
/

l

. X

A

O ■
-^7

PROLETARl dIN TOATE ȚĂRILE, UNiȚi-VÂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XXXVIII Nr. 7851 Joi 10 octombrie 1968 6 PAGINI 30 BANI

In ziarul de azi

© AUTORITATEA ' Șl 
COMPETENȚA JURIS- 
CONSULTULUI ® ÎNLĂ
TURAREA CHELTUIELI
LOR NEECONOMICOASE 
® CAMIONUL SE LI
VREAZĂ PE BUCĂȚI Și 
ÎN ETAPE © CUM AM 
RIDICAT GRADUL DE 
UTILIZARE A INSTALA
ȚIILOR TEHNICE

Urgențe impuse
de situați®
ucrărilor

agricole 
de toamnă

acest an, așa cum a-a evi-în ___  . . ....
dențlat cu prilejul manifestărilor 
ce au avut loc de ziua recoltei, deși 
a bîntult o secetă prelungită, pro
ducția agricolă asigură aprovizio
narea corespunzătoare a populației 
și acoperirea altor nevoi ale eco
nomiei naționale. S-a dovedit o 
dată mai mult superioritatea și vi
talitatea agriculturii noastre socia
liste, marile posibilități pe care le 
au întreprinderile de stat șl coope
rativele agricole de a obține pro
ducții ridicate, chiar și în condiții 
naturale puțin favorabile, pe baza 
mecanizării, chimizării șl irigații
lor, prlntr-o muncă' perseverentă 
pentru aplicarea în practica agri
colă a cuceririlor științei. Așa cum 
se desprinde din experiența unități
lor fruntașe, recoltele bune obținu
te de acestea la cultura griului se 
explică prin nivelul ridicat al agro
tehnicii aplicate șl îndeosebi prin ca
litatea superioară a lucrărilor de în- 
sămînțare. Iată de ce acum, cînd 
se pun bazele recoltei viitoare, este 
necesar ca paralel cu grăbirea se
mănatului să se acorde cea mal 
mare atenție calității acestei lu
crări.

Condițiile naturale șl de înzes
trare tehnică a agriculturii în care 
se desfășoară lucrările agricole în 

■ această toamnă sînt superioare ce
lor din anul trecut. In sudul și estul 
țării pămîntul are umiditate care 
permite asigurarea unul bun pat 
germinativ pentru o răsărire nor- 

’ mală a plantelor. în unele zone din 
©Transilvania șl Banat, este adevă

rat, ploile abundente din ultima 
perioadă au făcut ca pămîntul să 
fie puternic îmbibat cu apă. Dar, 
întrucit timpul este în curs de în
dreptare, se creează condiții bune 
ca să se poată lucra din plin.

După datele centralizate la Con
siliul Superior al Agriculturii re
zultă că, pînă la sfîrșitul săptămînii 
trecute, s-au semănat 804 500 hec-

tare cu grîu și secară, ceea ce re
prezintă 29 la sută din prevederi și 
214 000 ha cu orz — 78 la sută din 
suprafețele stabilite a se cultiva cu 
această plantă. întreprinderile agri
cole de stat din cadrul trusturilor 
zonale Bacău și Ploiești au realizat 
bună parte din planul de în- 
sămînțări. De asemenea și coo
perativele agricole din județele 
Bihor, Galați, Argeș, Prahova, Ialo
mița au însămînțat cu grîu și se
cară mai mult de jumătate din su
prafețele prevăzute. Cooperativa a- 
gricolă din comuna Cobadin, jude
țul Constanța, care a primit pentru 
a doua oară, cu prilejul zilei recol
tei, steagul de unitate fruntașă pe 
țară la cultura griului, a terminat 
încă de la sfîrșitul săptămînli tre
cute semănatul celor 1100 ha pre
văzute. Numeroase alte cooperative 
agricole și ferme de stat au în
cheiat însămînțările de toamnă.

Pe baza cuceririlor științifice șl a 
experienței practice îndelungate, 
specialiștii au stabilit ca termen li
mită al perioadei optime de în- 
sămînțare a griului începutul celei 
de-a doua decade a lunii octombrie. 
Cu toate acestea, în unele unități 
agricole nu s-au semănat decît su
prafețe mici, cu mult sub posibili
tăți. Există mari diferențe între ju
dețe cu condiții asemănătoare și, 
mai ales între unități în cadrul 
aceluiași județ. Cooperativele agri
cole din județul Bihor, de exemplu, 
au semănat pînă la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute 59, la sută din supra
fețele prevăzute a fi cultivate cu 
grîu și secară, în timp ce, în jude
țul Arad vecin, care are aceleași 
condiții naturale, suprafețele însă- 
mînțate reprezintă numai 17 la sută. 
Județul Prahova a ajuns la un pro
cent de 51 la sută, în timp ce jude
țul vecin — Buzău — numai la 33 la 
sută. în Suceava s-au realizat 45 la 
sută din prevederi, iar în Botoșani

(Continuare în pag. a IH-a)

universitare
Transformările de

terminate de revoluția 
tehnică șl 
mai ales 
gate de 
producției 
nizării, au 
tindeni la 
crescîndă de cadre cu 
pregătire superioară, 
în aceste condiții, uni
versitatea din unele 
țări capitaliste s-a vă
zut depășită din mai 
multe puncte de vede
re. Sub aspectul pro
gramelor și profiluri
lor profesionale, ea a 
rămas în urma cerin
țelor vieții, pregătind 
tinerii mai mult pen
tru profesiunile tradi
ționale decît pentru 
cele cerute de situația 
din prezent și viitor ; 
sub aspectul structuri
lor organizatorice și 
didactice, ea s-a dove
dit tot atît de puțin 
receptivă ca și. în pri
vința conținutului în- 
vățămîntului ; în sfîr- 
șit, universitățile și 
institutele de învăță- 
mînt superior din sta
tele capitaliste nici nu 
s-au interesat și nici 
nu pot face nimic 
pentru a asigura 
locuri de muncă adec
vate pregătirii absol
venților. Astfel, „pro
ducția" de cadre cu 
calificarea superioară 
nu a fost armonizată 
cu garantarea condiții
lor de plasare cores
punzătoare a acestora, 
cu nevoile reale ale 
societății. Prin acest 
aspect sociologic si e- 
conomic, problema 
studențească depășește 
dimensiunile obișnuite 
pentru lumea capita
listă. ale ..problemei 
universitare". Prin ur
mare. condiții obiecti
ve, contradicții speci
fice stau la baza mani
festărilor studențești. 
Caracterul lor antago
nic se datorește însă, 
intr-o proporție deloc 
neglijabilă, lipsei de

științifică, 
cele le- 

scientizarea 
și a orga- 
dus pretu- 

o nevoie

I

DE CAUZĂ
Experiența tuturor organelor lo

cale de partid și de stat — inclusiv 
a acelora din județul Ialomița — 
confirmă că noua organizare admi- 
nistrativ-teritorială oferă condițiile 
desfășurării unei munci susținute în 
vederea îndeplinirii sarcinilor spori
te ce ne stau în față, ca și posibi
litatea reală a lichidării unor feno
mene și stări de lucruri anacronice, 
a manifestărilor birocratice, a pro
movării noului în toate sectoarele 
de activitate. Dar, așa cum sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, „nici 
un cadru organizatoric nu rezolvă 
de la sine problemele. Hotărîtor 
pentru înfăptuirea măsurilor stabili
te de Congresul al IX-lea și Confe
rința Națională, pentru asigurarea 
mersului rapid înainte în toate sec
toarele societății, este felul în care 
organele de partid și de stat vor ști 
să muncească, să-și ducă la îndepli
nire sarcinile ce le revin".

Deslușind aceste indicații, rezultă 
că cerința esențială a unei orientări 
judicioase, a desfășurării unei munci 
cu caracter științific o constituie 
investigația atentă, aprofundată a 
realităților. La rîndul ei, investiga
ția trebuie să fie înfundă, exigen
tă, multilaterală, folosind atît me
tode consacrate da practică, cît și 
altele, pe care viața le impune. M-aș 
referi, în primul rînd, la faptul că, 
prin consultarea organelor locale de 
partid și de atat, a cetățenilor, hotă- 
rîrile și deciziile pe care le adoptăm 
au la bază cunoașterea realității. 
Este semnificativ de consemnat că și 
analizele pe care le facem în plenare 
ale comitetului județean de partid., 
în ședințe ale comitetului executiv 
sau în sesiuni ale consiliului popular 
județean sînt dictate de deficiențele 
ce se manifestă mai pregnant la un 
moment dat și, firește, de necesita
tea îmbunătățirilor ce trebuie aduse 
într-un sector sau altul. De pildă, 
sesiunile din lunile iunie și respectiv 
septembrie a. c. ale consiliului popu- ------ ------------ ------------- --- — -
iar au luat în dezbatere două pro- tunel-,ițind conducătorul local este, 

bine informat asupra multiplelor as
pecte ale activității și vieții sociale, 
el este în măsură să acționeze ne
mijlocit în sensul realizării cerințe
lor cetățenești, al înfăptuirii acelor 
deziderate justificate de nevoile șl 
posibilitățile localității respective.

bleme de larg interes pentru județul 
nostru : ritmul de realizare a inves
tițiilor și ocrotirea sănătății popu
lației. Cunoașterea realității ne-a 
permis să analizăm mal bine cauzele 
care generează carențe în aceste Im
portante domenii șl, pe baza conclu
ziilor ce s-au desprins, am putut a-

Vasile MARIN
prim-secretar

al Comitetului județean de partid, 
președinte al Comitetului executiv 

al Consiliului popular județean 
provizoriu Ialomița

dopta hotărîri corespunzătoare, me
nite să înlăture rămînerile în urmă 
în ambele sectoare.

Ce altă modalitate de cunoaștere a 
realităților ne mai stă la îndemînă ?

