșu
gate. în această, perioadă, deși ne 
aflăm în plină iarnă, trebuie să se 
facă tot ceea ce este necesar pentru 
ca pregătirile pentru primăvară să 
fie încheiate într-un timp cît mai 
scurt. Este știut că de grija cu care 
se fac reparațiile și se revizuiesc trac
toarele și utilajele depinde posibili
tatea de a efectua lucrările in cîmp 
la timpul optim, așa cum cei; regu
lile agrotehnice.

Aplicarea punct cu punct a măsu
rilor stabilite va duce la mărirea 
aportului mecanizatorilor, la realiza
rea programului stabilit de partid 
pentru dezvoltarea intensivă și mul
tilaterală a agriculturii, pentru creș
terea mai rapidă a producției agricole 
în scopul satisfacerii cît mai depline 
a nevoilor de aprovizionare ale popu
lației și a celorlalte cerințe ale eco
nomiei naționale.

Fabrica de ață. cel 
mai important obiectiv 
actual de investiții al 
municipiului Odorlie- 
iul Secuiesc, urma să 
fie dată in exploatare 
la 7 ianuarie a.c. /I 
v.enit. „revelionul", s-a 
urat „La mulți ani", a 
trecut ziua respectivă 
fără să se producă e- 
venimentul așteptat. 
De ce ? Lipseau o se
rie de utilaje strict 
necesare pentru pune
rea în. funcțiune. De 
abia la 5 ianuarie, Uzi
na „Unirea" Cluj a li
vrat noului obiectiv un 
grup de 15 laminoare. 
Perfect, ar spune un 
neavizat.' cel puțin de>

acum încolo, 
le vor merge 
ață... pardon, 
s foară. Eroare, căci ia- 
mmoarele sosite nu a- 
veatF motoare. $1 în
treprinderea sta ; și. o 
dată cu ea, zac nefolo
site utilaje in valoare 
de aproape 140 mili
oane lei. După cum se 
vede, clujenii restan- 
țieri . au cam încurcat 

de 
lu
re-1 
pe

lucrurl- 
ca pe 
ca pe

ițele. Ce rămâne 
făcut '! Un singur 
cru : ministerul de 
sort să-i descoasă 
cei vinovați și să apli
ce măsurile severe cu
venite. Că prea e ne
glijență cusută cu ață 

‘ albi I

• Ce-a fost mai întîi 
găina ?oul sau

I.A.S. Minăstirea, ju
dețul Ilfov, a.introdus 
la filiala Băncii agri
cole din Oltenița fac
tura cu nr. 1447, pe 
baza căreia urma să 
încaseze 92 000 lei de 
la magazinul intercoo- 
peratist din oraș, re- 
prezentînd valoarea a 
400 000 kg de mor
covi. Prin acte simi
lare, merceologul ma
gazinului, Ion Moldo
veana, confirmă pri
mirea mărfii expedia
te de I.A.S. Minăsti
rea cu avizul nr. 5632. 
Numai după o zi, ace
lași magazin din Olte
nița introduce, și el la 
aceeași bancă, factura 
nr. 351 pentru a inca
sa suma de 104 000 lei., 
reprezentind valoarea 
a 400 000 kg de mor
covi vinduți la... I.A.S. 
Minăstirea. Prin
„mica" înțelegere din
tre cei doi — repre
zentantul magazinului 
și șeful de fermă — 
urma ca primul să 
încaseze 12 000 lei fără

să fi mișcat o ladă de 
morcovi ; al doilea, 
să-și sporească pro
ducția marfă vindută 
și încasată cu... cei 
12 000 lei făcuți cadou 
magazinului. Ce a de
terminat această tran
zacție fictivă ? Desi
gur. năravul matra- 
pazlicurilor, practica 
„șmecheriilor" scrip
tice, cu raportarea de 
beneficii pe liirtie, 
care înseamnă, in ul
timă instanță, pagube 
aduse economiei. Dar 
și un amănunt: cei in 
cauză susțin că au re
curs la 
ție" și 
Trustul 
rești a 
I.A.S.
cultive 60 hectare mor
covi pentru care... nu 
există beneficiar.

Deci, o întrebare: 
ce-a fost mai întîi — 
birocratismul sau in
corectitudinea ? Greu 
de răspuns — vezi în
trebarea similară des
pre ou și găină.

cu...

această „solu- 
din cauză că
I.A.S. Bucu- 
planificat ca 
Minăstirea să

• Mutație aritmetică, 
cind „plus11 devine
„minus11

In unele coopera
tive agricole din ju
dețul Mureș contabi
lii. sînt certați. Nu in
tre ei, nu cu familiile, 
ci cu disciplina finan
ciară. Cu ocazia unei 
verificări efectuate re
cent de organele Băn
cii agricole în 22 coo
perative s-au găsit plu
suri de 103 tone griu, 
10 tone ovăz, 3 700 li
tri vin, 28 purcei și 42 
de viței. Este semnifi
cativ cazul cooperati
vei agricole din Luduș 
care, deși are o arma
tă de contabili, exce
lează în privința ne- 
inregistrării produse
lor. La această unita
te s-a găsit un plus de 
21 000 kg griu, 8 000 kg 
orz. 5 000 kg porumb 
știv.leți și 6 
plusurile tnsumind 
valoare de 
60 000 lei. 
principal de 
nepunerii de

iuninci! 
o 

aproape 
Vinovat 
situația 

acord a

gestiunilor cu eviden
ța contabilă este conta
bilul șef Vasile Stan- 
ciu, dar sint și gestio
narii care au profitat 
de lipsa de exigență a 
contabilității. De aici 
au pornit și alte ile
galități. Consiliul de 
conducere a folosit 280 
litri vin și 14 litri țui
că drept „unguent 
special" pentru a „fa
voriza" procurarea a 
8 tractoare și 8 re
morci. S-a mai eli
berat vin și țuică pen
tru diverși „delegați", 
fără ca adunarea ge
nerală să fie încunoș- 
tințată, reprezentind o 
pagubă de aproape 
4 000 lei. Așa se face 
că de fapt i,plusurile" 
se transformă in „mi
nusuri". Pagubele sînt 
cunoscute. Așteptăm să 
cunoaștem și pe cei 
care se fac buni de 
plată.
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efortțării.
să reflecteze sistematic 
artei, literaturii, învăță-

a pro- 
pentru 

amatori

în parte. Tot- 
să remarcăm existența unor

LOCALE

Ea

istorice
că

contemporane

de Dan GRIGORESCU

O

19,00
cronica cinematografică19.20

19,30

22,46

23,10

Emil VASILESCU

cere 
scrie 
valo-

povestiri 
povestiri

de 
cum 

lirici 
Si

eroinei 
idealurile

22,00
22,20

20,00
20,10
20,15

18,30
18,55

ea 
picturii 

reclama,

ti- 
ei,
In

permanentă a numeroși 
prestigiu din alte centre 
inclusiv din Capitală.

contemporane. 
Istoriei unui 
o întreprinde- 
răspundere și

tensiunii dra- 
care atenuea- 

1 lungimi 
organizării

realizări 
cum do- 
— In do- 
criticii și

gen atît de 
pretențios, 
am 
să 

încă

continuă tra- 
istonce 

mai pre-

Ia poncifuri lipsite 
căldură sufletească, 
aceste exigente ale 
istorice se îmnli- 

așa cum s-a

„Luci a“

încă dator

Seva picturii

13,25 Fotbal: Dlnamo Bacău — Kilmarnock (Scoția) tn 
„Cupa europeană a Tîrgurllor"
Transmisiune directă de 'a Bacău

18.00 Lumea copiilor
„Hai să tăcem un spectacol"

Ancheta economică
Anunțuri, publicitate

Telejurnalul de seară

La volan emisiune pentru conducătorii auto

Atomul — această necunoscută
„Rîul pietrificat"

Reflector
Anunțuri, publicitate
Seară de teatru: „Ofițerul recrutor" de George 
Farquhar
tn distribuție: Victor Rebengluc, Gh. Ionescu- 
Glon. ton Cosma, ton Marinescu, Dumitru Furdul, 
Tudorel Popa, Nicolae Ifrim, Laurențiu Azimioară, 
Nicolae Pomoje, ton Ciprlan, Jean Lorin. Andrei 
Codarcea, Arcadle Donos, Alexandru Lungu, Ion 
Focșăneanu, Irina Petrescu, Eliza Plopeanu, Ta
tiana tekel, Vali Ctos, Jeana Gorea, Emtlla Manta 
Regia Valerlu Moisescu
Telejurnalul de noapte
Muzlcorama TV
Revista actualităților de muzică ușoară (II)
Teleglob 
Novi-Sad
Film realizat de Ana Berteanu șl Alexandru Va
st 11 u
închiderea emisiunii

RE VISTEL

DE CULTURA
Apărute de cîțiva ani, în principalele centre ur

bane ale țării, ca urmare a politicii culturale a 
partidului și statului nostru, revistele locale de cul
tură și social-politice au menirea de a contribui ac
tiv la stimularea vieții spirituale a diverselor zone 
geografice ale țării.

Prin prezența lor, revistele lunare ori săptămî- 
. nale sînt chemate ca. sub' îndrumarea nemijlocită 

a comitetelor județene de partid, cu sprijinul atent 
al comitetelor de cultură și artă ale județelor, să 
contribuie la dezvoltarea intelectuală și artistică,contribuie la dezvoltarea ____ ______ ,
la afirmarea spirituală în peisajul cultural națio
nal a tuturor regiunilor **-•*

Destinate să dezbată și
cu competență problemele _______ , ___
mîntului de toate gradele, științei; arhitecturii și 
.urbanisticii din zonele respective, să participe la 
diversificarea și îmbogățirea culturii românești, să 
facă prin mijloacele de care dispun educația mul
tilaterală a tinerelor generații, a tuturor oameni
lor muncii, să le familiarizeze cu tezaurul valori
lor spirituale naționale și universale, revistele de 
cultură, prin multitudinea preocupărilor, au un 
rol activ In dinamizarea întregii vieți culturale din 
regiunile în care-și desfășoară activitatea, contu- 
rîndu-se ca nuclee puternice, cu personalitate dis
tinctă în peisajul cultural al țării. Acest spirit de 
responsabilitate față de destinul culturii româ
nești, al îmbogățirii ei prin participarea spiritua
lă a tuturor regiunilor țării animă și dă sens pro
gresului fiecărei reviste

Cu prilejul aniversării a 25 de ani de apariție le
gală a ziarului „Scînteia". tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat, pe lîngâ aprecierile poziti
ve asupra activității revistelor de cultură, și o sea
mă de deziderate concrete pe care, îndeplinindu-le 
exemplar, publicațiile amintite se vor dovedi Ia 
înălțimea răspunderilor ce le revin în educarea so

cialistă a cititorilor, In cultivarea idealurilor epo
cii noastre adine revoluționare, în promovarea unei 
literaturi izvorîte din viața și preocupările majore 
ale poporului, a unei culturi socialiste puse In sluj
ba omului zilelor noastre și a menirii sale con
structive.

Preocupate de înfăptuirea unor asemenea sarcini 
nobile sînt. desigur. în primul rînd colectivele re
dacționale ale fiecărei publicații 
odată, se impune 
neajunsuri privind activitatea de stimulare a ca
pacităților intelectuale locale, insuficientul 
pentru descoperirea și creșterea unor noi talente, 
pentru formarea personalității fiecărei reviste, a 
unui profil distinct, izvorît din realitățile sociale și 
culturale ale zongi în care apare, din problemele 
fundamentale, majore ale culturii noastre

Se observă în.unele publicații îndepărtarea de la 
programul enunțat, diminuarea interesului pentru 
dezbaterea unor probleme specifice de reală uti
litate pentru continua perfecționare 
cesului instructiv-educativ din școli, 
impulsionarea mișcării culturale de 
sau a oroblemelor legate de teatru, de urbanism 
sau arhitectură. îndepărtarea de la programul com
plex izvorît din realitățile și solicitările vieții cul
turale a regiunii au determinat transformarea unor 
reviste de cultură tn publicații cu profil îngust, uni
lateral, scrise 
boratori din

Socotim, în 
tive analitice, 
clar exprimate în documentele de 
veni în sprijinul revistelor de cultură, a căror re
ceptivitate la sugestiile izvorîte din conștiința lim
pede a rolului lor important este în afară de orice 
îndoială Asemenea intenții animă comentariul de 
față, destinat revistei „Tomis", ca și pe cele ce vor 
urma

în mare parte cu ajutorul unor cola- 
alte părți ale țării.
același timp, că periodice retrospec- 
la baza cărora să se afle criteriile 

partid, pot

un nume ce-și ramine

în ce! aproape 5 an! de apari
ție, revista „Tomis", asemenea altor 
reviste de cultură, a avut fără îndo
ială un rol important în stimularea 
printr-o activitate specifică a unei re
levabile emulații spirituale, în desco
perirea și călăuzirea tinerelor talente 
pe căile fertile ale împlinirii crea
toare. S-au făcut, în anumite perioa
de, evidente eforturi de a-și concen
tra activitatea în direcțiile de interes 
major, de a participa intens la cul
tivarea și educarea maselor de oa
meni ai muncii.

Cele mai pregnante 
s-au obținut — după 
vedesc coloanele revistei 
meniul poeziei, al prozei, 
eseisticii literare. Revista â concen
trat cea mai mare parte a scriitorilor 
de pe malul mării și se bucură de 
colaborarea 
scriitori de 
culturale, 
Unii poeț! și prozatori tineri au 
cunoscut în paginile revistei pri
ma lor afirmare publică și tot aici 
ei continuă să se manifeste, mărturi- 
sindu-și astfel o lăudabilă aderență 
la ținuturile natale.

Cu toate acestea, se poate constata 
că exigența artistică, in ciuda unui 
sporit discernămînt critic, nu se ma
nifestă întotdeauna la un nivel supe
rior, își găsesc loc de manifestare li
nele producții facile, cu valoare este
tică discutabilă Nu mai departe. în 
penultimul număr, unele proze se hră
nesc dintr-o problematică periferi
că, săracă în idei și semnificații, care 
urmărește succesul, efemer de altfel, 
prin cultivarea maniilor și a limba
jului argotic. Rubrica „Toate pîn- 
zele sus", consacrată debutanților, pe 
lingă faptul că lipsește în unele nu
mere, se limitează adeseori la publi
carea unor producții neînsoțite de 
comentariul critic atît de necesar 
pentru călăuzirea primilor pași în 
creație. Tn domeniul debuturilor, re
vista pare a se mulțumi să descopere 
nume noi. uneori de promițătoare vo
cație, fără a manifesta preo
cupări constante în urmărirea activi
tății artistice a acestora. Este sem
nificativ în acest sens că, din nume
roasele debuturi anunțate, foarte pu
ține și-au găsit în continuare locul 
de manifestare în paginile revistei.