învestitura de răspundere ce a 
fost acordată conducătorului local — 
activist de partid, de stat sau pe 
tărîm obșteso — presupune, în pri
mul rînd, o mare receptivitate față 
de tot ceea ce se petrece în jurul 
său, căci numai astfel el va fi în 
măsură să sesizeze și să preia, din 
legătura nemijlocită cu masele, tot 
ce este de natură să promoveze mer
sul nostru înainte. Pentru a stimula 
receptivitatea conducătorilor locali, 
noi am popularizat în diferite ocazii 
pe acei activiști care nu trec indi- 

. ferenți pe lîngă sugestiile și propu
nerile oamenilor muncii șl care se 
străduiesc, pe toate căile, să dea 
viață unor deziderate de interes ge
neral. Un exemplu edificator în a- 
ceastă direcție — fără a se înțelege 
că este singurul — ni-1 oferă pre
ședintele Consiliului popular al co
munei Săveni, căruia nu-i scapă nici 
un prilej de a fi în mijlocul cetă
țenilor, ascultîndu-le cu atenție su
gestiile șl, pe cît este posibil, tradu- 
cîndu-le în fapt cu ajutorul lor. A- 
menajarea unui dispensar, introdu
cerea șt extinderea alimentării cu 
apă potabilă a comunei, extinderea 
rețelelor electrice și multe alte rea
lizări din Săveni sînt doar cîteva 
exemple care demonstrează că a-

întîlnirile între activiștii de partid 
și de stat cu oamenii muncii au un 
pronunțat caracter de lucru, în ca
drul acestora dezbătîndu-se proble
mele cele mai importante privind 
dezvoltarea economică a județului, 
perfecționarea activității de cultură 
și artă, învățămînt etc. Periodic, 
membrii comitetului executiv, depu
tății prezintă dări de seamă și in
formări cu privire la activitatea eco
nomică și social-culturală a județu
lui și discută despre perspectivele 
de dezvoltare în viitor. Practica a 
demonstrat că asemenea contacte, în 
care informăm pe cetățeni despre 
obiectivele curente și de viitor, sti
mulează activitatea și gîndirea crea
toare a oamenilor muncii, fac să 
crească preocupările lor față de re
zolvarea îndatoririlor obștești, mobi- 
lizîndu-i să muncească cu hotărîre 
și abnegație pentru realizarea sar
cinilor izvorîte din documentele 
Congresului al IX-lea șl ale Confe
rinței Naționale a partidului.

Nu este, firește, o noutate afirma
ția că scrisorile oamenilor muncii — 
prin diversitatea de probleme pe 
care le ridică — reprezintă un instru
ment din cele mai importante pen
tru cunoașterea realităților. Ele con
țin un prețios tezaur de experiență 
socială care se cere valorificat și, 
totodată, dau indicii prețioase că 
într-un Ioc sau altul este de îndrep
tat ceva. Așa, de exemplu, de la 
Șantierul de construcții 84 Fetești, 
biroul comitetului județean de par
tid a fost informat, în mai multe 
rînduri, că una din cauzele princi
pale pentru care această unitate de 
construcții r.u-și realiza planul era 
slaba organizare a procesului de 
producție și îndeosebi deficiențele 
manifestate în organizarea de șan
tier, care influențau negativ calitatea 
lucrărilor și duceau la irosirea unor 
cantități apreciabile de materiale. 
Pe această bază s-a Inițiat, sub în
drumarea . directă a comisiei econo.- 
mice și cu sprijinul unor specialiști, 
un studiu în urma căruia s-ău stabi
lit măsuri concrete care, în final, au 
dus la îmbunătățirea întregii activi
tăți prin remedierea deficiențelor, 
realizarea integrală a sarcinilor de 
plan, asigurarea calității lucrărilor 
și darea în folosință la termen a o- 
blectivelor planificate pentru acest 
an. Și un alt caz. Nu de mult, comi
tetul județean de partid a fost sesi
zat că neajunsurile ce existau în ac
tivitatea D.R.T.A. Călărași se dato
rau în mare măsură 
tobazei, care nu se 
blemele producției, 
partid au discutat
generală comportarea directorului 
întreprinderii și, pe lîngă sancțiu
nea pe linie de partid pe care au 
hotărît-o, au propus și eliberarea sa 
din funcția de director. Secretariatul 
comitetului județean de partid, cer- 
cetînd faptele cu atenție și deplină 
obiectivitate, a găsit întemeiată ce
rerea comuniștilor șl a indicat 
schimbarea imediată a directorului 
autobazei.

conducerii au- 
ocupa de pro- 

Membrii de 
într-o adunare

receptivitate a admi
nistrațiilor de stat, a 
claselor dominante și 
a factorilor politici 
față de elementele noi 
ale problemei tineretu
lui universitar, discor
danțelor sociale exis
tente și în această 
sferă.

Universitatea tradi
țională cu cîteva sute 
de studenți, grupați în 
jurul cîtorva profesori, 
reprezintă o structură 
de tip patriarhal, spre 
deosebire de universi
tatea actuală, din ce 
în ce mai apropiată ca 
structură de marile u-

zine : mii și zeci de 
mii de studenți și o 
masă numeric impor
tantă de cadre didac
tice. Cercetătorii și 
gînditorii burghezi 
care s-au ocupat de 
problemele studențimii 
au semnalat încă de la 
sfîrșitul celui de-al 
doilea război mondial 
schimbări de orientare 
și de mentalitate în 
sînul tineretului stu
dios din țările capita
liste : sociologul vest- 
german H. Schelsky 
vorbește de o „genera
ție sceptică", Lawren
ce Linton de „sfînta 
barbarie" a beat-nici- 
lor, G. Kaiser pome
nește „generația scan
dalagiilor", iar Harri
son E. Salesbury alege 
o denumire cu accen
te tragice — „genera
ția zdruncinată". Nume 
și epitete mai mult sau 
mai puțin sugestive 
pentru caracterizarea 
mentalității tinerei ge
nerații nu lipsesc, dar 
analiza cauzelor și în
țelegerea procesului

sînt foarte deficitare. 
Unii încearcă să expli
ce lucrurile prin așa- 
zisa discordanță dintre 
generații.

Pe de altă parte, 
mitul conflictului ine
vitabil între generații 
reprezintă o pseudo- 
explicație. Generația 
mea, a celor născuți și 
formați într-o nouă e- 
pocă a istoriei națio
nale, se deosebește în 
multe privințe de ge
nerațiile mai vîrstnice. 
Uneori- se discută, pe 
bună dreptate, despre 
urmările faptului că 
nouă ne lipsește expe
riența directă a parti
cipării la lupta împo
triva exploatării capi
taliste, împotriva fas
cismului, la marile și 
eroicele bătălii ale a- 
șezării temeliilor Ro
mâniei socialiste. Este 
adevărat. Dar, reflec- 
tînd asupra acestui 
dat istoric, mi se pare 
că prea puțin se scoa
te în evidență și un 
alt aspect. Generațiile 
mai noi care se for
mează în anii regimu
lui socialist n-au cu
noscut din experiență 
proprie acele momen
te, dar n-au trăit di
rect nici servitutile, 
umilirile. înjosirile 
proprii acelei perioa
de. Ele și-au însușit 
preceptele etice pro
movate de 
comunist, de 
tea noastră 
își formează 
litatea în noua am
bianță socială în care 
baza nedreptății a dis
părut. Aceasta expli-

partidul 
societa- 

nouă și 
persona- 

noua

Adina-Gabriela 
APOSTOL
studentă a Facul
tății de filozofie a 
Universității B ucu- 
reștî

țContinuare
in pag. a II-.0

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit miercuri la amiază pe trimisul 
extraordinar și ministrul plenipo
tențiar al Republicii Federative a 
Braziliei la București, Marcos An-

tonio de Salvo Goimbra, într-o vi
zită protocolară de prezentare.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, a 
luat parte Petru Burlacu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

(Agerpres) (Continuare în pag. a II-a)
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Reportai de Al. ANDRIȚOIU

(Continuare 
în pag. a in-a)

viitoarea poartă 
aeriană a Capitalei

A scrie despre un 
teren de zbor în țara 
care i-a dat pe Vuia, 
Vlaicu și Coandă este 
nu numai un act firesc 
ci și îndeplinirea unei 
datorii. Și dacă ne mai 
gîndim că încă în se
colul al 17-lea, un sas 
din Sibiu a machetat, 
pe hîrtiile sale, rache
tele, ne-mbie inima să 
credem că pe acest 

. pămînt ridicarea spre 
înaltele spații este o 
vocație cu rădăcini an
cestrale.

Cînd cei doi artiști 
de geniu Brâncuși și 
Enescu plăsmuiau, în- 
tîiul „Pasărea măias
tră", iar al doilea „Cio- 
cîrlia", ei sintetizau 
setea de zbor care 
bîntuie frumos întrea
ga mitologie româ
nească. Aceasta vine 
încă de la Dacii care, 
la vreme rea, încer
cau să străpungă norii 
cu săgețile și să-i a- 
lunge. Așadar, acvila 
din stema romană ve
nea aici tot cu sim
boluri de zbor. Si ia
tă apoi că în perioada 
basarabă, meșterul de 
pe Argeș se face icar 
valah, își pune aripi 
de șiță și plonjează în 
văzduh. Gestul devine 
molipsitor, ceilalți 
meșteri urmîndu-i sa
crificiul : „Și dacă ve
deau / Aripi își fă
ceau / Aripi, aripioa
re, / Din seînduri u- 
șoare. / Și se încer
cau / Ca șoimii zbu
rau !"

Folclorul nostru este 
plin de zboruri mira
culoase. Calul lui Făt- 
Frumot (și e de reținut 
că e! mănîncă foc!) 
zboară cu viteza gîn- 
ăului; parodic, coto
roanțele zboară călare 
pe cozi de mături; fa
ta de împărat din

„Harap alb" se face 
pasăre și zboară, dar 
Ochilă vede întreg ce
rul pe cînd Păsări- 
Lăți-Lungilă întinde 
mina la cer și o prin
de.

Vom încheia această 
înșiruire de simboluri 
cu balada noastră 
populară cea mai de
săvârșită — „Miorița", 
care aduce la tragica 
nuntă cu moartea as- 
țrele cerului, iar ba
lada noastră cultă de 
întîia mărime „Lucea
fărul" pune aripi as- 
trelor: „Porni Lucea
fărul, creșteau / în 
cer a lui aripe".

Dar aceste viziuni, 
oricît de fantastice ar 
fi ele, sînt depășite 
astăzi de realitatea în
săși, cum pînă și pre
viziunile lui Jules 
Verne au fost copios 
depășite. Supersonice
le și rachetele iau lo
cul aparatelor stranii 
din fantezia febrilă a 
scriitorilor-profeți. A- 
eroportul parizian Or
ly m-a înfiorat plăcut 
cu măreția lui de tai
nă, ca și cum m-aș fi 
aflat nu pe terra 
noastră, ci pe cine știe 
ce aerodrom policrom 
de pe o altă planetă.

Un aeroport semeț 
?i modern se contu
rează azi și în patria 
noastră, la Otopeni, în 
imediata apropiere a 
Capitalei. L-am văzut 
înscriindu-se pe harta 
lui de iarbă și beton, 
cu unele zone deja 
finisate, cu altele în 
febra așezării temelii
lor. Și gîndul mi-a 
zburat întîi cu bucurie 
spre satul lui Vlaicu, 
și apoi, cu durere, spre 
Cîmpina, spre prăbu
șirea lui Vlaicu. Eu, 
unul, aș da acestui a-

eroport numele de 
„Aurel Vlaicu" și sînt 
absolut sigur că atît 
românii cît și străinii 
vor tresări emoționați 
la auzul numelui aces
tui aeroport.

O astfel de ctitorie 
imensă și costisitoare 
nu se naște, firește. 
din dorința încăpățî
nată de a dura cu tot 
dinadinsul ceva monu
mental. Ea nu are țîf- 
na gratuită a pirami
delor sau a marilor 
temple.

Aeroportul s-a năs
cut dintr-o stringență 
economică. Dezvolta
rea rapidă și armoni
oasă a economiei so
cialiste românești, des
chiderea ei spre lumea 
mare, volumul mereu 
crescînd al exporturi
lor și importuri
lor, marele aflux de 
turiști, toate acestea 
la un loc au sufocat 
modestul aeroport de 
la Băneasa și cereau 
un altul, complex, mo
dern, de mare capaci
tate. Aceasta ar fi 
deci ideea de origine 
a aeroportului denu
mit deocamdată Oto- 
peni.

A existat aici o 
pistă de zbor de doi 
kilometri și jumătate, 
cu o grosime de 18—22 
centimetri beton. Ea 
este acum prelungită 
cu un kilometru și 
îngroșată pînă la 45 
centimetri, și toți cei 
80 000 metri cubi de 
beton se sprijină pe un 
terasament de 35 cen
timetri balast, permi
tted aterizări și deco
lări cu greutate de 45 
tune per roată. Lăți
mea pistei — 45 me
tri.

Telegrame
■' Cu prilejul celei de-a 158-a aniversări a Independenței naționale a 
Republicii Chile, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Geaușescu, a adresat președintelui Eduardo Frei 
un mesaj de felicitare.

în răspunsul său, președintele Republicii Chile a mulțumit pen
tru felicitările transmise cu ocazia zilei naționale.

Frank ALLAUN,
membru al Camerei Comunelor din Anglia

logic
si estetic

al noii stagii ; teatral©
La ancheta „Scînteii" au răspuns : Aurel BfîRfîNGfi, Mihnea GHEORGHIU, Crin TEODORESCU, Al. MIRODAN, 

Lucian GIURCHESCU, Sanda TOMA, Otto RAPPAPORT, ion MARINESCU, Valeriu RÂPEÂNU.

A.

bază ideologică și artistică 
structurează un întreg an 
unor perspective care ne- 
discuție, deoarece reperto-

Stagiunea bucureșteană șl-a deschis de oîteva săptă- 
mîni porțile. Cortina se ridică, seară de seară, la un 
alt teatru cu o altă premieră. Acest moment nu implică 
numai aplauze festive, numai bucuria reîntîlnirii cu ac
tori și regizori cunoscuți. începutul noului an teatral 
implică deopotrivă și o privire lucidă către ceea ce și-au 
propus instituțiile noastre de acest gen — o analiză a pro
gramului pe care timp de cîteva luni vor să-1 înfățișeze 
publicului. Repertoriul nu reprezintă o simplă opțiune 
pentru cîteva titluri, ci acea 
a unei instituții pe care se 
de muncă. Ne aflăm în fața 
cesită o amplă șl temeinică
riul constituie programul unui teatru, acela care îi de
finește structura și amprenta în contextul mișcării ar
tistice contemporane in societatea noastră socialistă. 
Repertoriul este în fond profesiunea de credință 
a unei instituții teatrale. La începutul stagiunii, Co
mitetul de Stat pentru Cultură și Artă a organizat 
două întîlniri cu directori de teatre, regizori, se
cretari literari, critici și publiciști bucureșteni, unde, în- 
tr-un spirit constructiv, de lucru, s-au discutat prin
cipiile și structura repertoriului, s-a ajuns la concluzii 
privitoare la îmbunătățirea programului de activitate a! 
teatrelor. în acest context, ziarul nostru a cerut părerile 
unor oameni de teatru.

o ce sens formăm gostol

A concepe un repertoriu 
adevărat, de o mare ținu
tă intelectuală și artistică, 
cu o justă orientare ideo
logică, filozofică, e un 
act de răspundere nu 
numai față de teatru ci și 
față de publicul spectator. 
Din păcate, între princi
piile afirmate, între ceea 
ce teoria și practica teatru
lui au demonstrat se creea
ză deseori decalaje. Drama
turgul Aurel Baranga se
sizează în intențiile unor

teatre diferența 
principiul teoretic 
plicarea sa reală : 
care început de stagiune 
readuce în discuție, cu o 
devotată insistentă, proble 
ma repertoriului, reamin- 
tindu-se. 
laritate, 
îndeobște 
pertoriul 
înseamnă 
piese, că, 
prezintă, 
vitatea unui colectiv, la an-

dintre 
și a-
„Fie-

cu aceeași regu- 
cîteva adevăruri 
cunoscute : că re- 
unui teatru nu 
un catalog de 

dimpotrivă, re- 
raportat la acti-

samblul mișcării teatrale 
în genere, temelia ideolo
gică și .estetică a unui fe
nomen de cultură defini
toriu pentru profilul unei 
instituții socialiste. Dacă 
asupra acestui adevăr se 
constituie în discuții, în 
dezbateri unanimități con
vinse, atunci cînd se trece 
la aplicarea lui apar di
ficultățile născute de apre
hensiuni nu totdeauna li-

(Continuare în pag. a IV-a)

Se poate spune că imediat ce cei 
7 200 de delegați care au participat 
la Conferința anuală a Partidului 
laburist au părăsit localitatea 
Blackpool, locurile lor au fost pre
luate de delegații conservatori. în- 
tr-adevăr, conferința laburistă, în
cepută la 30 septembrie, s-a încheiat 
vineri, 4 octombrie, iar congresul 
conservator a început ieri dimineață 
și va dura pînă sîmbătă. Discuțiile 
din forurile celor două partide care 
se succed la cîrma Angliei sînt reve
latoare pentru preocupările și fră- 
mîntările din cadrul opiniei publice 
engleze.

Deoarece guvernul laburist nu și-a 
îndeplinit unele din promisiunile 
sale electorale, numeroși membri ai 
Partidului laburist au fost profund 
dezamăgiți în ultimii ani. Pentru a- 
ceștia conferința care s-a terminat 
la Blackpool a constituit reaprinde- 
rea unei speranțe. în afară de a- 
ceasta, sondajele de opinie publică, 
care în urmă cu cîteva luni ară^u 
un avans al laburiștilor de 28 la 
sută față de conservatori, indică a- 
cum numai 10 la sută. Ce a deter
minat aceste rezultate ?

După părerea mea, conferința de 
la Blackpool a demonstrat în mod 
evident că partidul nu este dispus 
să accepte acele măsuri pe care 
le-ar lua guvernul în defavoarea 
marii majorități a oamenilor muncii.

După cum se știe, participantii au 
adoptat o moțiune care sprijină gu
vernul nu în mod necondiționat, ci 
„cu rezervele exprimate în hotărîri- 
Ie politice ale Congresului sindicate
lor". Dar sindicatele respinseseră în 
cadrul congresului lor politica gu
vernamentală privind „înghețarea" 
salariilor, pe considerentul că aceas
tă politică nu a barat — așa cum au 
pretins inițiatorii ei — creșterea 
prețurilor și a șomajului, și nici spo
rirea profiturilor și a dividendelor. 
Moțiunea prezentată la conferința 
Partidului laburist de Sindicatul 
muncitorilor din transporturi afirmă 
că limitarea dreptului sindicatelor și 
al oamenilor muncii de a întreprin
de acțiuni revendicative „a împiedi
cat desfășurarea normală a activită
ții sindicale și a ridicat obstacole în 
calea expansiunii economice a țării". 
Această moțiune a fost adoptată cu 
o mare majoritate de voturi 
(5 098 000 contra 1 124 000). Contraar-
(Continuare în pag. a Vl-a|
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S-a reparat 
ștergătorul
Baia publică din Bacău a stat 

închisă vreo trei luni. Cu aju
torul a vreo 200 000 de lei ea 
a fost reparată. S-a redeschis, 
dar cetățenii nu pot face baie. 
E apa prea fierbinte ? în loc de 
aburi, e ceată artificială ? Nici 
una nici alta : apă fierbinte nu 
e deloc pentru că e spartă con
ducta ; aburi nu se găsesc în 
camera de aburi pentru că sînt 
geamurile sparte, iar celelalte 
instalații sanitare sînt mai stri
cate decît înainte de a fi repa
rate. Pe ce s-au cheltuit 200 000 
de lei ? Păi, nu v-am spune noi, 
dacă am știi ? Presupuneri sînt. 
Se pare că din banii ăștia s-ar 
fi cumpărat prosoape, ori uni
forme pentru băieși. Alții cred 
că s-a reparat ștergătorul de 
la intrare...

In orice caz, dacă aflăm vă 
aducem la cunoștință.

Cîte bordeie, 
atîtea obiceie

Ne-am urcat într-un autotu
rism și primul popas l-am fă
cut la atelierul de reparații din 
șos. Nicolae Titulescu.

— Vrem să facem o verificare 
a direcției. Plecăm într-o cursă 
lungă și vrem să fim asigurați.

Aici ni s-a spus că nu se ocupă 
de astfel de mărunțișuri. Ne-am 
dus la „Ciclop".

— Vă costă 73 de lei.
La unitatea din Dorobanți nu 

ne-am putut informa pentru că 
șeful era plecat după tîrguieli. 
Ne-am oprit la atelierul de re
parații din str. Ștefan Vasile — 
Tei. Aici verificarea direcției 
costa 71 de lei. Am fugit în 
Calea Floreasca nr. 232—234.

— Cit ne luați pentru veri
ficare ?

— După tarif: 22,50 de lei 
La Băneasa (lîngă Aeroport) 

verificarea direcției costa 
29,50 lei, tot după tarif. Deci 
cîte ateliere atîtea prețuri. De 
unde reiese că direcția (atelie
relor) trebuie si ea verificată. 
Cu orice preț 1

Mare păcat...
Treceam cu mașina prin Ce

hul Silvaniei și deodată niște 
răgete sfîșietoare- ne-au oprit 
inima în loc. Pînă și motorul 
mașinii s-a oprit.
, — De unde vin sunetele astea 
ciudate ?

— întreprinderea de indus
trializarea cărnii din județul 
Sălaj are aici o bază de pre
luare a animalelor. Le cum
pără de prin împrejurimi...