Tn sensul acelorași preocupări de 
stimulare a creației tinerelor talente 
locale, cenaclurile, atît cel care func
ționează pe lingă revistă, cît și altele 
din zonă, sînt inconsecvent și nesis- 
tematic îndrumate în paginile revis
tei. Tn ultimul an. problemele speci
fice cenaclurilor, de fant. nu au con
stituit obiectul unei analize riguroase 
și profunde. Asumîndu-si 
hoțiile unui spiritus rector, 
ghind la ținuta artistică a 
crărilor și la calitatea dezbate
rilor, revista trebuie să instituie te
meinic tn activitatea sa preocupa
rea pentru creșterea și îndrumarea 
tinerilor scriitori, pentru valorifica
rea producției acestora, una din re
sursele importante pentru sporirea 
participării forțelor locale la îmbo
gățirea peisajului cultural

Desigur, destînînd literaturii, nu
măr de număr, 12 pagini din cele 20, 
revista .,Tomis" a dezvoltat un curent 
favorabil cultivări! nobilei arte a 
scrisului, dar prin aceasta și-a re- 
strlns considerabil aria preocupări
lor, s-a Îndepărtat de la programul 
său inițial. Actualmente, profilul re
vistei a devenit unul preponderent 
literar, eare încearcă să concureze, 
adeseori cn forțe scriitoricești venite 
din alte părți aîe țării, publicațiile 
literare din Capitală Prin aceasta nu 
contestăm necesitatea de a se acor
da literaturii locul și prețuirea me
ritată. în'ă totodată trebuie să reți
nem că profilul cultural al reviste! 
reclamă, printr-o mai judicioasă re
partizare a spațiului tipărit, cuprin
derea unor teme mai diverse din 
toate sferele culturii, cît și cul
tivarea mal insistentă a forțelor in-

atri- 
ve- 
lu-

• Opera Română: Tosca — 19,30. 
o Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia): Enigma Oti- 
liei - 19,30
a Teatrul de comedie: Dispari
ția Iul Galy Gay — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din Bd. Schitu Măgu-' • 
reanu): D-ale carnavalului — 20.
® Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru): Vijelie tn crengile de 
sassafras — 19,30; (sala Studio): 
Enigmatica doamnă „M“ — 20.
o Teatrul Giulești (în sala Tea
trului Mic): Absența — 19,30.
S Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy): Varietăți — 
19,30; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174): Nicuță la Tănase — 19,30. 
o Teatrul de revistă și comedie 
..Ion Vasilescu": Manevrele — 
19,30.
a Teatrul .Fantasio" din Constan
ța (în sala teatrului „Ion Crean
gă"): Săracu’ Gică — 20.
o Circul de stat: Rapsodia sue
deză

Compoziția istorică a a- 
părut în pictura româneas
că — precum îndeobște se 
știe — mai ales sub înrîuri- 
rea ideilor romantice, către 
mijlocul secolului trecut. 
Oricine răsfoiește corespon
dența, însemnările artiștilor 
din generația marilor dă
ruiri de la 1848 își dă sea
ma că, pentru ei, scenele 
istoriei naționale împlineau 
nu doar o simplă funcție e- 
vocatoare, nici nu urmă
reau numai să afirme ade
ziunea la normele prestabi
lite ale unei estetici ; isto
ria devenea — așa cum 
scria Negulici — „o pildă 
de simțire a prezentului . 
prin întîmplările trecutu
lui" Caracterul simbolic al 
picturii istorice, așa cum îl 
înțelegeau artiștii acelei 
vremi. îngăduie a se desluși, 
de fapt, aspirația pictorilor 
de a participa Ia evenimen
tele contemporane lor, de 
a-și proclama un crez ci
vic, aplicabil la problemele 
care confruntau ființa na
țională a poporului nostru, 
în acei ani de răscruce.

1 Din această perspectivă, 
se pare vrednic a 

seamă în arta

roase. Pictura istorică este, 
prin definiție, un gen na
rativ, pentru care e nevoie, 
in primul rînd, de un anu
me temperament artistic, 
de suflu epic. Este adevărat 
că unii maeștri ai picturii 
lirice, precum Ciucurencu, 
au demonstrat admirabila 
lor disponibilitate pentru 
compoziția istorică, și că 
Ana Ipătescu, această Li
bertate călăuzind poporul a 
artei noastre, reprezintă nu 
numai o operă cu adevărat 
antologică, dar chiar o pia
tră de hotar în istoria pic
turii românești contempo
rane. Exemplul e prea des 
citat (și pe bună dreptate).

glnilor plate, lipsite de elan, 
care nu-și propun decît o 
relatare mai mult sau mai 
puțin minuțioasă a eveni
mentului, fără a-i desprin
de semnificațiile, fără a 
mărturisi participarea afec
tivă a artistului la destinul 
personajelor reprezentate 
de el Mai mult decît atît, 
aș spune că valoarea com
pozițiilor cu subiect istoric 
se cuvine judecată în func
ție de unitatea pe care ele 
o formează cu întreaga o- 
peră a unui pictor. Că ta
blourile în care, de exem
plu, Brăduț Covaliu evocă 
momente ale istoriei lui 
Mihai Viteazul sînt con-

telectuale locale Competiția la care 
participă publicația constănțeană o 
îndepărtează de la programul ei cul
tural complex circumscris unui teri
toriu șl solicitări specifice. Inegala 
cuprindere a tuturor obiectivelor de 
larg interes cultural, insuficienta a- 
tragere a intelectualității dobrogene 
la crearea valorilor și la dezbaterea 
problemelor esențiale ale continuei 
deveniri spirituale și materiale con
diționează defavorabil echilibrul pro
gramatic inițial, autoritatea și presti
giul revistei. Prin însuși profilul său, 
revista și-a propus să acorde spațiul 
corespunzător, judicios repartizat, tu
turor problemelor culturale. Mișca
rea ideilor, arta plastică, cinemato
graful, teatrul, știința, arhitectura. în- 
vățâmîntul. tultura de masă s-au bu
curat în antimite perioade ale celor 5 
ani de apariție de cîteva substanțiale 
dezbateri. Tn mod cu totul aparte, 
revista a deschis paginile sale unor 
anchete destinate găsirii celor mai 
bune soluții de organizare a activi
tății muzeale și a- sistematizării lito
ralului — două aspecte de stringentă 
actualitate, menite să pună în valoa
re vestigiile unei culturi milenare, 
atît de bogată în această zonă, să 
contribuie la rezolvarea 
bleme de arhitectonică 
turistică a litoralului

unor pro- 
urbanâ și 
Discutarea 

amplă, cu spirit de răspundere, a 
principalelor aspecte legate de con
tinua dezvoltare a zonei respective 
se impune ca un principiu director 
în cunoașterea specificului acestora. 
In acest domeniu se observă aborda
rea insuficientă a multiplelor proble
me ridicate de viața culturală și 
științifică a Dobrogei. De multe ori, 
numeroase aspecte care presupun cu
noașterea directă a realității sînt dis
cutate la modul general, fără o apli
care anume asupra fondului specific. 
Se recurge prea des și nediferențiat 
Ia colaționarea opiniilor unor perso
nalități de seamă ale vieții culturale, 
artistice sau științifice, de preferință 
din Capitală Tn ancheta publicată în 
ultimul număr ■ „Sînteț.i pentru un 
teatru popular ?“, aflăm opinii 
interesante, însă nimic despre teatrul 
local De altfel, toți participanții la 
schimbul de opinii sînt oameni de 
teatru din Capitală. La fel se con
sumă în sferele înalte ale generalită
ților și subiectele unor „dialoguri 
contemporane"

Desigur, o revistă, Indiferent în ce 
parte a țării e situată, nu se poate 
izola de contextul culturii naționale 
și nu poate absenta de la discutarea 
marilor idei care circulă în epocă. 
Insă toate acestea își găsesc împlini
rea reală numai dacă servesc mai 
bine programul initial al revistei, 
dacă îl susțin, dînd o notă aparte 
profilului publicației și justificînd pe 
deplin rațiunea creării ei înseși 
colaborările cu personalități cul
turale și științifice din alte zone 
pot contribui la diversificarea preo
cupărilor. pot conferi autoritate și 
prestigiu unei publicații. Dar este 
necesară și aici o politică de durată 
față de colaboratori, astfel ca aceștia 
să se înscrie în nrneramul revistei, 
să răspundă solicitărilor revistei E-' 
xistența a numeroși colaboratori nu 
poate avea menirea de a suplini for
țele locale Ei sînt chemați să dinami
zeze prin competența si prestigiul tor; 
căutările creatoare locale Ținutul do
brogean dispune de numeroase capa
cități intelectuale concentrate în jurul 
teatrului, operei, al institutului de în- 
vățămînt superior, al institutelor șl 
stațiunilor de cercetări, în muzee și 
școli. Prezența lor în paginile revis
tei ar putea apropia și mai mult pu- 
b'îcația de problemele reale ale vie
ții, ar stimula aportul lor creator și 
ar da mal multă substanță artistică 
și «ducativă materialelor publicate.

Tn mod cn totul nejustificat, pro
blemele școlii, ale îmbunătățirii pro
gramelor și predării, legate nemijlocit 
de construirea unul solid edificiu 
cultural, de educarea tinerei gene
rații îi» spiritul eticii socialiste, al 
dragostei pentru muncă și creație,

nu și-au găsit reflectarea permanen
tă în cuprinsul revistei Faptul că 
pînă în momentul de față revista 
nu are o pagină specială dedicată 
școlii e. cu atît mai surprinzător cu 
cit în oraș ființează lin institut de 
învățămînt superior, zeci de licee și 
școli cu profil tehnic și economic 
care dispun de un însemnat poten
țial intelectual și care, sîntem si
guri. ar putea aduce în coloanele 
publicației pertinente opinii și su
gestii privind dezvoltarea învățămîn- 
tului.

Analiza numerelor revistei din ul
tima perioadă, a conținutului arti
colelor și anchetelor sale îndreptă
țește afirmația că nu întotdeauna ea 
se integrează eficient în munca poli
tică de masă, în activitatea educa
tivă, culturală desfășurată de orga
nele și organizațiile de partid, de 
instituțiile de cultură din județ.

Dispunînd de un entuziast colectiv, 
redacțional, pasionat, capabil să con
centreze în jurul său numerosul de
tașament intelectual, să se aplece cu 
atenție și luciditate asupra probleme
lor de interes major ridicate de miș
carea culturală dobrogeană, revista 
„Tomis" are capacitatea necesară 
de a concretiza mai substanțial și mai 
consecvent programul său cultural, 
estetic, de a deveni un focar de in
tensă propagare a creației autentice, 
în .stare să facă educație maselor de 
oameni ai muncii, de a deveni o tri
bună prestigioasă de dezbatere a 
problemelor vitale ale culturii. Invă- 
țămîntului. științei, a unor probleme 
de major interes social pe care le 
ridică dinamica zonă a țării care este 
Dobrogea.

o Urmărirea: PATRIA — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30, FESTIVAL — 
8,45, 11; 13,30; 16; 18,30; 2L
a Lucia: CENTRAL — 8,45; 11,45; 
14,45: 17,45; 20,45.
o Păcatul dragostei! REPUBLICA
- 8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45;
21,15, BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, FAVORIT — 10; 13; 
15,30; 18; 20,30.
0 Călugărița (ambele serii): SALA 
PALATULUI — 17 (seria de bilete 
3 135); 20,30 (seria de bilete 3 138). 
a Reconstituirea: LUCEAFARUJ-
- 9. 11.15: 13,30; 16; 18,15; 20.45. 
O Intr-o seară, un tren...: CAPI
TOL — 9,15: 11,30; 14: 16,15: 18.45: 
21.
0 Mărturia: VICTORIA — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18.15; 20,45.
O La est de Eden: CENTRAL — 
9.30; 11.45; 14: 16.15; 18.30; 20.45.
A Un om pentru eternitate: CI
NEMATECA — (Sala Union) — 
10; 12: 14.
o Dragoste la Las Vegas: LUMI
NA — 8.30—16,15 în continuare; 
18,30: 20,45.
© Vă place Brahms?: MOȘILOR — 
15.30; 18: 20.30, DOINA — 11.30; 
13.45: 16: 18,15; 20.30, DRUMUL SĂ
RII - 15; 17.30; 20.
O Program pentru copil: DOINA
- 9: 10.a Mîinile: Regina Instrumentelor; 
Sfaturi, bătrînești; Omul mie: 
TIMPURI NOI - 9—21 In conti
nuare.
n Bătălia pentru Roma: FFRO- 
VTAR - 9; 12.30; 16: 19.30, EX
CELSIOR — 9.30; 13: 16.30: 20. FLA
MURA — 9.30; 13: 16.30: 20.
A Valea păpușilor: GRIVITA — 
9.30: 12: 15; 17,45: 20.15. MIORIȚA
- 9.30: 12; 14.30: 17: 19.30.
ta A trăi pentru a trăi: ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15.15: 
17.45: 20.
a Războiul domnițelor: BUZEȘTI
- 15.30: 18: 20.30. COTROCENI — 
15.30; 18; 20.30.
0 Blow-up: DACIA — 8—20.45 tn 
continuare.
A Winnetou tn Valea Mortll: BU- 
CF.GI — 9. 11.15: 13.30; 16; 18,15:
20.30, GTUI.ESTT — 15.30; 18, 20,30.
ARTA — 9.30 - 15.30 In continu
are: 18.15: 20.30.
O Noile aventuri ale răzbunători
lor: UNIREA — 15.30: 181
a Moarlea unul birocrat: UNI
REA —' 20.30.
a Femelă îndărătnică: LIRA —
15.30, 18; 20,30, PROGRESUL —
15,30: 18; 20,30.
a Angelica șl sultanul: PACEA — 
15,45; 18; 20,15.
O Omul, orgoliul, vendetta: CRIN- 
GAȘI - 15.30; 18: 20,15.
a Băieți în haine de plete: ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30: 16: 18.15;
20.30, TOMIS - 9—15.45 Tn conti
nuare: 18; 20,15.
a My fair lady: FLOREASCA —
9: ...............................
a Băieții din strada Pal: VOLGA

mi se pare 
fi luat ir: 
românească de astăzi fap
tul 
diția 
care 
sus de toate, o semnificație 
adine contemporană a in
terpretării istoriei naționa
le Nu e greu de înțeles, de 
aceea, ezitarea unor artiști 
plastici care, într-o anumi
tă perioadă, deslușeau în 
compoziția istorică tocmai 
— sau numai — grandi
locvența. retorismul u- 
nor lucrări (s-o recunoaș
tem, numeroase pe atunci) 
care descindeau mai curînd 
din „bataillismul" acade- 
mist. decît din arta noastră 
romantică Așa s-a întim- 
plat că, pentru istoricul ar
tei moderne, cercetarea e- 
voluției acestui gen oferă, 
în unele perioade, un ma
terial în care tratarea con
vențională a unor teme cu 
adevărat generoase e pre
dominantă Intervenea, cu 
siguranță, acea confuzie es
tetică împotriva căreia pro
testa cîndva, cu dreptate, 
Francisc Sirato : „Exactita
tea lipsită de elanul inte
rior nu devine niciodată 
artă adevărată".