— Am mai trecut pe lîngă 
astfel de baze dar nu era un 
vacarm ca aici. Le dă mîncare 
cu forța ?

— De foame urlă. Le țin aici 
la „post" cîte 2—3—4 ori 5 zile. 
Geamurile de la grajd sînt 
sparte, e un noroi pînă la ge
nunchi și vitele n-au pic de 
așternut. Slăbesc văzînd cu 
ochii.

— Probabil transportul se 
plătește per kilogram și vor să 
facă economii la cheltuielile de 
transport ? Dar de ce nu le 
cumpără mai slabe ?

— Ce economii. își bat pur 
șl simplu joc de banii statului. 
Uită să trimită după ele. Cel 
puțin de le-ar da ceva de mîn
care... Dacă din greșeală ar in
tra printre ele un șef de la 
Industrializarea cărnii din Să
laj, l-ar devora. Dar nu intră.

Mare păcat !

Mai mulți 
ani decît luni

Transcriem aidoma tîndurils

AUTORITÂ
Șl
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transmise de un cititor: „Prea 
dragii noștri canagii, noi, con
sumatorii de bere la halbă, 
am avut de curînd o întîlnire la 
care am dezbătut o singură pro
blemă : „Berea și spuma ei". Am 
mai adus în dezbatere la „di
verse" și faptul că unii dintre 
do. prea își fac „acareturi" vîn- 
zîndu-ne spuma la prețul berei. 
Vă mai facem cunoscut că noi 
„berarii" ne-am luat angajamen
tul să fim cu ochii pe „semn". 
Noi l-am avertizat după întîlnire 
pe Ștefan Bunea de la Bufetul 
din str. Păcii nr. 5, dar el a cre
zut că glumim. A continuat să ne 
vindă spumă mai multă. Alal
tăieri a fost judecat de un tri
bunal de urgență.

Și acest tribunal — dacă o 
să-i vadă pe colegii voștri că 
nu se astîmpără — o să dea și 
el mai mulți ani decît luni, pre
cum voi mai multă spumă decît 
bere".

Un cartof, 
doi cartofi...

De curînd Inspecția comer
cială a municipiului București 
a vizitat 14 unități aparținînd 
I.L.F-ului. La 7 unități s-a con
statat că în locul gestionarilor 
serveau diferiți cumnați, veri, 
nepoți, cuscri, fini ori vecini 
de-ai gestionarilor. Cereai go- 
goșari și cuscrul nefiind de 
branșa asta te servea cu cono
pidă. La alte trei unități ofi
ciul de vînzători îl făceau ma- 
nipulanții. Gestionarii erau la 
vreun curs de perfecționare, de 
bună deservire ? Nu. Erau pro
babil la matineul filmului „Un 
cartof, doi cartofi..."

Rubrică redactată da 
Nicolae TUDOR 
Gheorghe POPESCU

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Ziarele și revistele au pus nu o 
dată în discuție diferitele aspecte le
gate de activitatea jurisconsulților, 
cu referire specială la imperativul 
apărării avutului obștesc. Conside
răm neceșar să revenim asupra aces
tui subiect, de astă dată pe un plan 
mai general, preocupați în special 
de modul în care părerile teoretice, 
unanim admise, cu privire la ro
lul și importanța jurisconsultului 
și-au găsit realizarea concretă. Ju
risconsultul este primul care, prin 
toată activitatea sa, trebuie să asi
gure respectarea legalității și apă
rarea avutului. obștesc. Nu trebuie 
uitat că dispoziția legală, în sensul 
ei cel mai larg (lege, decret, hotă- 
rîre a Consiliului 
strucțiune, ordin 
sursa directă sau 
ror manifestărilor 
caracterizează activitatea unei insti
tuții, întreprinderi, organizații eco
nomice, cooperatiste sau obștești. 
Fie că ne referim la activitatea spe
cifică (producție de bunuri, execu
tare de lucrări, prestări de servi
cii, proiectare etc.), fie la activită
țile generale, comune acestor uni
tăți, indiferent de specializare (pla
nificare, disciplină contractuală, e- 
conomico-financiară, aplicarea drep
tului muncii), toate sînt reglemen
tate prin dispoziții legale de dife
rite grade, care trebuie complet și 
bine cunoscute, just interpretate și 
corect aplicate. Așadar, nevoia ca 
informarea juridică să fie comple
tă, corectă, la timp și eficace face 
ca jurisconsultul să apară nu numai 
ca ■ un simplu sfătuitor al organului 
de conducere, ci ca un specialist in
dispensabil, de a cărui opinie juri
dică depind importante si multiple 
hotărîri care angajează unitatea.

Așa stînd lucrurile, trebuie să se 
formeze .convingerea organelor de 
conducere că este necesară consul
tarea jurisconsultului — nu ca o în
datorire facultativă, ci ca o obli
gație — iar opinia sa să fie expri
mată liber, nealterată de influente, 
presiuni ori temeri și numai în 
strictă conformitate cu legalitatea. 
Practica a dovedit însă că acest de
ziderat nu a fost suficient garan
tat în cadrul reglementărilor decre
tului nr. 143/1955 privitor la orga
nizarea și funcționarea oficiilor 
ridice. Faptul că, în realitate, 
înregistrează numeroase cazuri 
omitere, subestimare, limitare

lonela CORNESCU
judecător la Tribunalul Suprem

de Miniștri, in- 
etc.), constituie 

indirectă a tutu- 
care compun și

j ti
se 
de 

sau 
minimalizare a rolului jurisconsul
tului are o dublă ‘Semnificație și a- 
nume: pe de o parte, se impune o 
nouă dispoziție legislativă, care să 
consacre mai ferm rolul juriscon
sultului și să-i asigure, în cadrul 
sistemului de subordonare, garanții 
personale eficiente pentru a 
opina cu obiectivitate, pe de 
parte impunîndu-se stabilirea 
relații de încredere față' de 
consult.

Probleme importante, cum 
încheierea și încetarea raporturilor 
de muncă, fixarea salarizării, a pri
melor de producție, depind încă 
de conducerea unică a unității. 
Acest fapt determină o indepen
dentă relativă mergînd pînă la o de
pendență absolută a opiniei și ati
tudinii jurisconsultului față de ma
nifestările de voință ale conducă
torului unității respective (uneori 
abuzive, nelegale sau neoportune). 
Judecînd drept, faptul este mai pu
țin imputabil jurisconsultului, că
ruia nu i s-ă creat o garanție efec
tivă că nu va avea de suferit opu- 
nîndu-se constant unor practici ne
legale sau abuzive. împărtășim 
convingerea că prin preluarea sau 
controlul eficace al atribuțiilor or
ganului de conducere asupra rapor
tului personal de muncă al juris
consultului — prin organul ierarhic 
superior — se va asigura indepen
dența de opinie a jurisconsultului și 
se va realiza una din cele mai efica
ce căi de întărire a legalității. De 
altfel, considerăm că un important 
pas este făcut prin Hotărîrea Comi
tetului Central și a Consiliului de 
Miniștri cu privire la comitetele de 
direcție ale întreprinderilor și or
ganizațiilor economice de stat, care 
recomandă ca din acest organ co
lectiv de conducere să facă parte 
șl șeful oficiului juridic. Se pare, 
totuși, că în unele comitete de di
recție lurisconsulții nu au fost in
cluși. Soluția preconizată, a elabo
rării unui nou statut legal al juris- 
consulților, rămîn'e o garanție efi
cientă și în această direcție.

Independența de opinie a juris
consultului trebuie să se manifeste 
șl cu prilejul exercitării rolului său 
de auxiliar al justiției. Este neprin
cipială tendința de a apăra „cu orice 
chip" ppziția unității, din moment 
ce aceasta nu este conformă cu le
galitatea sau nu exprimă adevărul. 
Jurisconsultul are obligația morală 
și legală de a participa cu obiectivi
tate la înfăptuirea justiției, fiind 
greșit a i se imputa că „nu a ținut 
partea" unității, dacă aceasta s-a si
tuat pe o poziție nejustă, contrară 
legii. Soluția legală este numai una, 
și cum aplicarea legalității socialis
te constituie o obligație comună a 
organelor statului, organizațiilor e- 
conomice,' obștești șau cooperatiste, 
ca și a cetățenilor, într-un proces, 
nimeni nu poate persevera în „pro
pria-! soluție", dacă este con
trară legii. De aceea, trebuie com
bătută cu toată fermitatea tendința 
unor organe de conducere de a 
reproșa jurisconsultului „un proces 
pierdut", deși hotărîrea judecăto-

3S33Z2:
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pute? 
altă 

unor 
juris-
ar fi

rească este conformă cu legea ; dim
potrivă, jurisconsultul va răspunde 
material și disciplinar dacă nu a a- 
părat cu rigurozitate legea ori a fă
cut susțineri contrare acesteia. Pozi
ția principială și fermă în fața in
stanței depinde însă și ea de asigu
rarea aceleiași garanții legale, de 
prestigiul de care jurisconsultul tre
buie să se bucure în activitatea sa 
internă în cadrul unității pe care o 
reprezintă. Socotim, de asemenea, 
că recunoașterea importantei și răs
punderii funcției jurisconsultului 
trebuie să conducă — ca up corolar 
— și la adoptarea unui sistem a- 
decvat de cointeresare materială.

întărirea pe cale legislativă a au
torității jurisconsultului va rămîne 
însă ineficientă dacă acesta, la rîn- 
dul său, nu se va impune prin au
toritatea sa profesională și morală, 
cu alte cuvinte, dacă nu-și va asi
gura încrederea organului de con
ducere, a funcționarilor și, bineîn
țeles, a instanțelor

Obligația 
buie să 
noștințe 
soluțiile 
titudine, 
funzime 
noianul de fapte își deslușește ade
sea cu greutate justa încadrare ju
ridică impune, în primul rînd, hăr
nicie și metodă în cunoașterea și 
împrospătarea cunoștințelor. Duș
manii cei mai de temut ai multor 
jurisconsulți sînt rutina și plafona
rea, ca și limitarea la o sferă de
terminată de spețe, care se repetă 
relativ constant. Ca atare, conside
răm că exigenta în selecționarea ca
drelor de jurisconsulți trebuie în
tărită, mijlocul cel mai eficace ră- 
mînînd concursul, menit să-i pro
moveze pe cei mai pregătiți. Auto
ritatea profesională, competența, 
disciplină, conștiinciozitatea, puterea 
de opinie se conjugă indisolubil cu 
autoritatea morală, sub toate mo
dalitățile ei de manifestare: atitu
dine fermă, probitate, imparțialita
te. Pregătirea profesională devine 
ineficientă dacă jurisconsultul este 
șovăitor, părtinitor, lipsit de fermi
tate, după cum atitudini „formal po
zitive", nefondate temeinic pe cu
noștințe juridice și neexprimăte prin 
avize certe, slăbesc încrederea în 
jurisconsult.