Expozițiile ultimilor ani 
au demonstrat o înțelegere 
superioară a sensului con
temporan a) picturii istori
ce. Fără îndoială, nu toți 
artiștii pot să înfăptuiască 
opere la fel de reprezenta
tive în acest 
dificil și 
E ca și 
poeților 
romane,

pentru a mai insista asupra 
lui

Dar e tot attt de adevă
rat că s; usibilitatea și gîn- 
direa noastră sînt solicita
te la fel de intens de Flo
rile lui Ghiață. de o auste
ră noblețe a simplității, de 
peisajele răscolitoare ale lui 
Țuculescu și că recunoaș
tem în portretele lui Ca
targ! sau ale lui Baba sem
nul adevărat al artei Că 
deslușim în multe din o- 
perele unor artiști tineri 
înfățișări ale societății ro
mânești din zilele noastre, 
accente cu adevărat con
temporane, un sentiment 
specific al spiritualității ro
mânești din epoca socia
listă

Intr-o compoziție istorică, 
însă sistemul de metafore 
îngăduie, implicit, o desci
frare mai directă a mesa
jului artistului. Ceea ce im
pune, deci, resuingerea ima-

«truite cu aceeași te; mitate, 
se întemeiază pe aceeași în
țelegere a spațișrtui pictu
ral ca și peisaje»» sau por
tretele de altădată t că as- 
cuțimț-i observației de por
tretist a lui Constantin 
Piliuță, incizia desenului 
său, remarcate — nu o dată 
— în naturi moarte și în 
portrete, pot fi regăsite în 
compoziții I că fenomenul 
poate fi urmărit și la Virgil 
Almășanu, la Sălișteanu sau 
Celmare. Dar anvergura pe 
care o presupune genul ri
dică, în fața artiștilor, pro- 

/bleme complexe de repre
zentare expresivă a căror 
rezolvare se reflectă în »»• 
’oarea însăși a lucrării

Mi se pare, de acare 
simptomatică împrejurarea 
că unii artiști ai generației 
foarte tîqere. precum Ga- 
vrilean, Vrăneanțu. Geor- 
geta Năpăruș, încearcă — 
încă din primii anî ai crea-

12.30, 16,30; 20.

9—15.45 In continuare; 18.15;
20.30.
o In împărăția leului de argint: 
VIITORUL -15.30; 18.
O Piedro pleacă în Siera: VIITO
RUL - 20,30.
o Taina leului: GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MO
DERN — 9,15; 11,30: 13,45; 16: 18,15; 
20.30.
n Prieteni fără grai: AURORA - 
9,30; 11,30; 13,30; 16: 18,15; 20,30.
O Fragil sălbatici: POPULAR - 
15,30: 18.
a La război, ca la război: POPU
LAR - 20,30.
o La nord prin aord-vest; Ma
nuela: MUNCA ------ ------
a Beru șl 
flacăra 
a Iubirea 
15,30: 18;
n Corabia

.30. 19.
Sezon

.30; 19.
o Să trăim plnă luni: COSMOS —

15,30; 19,15.
comisarul San Antonio:
- 15.30: 18; 20,30.

Strict oprită: VITAN -
20,15.
nebunilor: RAHOVA —

mort: FERENTARI

J

(Urmare din pag. I)

tante adausuri, care 
provoacă două neajun
suri : 1) se irosește
metal ; 2) cer un efort 
suplimentar la prelu
crare

Chiar In aceste zile. 
In fișele de consum 
specific se operează 
reduceri. Comisiile lu
crează neobosit. Pînă 
la 15 ianuarie ele tre
buie să-și prezinte 
concluziile pe baza că
rora se vor hotărî mă
suri Din concluziile 
preliminare și din pre
luarea lor operativă 
(ca un aconto pentru 
ce va fi mai tîrziu) s-a 
și înregistrat o redu
cere a consumurilor 
de metal cu 2.5 la sută 
Există însă și o re- 

, sursă care n-a fost 
înscrisă pe liste. Cea 
mai importantă dintre 
toate, cred Ea s-ar pu
tea numi „educația e- 
conomiei de metal"

— învingerea 
mentalități. a 
inerții 
unora despre 
mu) de metal 
nea Ștefan Leca, ingi
ner șef al uzinei — mi 
se pare 
cel mai 
acțiune 
vergură 
buie obișnuiți să chi
vernisească metalul, «ă 
judece sa buni gospo
dari. Dacă e vorba de 
o luptă, atunci aici

trebuie zreat frontul 
cel mai puternici

O dată deschis acest 
lapitol. uzina oferă a- 
cum numeroase exem
ple de ceea ce se chea
mă on nou fel de a 
concepe consumul de 
metal. O întîmplare 
petrecută în luna de
cembrie a-dat de gîn- 
dit întregului colectiv 
al uzinei —

trebuit să-și găsească 
de lucru prin alte sec
ții. cu alt regim de 
plată Neobișnuiți cu 
o astfel de situație, 
unii dintre ei și-au 
exprimat nedumerirea 
A avut loc o adunare 
a organizației de par
tid. în care principala 
temă de discuții a fost 
tocmai acest fapt Mai

tîmplare aruncă brusc 
o lumină neiertătoare 
asupra carențelor și 
face ca răspunderea 
față de consumurile 
specifice — indice pri
mordial al economici
tății - să fie mai pro
fund simțită de fiecare 
membru al colectivu
lui

Unui tînâr muncitor 
din aceeași secție i s-au

Proiectul 
performante

de
rebutat, în

unor 
unor 

în concepțiile 
consu- 
- spu-

a fi resortul 
dinamic într-o 
de atare an.

Oamenii tre-

Fabrica de cutii 
viteză a 
anul 1969, oină în luna 
noiembrie, aproxima
tiv 2 000 de piese din-, 
tr-un anumit reper
Cantitatea de metal
irosit prin rebuturi e- 
chivala cu cantitatea 
4e metal ce trebuia 
consumată pentru pie
sa respectivă în ultima 
lună a anului Era un 
oțel special din care 
uzina nu deținea decît 
"antitatea strict nece
sară fabricării acelor 
piese Terminîndu-și 
materia primă între
gul sector n-a avut ce 
lucra toată luna de
cembrie. Muncitorii au

multe puncte de ve
dere s-au ciocnit acolo

- E norma) să nu 
avem de

Nu
cine 
dacă

Am 
adevărat, 
stăm 
Să se aducă material 1

— De unde ? Ne-am 
consumat toată canti
tatea 1 Puteam să nu 
rebutăm 1

•- Puteam, e 
știa că 
așa ?
dată

dar 
vat 
șine

să 
lucru ?

nu e normal 
se face vino- 
ou noi în-

rebutat. asta-i 
dar de ce 

acum degeaba 1

drept.
se valar cine

intîmpla
- Altă

știm 1
Da, o asemenea in-

o să

imputat un număr de 
piese rebutate 
imputat și 
materialului
Mihai 
rise 
tie. 
cest 
fi sesizat la controlul 
de calitate Și chiar 
dacă s-r,ar fi sesizat 
controlul de calitate 
tînărul muncitor știa 

potrivit obiceiului 
de oînă atunci 
va fi imputată 
manopera care 
destul de puțin 
mas surprins cînd 
nota de imputație i-a 
fost trecut și prețul

'Bălăceanu 
peste o 
socotind 

lucru

I s-a 
valoarea 

stricat 
să- 

opera- 
câ a- 

nu va

- că-i 
doar 

valora 
A râ

pe

metalului special pe 
care l-a stricat. .S-a a- 
dresat comisiei de li
tigii ; își caută acole 
dreptatea. Care drep
tate ? Că așa a fost 
obișnuit ? Că a fost 
scăpat de sub privirile 
exigente 
lui și a 
sat să 
regulile 
muncii ?
ooate avea, de exem
plu. un croitor care a 
stricat, din vina lui, 
stofa de costum a 
clientului și nu vrea 
s-o plătească ?

Răspunderea 
rială. 
fiecărui 
în i 
tu ie 
nor 
este 
ximă 
activitatea educativă a 
irganizațiilor de par
tid din uzină Primele 
zile ale anului 1970 au 
găsit acest colectiv în 
plină atmosferă de 
căutări, de elucidare 
a celor mai bune căi 
spre o eficiență maxi
mă a procesului 
producție

Aceste lucruri 
multe altele pot fi ci
tite. de un ochi atent, 
pe cadranele 
toare de la 
tomobihilui 
pornit1 la 
lungul unui 
succese 
- cum 
simbolic 
mobil 
te garanțiile unui par
curs izbutit

ale colectivu- 
fost astfel lă- 

nesocotească 
de aur ale 
Ce dreptate

mate-
chivernisirea 
leu investit 

producție consti- 
acum tema u- 
meditații adinei, 
o latură de ma- 

i importanță în

de

Si

indica- 
bordul au- 

..Dacia* 
drum de-a 
nou 

.Dacia 
i-am 

acestui 
prezintă toa-

an de 
1970" 

spune 
auto-

ției lor deslușească
problemele expresiei artis
tice pe care le pune compo
ziția istorică t evident, lu
crările lor nu sînt întot
deauna concludente (poale 
și pentru că fantasticul de 
factură folclorică, abordat 
de pictura celor trei artiști, 
fragmentează cîteodată uni
tatea epică și simbolică re
clamată de acest gen pictu
ral). dar efortul de a inte
gra episodul istoric într-un 
sistem propriu de metafore 
plastice e susținut cu o 
consecvență a mijloacelor 
artistice, .vrednică de rele
vat.

Dacă e adevărat că picto
rul trebuie să fie recunos
cut în orice lucrare a sa, 
dacă pictura istorică nu are 
dreptul să constituie o ca
tegorie aparte în creația u- 
nui artist, cred că, deopo
trivă. se impune ca eveni
mentul. personajele istorice 
să fie și ele ușor de recu
noscut de privitor. Tradiția 
a propus niște adevărate 
efigii ale personalităților 
celor mai de seamă ale is
toriei noastre ■ ele nu pot 
fi modificate oricum, fante
zia pictorului este. în acest 
caz. limitată de niște deter
minări greu a fi schimbate. 
Efectul estetic, efectul edu
cativ, (educativ în sensul 
înalt al cuvîntului. bineîn
țeles nu în acela al simplei 
informații comunicate de 
lucrarea de artă) sînt, fără 
îndoială diminuate, dară 
ooera de artă nu vorbește 
cil elocvență, nu relevă pri- 

primtil mo- 
care 
altă

vîtorului, din 
ment, personajele pe 
le reprezintă. Pe de 
parte, a folosi evenimentul 
istoric dreot un pretext 
pentru exerciții nur forma
le. exterioare, este un pro
cedeu Ia fel de neavenit ca 
și acela de reducere a per
sonalității eroilor înfățișați 
Ia simple portrete conven
ționale, 
de nrinp

Toate 
picturii 
nesc. firesc, 
relevat adesea, sub semnul 
unui spirit autentic contem
poran. A sesiza legăturile 
spirituale care cuprind deo
potrivă eroul de odinioară 
si omul epocii noastre e o 
obligație fundamentală a 
artei de evocare istorică. 
Confruntarea nictornhd cn 
toate aceste probleme con
stituie. fără îndoială, un 
veritabil test artistic A re
clădi. cn materialul vin al 
sensibilității 
monumentul 
popor — iată 
re plină de 
de frumusețe.

Marea pasitm 
a celor tre

feri seară a fost pre
zentat — în premieră de 
gală — filmul „Lucia", 
remarcabilă realizare a 
cinematografiei cubaneze, 
distinsă anul trecut, la 
Festivalul de la Moscova, 
cu Marele Premiu Sini, 
de fapt, trei 
distincte, trei 
de dragoste care se pe
trec în împrejurări isto
rice. revoluționare diferite 
și aduc, pe ecran, desti
nele a trei femei purtînd, 
tbate, același nume; Lu
cia. nume atît de răspîn- 
dit în Cuba incit devine 
denumire simboliiă 
tru femeia

Dat fiind 
al filmului, 
la început, 
esențială, 
descrierilor 
fie că e vorba de episodul 
care se petrece la sfîrșitu) 
veacului trecut, în condi
țiile tragice ale războiu
lui sau despre evocarea 
anilor 1932vși a luptei îm
potriva unui regim odios, 
antipopular, fie că e vor
ba despre perioada revo
luției socialiste — în cel 
de-al treilea episod, a că
rui acțiune se petrece în 
Cuba deceniului al șase
lea și e consacrat realiză
rii pe plan afectiv și so
cial a femeii zilelor 
noastre

Cele trei Lucii ale re
gizorului Umberto Solas 
trăiesc întîmplări cu un 
relief dramatic deosebit, 
iubesc, năzuiesc și își 
caută fericirea angaja
te direct în viitoarea 
evenimentelor revoluțio
nare. punîndu-și între
bări și dîndu-și răs
punsuri în cadrul unei 
desfășurări cinematogra
fice de înaltă ținută și 
emoție, cu reală sponta
neitate. Aceste ’întîm
plări — atît de deose
bite ca atmosferă și 
cadru istoric - sînt re
latate cu o adîncă unita
te stilistică Ele dobîn- 
desc, in ansamblul lor. 
dimensiuni de. frescă so
cială, sugerînd, prin nu
anțele și vibrația adevă
rului de viață conținut, u- 
nele capodopere ale neo
realismului italian, ca și 
— din punct de vedere al 
realizării - asimilarea 
anumitor influențe ale 
..noului val" france? sau 
ale altor tendințe din ci
nematograful 
ran

Filmul nu 
istoria viața 
mediul unor 
șurări 1» figurație, al u- 
nor montări ample și 
costisitoare, ci pune ac-

centul pe cițiva eroi 
reprezentativi, aducîni 
în prim plan cele trei 
ipostaze ale 
tu la re șl 
iubirile ei surprinse 
condiții revelatoare, deci
sive. Filmul este o de
monstrație simplă, emo- 

a marelui a- 
că fericirea per

na este posi-

pen
cil baneză.
acest caracter 
aș releva, de 
ca o calitate 
autenticitatea 
de epocă —

contemoo-

reconstituie 
orin inter 

mari desfă

ționantă 
devăr 
sonală 
bilă în afara sau în con
tradicție cu evoluția is
torică în care ești anga
jat. a condiționării des
tinului individual de des
tinul colectivității, al po
porului tău. Aceasta este, 
de fapt, marea pasiune a 
celor trei „Lucii" Specta
colul . cucerește, men
ține încordată atenția 
publicului datorită con
sistenței și ritmului său, 
datorită 
matice 
ză unele lungimi Fi
rescul organizării ma
terialului în cadru, finețea 
și sinceritatea jocului ac
toricesc, caracterul alert 
al montajului stau măr
turie nu numai talentu
lui lui Umberto Solas, ci 
și progreselor obținute de 
cinematograful 
în anii puterii populare. 
„Lucia" este o , " 
cu calități de maturitate, 
creată fără teama că re
zolvarea unei teme atît 
de dificile va friza, pe a- 
locuri. didacticismul. Este 
un film profund uman, bo
gat în semnificații actuale 
cu virtuți artistice care — 
confirmînd entuziasmul 
stîrnit la Festivalul in
ternațional de la Moscova 
— îl recomandă marelui 
pubiic

Gh. VITANIDiS

cubanez
peliculă

★
Cu prilejul sărbătorii 

naționale a Republicii Cu
ba. luni seara Comitetul 
de Stat pentru Cultură și 
Artă a organizat la cine
matograful „Republica" 
din Capitală o gală cu fil
mul cubanez „Lucia" Au 
luat parte Ion Brad, vice
președinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și 
Artă, Mihnea Gheorghiu, 
prim-vicepreședinte al In
stitutului român pentru 
relațiile culturale cu stră
inătatea funcționari supe
riori din MAE oameni 
de artă și cultură, ziariști, 
un numeros public. Prin
tre participanți se aflau, 
de asemenea, Jesus Bar
reiro Gonzalez, ambasa
dorul Republicii Cuba la 
București, șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la 
București, și alți membri 
ai corpului diplomatic.