Astăzi, cînd se pune cu atîta a- 
cuițate problema responsabilității 
conducerilor de organizații socialis
te pentru apărarea !șjf 'buna' gospo
dărire a avutului obștesc, pentru 
prevenirea cauzelor care favorizează 
păgubirea acestuia, pentru înlătu
rarea și prevenirea oricăror acte, 
oricăror abuzuri care ar leza drep
turile legale ale angajaților, juris
consultul apare persoana cea mai 
indicată care să sprijine eficient 
conducerea în aceste privințe. în 
consecință, subscriem la o opinie 
care a mai fost promovată în pa
ginile presei, și anume, ca oficiile 
juridice să devină organe de con
trol juridic preventiv. Iar juriscon
sultul trebuie să fie primul consi
lier al directorului, cel care să ri
dice un „veto" puternic ori de cîte 
ori legea ar putea fi ignorată. Dar 
pentru aceasta el 
subordonat unei 
serviciu, așa cum

judecătorești, 
că jurisconsultul tre- 

aibă un vast cîmp de cu- 
juridice, mereu actuale, că 
sale trebuie date cu promp- 
dar în același timp cu pro- 
și multă răspundere, că

nu trebuie să fie 
direcții sau unui 
s-au exprimat u-

nele opinii și cum mai sînt, în fapt, 
cazuri. A concepe o verigă inter
mediară între jurisconsult și condu
cere înseamnă a perpetua unele as
pecte negative, care au fost sesizate. 
Asemenea condiții, cind problemele 
juridice ale întreprinderii ori insti
tuției au fost prezentate conduceri
lor unor unități de către persoane 
fără o calificare de specialitate și, 
mai ales, fără practica juridică ne
cesară, ceea ce a dus la dezinfor
mare, la înțelegerea greșită a unor 
propuneri și, în final, la rezolvarea 
nejustă a unor lucrări. Dacă am ac
cepta o asemenea concepție . ar în
semna,' mai departe, ca unele avize 
juridice — care înglobează și mă
suri de stabilire a răspunderii dis
ciplinare și materiale a unor anga
jați, inclusiv a conducătorilor de di
recții sau servicii în subordijiea că
rora s-ar afla jurisconsultul — • ca 
și unele propuneri, așa cum am a- 
rătat,. să poată fi modificate sau in
firmate de către cei vizați, con
ducerea unității neputînd să ia mă
suri pentru restabilirea legalității, 
în preocupările actuale de perfec
ționare a legislației și situează șl 
îmbunătățirea reglementării oficiilor 
juridice, în sensul menținerii lor cu 
profil de compartimente de speciali
tate, distincte, subordonate nemijlo
cit conducerii organizațiilor socia
liste, atît pe plan central cit și local.

Astăzi, cînd sensul concentric al 
întregii noastre activități este de a 
apăra cu fermitate legalitatea, cînd 
fiecare conducător de organizație so
cialistă este chemat să răspundă de 
valorile materiale și bănești pe care 
le administrează și pe care trebuie 
să le gospodărească mai bine de
cît pe propriile sale bunuri, ce ra
țiuni ar putea să împiedice ca ro
lul jurisconsultului și importanța ac
tivității sale să nu fie situate pe 
postamentul de înaltă răspundere pe 
care sînt așezate organele de con
ducere colectivă, așa cum se dis
pune, de altfel, în hotărîrea privind 
înființarea comitetelor de direcție ? 
Prezenta jurisconsultului trebuie să 
se facă simțită în toate aspectele 
majore ce se cer a fi urmărite. 
Necesitatea consultării sale rezul
tă din firea lucrurilor ; el tre
buie informat pînă la cele mai mici 
■detalii înainte de a se propune o 
soluție conducerii. Fiind în primul 
rînd păzitorul legii, în fata căreia 
răspunde, jurisconsultul nu poate fi 
și nu trebuie transformat cu nici 
un chip într-un organ de executare 
a dispozițiilor directoriale;- dimpo
trivă, trebuie să i se asigure pe toa
te căile independenta de- acțiune, 
luîndu-se măsurile necesare spre' a 
nu-i fi paralizate mișcările, perso
nalitatea, de teama desfacerii con
tractului de muncă pentru că a 
contrazis pe directorul care j^a an
gajat. De aceea, âr fi poațfe; chiar 
mai bine ca numirea sa ori’ desfa
cerea contractului său de țrțurică să 
fie făcute de forurile tutelare ale 
întreprinderilor sau instituțiilor unde 
lucrează, sau poate chiaV de 
terul Justiției.

Desigur că perfecționarea 
Iei reglementări va asigura 
corespunzător realizării în întregi
me a rolului jurisconsultului — de 
paznic vigilent, care trebuie să știe 
să închidă la timp porțile oricăror 
abuzuri și ilegalități — creînd în uni
tatea în care lucrează acel climat 
moral capabil să promoveze res
pectul față de lege, față de demni
tatea umană, garanții trainice pen
tru bunul mers al unității în care 
el trebuie să se impună- și să-și a- 
ducă în mod neprecupețit un aport 
cît mai competent.

Asigurările familiale sînt 
utile în orice cămin. Formele 
de asigurare practicate de 
ADAS conferă celor care în
cheie contracte posibilitatea a- 
coperirii unor eventuale daune 
suferite.

Asigurarea familială mixtă
■de viață se adresează acelora 
care vor să-și asigure întreaga 
familie, contractul putîndu-se 
încheia pentru o anumită 
sumă (nelimitată) pe care o 
stabilește asiguratul. Membrii 
familiei cuprinși în asigurare 
(2 sau mai multe persoane, in
clusiv copiii de Ia vîrsta de 5 
ani) se stabilesc de persoana 
care încheie asigurarea.

Unul din importantele avan
taje pe care le oferă această 
asigurare se referă la posibi
litățile de obținere a sumei 
asigurate. Astfel, ADAS plă
tește suma asigurată la expi
rarea contractului de asigu
rare ; în caz de* amortizare a 
asigurării (în total sau în 
parte) la tragerile lunare ; în 
caz de invaliditate permanen
tă, a oricăruia dintre asigurați, 
ca urmare a 
în cazul de 
de cauză, al 
asigurați.

Asigurarea 
durate cuprinse între 5 și 20 
de ani iar primele de asigura
re, care sînt accesibile ori
cărui asigurat, pot fi achitate 
în rate anuale, semestriale, tri
mestriale sau lunare.

Asigurarea familială de acci
dente se referă la asiguratul 
principal (persoana care în
cheie contractul), la soția a- 
cestuia, precum și la copiii în 
vîrstă de la 5 la 16 ani, indi
ferent de numărul lor. Suma 
asigurată, pentru fiecare din. 
persoanele asigurate, este de 
10 000 de lei pentru cazul de 
invaliditate permanentă totală 
și de 5 000 de lei pentru cazul 
de deces din diverse accidente. 
Durata pe care se încheie asi
gurarea este de trei luni. Pe 
aceeași perioadă se pot încheia 
pînă la trei contracte, plătin- 
du-se pentru fiecare contract 
o primă de asigurare de 25 de 
lei.

Asigurările familiale'se în
cheie 
AD.AS 
de asigurare, responsabilii cu. 
munca ADAS din instituții și 

. întreprinderi) prin cooperati- 
■ vele de credit sau direct'Ia 
unitățile ADAS.

unui accident și 
deces, indiferent 
oricăruia dintre

se încheie pe

prin împuterniciții 
(inspectorii și agenții

Minis-

actua- 
cadrul

La Muzeul Peleș din Sinaia 
au început o serie de lucrări 
de renovare. Pînă la 5 noiem
brie a.c. vizitatorii vor avea 
acces numai la secția de artă 
decorativă a muzeului care va 
fi deschisă zilnic între orele 
8—16, cu excepția zilei de luni.

că o atitudine categorică, fermă, îm
potriva manifestărilor de nedreptate, 
incompetență, lipsă de răspundere, 
necinste și împotriva altor tare care 
mai persistă în conștiința unor oa
meni. Această atitudine, bine orien
tată și totodată ferită de unilaterali
tate. constituie un element pozitiv 
în fizionomia noilor generații. Ge
nerațiile vîrstnice și-au conturat 
idealul comunist în luptă directă cu 
exploatarea, fascismul și cu greută
țile uriașe ale începutului, care ce
reau adesea o rezistență morală, o 
capacitate de abnegație și de devo
tament de proporțiile unui eroism 
de epopee. Această tradiție a exce
lentei morale a comuniștilor din ge
nerațiile mai vechi reprezintă pen
tru generațiile mai noi un model de 
comportare etică și social-politică.

Preluînd aceste valori etice elabo
rate și probate de înaintași, se creea
ză o unita fe de mare profunzime în
tre generații, un transfer de substan
ță spirituală, ideologică.. Generația 
mea își elaborează idealul comunist 
de viață în împrejurări schimbate, 
în etapa desăvîrșirii construcției so
cialismului, în care problemele rea
lizării idealului etic comunist . în 
viața de toate zilele, pe scara națiu
nii și a individului, devin din ce în 
ce mai mult sarcini concrete. în e- 
laborarea acestui ideal comunist de 
viață și a proiectului societății co
muniste, generația mea are sarcina 
de a integra întreaga comoară a cu
noștințelor șl valorilor create mal 
înainte și în cadrul acesteia, desigur, 
și experiența generațiilor imediat an
terioare, cu care ne simțim 
prin sensul și continuitatea 
rilor.

Este o imensă rezervă de 
spirituală, în primul rînd morală, pe 
care generația mea o poate oferi și 
o oferă cauzei comunismului, cauzei 
progresului poporului român. Aceas
ta se traduce totodată și printr-o 
mare disponibilitate pentru traduce
rea în viață a umanismului socialist, 
în viața noastră personală și în exis
tența comunității națiunii socialiste. 
Cred că această dimensiune spiri
tuală caracterizează studențimea 
noastră în ce are ea mai bun și do
minant. E drept, cunoaștem și exem
ple de lașitate morală, de renunțare 
la criteriile de valoare ale eticii co
muniste. Dar în fondul sufletului 
său fiecare tînăr poartă o sete uriașă 
de participare Ia efortul de reali
zare, în fapte, a umanismului socia
list.