(Agerpres)



SClNTElĂ — marți 13 ianuarie 1970 PAGINA 5
tS^OBSSBdgaSSaBBS

Vizita președintelui Consiliului de Miniștri,
Ion Gheorghe Maurer, in R. S. F. Iugoslavia

Toastul tovarășului Toastul tovarășului
Mitia Ribicici Ion Gheorghe Maurer

Adresind un călduros salut pre
ședintelui Consiliului de Miniștri și 
persoanelor care îl însoțesc, preșe
dintele Vecei Executive Federale, Mi
tia Ribicici, a spus i Ne bucură In 
mod deosebit această reîntîlnire cu 
premierul Maurer, deoarece ne ofe
ră prilejul ca, cel puțin în parte, să 
răspundem primirii călduroase și 
ospitalității cordiale pe care dv., to
varășe Maurer, conducerea și po
porul României le-au oferit delega
ției iugoslave care s-a găsit în țara 
dumneavoastră anul trecut, cu pri
lejul celei de-a 25-a aniversări a 
eliberării României. Vă doresc In 
mod sincer, dragii noștri oaspeți ro
mâni, să vă simțiți în mijlocul nos
tru ca acasă.

Desele întîlniri și schimburile de 
opinii dintre conducătorii Iugoslaviei 
și României constituie o expresie a 
eforturilor celor două țări îndrepta
te spre adlncirea continuă a colabo
rării noastre bilaterale și o contribu
ție la pacea în lume, în Europa și 
în Balcani. în această direcție au 
fost obținute, încă de pe acum, re
zultate deosebit de însemnate și — 
ceea ce este mai important — s-a 
creat o atmosferă de deplină în- 
credere reciprocă. De aceste scopuri 
sînt pătrunse și convorbirile pe care 
le-am început astăzi.

Iugoslavia și România, ca țări ve
cine, sînt în mod firesc înclinate una 
către cealaltă. Țările și popoarele 
noastre sînt legate prin lupta secu
lară pentru libertate și independen
ță și prin năzuințele comune în con
struirea socialismului și In lupta 
pentru pace și colaborarea internațio
nală egală în drepturi.

Sînt foarte fericit să constat că 
datorită eforturilor susținute ale am
belor părți, între R.S.F. Iugoslavia și 
Republica Socialistă România s-a a- 
juns la dezvoltarea unei colaborări 
prietenești foarte intense și multi
laterale pe plan politic, economic, 
cultural și în toate celelalte dome
nii. Desigur, în evoluția acestei co
laborări apar unele probleme. Dar, 
pot să afirm că tocmai datorită a- 
cestei atmosfere prietenești noi reu
șim să rezolvăm, pas cu pas, proble
mele ivite în calea ’dezvoltării în 
continuare, în special în domeniul e- 
conomic și, mai mult decît atît, să 
trecem treptat la forme noi_ de co
laborare mai bogate, cum sînt con
struirea în comun a sistemului hi
droenergetic și de navigație Porțile 
de Fier, programarea de lungă du
rată a cooperării, specializării și al
tele.

Dezvoltarea cu succes a relațiilor 
noastre și-a găsit o expresie deose
bită și în contactele tot mai . intense, 
și mai directe dintre cetățenii țări
lor noastre, la care în mod deose
bit au contribuit desființarea vizelor 
și extinderea turismului, colaborarea 
dintre orașe, dintre organizațiile ob
ștești și sportive etc. S-a realizat 
un important pas înainte în direc 
tia unei largi circulații bilaterale de 
oameni și mărfuri la frontierele noas
tre și între regiunile de frontieră. 
Orientarea comună a celor doua țari 
spre lărgirea în continuare a posibi
lităților pe acest plan va contribui 
la o și mai mare apropiere și întă
rire a legăturilor dintre popoarele 
noastre, frontiera noastră devenind 
tot mai mult un simbol al colabo
rării, prieteniei trainice, umanismu
lui și păcii.

Considerăm că există încă destule 
posibilități pentru lărgirea colaboră
rii noastre reciproce. Evidențierii a- 
cestor posibilități și stabilirii unor 
căi mai eficace pentru fructificarea 
lor le-au fost consacrate recentele 
întîlniri ale președinților comisiei 
mixte româno-iugoslave de colabo
rare economică și ale altor organe 
și instituții din cele două țări, ele 
constituind și tema centrală a con
vorbirilor noastre actuale. Sînt în
credințat că rezultatele lor vor sti
mula în mod concret intensificarea 
colaborării economice dintre țările 
noastre, în special prin cooperarea 
în producția industrială și în toate 
celelalte domenii. Fără îndoială că 
în această privință o însemnătate 
specială o are și colaborarea între 
populațiile din regiunile de la fron
tieră, deoarece aceasta constituie o 
bună premisă pentru relații de bună 
vecinătate între popoarele și națio
nalitățile noastre.

Dragi prieteni,

Anul trecut nu s-au deschis noi 
focare de război. în relațiile interna
ționale se manifestă cu mai multă 
pregnanță tendința de a rezolva pro
blemele mondiale deschise pe calea 
tratativelor. Aceasta face să crească 
speranțele că vor fi grabnic depă
șite crizele mondiale și că se va per
mite o dezvoltare liberă a popoare
lor în condiții de pace. Pentru atin

Ecouri în presa iugoslavă
BELGRAD 12 Trimișii speciali Â- 

gerpres, N. Ionescu și N. Plopeanu, 
transmit : Vizita tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer în Iugoslavia reți
ne atenția întregii prese iugoslave. 
Inserînd o scurtă biografie a oaspe
telui român, ziarele relevă că această 
vizită reflectă nivelul înalt al rela
țiilor de prietenie și colaborare strîn
să dintre cele două țări și reprezintă 
un nou și important eveniment în 
practica întrevederilor și schimburi
lor de vederi stabilită între repre
zentanții României și Iugoslaviei.

Toate ziarele iugoslave publică — 
integral sau în largi extrase — in
terviul acordat de președintele Con
siliului de Miniștri al României co
respondentului agenției Taniug la 
București. în titlul sub care este pu
blicat interviul, ziarul „Politika" a- 
preciază că „Progresul continuu al 
Iugoslaviei și României face posibilă 
lărgirea in continuare a colaborării 
reciproce", subliniind totodată că 
„Ion Gheorghe Maurer a elogiat prin

gerea acestui scop este imperios ne
cesar să se intensifice angajarea, pe 
bază de egalitate, a tuturor țărilor, 
mari, mijlocii și mici, în direcția 
dezvoltării unei colaborări pașnice și 
a soluționării reale a problemelor 
internaționale deschise și, în mod 
deosebit. în direcția unei opuneri 
active față de politica de pe poziții 
de forță și hegemonie, indiferent de 
pretextele invocate.

Faptul că se luptă mai puțin cu ar
mele și se discută mai mult la masa 
tratativelor nu poate constitui încă o 
garanție a îmbunătățirii multilaterale 
și trainice a situației în lume. Relați
ile internaționale rămîn și în conti
nuare grevate de existența unei serii 
de probleme importante. Agresiunea 
S.U.A. în Vietnam, continuarea ocu
pării de către Israel a teritoriilor 
arabe și refuzul acestuia de a pune 
în aplicare rezoluțiile Consiliului de 
Securitate, continuarea cursei înar
mărilor, în special nucleare, încer
cările forțelor colonialiste și neoco- 
lonialiste de a menține în continuare 
în robie și dependență un mare nu
măr de popoare, adîncirea continuă 
a decalajului dintre dezvoltați și ne
dezvoltați. ș.a.m.d., toate acestea 
primejduiesc în permanență pacea 
mondială și amenință cu noi și mai 
ample agravări.

Pornind de la asemenea situație și 
necesități. Iugoslavia, ca țară socia
listă nealiniată, a desfășurat o acti
vitate politică externă variată și in
tensă. Prezentîndu-se cu inițiative 
proprii și sprijinind activ inițiativele 
altora, ea se străduiește să aducă 
o contribuție concretă la eforturile 
unui cerc larg de țări pe planul în
tăririi păcii, afirmării principiului 
coexistenței pașnice, micșorării de
calajului dintre cei dezvoltați și ne
dezvoltați și al luptei împotriva im
perialismului. colonialismului și me
todelor de rezolvare a problemelor 
prin forță sau prin amenințarea cu 
forța.

Ca țară europeană. Iugoslavia este 
în mod special interesată în evoluția 
situației pe continentul nostru. Ea 
salută eforturile tot mai numeroase 
îndreptate în direcția reducerii în
cordării, dezvoltării colaborării tu
turor țărilor, fără deosebire de sis
temul lor social, șl creării condițiilor 
pentru asigurarea unui sistem trai
nic de securitate europeană. Spri
jinind toate inițiativele care cores
pund acestor scopuri, inclusiv pre
gătirile pentru conferința privind 
colaborarea și securitatea europeană, 
ea consideră că soluționarea unei 
serii de probleme în suspensie se 
PQate asigura în primul rînd prin 
promovarea multilaterală a relațiilor 
între europeni și dezvoltarea colabo
rării pașnice, prin crearea unei at
mosfere de încredere și respect reci
proc, prin participarea pe bază de 
egalitate și angajarea tuturor țări
lor europene. Tn acest sens.' Iugo
slavia acordă o deosebită importanță 
cultivării unor relații de bună veci
nătate cu țările cu care are fron
tiere comune.

Mă bucur în mod deosebit, dragă 
tovarășe președinte, că pot constata 
că pozițiile Iugoslaviei și României 
șl activitatea lor în problemele cola
borării și securității europene și în 
general pe plan internațional sînt 
caracterizate printr-o mare apropie
re sau identitate. Doresc, înainte de 
toate, să subliniez, că prin dezvolta
rea colaborării bilaterale, prietenești, 
în toate domeniile, cele două țări ale 
noastre aduc o contribuție concretă 
la crearea unei atmosfere favorabile 
în Europa și la întărirea securității 
pe continentul nostru. După părerea 
noastră, colaborarea dintre Iugosla
via și România, țelurile care le inspi
ră și principiile universale pe care 
se bazează — independență, suverani
tate, egalitate, respectarea reciprocă 
și neamestecul în treburile interne — 
ca și înaltul grad de încredere și în
țelegere reciprocă, pot să servească ca 
exemplu de edificare a unor bune re
lații între state. în special între state 
vecine și socialiste. Sîntem convinși 
că o orientare asemănătoare a tuturor 
statelor europene în dezvoltarea cola
borării bilaterale pașnice ar reprezen
ta cea mai bună contribuție la securi
tatea europeană.

în încheiere. Mitia Ribicici a toastat 
pentru progresul multilateral al Ro
mâniei prietene, pentru sănătatea și 
succesul conducătorilor ei, în frunte 
cu președintele Consiliului de Stat și 
secretarul general a! Partidului Co
munist Român. tovarășul Nicolae 
Ceausescu, în sănătatea premierului 
Ion Gheorghe Maurer și a membri
lor delegației, pentru prietenia trai
nică și dezvoltarea continuă a colabo
rării multilaterale dintre țările și 
popoarele noastre.

cipiul universal valabil al respectării 
suveranității naționale și egalității în 
drepturi".

Vizita tovarășului Ion Gheorghe 
Maurer a constituit, de asemenea, o- 
biectul unui comentariu. însoțit de 
imagini filmate, transmis de televi
ziunea din Belgrad. Comentariul a 
apreciat nivelul dezvoltării relațiilor 
economice și politice dintre cele 
două țări și a subliniat întărirea con
tinuă a acestor relații. Imaginile fil
mate au înfățișat aspecte de la dife
rite întrevederi care au avut loc anul 
trecut între conducătorii de partid și 
de stat din România și Iugoslavia.

Intr-un articol consacrat vizitei to
varășului Ion Gheorghe Maurer, zia
rul „Dnevnik” apreciază că stadiul 
înalt al prieteniei româno-iugoslave 
și colaborarea strînsă izvorăsc din in
teresele celor două țări, din opțiunile 
lor aproape identice față de procesele 
din lume și din Europa. In conti
nuare, ziarul subliniază necesitatea

Mulțumind pentru cuvintele calde 
la adresa delegației și a poporului 
român și pentru primirea făcută, to
varășul Ion Gheorghe Maurer a 
spus : Vedem în toate acestea o măr
turie grăitoare a sentimentelor de 
stimă și prietenie reciprocă nutrite 
de popoarele noastre — acum, ca' și 
in decursul veacurilor — o vie ma
nifestare a dorinței de a păstra șl 
îmbogăți continuu tezaurul comun 
de tradiții și aspirații de prietenie, 
bună vecinătate și fructuoasă conlu
crare.

încerc sentimentul că redau chin
tesența unei realități deosebit de 
pregnante, căreia edificarea orindul- 
rii socialiste, Ideologia marxist-leni- 
nistă îi asigură remarcabile împli
niri și îi deschide orizonturi noi, a- 
firmînd că o trainică comuniune de 
Idealuri și preocupări leagă țările șl 
popoarele noastre.

într-o atare ambianță, evoluția 
mereu ascendentă a raporturilor de 
colaborare dintre țările noastre ne 
apare cu totul firească. Sîntem con
vinși că aceasta slujește intereselor 
popoarelor român și iugoslave, cau
zei păcii și socialismului în lume.

Evoluția fericită a legăturilor ro
mâno-iugoslave iși găsește o eloc
ventă ilustrare tn contactele directe, 
devenite tot mal frecvente, dintre 
factorii de răspundere ai. țărilor 
noastre, în cursul cărora se abor
dează, într-un spirit de încredere șl 
respect mutual, o gamă variată de 
probleme de interes reciproc. se 
identifică noi domenii și acțiuni de 
cooperare, convenindu-se asupra mă
surilor practice de întreprins. Un 
rol de cea mat mare însemnătate il 
au. desigur intîlnirile dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito. concluziile și înțelegerile a- 
doptate de șefii celor două state.

Ca o reflectare a progreselor re
marcabile obținute de țările noastre 
tn domeniile hotărîtoare ale activi
tății umane, s-au intensificat cola
borarea româno-iugoslavă, schimbul 
de valori materiale și spiritua
le, de experiență in cele mai 
diverse sectoare ale construcție! so
cialiste. Exemplul cel mai edificator 
tl reprezintă construirea’ cu succes a 
marelui complex de la Porțile de 
Fier, rod a! geniului și eforturilor 
creatoare ale popoarelor celor două 
țări. Să menționăm, de asemenea, re
centa realizare a unor importante ac
țiuni de cooperare tn producția in
dustrială. lărgirea colaborării în zo
nele de frontieră, extinderea legături
lor între diferite organe și organizații 
din țările noastre, Sînt doar cîteva 
ilustrări .ale importantelor succese 
care învederează rodnicia relațiilor 
noastre

Apreciem, totodată, că pentru am
plificarea colaborării, pentru adînci
rea și diversificarea cooperării econo
mice, științifice, tehnice, culturale șl 
tn alte domenii de interes comun e- 
xistă încă largi posibilități, care spo
resc neîncetat, ca urmare a dezvoltă
rii în ritm susținut a economiilor 
țărilor noastre. Identificarea acestor 
posibilități multiple. atenta lor 
examinare în vederea unei valo
rificări cît mai depline, lărgi
rea continuă a cadrului de ac
țiune și perfecționarea instrumen
telor de cooperare toate acestea sînt 
solicitate în chip obiectiv de stadiul 
actual al relațiilor dintre cele două 
țări, ca și de perspectivele dezvoltării 
lor viitoare. Avem în vedere domenii 
și direcții principale cum sînt. îndeo
sebi, cooperarea în producție — de la 
acțiuni de cercetare, proiectare și a- 
similare a produselor, pînă la desfa
cerea lor — cooperarea în cercetarea 
științifică și tehnică între întreprin
deri industriale și organizații econo
mice din România și Iugoslavia. A- 
flată tn centrul convorbirilor noastre, 
tema aceasta a făcut obiectul unor 
pregătiri laborioase din partea pre
ședinților comisiei mixte româno- 
iugoslave de colaborare economică, 
cu prilejul întîlnirilor pe care le-au 
avut recent. Sînt încredințat, ca și 
dumneavoastră, tovarășe Ribicici, că 
rezultatele discuțiilor noastre, înce
pute sub auspicii atît de favorabile, 
vor stimula imaginația, .inițiativa și 
eforturile la toate eșaloanele, într-o 
perseverentă căutare de forme și me
tode concrete, capabile să imprime 
un dinamism mereu mai viguros a- 
cestei colaborări.

Trăim o epocă de adînci prefaceri 
de ordin politic, economic și social.

consolidării in continuare a bazei 
prieteniei reciproce, care se înte
meiază pe principiile atașamentului 
față de pace și socialism, respectu
lui reciproc, neamestecului in trebu
rile interne și respectării independen
ței și suveranității.

După ce trece în revistă stadiul și 
domeniile colaborării și cooperării re
ciproce, relevind importanța siste
mului hidroenergetic și de navigație 
de la Porțile de Fier, ziarul arată că 
cei doi premieri vor realiza, de fapt, 
hotărîrea președinților I. B. Tito și 
Nicolae Ceaușescu de la ultima lor 
intîlnire, și anume de a lărgi cola
borarea în domeniu! politic, tehnico- 
științific și în alte domenii, in con
dițiile aplicării unor nbi metode și 
forme, de a se depune în continuare 
eforturi în scopul îmbunătățirii at
mosferei in relațiile internaționale și 
consolidării păcii, de a se dezvolta 
cea mai largă colaborare cu toate ță
rile. 

care se succed într-un ritm accelerat 
și cărora revoluția științifică și teh
nică modernă le conferă dimensiuni 
fără precedent. Dintre mutațiile de
cisive intervenite în lumea contem
porană, aș dori să amintesc pe ace
lea care mi se par definitorii pentru 
modul de abordare și soluționare a 
problemelor tot mai complexe ale 
vieții internaționale. Am în vedere 
puternica afirmare a forțelor socia
lismului și păcii ; dreptul fiecărei 
națiuni, mare sau mică, de a-și ho
tărî singură destinele ; dreptul egal 
al statelor la pace și securitate, dez
voltare și progres ; extinderea și ra
mificarea considerabilă a legăturilor 
de cooperare și strînsă conlucrare 
dintre state.

Ca rezultat îndeosebi al necesită
ților economice, colaborarea inter
națională se impune, în condițiile 
actuale, ca o cerință imperativă 
Progresul și prosperitatea popoare
lor sînt astăzi de neconceput fără 
existența unui circuit viu de va
lori, în cadrul căruia fiecare națiune 
beneficiază, prin ceea ce oferă și 
primește, de roadele colaborării in
ternaționale.

Așa cum este, de altfel, bine cu
noscut. unul din elementele funda
mentale ale politicii externe promo
vate de România este dezvoltarea 
largă a colaborării internaționale. 
Ca țară socialistă, România pune în 
centrul acestei politici dezvoltarea 
relațiilor sale multilaterale cu toate 
țările socialiste, de care este legată 
prin comunitatea de orînduire, de 
ideologie și țeluri. în același timp, 
țara noastră își extinde relațiile po
litice, diplomatice, economice, cul
turale. științifice cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduirea 
lor socială.

Raporturi normale de conviețuire 
pașnică între țări și popoare nu sin', 
și nu pot fi concepute decît Un ca
drul și pe temeiul dreptului inter
național. pe marile principii ale in
dependenței și suveranității, ne
amestecului tn treburile interne și 
nerecurgerii la forță, egalității în 
drepturi și avantajului reciproc. 
După cum demonstrează in mod 
concludent experiența, ori de cite ori 
aceste norme imperative în conduita 
Internațională au fost respectate, pa
cea șl buna înțelegere intre națiuni 
atț triumfat; dimpotrivă, nesocotirea 
sau încălcarea lor au fost întotdeau
na sursa stărilor de încordare, a con
flictelor, a atmosferei de teamă și 
suspiciune. De valoare universală, ca 
și pacea și securitatea, și indivizibile 
ca și acestea, principiile reprezintă 
armătura însăși a legalității interna
ționale, fiind indispensabile și obli
gatorii atît pentru desfășurarea ar
monioasă a relațiilor dintre state, cît 
și pentru soluționarea marilor pro
bleme ce confruntă astăzi omenirea.

Interesele păcii și cooperării inter
naționale impun, după părerea noas
tră. acțiuni energice din partea po
poarelor pentru lichidarea surselor — 
existente sau potențiale — de încor
dare, a tuturor focarelor și conflic
telor care pot duce la izbucnirea unui' 
nou război mondial. Aș dori să sub
liniez, în acest context, necesitatea 
stringentă a încetării războiului dus 
de Statele Unite ale Americii împo
triva poporului vietnamez și a solu
ționării conflictului din Orientul A- 
propiat, pe baza cunoscutei rezoluții n 
a Consiliului de Securitate.

Intre problemele majore ale lumii 
contemporane, securitatea europeană 
ocupă un loc de prim rang. Pentru 
poporul român, care a cunoscut atît 
distrugerile pricinuite de războaie, 
cît și binefacerile păcii, realizarea 
securității europene constituie o pro
blemă de interes fundamental ; în so
luționarea ei adecvată, durabilă, po
porul nostru vede o garanție a des
fășurării operei sale de construcție 
pașnică închinată progresului și pro
pășirii sale. Din aceste considerente. 0 
înfăptuirea securității europene re
prezintă o preocupare de cea mai 
mare însemnătate a guvernului și 
statului român.

Constatăm cu deosebită satisfacție 
că dialogul dintre țările europene 
s-a amplificat necontenit, că cercuri 
tot mai largi se pronunță pentru rea
lizarea securității pe continent, că 
există premise favorabile unei abor
dări realiste, constructive a acestei 
probleme vitale pentru popoarele Eu- fi 
ropei. inclusiv pentru convocarea 
conferinței generale europene. Con
cepem înfăptuirea securității euro
pene ca un proces care necesită efor
turi stăruitoare, acțiuni sistematice 
și convergente din partea tuturor ță
rilor continentului.

După părerea noastră, securitatea 
europeană reclamă un sistem- de an
gajamente clare din partea tuturor 
statelor, precum și de măsuri con
crete care să ofere fiecărui stat ga
ranția deplină că se află la adăpost 
de orice primejdie de agresiune sau 
de alte acte de folosire a forței sau 
de amenințare cu forța și să asigure 
dezvoltarea lor pașnică. într-un cli
mat de destindere. înțelegere și cola- H 
borare.

Tmi exprim deplina satisfacție că 
și actualele convorbiri au pus în evi
dență asemănarea sau identitatea 
punctelor noastre de vedere privind 
problemele internaționale, dorința 
României și Iugoslaviei de a acționa 
pentru dezvoltarea relațiilor de cola
borare dintre țările socialiste, dintre 
toate statele lumii, de a milita neo
bosit pentru cauza păcii, securității 
și a socialismului.

In încheiere, premierul român a 
toastat pentru prosperitatea continuă g 
a popoarelor Iugoslaviei socialiste ve- B 
cine și prietene, pentru sănătatea pre- R 
ședintelui Iosip Broz Tito, a tovară- | 
șului Mitia Ribicici. pentru prietenia H 
dintre țările și popoarele noastre, U 
pentru întărirea colaborării multila- a 
terale dintre România și Iugoslavia. j|

Liceului nr. 40 din Capitală 
i s-a atribuit numele 

de „Dumitru Petrescu"
Luni dimineața, la Liceul nr 40 

din Capitală a avut loc o solemni
tate, în cadrul căreia s-a atribuit a- 
cestui liceu numele „Dumitru Pe
trescu", în semn de prețuire a me
moriei acestui vechi militant al miș
cării comuniste și muncitorești din 
țara noastră, fruntaș de seamă al 
luptei pentru edificarea socialismu
lui în România.

La solemnitate au participat re
prezentanți ai Ministerului învăță- 
mîntului, activiști de partid, vechi 
comuniști, membri ai familiei lui 
Dumitru Petrescu, locuitori ai car-, 
tierului în care acesta a trăit multă 
vreme.

Despre personalitatea și. activitatea 
lui Dumitru Petrescu au vorbit Paul

Noi reglementări privind desfășurarea 
examenelor studențești

Ministerul Invățămîntului a adus 
noi reglementări în modul de desfă
șurare a examenelor studențești. 
Conform regulamentului de activita
te profesională, studenții vor putea 
susține — între 1 și 24 februarie — 
probele parțiale care nu se vor mai 
cere la examenul final. Notele de 
promovare acordate la aceste probe 
vor fi trecute în carnetu] de stu
dent cu mențiunea „parțial" și in ca
talogul provizoriu. Acei care vor 
dori să-și îmbunătățească notele ob
ținute la susținerea probelor parți

SPORT
în optimile de finală ale „Cupei cupelor"

BASCHETBALIȘTII DE LA STEAUA AU PIERDUT 
PRIMA MANȘA CU POLONIA VARȘOVIA

VARȘOVIA (prin telex) — In pri
mul meci din cadrul optimilor de fi
nală ale „Cupei cupelor" la baschet, 
în sala „Gwardia" din Varșovia s-au 
tntîlnit echipele masculine Steaua 
București și Polonia — Varșovia. Fără 
să se ridice la un nivel tehnic deose
bit, meciul a plăcut datorită ■ dîrzt- 
niei cu care cele două echipe și-au 
disputat șansele S-a urmărit îndeo
sebi scorul — deci meci specific de 
cupă. In final a cîștigat Polonia cu 
73—62 (37—30), care a fost mai In
cisivă în atac, tn repriza a doua,

Actualitatea la fotbal
O VICEPREȘEDINTELE F.R.F. LA 

GUADALAJARA. Selecționata de 
fotbal a Angliei, campioană mon
dială, care va juca în grupa a 3-a 
a campionatului lumii la Guadala
jara, alături de echipele Braziliei, 
Cehoslovaciei și României, se va an
trena înaintea competiției pe stadio
nul clubului sportiv „Atlas" din lo
calitate. Reprezentanții. federației 
braziliene fac în prezent demersuri 
ca echipa lor să se poată antrena pe 
terenul echipei „Guadalajara".

La Guadalajara a sosit Ion Balaș, 
vicepreședintele federației de specia
litate din România, care urmează să 
aleagă terenul pe care se vor antrena 
fotbaliștii români.

• PRIMELE PRONOSTICURI 
DUPĂ TRAGEREA LA SORȚI DE 
LA CIUDAD DE MEXICO. Comen
tatorii diferitelor agenții internațio
nale de presă, ziariști de speciali
tate. antrenori renumiți, oficiali ai 
fotbalului și jucători ai diferitelor 
echipe continuă să comenteze trage
rea la sorți a turneului final a! cam
pionatului mondial din Mexic.

în unanimitate, specialiștii englezi 
consideră că în grupa a 3-a echipa 
Angliei, campioană mondială, are o 
sarcină dificilă de a păstra trofeul 
.,Jules Rimet". deoarece joacă în 
compania unor adversari dificili ca 
Brazilia, Cehoslovacia și România. 
Dacă în asemenea condiții, sublinia
ză ziarul „Sunday Telegraph", An
glia își va menține trofeul, atunci 
fără îndoială că rămîne o formație 
redutabilă. Ziariștii englezi remarcă 
în unanimitate că grupa a 3-a este 
indiscutabil cea mai dificilă, și că 
lupta pentru calificare va fi pasio
nantă și plină de inedit.

Antrenorul echipei cehoslovace, Jo
seph Marko, a declarat coresponden
tului sportiv al agenției „C.T.K." ur
mătoarele : „Noi nu sîntem entuzias
mați de această tragere la sorți. Vom 
juca împotriva echipe' campioane 
mondiale, cea a Angliei, și în com
pania fostei campioane a lumii, for
mația Braziliei. De asemenea, echipa 
României nu este un adversar de ne
glijat. în aceste meciuri, pentru a 
ne putea califica în sferturile de 
finală, jucătorii noștri trebuie să dea 
randamentul maxim".

La rîndul său, secretarul federa
ției cehoslovace de fotbal. Josef Sta- 
rek, a spus : „Grupa a 3-a va pola
riza atenția amatorilor de fotbal din 
lumea inlreagă Eu cred că din a- 
ceastă grupă se va desemna echipa 
care va cîștiga campionatul mon
dial Brazilienii nu sînt invincibili 
Noi am mai cîștigat cu 3—2 la Bra
tislava un meci cu echipa Braziliei"

Antrenorul echipei Perului, brazi
lianul Aldir Pereira „Didi", a decla
rat că echipa sa. repartizată în 
grupa a 4-a, are șanse de a se cali
fica în „sferturi" El a arătat că 
poate învinge echipele Bulgariei și 
Marocului și că. împreună cu echipa 
R. F. a Germaniei, elevii săi vor ob
ține calificarea. Didi a specificat că 
formația Perului va atinge o formî 
de „virf" Brazilianul a anunțat 
că echipa Perului va susține în cursul 
lunii ianuarie și februarie meciuri de 
verificare la Lima in compania echi
pelor Dinamo (Iugoslavia). Spartak 
(Cehoslovacia). Gornik (Polonia) și a 
selecționatelor Cehoslovaciei. Bul
gariei și României

In grupa a 3-a — a arătat antre
norul vest-german Weissweiller, — 

Cojocaru, prim-secretar al Comite
tului de partid, primarul sectorului 8 
din Capitală, prof. Ion Dragotoiu, di
rectorul liceului, Ovidiu Șandru, 
vechi membru de partid, și eleva Ro- 
dica Garniciuc, de la Școala generală 
nr. 175.

A fost dezvelită apoi placa pe car» 
este înscris noul nume al liceului.

Prin hotărîri ale C.C. al P.C.R. ți 
Consiliului de Miniștri, pentru eterni
zarea memoriei lui Dumitru Petrescu, 
numele său va fi atribuit, de ase
menea, Școlii generale nr. 175 din 
Capitală, unor străzi din București, 
Oradea și Sf. Gheorghe și se va dez
veli un bust în Capitală.

(Agerpres)

ale se vor putea prezenta și tn vară 
— numai cu aprobarea decanului — 
pentru verificare la întreaga ma
terie.