Disponibilitatea tinerească a stu- 
dențimii tinde spre obiective și idea- • 
luri inspirate din ideologia partidu
lui și din ceea ce pregătește viitorul 
în practica construcției socialiste. 
Tocmai aici se găsește temeiul inte
grării 
viața 
prin 
atras 
nerăbdare de a se afirma în slujirea 
cauzei socialismului, care reprezintă, 
după părerea mea. o trăsătură ca
racteristică mentalității tineretului 
nostru, crescut în libertate socialistă 
și atașat acesteia, motivează reac
țiile sale și contopirea aspirațiilor 
sale de generație cu politica Parti
dului Comunist Român de largă 
comprehensiune a noului. Această 
corespondentă adîncă, de conținut și 
de orientare, între năzuințele stu- 
dențimii și direcția principală a ac
tivității. partidului reprezintă expli
cația soluționării specifice, creatoare, 
constructive a problemelor proprii 
tineretului studios din țara noastră.

Caracterul de masă tot mai accen
tuat al învățămîntului superior, im
pus de tehnicizarea și scientizarea 
producției și a activităților sociale,

solidari 
efortu-

energie

constructive a studențimii în 
noastră socialistă — trăsătură 
care studențimea română a 
atenția asupra sa. Acea nobilă ...

din România. în încheie- 
aten- 

princi-
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„MONARHIA
VĂZUTĂ DE

DE HOHENZOLLERN

Apărută în Editura 
Republicii Socialiste 
lucrarea intitulată „Lupta pen
tru formarea frontului popular 
în România" de acad. P. Con- 
stantinescu-Iași, înfățișează în 
mod pregnant activitatea de 
masă desfășurată în mai multe 
țări din Europa în cea de-a pa
tra decadă a secolului nostru 
pentru stăvilirea ascensiunii 
fascismului, care amenința pa
cea și existența independentă a 
popoarelor din întreaga lume. 
Cea mai mare parte a lucrării 
este consacrată activității P.C.R. 
și a altor forțe politice revolu
ționare și democratice pentru 
constituirea frontului popular 
în România. Sînt amplu relie
fate acțiunile menite să ducă la 
realizarea Frontului Unic Mun
citoresc în jurul căruia trebuia 
să se închege larga concentrare 
a forțelor patriotice antifasciste.

Reliefarea poziției diferitelor 
partide, grupări politice, perso
nalități etc., fundamentează în 
mod concludent ideea centrală 
a lucrării, potrivit căreia, fron
tul popular prinsese adînci ră
dăcini în masele muncitoare de 
la sate și orașe, In opinia pu-

blică
rea lucrării sînt supuse 
ției cititorului cauzele 
paie datorită cărora nu s-a reu
șit înfăptuirea frontului popu
lar la nivelul întregii țări.

Volumul înmănunchează 
bogat material antologic, 
bună parte inedit, aparținind 
unor personalități democratice, 
progresiste ale vieții politice, 
oameni de cultură, ziariști ai 
vremii, printre care: I. Heliade- 
Rădulescu, I. Budai-Deleanu, N. 
Bălcescu, S. Bărnuțiu, C. Miile, 
Al. Vlahuță, A. Bacalbașa, Tudor 
Arghezi, N. D. Cocea 
au demascat cu virulență 
litica arbitrară străină de 
tcresele poporului român a 
narhiei de Hohenzollern, 
tribuind astfel la dezvoltarea 
unui puternic curent republican.

Sînt reproduse, de asemenea, 
fragmente din memoriile lui 
Carol I, V. Th. Cancicov și C. 
Argetoianu din care so dega
jă starea de descompunere în 
care se găsea dinastia Hohen- 
zoilernilor.

In volum sînt incluse nume
roase materiale elaborate de 
P.C.R. și alte partide și organi
zații muncitorești — manifeste, 
fragmente de broșuri, articole

din presa legală și Ilegală — 
vibrante chemări adresate ma
selor de oameni ai muncii la 
lupta pentru 'instaurarea repu
blicii democratice și populare, 
pentru edificarea socialismului.

care

Poate că relatarea unui caz sau 
a altuia nu este ătît de semnifica
tivă în sine. Dacă prezentăm totuși 
cîteva exemple, o faceni pentru a 
ilustra înțelegerea unui element 
esențial al activității noastre, subli
niat de conducerea partidului nostru, 
și anume că ■ eficiența oricărui act 
de conducere este determinată de 
măsura în care el răspunde unor 
necesități reale, oferă soluții cerute 
stringent de viață. Bunăoară, coo
peratorii din Sălcioara, Căzănești 
și alte cooperative ne-au comu
nicat că normele de muncă nu sînt 
corect respectate. La indicația bi
roului comitetului județean de par
tid, uniunea județeană a C.A.P. a 
analizat în majoritatea unităților a- 
ceastă problemă, ajungînd Ia con
cluzia că prevederile statutului coo
perativelor agricole de producție nu 
se respectau în totalitate. S au înlă

turat astfel fenomenele negative 
care influențau activitatea coopera
tivelor. Din păcate, asemenea meto
de de rezolvare a problemelor ridi
cate de cetățeni nu au stat în per
manență și în centrul preocupărilor 
comitetului executiv al U.J.C.A.P. 
Despre ce receptivitate poate fi 
vorba cînd — prin aparatul de par
tid și de stat, prin scrisori de la di
feriți membri cooperatori — se 
primesc încă o serie de sesizări în 
care sînt semnalate încălcări ale de
mocrației cooperatiste, abuzuri ale 
unor cadre de conducere din C.A.P., 
iar comitetul executiv al U.J.C.A.P., 
în loc să. analizeze cu răspundere 
această stare de lucruri, tărăgănează 
nejustificat rezolvarea ei ? Așa s-a 
întîmplat la- C.A.P. Floroaica, Vîlce- 
le, Potcoava, Munteni Buzău unde, 
pînă la urmă, a fost necesară inter
venția directă a organelor de partid 
și de stat pentru soluționarea celor 
semnalate.

Concluzia ce se desprinde din a-

de cawzi
ceste fapte e limpede : cunoașterea 
superficială, formală, unilaterală a 
realităților duce la măsuri ineficien
te, ceea ce dăunează întregii activi
tăți și știrbește prestigiul, celor că
rora oamenii li se adresează cu toa
tă încrederea. Aceasta impune înlă
turarea unor asemenea practici, în- 
cetățenirea unui stil de muncă ope
rativ și eficient.

Cetățeanul est.e adesea tentat să 
considere măsura luată de un acti
vist ori de un salariat al unei insti
tuții drept o măsură de partid sau 
de stat. Acesta este un motiv în plus

ca, întotdeauna, conducătorul ori
cărei organizații de partid sau ori
cărei instituții de stat să acțio
neze, în toate împrejurările, cu 
sentimentul deplinei responsabilități 
și a unei maxime receptivități față 
de cerințele oamenilor. în acest sens, 
în județul. Ialomița mai avem încă 
de luptat cu inerția unor conducă
tori de instituții, cărora nu le este 
pe deplin limpede că fiecare măsură 
luată de ei cu ușurință ori cu întîr- 
ziere poate avea urmări dintre cele 
mai grave. întreprinderea județeană 
de legume și fructe, de exemplu,

dă dovadă de o mare insensibilitate 
față de cerințele legumicultorilor și, 
totodată, de o redusă capacitate or
ganizatorică. în acest an cantități 
importante de legume și fructe s-au 
degradat, în timp ce piața a fost slab 
aprovizionată. O situație asemănă
toare se semnalează și în unitățile 
comerciale, îndeosebi în cele din o- 
rașul Slobozia, ai căror conducători 
nu intervin cu promptitudine pentru 
lichidarea lipsurilor semnalate de 
cetățeni.

Socotim că este de datoria comite
tului județean de partid, a consiliu
lui popular județean și a celorlalte 
unități de a se ocupa mai îndea
proape de educarea politico- profe
sională a cadrelor administrative și, 
totodată, de a lua poziție fermă față 
de toți cei care nu-și îndeplinesc o- 
bligațiile de serviciu. Aș vrea să 
subliniez că această datorie revine 
fiecărei instituții în parte. Dacă 
conducerile lor vor veghea la res
pectarea legilor și indicațiilor, dacă

ridică și alte probleme specifice stu- 
dențimii. Directivele stabilite de 
Plenara C.C. al P.C.R. din aprilie 
1968 cu privire la dezvoltarea învă- 
țămîntului exprimă ideea formulată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu : 
„Trebuie să ținem seama că măsu
rile pe care le adoptăm astăzi vor 
trebui să fie strîns legate și să asi
gure satisfacerea cerințelor care vor 
apărea mîine, în dezvoltarea econo
miei, științei, culturii...". Această 
intensă preocupare de viitor reflec
tă tocmai atenția deosebită acordată 
problemelor tineretului. Ținînd sea
ma de faptul că o universitate con
formă cu cerințele viitorului nu se 
poate limita la reproducerea struc- 
turilor vechi, există la noi o preocu
pare constantă pentru adaptarea pro
filului pregătirii de specialitate la 
aptitudinile și preocupările indivi
duale, precum și pentru dezvoltarea 
răspunderii pentru calitatea științifi
că și didactică a predării în pas cu 
cerințele contemporane. în acest pro
ces, studențimea nu este un simplu 
„consumator" de soluții, ci este atra
să de societatea noastră să participe 
la elaborarea lor. .Măsurile stabilite 
de conducerea partidului pentru an
trenarea studențimii la dezbaterea și 
soluționarea problemelor învățămîn- 
tului superior duc la extinderea de
mocrației universitare socialiste, care 
reflectă, pe planul învățămîntului 
superior, procesul general de perfec
ționare a democrației socialiste din 
țara noastră.

Studenții au mari răspunderi ac
tuale pentru pregătirea lor viitoare. 
Ele le implică în primul rînd un 
efort continuu de studiu la nivelul 
ridicat al cerințelor pe care le pune 
construirea socialismului într-o epo
că de prefaceri fundamentale ale 
cunoștințelor și mijloacelor de ac
țiune ale omenirii, muncă perseve
rentă, cinstită, angajare totală în 
răspunderile umane ale construcției 
socialiste.

Televizorul
„Dacia66 oferă:

AUDIȚIE PLĂCUTĂ
Televizorul constituie azi unul 

dintre mijloacele moderne, com
plexe, de largă și accesibilă in
formație. El ne oferă și posibili
tatea urmăririi jocurilor olimpice 
de vară din . Mexic. Binecunos
cutul televizor „Dacia" poate fi 
procurat în aceste Zile și cu plata 
în rate, avansul fiind de numai 
765 lei (prețul întreg 5100 lei). 
Acest televizor, cu 75 tuburi elec
tronice, 7 diode semiconductoa
re, cu diagonala ecranului de j 
59 cm., ne va permite să urmă
rim cu plăcere și diferitele pro
grame. Este prezentat într-o ca
setă elegantă de lemn furniruit, 
cu o linie modernă, asimetrică. 
De menționat că imaginea e cla
ră, audiția plăcută, vizionarea 
programelor fiind posibilă și în 
încăperi luminate.