Opțiunile pentru probele parțiale 
se vor depune pînă Ia 15 ianuarie 
1970.

Conform acelorași reglementări, 
examenele prevăzute pentru sesiunea 
de iarnă la cursurile de zi și serale, 
cu excepția ultimului an de studiu, 
vor fi programate numai intre 1 și 17 
februarie.

(Agerpres)

pentru cinci greșeli personale. au 
părăsit terenul, în ordine, Valeriu, 
Tarău, Dimancea, Nosievici Venită 
numai cu 9 oameni, Steaua s-a vă
zut in situația de a-1 introduce în 
teren in ultimele minute pe Alin 
Savu, accidentat și încă nerestabilit. 
Arbitrajul lui Keiseber (R.D.G.) și 
Novotny (Cehoslovacia) — bun.

Cei mai eficaci i Tarău și Valeriu 
de la Steaua (cite 14), Nosievici (13), 
și Nowak de la polonezi (24 puncte). 
Returul, București — 25 ianuarie.

Iosif DUMITRAȘCU

șanse mari de calificare au echipele 
Braziliei și Cehoslovaciei. După pă
rerea, sa. pentru sferturile de finală 
s-ar putea califica formațiile U.R.S.S., 
Mexic, Italia, Uruguay. R F. a Ger
maniei, Bulgaria. Brazilia și Ceho
slovacia.

Ca întotdeauna, directorul tehnic 
al echipei braziliene, Joao Saldanha, 
a fost „asaltat" de ziariști. „Noi 
vom juca în finală" — a spus Sal
danha — cu toate că pe drept cuvint 
grupa de la Quadalajara (Cehoslova
cia, România, Anglia, Brazilia) este 
denumită aici la Ciudad de Mexico 
„grupa campionilor".

• MECIUL DE LA BACAU. LA 
RADIO ȘI LA TELEVIZIUNE. 
Stațiile noastre de radio vor trans
mite astăzi, de la Bacău, meciul in
ternațional de fotbal dmtre Dinamo 
Bacău și formația scoțiană Kilmar
nock, din cadrul „Cupei europene a 
tîrgurilor". Se va transmite repriza a 
doua, cu începere din jurul orei 14,30 
pe programul 1 Pe micile ecrane, 
partida va putea fi urmărită în în
tregime de la ora 13,30.

CASE TIP
Pe litoral, ca și la munte, 

in numeroasele campinguri 
presărate, de-a lungul trasee
lor turistice, cochetele căsuțe 
prefabricate, cu coloritul lor 
pastelat, au dev'enit un ele
ment nelipsit. Principalul lor 
producător este Combinatul 
de exploatare și industrializare 
a lemnului din Bacău. Ultima 
fabrică intrată aici în funcți
une produce anual 1 000 case 
tip „Vacanța". Materia primă 
folosită: cheresteaua, plăcile 
aglomerate, plăcile fibrolem- 
noase produse în unitățile de 
industrializare a lemnului 
din Bacău, Suceava, Brăila. 
Comănești. Casele, prefabricate 
din materiale lemnoase, repre
zintă o continuare a tradițiilor 
construcțiilor din lemn, ridi
cată pe o treaptă superioară 
Față de construcțiile clasice 
din zidărie, timpul necesar 
montajului este minimum, 
toate operațiile necesare de 
montare putîndu-se executa 
simplu, fără utilaje speciale.

Pereții, realizați din pano
uri prefabricate, beneficiază 
de izolație termofonică cores
punzătoare. Tratamente spe
ciale conferă elementelor din 
lemn masiv o protecție anti
septică- fungicidă și ignifugă- 
iar finisajele din materiale 
noi le fac mai plăcute, mai 
rezistente la intemperii. Tîm- 
plăria interioară din lemn de 
rășinoase de calitate superioa
ră. finisată cu emailuri în cu-

Cronica zilei
VIZITA PREȘEDINTELUI 

COMITETULUI O.N.U. PENTRU 
EXPLORAREA ȘI FOLOSIREA 

ÎN SCOPURI PAȘNICE
A TERITORIILOR SUBMARINE

La invitația M.A.E., la II ianuarie 
a sosit în Capitală, pentru o scurtă 
vizită, H. S. Amerasinghe, repre
zentantul permanent al Ceylonului 
la Organizația Națiunilor Unite, 
președintele Comitetului O.N.U. pen
tru explorarea și folosirea în scopuri 
pașnice a teritoriilor submarine. 
Luni. H. S. Amerasinghe a fost pri
mit la Ministerul Afacerilor Externe 
de George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului. In aceeași zi, oaspe
tele a participat la o masă rotundă 
organizată cte A.D.I.R.I., privind ac
tivitățile Organizației Națiunilor 
Unite în domeniul explorării și folo
sirii în scopuri pașnice a teritoriilor 
submarine. Printre participanți au 
fost Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, secre
tar general al A.D.I.R.I., juriști, cer
cetători în domeniul oceanografiei, 
Specialiști în relații internaționale, 
ziariști.
„RETROSPECTIVA FILMULUI 

DIN R. D. GERMANĂ"
Intre 12 și 18 ianuarie se desfășoară 

la Cinematecă „Retrospectiva fil
mului din R.D. Germană", organizată 
de Arhiva națională de filme, în co
laborare cu Arhiva cinematografică 
de stat din Berlin. La spectacolul de 
gală cu filmul lui Konrad Wolf, 
„Aveam 19 ani", și scurt-metrajul 
regizorului Karl Gass, „Anno Populi 
'49“, prezentate luni după-amiază la 
sala Union a Cinematecii, au partici
pat și membrii delegației de cineaști 
germani, condusă de Herbert Belling, 
șeful Serviciului de relații externe 
al Arhivei cinematografice de stat. 
La spectacol au participat reprezen
tanți ai Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, membri ai ambasa
dei R.D. Germane Ia București.

A-
Luni dimineața s-a înapoiat tn Ca

pitală delegația Oficiului Național de 
Turism, condusă de Alexandru So- 
baru, președintele O.N.T., care a fă
cut o vizită în- R. F. a Germaniei. 
In timpul vizitei, delegația a purtat 
convorbiri cu reprezentanți ai fir
melor Quelle și Nekermann în Ve
derea dezvoltării schimburilor turis
tice dintre cele două țări. Membrii 
delegației O.N.T. au fost primiți de 
primul ministru al landului Bavaria, 
Alfons Goppel.

★
In cadru! acordurilor de colabora

re culturală dintre România și Iugo
slavia, o delegație a Muzeului de is
torie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice 
din România, condusă de loan Arde- 
leanu, director adjunct al muzeului, a 
plecat în această țară pentru a face 
un schimb de experiență în dome
niul muzeografiei. (Agerpres)

La Tr. Măgurele

A fost dezvelită 
statuia lui 

Mircea cel Bătrin
In orașul Tr.. Măgurele a avut loo 

recent o solemnitate. în cadrul căreia 
a fost dezvelită statuia domnitoru
lui Mircea cel Bătrîn, personalitate 
de seamă din istoria țării noastre.

Monumentul, operă a sculpțoru- 
lui Oscar Han, a rost instalat în cen
trul orașului, în mijlocul unui car
tier de locuințe noi (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru 14, 15 și 16 

ianuarie. In țară : Vreme relativ căl
duroasă și în general umedă. Cerul 
va fi mai mult acoperit. Vor cădea 
ploi locale și, izolat, lapoviță și nin
soare la sfîrșitul intervalului în 
nord-vestul țării. Vîntul va sufla po
trivit, cu unele intensificări la înce
putul intervalului din sectorul vestic. 
Temperatura tn scădere ușoară în a 
doua parte a intervalului. Minimele 
vor fi cuprinse între minus 5 și plus 
5 grade, iar maximele între zero și 
10 grade. Ceață locală la începutul 
intervalului. în București : Vreme 
relativ călduroasă și în general ume
dă. Cerul va fi mai mult acoperit. 
Temporar ploaie. Vîntul va sufla po
trivit, predominînd din sectorul ves
tic. Temperatura în creștere la în
ceput, apoi în scădere ușoară.

„VACANfA"
lori adecvate, se livrează o 
dată cu casa.

Și acum, cîteva cuvinte des
pre tipurile de casă aflate in 
construcție la Combinatul din 
Bacău. Catalogul întocmit in
dică că aici se produc 20 tipuri 
de case prefabricate. Cele mai 
frecvente sînt căsuțele de tip 
„Gama", „Iris", „Laura". Tipul 
„Gama" este o căsuță cu o li
nie elegantă, alcătuită, dintr-o 
singură încăpere mobilată, a- 
vînd o capacitate pentru două 
persoane. Spre deosebire de 
aceasta, căsuța „Iris" are o ca
pacitate de 4 persoane. Mult 
mai spațioasă și confortabilă, 
căsuța tip „1“ este un ansam
blu de 4 garsoniere, fiecare 
prevăzută cu cameră, chicine- 
tă pentru gătit, baie cu duș. 
Acestea sînt echipate cu in
stalații sanitare și de iluminat, 
precum și cu posibilități de 
racordare la rețeaua de ter- 
moficare. „Laura" est.e o casă 
de locuit cu o suprafață de 
100 mp, alcătuită din 3 camere, 
hol- bucătărie, baie. De curînd 
a început fabricarea altor două 
tipuri de case: „Ghiocel" și 
„Violeta"; fiecare are o su
prafață de 60 mp și dispune de 
un înalt grad de confort. Ori
care din aceste „case" pot fi 
mobilate după preferință, cu 
piese produse la fabrica din 
cadrul aceluiăși combinat, bi
neînțeles la cererea benefici
arului.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii*
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viața internațională
Cea ide-a ll-a sesiune a Comisiei 

mixte guvernamentale 
româno-franceze

Va lua sfîrșit 
războiul din Nigeria?

® DUPĂ CĂDEREA ORAȘULUI OWERRI © ȘEFUL STATULUI 
MAJOR AL ARMATEI BIAFREZE A CERUT TRUPELOR SALE 
SĂ DEPUNĂ ARMELE ® ACȚIUNI DE SOLIDARITATE CU 

POPULAȚIA AFECTATA DE RĂZBOI

Ne aflăm oare la capătul dramati
cului conflict care de peste doi ani a 
făcut milioane de victime omenești, 
a provocat distrugeri, foamete, boli ? 
Răsună oare ultimele împușcături în 
jungla de la estul fluviului Niger ? 
Acestea sînt întrebările pe care și 
le pun în ultimele ore ziarele și 
agențiile de presă, surprinse de evo
luția fulgerătoare a evenimentelor 
din Nigeria.

Ce se întîmplă de fapt ? După cum 
s-a mai amintit, la 11 ianuarie, în 
cursul după-amiezii s-a confirmat 
oficial că localitatea Owerri, capi
tala Biafrei, a fost cucerită de tru
pele federale nigeriene, în cadrul 
ofensivei începute acum două luni. 
Acest rezultat este interpretat de 
numeroși comentatori ca o lovitură 
zdrobitoare dată forțelor biafreze. 
Iată cîteva titluri din presa interna
țională i „începutul sfîrșitului" („Dai
ly Times“-Lagos), „Biafra în pragul 
prăbușirii totale" (,,Times“-Londra), 
„Incepînd de ieri, Biafra a încetat 
practic să mai existe" („Figaro“-Pa- 
ris).

Antecedentele conflictului sînt cu
noscute. Nigeria (suprafața — 
933 768 kmp, populația — 60'milioane 
locuitori) este cea mai mare țară a 
continentului african. Ea dispune de 
însemnate resurse naturale i cărbu
ne, cupru și în special petrol (potri
vit unor calcule preliminare, produc
ția de țiței ar urma să se ridice în 
acest an la aproape 50 milioane tone), 
— resurse a căror valorificare în in
teresul poporului ar putea contribui 
la înlăturarea grelei moșteniri lăsa
te de dominația colonială aci, ca și 
pe continentul african. Din neferi
cire, însă, populația tînărului stat 
n-a putut să se bucure de aceste 
imense bogății. Proclamării indepen
denței țării (octombrie 19G0) i-au ur
mat ani de adinei frămîntări politi
ce, de grave dificultăți economice și 
șociale. Adversitățile tribale și na- 
țional-etnice, stimulate de monopo
lurile • internaționale interesate în 
explorarea bogatelor resurse de pe
trol ale Biafrei, au înrăutățit din ce 
în ce mai mult relațiile între aceas
tă provincie și restul țării. în mai 
1966, fosta Provincie Orientală s-a 
proclamat în mod unilateral „Repu
blica Biafra", iar în . iulie 1967 au 
izbucnit ostilitățile militare între ea 
șj. guvernul federal, care a urmărit 
să pună capăt secesiunii. Timp de 
doi ani și jumătate, regiunile de est 
au fost teatrul unui război sîngeros. 
in cursul căruia au căzut sute de 
mii de morți din rîndu) forțelor 
combatante. O cumplită tragedie s-a 
abătut asupra populației civile, care 
a fost supusă bombardamentelor ae
riene și secerată de foamete și boli. 
Zilnio mureau ia Biafra 2000 de oa
meni, în majoritate copii.

Conflictul a fost accentuat datori
tă amestecului străin. „La flecare 
etapă — scria ziarul „Sunday
Times" — tragedia prin care trece
Nigeria poate fi atribuită puterilor
străine. O putere străină, Anglia, a
fost cea care a elaborat harta Nige
riei, în cadru] căreia a izbucnit 
războiul. Alte puteri străine au livrat 
armele, fără de care războiul nu 
s-ar fi putut desfășura".

Așa cum se știe, au avut loc mal 
multe runde de negocieri pentru so
luționarea conflictului pe cale paș
nică, dar de fiecare dată ele s-au 
încheiat fără nici un rezultat, 
într-o cuvîntare rostită la Dakar, în 
cadrul actualului său turneu în Afri
ca, secretarul general a] O.N.U., 
U Thant, a cerut liderului biafrez 
Ojukwu, să respecte rezoluția adop
tată la Addis Abeba de către țările 
membre ale Organizației’ Unității 
Africane, care prevede ca „cele două 
părți în cauză să se pună de acord 
între ele" pentru a reglementa pro
blema „războiului civil din Nigeria". 
EI a subliniat că O.N.U. „nu va 
accepta niciodată principiul secesiu
nii unuia din statele sale membre".

Recent, pentru prima oară în is
toria tragicului conflict., forțele fede
rale au declanșat o ofensivă simul
tană pe toate fronturile. în fața a- 
cestei presiuni, trupele biafreze au 
fost lipsite de posibilitatea de a se 
replia sau regrupa: în ultima' săptă- 
mînă. — anunță . agenția France 
Presse' — forțele biafreze au pier
dut circa 2 500 kmp. Ceea ce rămă

Incident naval 
greco-turc
UN VAS DE RĂZBOI 
TURCESC A ATACAT 

DOUĂ NAVE PESCĂREȘTI 
GRECEȘTI

ATENA 12 (Agerpres). — Agenția 
France Presse relatează că două vase 
de pescuit grecești au fost atacate în 
cursul zilei de duminică de către un 
vas de război turcesc, la o distanță 
de un kilometru și jumătate de coasta 
de nord a insulei Mytilene. Potrivit 
știrilor parvenite în capitala Greciei, 
ofițerii turci ar fi ordonat celor două 
vase de pescuit grecești să se îndrep
te într-o direcție indicată de ei. în 
fața refuzului pescarilor greci, vasul 
de război turcesc a încercat să acos
teze unul dintre cele două vase, care 
în urma loviturii s-a scufundat. 
Membrii echipajului s-au salvat îno- 
tînd și au reușit să ajungă in insula 
Mytilene. Celălalt vas a fost condus, 
în urma unei inspecții efectuate de 
ofițerii turci, către un port turcesc.