25-31 octombrie

„SĂPTĂMÎNA

ECONOMIE!"
Miercuri dimineața a avut loc o 

ședință a Comisiei centrale pen
tru sprijinirea acțiunii de econo
misire. în cadrul căreia s-au dezbă
tut măsurile de organizare a „Săp- 
tămînii economiei", acțiune deveni
tă tradițională în țara noastră și 
care în acest an se va desfășura 
între 25 și 31 octombrie.

Au participat reprezentanți ai 
conducerii unor ministere, institu
ții centrale, organizații obștești, ai 
presei și radioteleviziunii care fac 
parte din această comisie.

Cu acest prilej, Mircea Popovici, 
președintele Casei de Economii și 
Consemnațiuni, a făcut o expunere 
privind dezvoltarea acțiunii de e- 
conomisire în tara noastră, măsu
rile luate în vederea continuei îm
bunătățiri a activițătii de deservi
re a depunătorilor șl organizarea 
șăptămînii economiei.

' în încheierea ședinței, Ion Tul
pan, adjunct al ministrului finan
țelor, a relevat principalele sar
cini care revin Casei de Economii 
și Consemnațiuni în domeniul îm
bunătățirii continue a informării 
populației asupra avantajelor păs
trării banilor la C.E.C. și pentru 
dezvoltarea acțiunii de economisire.

(Agerpies)

3

vor dovedi receptivitate față de 
problemele ce se ridică, față de do
leanțele cetățenilor pe care îi deser
vesc, vom avea garanția că sarcinile 
specifice județului nostru vor fi re
zolvate în viitor la un nivel calita
tiv tot mai înalt. în ce privește co
mitetul județean de partid, va face 
totul pentru ca nici un om al muncii 
de pe teritoriul județului Ialomița 
să nu fie lezat în interesele sale.

Fiind receptivi, manifestînd mai 
multă grijă, răbdare, solicitudine și 
operativitate față de propunerile și 
inițiativele maselor, ne îndeplinim 
importanta sarcină de partid de a 
întreține o vie legătură cu cetățenii, 
de a-i consulta permanent în pro
blemele vitale. Așa ne învață parti
dul, conducătorii săi, care se con
sultă permanent cu masele, dezbă- 
tînd cele mai arzătoare probleme ale 
construcției socialiste, ale politicii 
interne 4i exțerne a partidului nos
tru. Este un exemplu viu. pe care îl 
vom urma neabătut.
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Un examen de competență al comitetelor de direcție:
ÎNLĂTURAREA
CHELTU LOR
NEECONOMICOASE
Pentru îndeplinirea prevederilor 

planului de stat, a sarcinilor trasate 
de Conferința Națională a partidului 
privind creșterea necontenită a efi
cienței economice, colectivele între
prinderilor județului Constanța se 
străduiesc să producă mărfuri de ca
litate superioară, să realizeze un ni
vel ridicat al rentabilității și al be
neficiilor datorate bugetului. Comi
tetele lor de direcție și organizațiile 
de partid antrenează în această acti
vitate noi rezerve interne și, pe mă
sura finalizării studiilor de diminua
re a cheltuielilor materiale de pro
ducție, reușesc să îmbunătățească in
dicatorii financiari al întreprinderi
lor industriale. Ca urmare, pe an
samblul industriei județului nostru, 
în perioada care a trecut din acest 
an, cheltuielile do producție planifi
cate au fost reduse cu 23,6 milioane 
lei, iar la beneficiile programate s-a 
înregistrat o depășire absolută de 
27,8 milioane lei. între unitățile care 
au obținut rezultate bune se află 
Uzina de superfosfațl și acid sulfuric

Ing. Ion TUDOR 
secretar al Comitetului județean 

Constanța al P.C.R.

de toamnă
(Urmare din pag. I)

— numai 14 la sută. Toate acestea 
dovedesc preocuparea cu totul dife
rită pentru buna desfășurare a 
campaniei agricole de toamnă a 
organelor județene de partid și de 
stat, a conducerilor cooperativelor 
agricole. în județele în care s-au 
semănat suprafețe mici, enumerate 
mai sus, nu se pot invoca motive 
determinate de condițiile naturale 
neprielnice. Cauza întîrzierii lucră
rilor derivă din defecțiunile care 
există în organizarea muncii, în 
lipsa unei îndrumări competente și 
cu răspundere din partea direcții
lor agricole, care-șl încalcă pro- 

•T' riile prevederi și hotărîri privind 
.ermenele în care trebuie să fie 
executate însămînțările de toamnă. 
Necesitatea asigurării celor mai 
bune condiții pentru obținerea unei 
producții ridicate în anul viitor im
pune așadar ca, în toate județele, 
în toate unitățile agricole de stat și 
cooperatiste să fie luate măsurile 
organizatorice și tehnice necesare 
pentru terminarea în timpul cel mai 
scurt a semănatului.

în această perioadă trebuie exe
cutate și alte lucrări, care pre
zintă aceeași importanță, cum este 
recoltatul culturilor tîrzii, al legu
melor, cartofilor, strugurilor, strîn- 
sul șl însilozatul furajelor, efectua
rea pregătirilor în vederea plantării 
pomilor și semănatul legumelor de 
primă apariție. Datele centralizate 
la Consiliul Superior al Agriculturii 
arată că, pînă la sfîrșitul săptămînii 
trecute, floarea-soarelui s-a recol
tat de pe 97 la sută din suprafață, 
sfecla de zahăr — 33 la sută, po
rumbul — 37 la sută, cartofii de 
toamnă — 36 la sută, strugurii — 82 
Ia sută. Recoltatul porumbului a 
î'ntîrziat îndeosebi în județele Ba
cău, Vaslui, Suceava. Continuă, 
de asemenea, să existe pe cîmp 
mari cantități de sfeclă de za
hăr netransportate, cantități care 
însumau, la sfîrșitul săptămînii tre
cute, peste 200 000 de tone. Deci, la 
această cultură, paralel cu grăbirea 
recoltatului, se impune și luarea 
unor măsuri energice în vederea 
transportării de urgență pentru a 
putea fi prelucrată imediat sau izo
lată. evitîndu-se pierderile ce se 
pot produce din cauza intemperii
lor. O deosebită atenție trebuie 
acordată recoltării cartofilor. Din 
cauză că în zonele mari cultiva
toare de cartofi, îndeosebi în Tran
silvania, a plouat abundent, efec
tuarea acestei lucrări este mult în
greunată. Dar pot și trebuie găsite 
căi și mijloace pentru ca producția 
bună de cartofi să fie strînsă, 
transportată și depozitată în cele 
mai bune condiții.

Ploile căzute în a doua perioadă a 
verii au creat condiții deosebit de 
prielnice realizării celei de-a doua 
culturi pe terenurile de pe care s-a 
strîns prima recoltă mal devreme. 
Porumbul asigură o mare can
titate de masă verde la hectar. 
Sînt create astfel condiții pentru 
ca animalele să fie bine hrănite pe 
timp de iarnă. Este însă indicat ca 
porumbul verde să fie recoltat la 
timp și însilozat în amestec cu co
ceni uscați, rezultînd astfel un fu
raj deosebit de valoros. Așa, se 
procedează în numeroase unități a- 
gricole. Totuși acțiunea de însilo- 
zare este mult întîrziată, în coo
perativele igricole realizîndu-se 
abia 35 la sută din prevederi. Este 
necesar ca, paralel cu celelalte lu
crări de sezon, să se acorde atenția 
cuvenită însilozării furajelor verzi.

Așa cum rezultă din cele arătate 
mai sus, în această perioadă agen
da lucrărilor agricole este deose
bit de încărcată. Este de aceea ne
cesar ca. în fiecare județ, în fiecare 
cooperativă agricolă și fermă, sub 
îndrumarea și controlul direct al 
organelor și organizațiilor de par
tid. să fie stabilite și aplicate cele 
mai eficiente măsuri tehnice, orga
nizatorice și politice care să deter
mine, prin larga mobilizare a for
țelor de muncă și a mijloacelor 
materiale existente, urgentarea 
campaniei agricole de toamnă, în
cheierea cu deplin succes a anului 
agricol 1968.

Năvodari și Combinatul de morărit 
și panificație din Constanța.

Succesele obținute sînt însă . sub 
posibilitățile existente în întreprin
derile județului. Avem de îndeplinit, 
în continuare, sarcina stabilită la 
plenara C.C. al P.C.R. din iunie a.c., 
de a accelera eforturile pentru eco
nomisirea suplimentară a resurselor 
materiale, de a înlătura toate căile 
prin care se mai Irosesc unele fon
duri. în acest sens, analizele arată 
că mari efecte economice se pot ob
ține prin evitarea unui grup de chel
tuieli cu o pondere deloc neglija
bilă în prețul de cost — cheltuielile 
neeconomicoase. La cît se ridică cu
antumul lor ne spune o cifră : în 
semestrul I a.c., întreprinderile din 
județul nostru au pierdut 4,50 lei la 
fiecare 1000 lei producție marfă da
torită menținerii cheltuielilor neeco- 
nomicoase.

„Radiografia" atentă a cheltuielilor 
neproductive arată că pe un prim 
plan se situează dobînzile bancare 
pentru împrumuturi restante. în a- 
cest an s-au plătit de către I.M.U.- 
Medgidia peste 400 U00 lei dobînzi pe
nalizatoare, iar de către Fabrica de 
celuloză și hîrtie Palas circa 600 000 
lei. Evident, împrumuturile restante, 
în valoare de milioane de lei, nu au 
apărut de la sine, ci se datoresc ' în 
principal slabei gospodăriri a mij
loacelor circulante, sub forma unor 
aprovizionări cu materii prime și 
materiale peste necesitățile produc
ției și desfășurării neritmice a pro
cesului de fabricație. La aceste în
treprinderi ca și la altele, prin lan
sarea în fabricație a unor loturi de 
produse, fără să se fi făcut în preala
bil o pregătire tehnică și materială 
serioasă, a apărut și un alt gen de 
stocuri supranormative, cele de pro
ducție neterminată. Cauzele acestea, 
pur subiective, demonstrează că. cele 
două uzine nu s-au încadrat în vo
lumul de mijloace circulante puse la 
dispoziție, ceea ce pune sub semnul 
întrebării capacitatea comitetelor de 
direcție de a ști să obțină maximum 
de efecte dintr-o sumă bine deter
minată de fonduri materiale și bă
nești. Neajunsurile în acest domeniu 
mai evidențiază însă și o altă ches
tiune : comitetele de direcție respec
tive nu au intervenit energic, prin 
măsuri de adîncime, în vederea pre
venirii împrumuturilor restante, de
oarece dobînzile nu se suportă de cei 
vinovați, ci se trec în contul prețului 
de cost.