Se precizează că Ministerul Afa
cerilor Externe al Greciei a adresat 
un protest guvernului turc. în legă
tură cu acest incident

sese din Biafra era un infim teritoriu, 
cuprinzîrid ca centru principal aero
portul Uli, ultimul punct de legă
tură cu exteriorul. Un pilot a! „Crucii 
Roșii Internaționale", care a părăsit 
luni dimineața aeroportul, a decla
rat că ultimele bombardamente au 
distrus pistele și că zborurile vor de
veni probabil imposibile. în fața îna
intării trupelor federale, populația ci
vilă și o mare parte a trupelor 
biafreze s-au refugiat în junglă.

în timp ce la Lagos se confirma 
căderea localității Owerri, agențiile 
de presă transmiteau că liderul bia
frez, generalul Odumegwu Ojukwu, 
a părăsit țara cu o destinație ne
cunoscută „în căutarea păcii și a 
unei soluții onorabile care să pună 
capăt acestei lupte și suferințelor 
biafrezilor". El l-ar fi însărcinat pe 
Philip Effiong, șeful statului major 
general biafrez, să-1 înlocuiască în 
absența sa.

La Lagos, șeful statului federal ni
gerian, Iakubu Gowon, a cerut sol- 
daților biafrezi, într-un mesaj radio
difuzat, să depună armele, asigurîn- 
du-i de protecție din partea autori
tăților federale. „Conștient de res
ponsabilitățile sale, guvernul militar 
federal este pe cale să-și intensifice 
eforturile în vederea reconcilierii 
tuturor nigerienilor" — a declarat 
el. Totodată, corespondentul agenției 
Reuter relatează că, într-o cuvîn
tare transmisă de postul de radio 
biafrez, captată la Lagos, șeful sta
tului major al armatei biafreze, 
general-maior Philip Effiong, a ce
rut luni trupelor sale să depună 
armele. „Sînt convins — a spus Ef
fiong — că suferințele poporului 
nostru trebuie să ia sfîrșit". Potrivit 
agenției citate, Effiong a relevat că 
„este pe punctul de a trimite emisari 
pentru a lua contact cu comandan
ții federali nigerieni în locuri cum 
ar fi Owerri, Onitsha, Enugu și 
Calabar pentru a perfecta un ar
mistițiu". Pe de altă parte, el a de
clarat i „Am dat pretutindeni in
strucțiuni în vederea dezangajării 
ordonate a trupelor și cer urgent 
generalului Gowon — liderul fede
ral — ca în numele umanității să or
done trupelor sale să facă o pauză 
în timp ce un armistițiu este nego
ciat pentru a pune capăt suferințe
lor maselor. Sîntem pentru o regle
mentare a păcii in baza rezoluțiilor 
Organizației Unității Africane, care 
prevăd menținerea unității Nigeriei".

Generalul Philip Effiong a decla
rat că „inițial, Biafra a recurs la 
lupta armată din cauza sentimentu
lui de insecuritate generat de eveni
mentele din 1966 — cînd a avut loc 
masacrarea membrilor tribului Ibo 
în partea de nord a Nigeriei".

*
Agențiile de presă consideră că pro

blemele sociale și alimentare s-au a- 
gravat considerabil în ultimele zile. 
Potrivit afirmațiilor oficiale,, numărul 
refugiaților era apreciat anterior la 
aproximativ 500 000, dar se pare că el 
a crescut cu încă 450 000. Autoritățile 
federale au lansat apeluri către orga
nizațiile de caritate din diverse țări, 
rugîndu-le să pună la dispoziția 
Crucii Roșii nigeriene toate rezervele 
de hrană și medicamentele pe care 
doresc să le trimită populației aflate 
într-o situație tragică. Numeroase 
țări și-au manifestat imediat dorința 
de a o ajuta. Președintele Fran
ței, Pompidou, a adresat un mesal 
secretarului general al O.N.U., U 
Thant, cerîndu-i să întreprindă mă
surile necesare în vederea ocrotirii 
populației Ibo din Nigeria. Acesta 
din urmă a adresat la rîndul său un 
apel generalului Gowon, șeful guver
nului de la . Lagos, chemîndu-1 să 
dea dovadă de spirit de umanitate. 
„Consider, a spus U Thant, că gu
vernul federal va coopera cu comuni
tatea internațională pentru ameliora
rea soartei oricărei populații din Ni
geria".. în urma unei reuniuni comu
ne, convocată urgent în cursul zilei 
de luni, Comitetul Internațional al 
Crucii Roșii și Liga Societăților de 
Cruce Roșie au adresat președintelui 
Crucii Roșii din Nigeria o telegramă 
în care cele două organizații infor
mează că ele sînt gata să pună la 
dispoziția acestei organizații nigerie
ne întreaga asistență și ajutorul de 
care dispun.

I. M.

ORIENTUL APROPIAT

@ Reuniunea cabinetului egiptean @ Reacții 

după acordul franco-libian
CAIRO 12 (Agerpres). — în capi

tala R.A.U. a avut loc duminică sea
ra o reuniune a cabinetului, prezida
tă de șeful statului. Președintele 
Nasser i-a informat pe miniștri des
pre rezultatele recentelor sale vizite 
în Libia și Sudan

Cu acest prilej a fost analizată ș! 
situația militară din zona Orientului 
Apropiat. Un purtător de cuvint o- 
ficial a precizat că ministrul de ex
terne Mahmud Riad a prezentat un 
raport asupra evoluției situației po
litice în regiunea Orientului Apro
piat.

TEL AVIV 12 (Agerpres). — La 
Tel Aviv a avut loc o reuniune a 
cabinetului israelian în cadrul că
reia a fost examinat acordul privind 
vinzarea către Libia a 50 de avi
oane franceze de tip „Miraj". în 
comunicatul dat publicității la șfir- 
șitul reuniunii, se exprimă regretul 
pentru „hotărirea Franței de a vin
de avioane Libiei, în timp ce este 
menținut embargoul privind livrări
le de armament către Israel". „Se

PLENARA C. C.
Al PARTIDULUI 

SOCIALIST ITALIAN 
Al UNITĂȚII PROLETARE s

ROMA — Corespondentul Ager- 
pres, N. Puicea, transmite : La „Tea- 
tro delle Arti“ din Roma au luat 
sfîrșit duminică, printr-o ședință pu
blică, lucrările Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Socialist Ita
lian al Unității Proletare (P.S.I.U.P.), 
care a dezbătut situația politică din 
țară. în prima zi a lucrărilor, secre
tarul politic al partidului, Tullio Vec- 
chietti, a prezentat un raport în 
care, referitor la încercările de recon
stituire a unui cabinet de coaliție de 
centru-stînga, se menționează : „Cva- 
dripartitul este un guvern de
plasat spre dreapta chiar In com
parație cu experiențele precedente 
ale partidelor de centru-stînga. De 
aceea, trebuie să indicăm o alterna
tivă, în jurul unor propuneri con
crete, care să intereseze forțele so
ciale și politice italiene". Raportorul 
s-a referit în continuare la dezvol
tarea propunerilor unitare, formula
te împreună cu partidul comunist, și 
la o acțiune politică față de parti
dul socialist (P.S.I.), care să preva
dă răspunderi precise ale acestuia din 
urmă, începînd de la trecerea sa în 
opoziție — condiție a unei contri
buții coerente în vederea realizării 
unei alternative la politica de cen
tru-stînga. Gruparea democrat-creș- 
tină de stingă este Interesată, de a- 
semenea, in această acțiune — a re
levat Vecchietti.

Documentul adoptat în unanimita
te de Plenara C.C. al P.S.I.U.P. spri
jină orientarea politică și acțiunile 
întreprinse de partid în legătură cu 
problemele analizate în raport.

agențiile ;de presă transmit:
Mirko Tepavaț, secretar 

de stat pentru afacerile 
externe al B.S.F. Iugoslavia, 
a sosit luni la Budapesta. în timpul 
vizitei în Ungaria, Mirko Tepavaț va 
avea convorbiri cu omologul său un
gar asupra problemelor privind rela
țiile dintre cele două țări, precum și 
asupra unor probleme actuale ale si
tuației internaționale, în special pro
blema securității europene.

Delegația P.S.F. la con
vorbirile cu P.C. Francez. 
Comitetul director al Partidului So
cialist Francez a definitivat compo
nența delegației care va participa la 
convorbirile cu reprezentanții Parti
dului Comunist Francez privind sta
bilirea condițiilor fundamentale ale 
unui acord politic. Au fost alcătuite, 
de asemenea, delegațiile care vor par
ticipa la convorbirile ce urmează să 
fie organizate cu reprezentanții altor 
partide de stingă.

Reprezentantul perma
nent al Cambodgiei Ia 
O.N.U., Huot Sambath, a adresat 
o scrisoare președintelui Consiliului de 
Securitate prin care aduce la cunoș
tință o serie de noi acțiuni provoca
toare alo trupelor americane și sai
goneze împotriva țării sale.

Dictatorul Republicii Hai
ti, Francois Duvalier, 
grav bolnav. Medicii au precizat că 
ol este în incapacitate de a-și exercita 
funcțiile. Cercuri ale exilaților haițieni 
menționează că, în prezent, puterea 
în Haiti se află în mod practic în 
mîinile lui Luckner Cambronne, șeful 
poliției secrete, și a Măriei Duvalier, 
fiica și secretara particulară a dicta
torului.

poate afirma — se spune în comu
nicat — că materialul livrat de Fran
ța va fi utilizat împotriva Israelu
lui".

NEW YORK 12 (Agerpres). — Cu
noscutul săptămînal newyorkez 
„Time" este de părere că îngrijora
rea manifestată de Statele Unite față 
de vînzările de arme franceze către 
Libia a fost determinată nu numai 
de eventualitatea că aceste tranzac
ții ar putea stimula cursa înarmări
lor în Orientul Apropiat, ci și de 
considerente pur comerciale „Atît 
S.U.A. cit și Marea Britanie, relevă 
revista citată, au sperat să încheie 
cu libienii acorduri de livrare de 
arme1'.

„Time" consideră totodată că a- 
cest acord ar putea face ca Washing
tonul să examineze din nou cererea 
primului ministru Israelian, Golda 
Meir. privind livrarea unor avioane 
.,Phantom" și „Skyhawk", precum și 
a unor rachete de tipul sol-aer că
tre Israel.

VIETNAMUL DE SUD

IMPORTANTE OBIECTIVE
AMERICA!-SAIGO^EZE

BOMBARDATE DE EORTELE PATRIOTICE
SAIGON 12 (Agerpres). — Coman

damentul militar american de la Sai
gon a anunțat că, în cursul ultimelor 
24 de ore, au fost înregistrate nume
roase lupte între forțele patriotice 
și trupele americano-saigoneze în 
mai multe regiuni ale Vietnamului 
de sud. Astfel,.în Valea Shau, la 
aproximativ 50 de kilometri sud-vest 
de fosta capitală imperială Hue, au 
avut loc lupte grele între unități ale 
pușcașilor marini americani și forțele 
patriotice.

în Delta fluviului Mekong s-au 
semnalat lupte între trupele saigo- 
neze, sprijinite de avioane și elicop
tere americane, și unități ale forțelor 
patriotice. Una din cele mai puter
nice ciocniri s-a desfășurat la apro
ximativ 40 kilometri sud-vest de 
Șaigon. Totodată, comandamentul mi
litar american a comunicat că artile
ria forțelor Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud a bombardat 13 obiective 
strategice importante americane și

s-u-A- 0 campanie națională 
împotriva războiului din Vietnam

WASHINGTON. — Liderii „Noului 
comitet de. mobilizare împotriva răz
boiului din Vietnam", una dintre cele 
mai puternice organizații antirăzboi
nice din S.U.A., au hotărît, în ca
drul unei întruniri care a avut loc 
duminică, la Philadelphia, să orga
nizeze în luna aprilie o campanie na
țională pentru pace în Vietnam. Co
mitetul de organizare a recomandat 
totodată ca, la 15 aprilie, să fie o- 
prită activitatea economică la New 
York. Washington, Detroit și San 
Francisco. De asemenea, un purtă
tor de cuvînt al acestei organizații 
a anunțat că la 15 ianuarie vor a- 
vea loc demonstrații și mitinguri de 
protest, pentru pace în Vietnam, în 
24 de orașe americane.

în vederea soluționării 
conflictelor etnice din Ma- 
layeZÎa, ’a Kuala Lumpur a fost 
anunțată crearea unui consiliu consul
tativ. Din noul organism, alcătuit din 
65 de persoane, fac parte reprezen
tanți ai partidelor politice, sindicate
lor, organizațiilor religioase, presei etc. 
Potrivit unui bilanț al agenției A.P., 
ciocnirile de anul trecut din Malaye- 
zia, dintre diversele minorități națio
nale, s-au soldat, numai la Kuala 
Lumpur, c.u moartea a peste l 000 
persoane.

Un grup de senatori ca
nadieni, 'n frunte cu Jean Descha- 
teles, președintele Camerei Superioa
re a parlamentului, a sosit la Mos
cova — anunță agenția TASS. Oas
peții vor face o vizită în Uniunea So
vietică la invitația Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

Situația economică a 
Tunisiei. ‘n curstd unui discuri 
rostit duminică seara la Bursa din 
Tunis, primul ministru Bahi Ladgham 
a declarat că în prezent Tunisia se 
află într-o situație economică difici
lă, datorată, pe de o parte, proastei 
administrări a țării în perioada ante
rioară lunii septembrie și, pe de altă 
parte, marilor inundații din toamna 
anului trecut.

Un acord de colaborare 
sovieto-suedez în domeniul ut>- 
lizării energiei atomice în scopuri 
pașnice a fost semnat, Ia 12 ianuarie, 
de Andranik Petrosianț, președintele 
Comitetului de stat pentru folosirea 
energiei atomice, și Krister Wikmann, 
ministrul industriei al Suediei. Acor
dul, care va intra în vigoare după 
schimbul documentelor de ratificare, 
este valabil timp de 30 de ani, anunță 
agenția TASS.

Conferința parlamentari
lor din țările africane aso
ciate Pieței comune a în 
ceput la Hamburg. Conferința reu
nește în fiecare an 54 de reprezentanți 
ai parlamentului european și cîte trei 
delegați din partea fiecărui parlament 
din cele 18 țări afro-malgașe asociate 
C.E.E. Cu prilejul actualei sesiuni va 
fix examinată în special problema 
funcționării acestei asociații în anul 
trecut. Participanții vor asculta, de 
asemenea, un raporl asupra industria
lizării țărilor asociate. Conferința este 
prezidată de Mario Scelba, președin
tele parlamentului european.

Profiturile monopolurilor 
străine care activează în 
ECUadOr. Intr-“n articol publicat 
de ziarul „El Pueblo” se arată că 
profiturile obținute de monopolurile 
străine care acționează în Ecuador 
sînt mult mai mari decît sumele in
vestite. în baza datelor statistice, con
tinuă ziarul, între anii 1965 și 1968, 
companiile străine au investit 64,4 
milioane de dolari, obținînd în schimb 
un profit de 79 de milioane de do
lari.
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saigoneze din Vietnamul de sud, pro- 
vocîndu-le pierderi în oameni și ma
terial de luptă.

Luni dimineața, avioane ale S.U.A. 
de tip „B-52" și-au continuat raidu
rile de bombardament asupra regiu
nii saigoneze și a provinciei Phuoc 
Long, la aproximativ'125 km de Sai
gon.

Atrocități comise 
de trupele sud-coreene

WASHINGTON. — Ministrul apă
rării al S.U.A., Melvin Laird, a de
clarat că guvernul amerjean a pri
mit informații privind comiterea u- 
nor atrocități de către trupele sud- 
coreene dislocate în Vietnamul de 
sud. Melvin Laird a arătat că gu
vernul american a supus aceste știri 
atenției, administrației sud-coreene și 
regimului saigonez.

PARIS 12 (Agerpres). — Senato
rul democrat american Eugene Mc
Carthy, care se află într-o vizită la 
Paris, a avut luni o întrevedere de 
două ore cu d-na Nguyen Thi Binh, 
șeful delegației Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud la conferința cva- 
dripartită în problema Vietnamului.

„McCarthy și Nguyen Thi Binh au 
avut un schimb de vederi asupra si
tuației din Vietnamul de sud, pre
cum șl asupra unei soluții politice 
corecte în problema Vietnamului de 
sud", se precizează în comunicatul 
dat publicității de delegația Guver
nului Revoluționar Provizoriu.

tn marele amfiteatru al Mu
zeului de istorie naturală din 
Paris a avut loc o seară cultu
rală românească. Cu acest pri
lej. publicistul J. Campbel, au
torul cărții „Rapsodia. română", 
a ținut o conferință despre 
România socialistă, însoțită de 
proiecții. Manifestarea la. care a 
asistat un numeros public S-a 
bucurat de un deosebit succes.

La Muzeul de artă modernă 
din Sao Paulo (Brazilia) a fost 
inaugurată o expoziție de gra
vură românească contemporană, 
cuprinzînd SO de lucrări. Cu a- 
cest prilej, ministrul plenipoten
țiar al Republicii Socialiste 
România, Gheorghe Matei, a 
vorbit despre dezvoltarea artelor 
plastice in țara noastră. La ri.n- 
dul său. criticul Almeida Salles, 
director al Muzeului de artă 
modernă din Rio, a vorbit des
pre afinitățile culturale existen
te între România șt Brazilia, a- 
preciind expoziția ca o manifes
tare importantă pe linia cunoaș
terii creației românești în do
meniul artelor plastice, a pro
movării schimburilor cultural-ar- 
tistice Intre cele două țări.

Zece din cei 15 deținuți 
politici spanioli, care au eva- 
dat la 11 decembrie 1969 dintr-o în
chisoare din Bilbao, au părăsit Spania 
refugiindu-se în Franța, unde urmea
ză să ceară azil politic.

0 delegație a Academiei 
Polone de Științe, eondusă 
de președintele acesteia, profesorul 
Janusz Groszkowski, a sosit la Paris la 
invitația Centrului național de cerce
tări științifice din Franța. Vor fi ana
lizate rezultatele colaborării dintre 
cele două foruri științifice de pînă 
acum și se vor analiza și stabili bazele 
colaborării științifice reciproce pe pe
rioada 1970—1971.

Un avion „Boeing 747" 
al Companiei americane „Pan Ame
rican World Airways", considerat 
drept unul din cele mai mari avioane 
de transport din lume, a aterizat ieri 
la Londra. La bordul avionului se 
aflau 340 de pasageri și 19 membri 
ai echipajului. Este pentru prima 
oară cînd un astfel de avion ateri
zează pe un mare aeroport interna
țional aflat dincolo de Atlantic.

Cea mai vîrstnică locui
toare a Marii Britanii, Ada 
Roe, a decedat duminică în localita
tea Lowestoft, la respectabila vîrstă 
de 11.1 ani și 339 de zile.

Catastrofă aeriană în 
Grecia. avion militar grec s-a 
prăbușit, luni dimineața, la aproxima
tiv 50 de km de Atena. 26 din cele 30 
de persoane, care se aflau la bord, 
și-au pierdut viața. Citind surse infor
mate, agențiile de presă precizează că 
accidentul se datorează faptului că 
avionul a lovit în zborul său o creastă 
a muntelui Kitheron.

Primul ministru al Rho- 
desiei, Ian Smith, a dec,arat 
că este gata să reia discuțiile cu un 
guvern conservator în cazul cînd a- 
cesta va veni la putere în urma ale
gerilor în Marea Britanie.

COMUNICAT
Comisia mixtă guvernamentală ro- 

mâno-franceză, creată în baza De
clarației româno-franceze din mai 
1968 în vederea dezvoltării coope
rării dintre România și Franța, și-a 
ținut a doua sesiune, la București, 
între 8 și 12 ianuarie 1970.

Delegația română a fost condusă 
de președintele Consiliului Econofriic, 
Manea Mănescu ; delegația franceză 
a fost condusă de ministrul econo
miei și finanțelor. Valăry Giscard 
d’Estaing.

în timpul vizitei sale tn România, 
ministrul francez al economiei și fi
nanțelor, Valâry Giscard d’Estaing, a 
fost primit de către președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu.

în cursul întrevederii s-au subli
niat cu satisfacție dezvoltarea fruc
tuoasă pe care au cunoscut-o rela
țiile de prietenie tradițională dintre 
România și Franța, perspectivele fa
vorabile ale evoluției acestora, pre
cum și hotărîrea celor două state de 
a extinde cooperarea lor în toate 
domeniile, pe baza stimei și încre
derii reciproce.

Examinarea situației Internațio
nale a scos tn evidență voința din 
ce în ce mai hotărîtă a popoarelor 
de a trăi în pace, într-un climat de 
destindere și înțelegere.

S-a afirmat atașamentul celor două 
țări față, de principiul independenței 
naționale bazate pe dreptul popoare
lor de a-și hotărî de sine stătător 
propria lor soartă, precum și față de 
întărirea legăturilor de cooperare 
între toate țările lumii.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, și ministrul fran
cez al economiei și finanțelor, Valery 
Giscard d’Estaing, au evocat proble
mele păcii și securității europene. 
S-a ^afirmat din nou hotărîrea celor 
două state de a-și aduce întreaga 
lor contribuție ta instaurarea în Eu
ropa a unui climat de destindere, în
țelegere și cooperare, ceea ce ar exer
cita o înrîurire favorabilă pentru 
menținerea păci) și securității în în
treaga lume.

Ministrul francez al economiei și 
finanțelor, Valery Giscard d’Estaing, 
a fost, de asemenea, primit de către 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, cu care s-a 
întreținut asupra relațiilor româno- 
franceze.

Comisia mixtă guvernamentală ro
mâno-franceză s-a reunit în ședința 
plenare și în grupe ele lucru, care 
au avut ca președinți pe : Gheorghe 
Cioară, Ștefan Bîrlea și Nicolae Ni
colae din partea română și pe Jean 
Chapelle, Charles Maisonnier și Clau
de Collin din partea franceză. Co
misia a examinat bilanțul și per
spectivele dezvoltării schimburilor co
merciale,' lărgirii cooperării economi
ce și industriale, precum și a coope
rării științifice și tehnice Intre cele 
două țări.

Comisia mixtă guvernamentală a 
subliniat progresele realizate în do
meniul schimburilor comerciale care 
s-au dublat în cursul ultimilor 8 
ani.
' Cu bcâziă acestei sesiuni s-ă sem
nat de către ministrul român al fi
nanțelor, Florea Dumitrescu, și mi
nistrul francez al economiei șl fi
nanțelor, Valery Giscard d’Estaing, 
Acordul româno-francez cu, privire la 
schimburile și cooperarea economică 
pe perioada 1970—1974 care, prin 
prevederile ce le conține referitor la 
lărgirea schimburilor, a facilităților 
acordate operațiunilor rezultate din 
cooperare, va crea cadrul adecvat in 
vederea unei dezvoltări rapide, con

Plecarea delegației 

guvernamentale franceze
Luzii după-amiază a părăsit Capita

la delegația guvernamentală franceză, 
condusă de Valâry Giscard d’Estaing, 
ministrul economiei și finanțelor, 
care a participat la lucrările celei 
de-a doua sesiuni a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-franceze , de 
cooperare economică, științifică ți 
tehnică

Din delegație au făcut parte Jean 
Chapelle, directorul Direcției rela
țiilor economice externe din Ministe
rul Economiei și Finanțelor. Charles 
Maisonnier, șeful serviciului a- 
t'aceri științifice șl tehnice în Direc
ția de relații culturale, științifice și 
tehnice din Ministerul. Afacerilor 
Externe, Claude Collin, director ad
junct în Ministerul Economiei și Fi
nanțelor, consilieri și experți..

Declarația ministrului economiei 
și finanțelor al Franței

La plecare, ministrul Vatery Gis
card d’Estaing a făcut o declarație 
ziariștilor prezenți pe aeroport, prin 
care și-a exprimat satisfacția față 
de realizările obținute în Înfăptuirea 
acordului de cooperare economică, 
științifică și tehnică dintre România 
și Franța Vorbitorul a evidențiat 
dublarea volumului schimburilor in
tre cele două țări în cursul ul
timei perioade de cinci ani. subli
niind că pentru perioada 1970—1975 
se prevede o nouă dublare a schim
burilor româno-franceze. Oaspetele 
francez a relevat că în timpul re
centelor convorbiri s-a pus un ac
cent deosebit pe dezvoltarea cooperă
rii în domeniu) industriei automobi
lelor, aeronauticii, chimiei, Siderur
giei etc și au fost studiate posibili
tățile de cooperare și acțiuni comu
ne franco-române în terțe țări.

După ce a amintit că a mai vizi
tat România acum cinci ani, minis
trul francez a spus în continuare i 
în timpul actualei vizite am avut 
plăcerea să am convorbiri foarte 
interesante cu dl. prim-ministru Ion 

tinue și echilibrate și a unei structuri 
armonioase a schimburilor. Comisia 
mixtă guvernamentală a recomandat 
adoptarea unui ansamblu de măsuri 
menit să faciliteze realizarea acestor 
obiective. în legătură cu aceasta s-a 
subliniat Importanța încheierii de 
contracte pe termen lung între în
treprinderile și organismele din cele 
două țări.

în contextul de cooperare astfel 
creat, Comisia mixtă guvernamentală 
â elaborat recomandări privind ex
tinderea rezultatelor obținute în do
meniul industrial. în special în in
dustria constructoare de mașini, chi
mică, electrotehnică, siderurgică, ae
ronautică, în elaborarea de procedee 
tehnologice, precum și în proiectarea 
și executarea în comun de instalații 
industriale. Comisia a apreciat că 
punerea în aplicare a programului 
stabilit în comun pentru producția de 
automobile va fi favorizată de ex
tinderea fabricării în România de 
piese și subansamble destinate in
dustriei franceze de automobile. Ea 
a recunoscut, pe de altă parte, de 
asemenea, existența de perspective 
favorabile în domeniul puneri) în a- 
plicare a diverselor proiecte referi
toare la utilizarea energiei nuclear» 
In scopuri pașnice.

Cele două părți au convenit să În
cheie un Acord turistic și să dez
volte schimburile turistice, adoptînd 
în acest scop recomandări corespun
zătoare pentru organele specializate 
din cele două țări.

Cele două părți au arătat Interesul 
lor deosebit pentru stabilirea forme
lor noi de cooperare pe terțe piețe, 
în special în ceea ce privește valo
rificarea produselor de bază ca i ți
țeiul, anumite minereuri și metale și 
au convenit asupra creării unui co
mitet mixt, însărcinat cu elaborarea 
modalităților precise ale unei ase
menea cooperări.

în domeniul cooperări! științific» 
și tehnice, lucrările comisiei au per
mis să fie puse în evidență rezulta
tele pozitive înregistrate în dome
niul științelor chimice, fizice, mate
matice, în domeniul calculului elec
tronic, electricității, petrolului, side
rurgiei, transporturilor . și cercetări
lor în agricultură, precum și a) bio
logiei și medicinei.

în scopul aprofundării și diversi
ficării cooperării, comisia a recoman
dat ca organismele competente din 
cele două țări să examineze posi
bilitățile de a Iniția noi acțiuni d« 
cooperare, îndeosebi prin elaborarea 
în comun a unor procedee tehnolo
gice. prin acordarea de asistență teh
nică și științifică reciprocă, prin fo
losirea de brevete și documentații «i 
prin schimburi de informați» tehnice 
și științifice.

Această sesiune a permis «ă se 
constate existența condițiilor nece
sare pentru întărirea cooperării, atît 
tn domeniul cercetărilor fundamen
tele, cit ei tn cel »1 aplicațiilor erme
tice.

Părțile au decis, de asemenea.,, să 
Intensifice cooperarea lor tn cadrul 
nrganizetiilor •fxmomtc» 'rdernatfeș 
nale.

S-a hotarît ca următoarea «eslun» 
* comisiei mixte guvernamentale sa 
aibă loc la Paris in cel de-uî III-I< , 
trimestru al acestui *n.

Discuțile s-au desfășura) îsotr-un 
climat cordial de înțelegere reci
procă, !i>. spiritul relațiilor de prie
tenie care leagă cele două țări. în
tărirea și diversificarea acestor re
lații vor contribui Ia cauza coope
rării si a oăcii.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația franceză a fost condusă 
de Manea Mănescu. președintele 
Consiliului Economic, Florea Dumi
trescu, ministrul finanțelor, Gheor
ghe Cioară, prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Ștefan Bîrlea, prim-vicepreședinte 
ai Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, Nicolae Nicolae, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
Gheorghe Caranfil, adjunct al minis
trului industriei chimice, de alte 
Dersoane oficiale.

Erau prezenți Constantin Flităn, 
ambasadorul României , la Paris. 
Pierre Pelen, ambasadorul Franței 
la București, și membri ai ambasa
de! franceze.

(Agerpres)

Gheorghe Maurer. în dimineața a- 
ceasța am fost primit de dl. Nicolae 
Ceaușescu. Am discutat despre an
samblul problemelor care ne-au pre
ocupat în timpul șederii mele în 
România și. de asemenea, deșpre 
caracterul poliție al cooperării din
tre România și Franța Peste cîteva 
luni, a spus Valery Giscard d’Estaing, 
așteptăm vizita președintelui dum
neavoastră în Franța, vizită de care 
ne bucurăm foarte mult, tn timpul 
actualei vizite în țara dumneavoas
tră — a spus oaspetele francez — 
am avut un interesant schimb de 
păreri asupra concepțiilor politice 
ale României și ale Franței față de 
problemele lumii contemporane. Am 
constatat că atît unii, cit și ceilalți 
am rămas credincioși politicii noas
tre esențiale, adică luptei pentru 
salvgardarea păcii Dorim însă o 
pace care să fie bazată pe indepen
dență și pe cooperare, pe dreptul 
popoarelor de a-și stabili ele însele 
destinul.

(Agerpres)
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