Niveluri încă mari, în structura 
cheltuielilor neeconomicoase, dețin și 
pierderile din rebuturi care nu în
seamnă altceva decît consum nepro
ductiv de materii prime, materiale, 
combustibil, energie, manoperă, uzu
ră inutilă a mașinilor și utilajelor, 
ocuparea fără vreun rezultat econo
mic concret a capacităților de pro
ducție, a forței de muncă. Pierderile 
din rebuturi se găsesc în diferite în
treprinderi, sub formele cele mai 
deghizate : bombaje, bonificații ș. a. 
Referindu-mă numai la rebuturile 
clare și necamuflate, înregistrate ca 
atare, ele au atins pe ansamblul în
treprinderilor industriale din județ 
cifra de 1562 000 lei, cele mai mari 
pierderi la acest capitol consemnîn- 
du-se la întreprinderea mecanică de 
utilaj Medgidia, întreprinderea me
talurgică „Energia" și Șantierul na
val Constanța. Perpetuarea lor se 
datorează aproximațiilor tehnologice 
de fabricație, recepționării neatente 
a materiilor prime, materialelor și 
semifabricatelor pe întregul flux de 
producție, asaltului din unele zile și 
decade, slabei calificări profesionale 
a unor muncitori, în special a celor 
tineri. Cadrele tehnico-inginerești 
din întreprinderile respective nu 
au nici un motiv să neglijeze lupta 
împotriva cauzelor rebuturilor.

Aminteam de rebuturile deghizate, 
sub forma bonificațiilor, domeniu în 
care excelează întreprinderea inte
grată de lînă Constanța. în primul 
semestru, din cauza lor, această uni
tate, cu toate că a cheltuit circa 
300 000 lei cu manopera necesară re- 
pansării țesăturilor, a înregistrat și 
600 000 lei pierderi provenite din bo
nificații, acordate beneficiarilor pen
tru defectele din țesături și din re
ducerea prețului de vînzare la cele 
livrate sub formă de cupoane. Deci, 
calitatea necorespunzătoare a unor 
produse prejudiciază nu numai 
„marca fabricii", dar șl situația fi
nanciară a întreprinderii. Firesc ar 
fi ca toate cheltuielile neeconomi
coase, pentru operațiuni de reme
diere și diminuarea prețului de vîn
zare să apară în mod distinct, întru- 
cît ele nu-și justifică existența. La 
întreprinderea integrată de lînă a- 
ceastă evidențiere cinstită și strictă 
s-a ocolit. S-au achitat beneficiarilor 
308 000 lei pentru operațiuni de re
mediere, iar suma a fost trecută pe 
costuri, ca de altfel și cheltuielile su
plimentare de transport care se efec
tuează cu „plimbarea" unor partizi 
de mărfuri de slabă calitate.

Practica aceasta, de a achita bene
ficiarilor — în contul economiei na
ționale — diverse bonificații și nu 
din buzunarul celor vinovați este 
folosită și de fabrica „Munca" Ovi- 
diu. Ea a plătit întreprinderii „Con- 
serv-export" 370 000 lei penalizări 
pentru calitatea necorespunzătoare r 
unor produse refuzate. Iar întreprin
derea de industrializare a laptelui, 
întreprinderea integrată de lînă, pre
cum și fabrica amintită, nerespec- 
tînd anumite clauze din contractele 
de livrare, au „suportat" prin prețul 
de cost alte 650 000 lei penalizări și 
taxe de arbitraj- Cheltuielile de a- 
cest fel reflectă defecțiunile în or
ganizarea și desfășurarea procesului 
de producție, a livrărilor.

Deslgur, înlăturarea cheltuielilor 
neeconomicoase depinde de hotărîrea 
cu care conducerile unităților indus
triale, organizațiile de partid aplică 
măsurile necesare. Se pune însă o 
întrebare : ce rol revine în acest sens 
organelor bancare, care au sarcina să 
exercite o influență activă asupra 
gospodăririi raționale a fondurilor 
materiale și bănești și îmbunătățirii 
situației financiare a întreprinderi
lor ? în nici un caz, doar acela de a 
sesiza și... raporta cheltuielile neeco
nomicoase. E drept, ele nu au încă 
competența să traseze sarcini obli
gatorii sau să impute direct celor vi
novați prejudiciile aduse economiei 
naționale. Cel mult, atunci cînd con
stată că unitățile industriale trec pe 
costuri anumite amenzi și penalizări 
care trebuie recuperate, organele 
bancare apelează la Direcția de con
trol și revizie teritorială a Ministe
rului Finanțelor pentru ca aceasta să 
recupereze sumele irosite. Se pierde 
timp, faptele se mușamalizează, 
daunele se mențin.

Nu contest și nu minimalizez 
semnătatea activității direcțiilor 
control și revizie, dar banca trebuie 
să fie bancă! Acum, rolul ei este 
atrofiat și are o mică eficacitate în 
prevenirea daunelor aduse patrimo
niului întreprinderilor. Dat fiind in
strucțiunile actuale de lucru, efortul 
inspectoratului bancar este fărîmițat 
în diferite compartimente, iar el nu 
are responsabilitatea verificării și 
analizei sistematice, complete a chel
tuielilor neeconomicoase. Constata
rea existenței lor și intervenția pen
tru prevenirea și lichidarea cauzelor 
ce le generează se fac numai în 
măsura în care, prin Intermediul pîr- 
ghiilor proprii de control, se depis
tează situațiile respective. Sarcina 
Băncii Naționale de a analiza 
realizarea prețului de cost nu
mai cînd acesta prezintă depășiri 
nu asigură controlul eficient asupra 
modului în care evoluează cheltuie- H 
Iile unei întreprinderi. Iată o do- g 
vadă : în semestrul I a. c., toate în- 0 
treprinderile industriale, cu excepția g 
uneia singure, au realizat economii B 
la cheltuielile de. producție de peste 0 
23 000 000 lei. în același timp, însă, g> 
ele au înregistrat cheltuieli nepro- g 
ductive de circa 7 600 000 lei. Față de 
aceste rezultate, ținind cont că toate 
unitățile și-au depășit și sarcina de 
beneficii, controlul bancar nu a mai 
avut loc, fiindcă așa glăsuiesc regle
mentările în vigoare.

Pornind de la sarcina trasată de 
conducerea de partid de a se reduce 
în mod continuu cheltuielile de pro
ducție, consider necesar ca organele 
financiare bancare să nu-și rezume 
activitatea numai la ceea ce au 
„dreptul" să facă, drept limitat și în
grădit de niște instrucțiuni anacro
nice. Ele trebuie să pătrundă în inti
mitatea procesului de utilizare cît 
mai eficientă a fondurilor statului, 
să depisteze toate acele fisuri și n 
cauze ale apariției cheltuielilor ne- H 
economicoase. “
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în repetate rînduri ne-a fost dat 
să auzim cuvinte de laudă adresate 
uzinei de autocamioane, „Stea
gul roșu" din Brașov. Această uzină 
nu are nevoie de o prezentare spe
cială. în ultimul timp, faima produ
selor sale a trecut departe de grani
țele țării. An de an. pe planul acti
vității economice, a înregistrat pro
grese și salturi, uneori spectaculoase. 
Dar, iată că de cîtva timp primim 
la redacție fel de fel de știri, scri
sori, sau relatări telefonice directe, 
din care se desprinde că o abatere 
flagrantă de la disciplina contrac
tuală a devenit la uzina de autoca
mioane permanentă și că atitudinea 
de tolerare din partea comitetului 
de direcție respectiv a acestei situa
ții este îngrijorătoare pentru unii 
beneficiari.

Ce abateri se aduc în discuție ? 
Spicuim, în acest sens, dintr-o scri
soare trimisă redacției de către in
ginerul șef al Direcției regionale de 
transport auto Pitești, tov. Nicolae Oancea.

„La consfătuirile pe tema ca
lității, organizate de Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini la Brașov, în urmă cu 
ani, s-a ridicat șl problema livră
rii autovehiculelor complete, mai 
precis s-a cerut ca, în momentul 
vînzării, platforma să fie montată 
pe șasiu". Deci, nimic nu a fost exa
gerat în cererea formulată de bene
ficiari. La urma urmei, ei solicitau 
un lucru cu totul firesc, ca prin ac
tul de vînzare-cumpărare nu numai 
să plătească, dar să și obțină un 
autocamion complet. Paradoxal, însă, 
acestei cereri îndreptățite încă nu i 
s-a dat curs. O serie de beneficiari, 
în special direcțiile regionale de 
transport auto, se prezintă, conform 
programării din contract,, la servi
ciul livrări al uzinei de autocamioa
ne, unde li se întocmește cu promp
titudine și mare amabilitate fac
tura pentru un autovehicul complet. 
Alte servicii raportează apoi noi ci
fre, noi realizări la producția mar
fă vîndută și încasată.

în același timp, delegații benefi-

ciarilor amintiți „sînt scoși pe poar
tă", și trimiși la fabrica „Măgura 
Codlei", unde, în funcție de „înțele
gerea" și „posibilitățile" întreprin
derii, urmează să fie fabricată și 
montată platforma, acest „măr al 
discordiei" între furnizorul și bene
ficiarii de autocamioane. „Ajunși la 
poarta fabricii colaboratoare — se 
spune în scrisoare — delegații noștri 
sînt luați în primire de oameni 
specializați în „vino mîine" sau

de zile. Toate aceste întîrzieri au loc 
în timp ce autocamioanele respecti
ve au plan de producție ce variază 
lunar între 10—20 mii tone kilo
metri. „în toată direcția noastră se 
găsesc lunar cîte 15—30 mașini in
complete și, ca atare, inutilizabile, 
care așteaptă platformele de la „Mă
gura Codlei" — se spune, mai de
parte. în scrisoare. Aceleași neca
zuri Ie întîmpină și alte direcții ju
dețene de transport".

Camionul se livrează

pe bucăți

„peste o lună" în funcție de... client. 
Aici începe calvarul programărilor 
și reprogramărilor, al intervențiilor, 
telegramelor, telefoanelor și scriso
rilor".

Și această situație persistă fără 
ca, în sfîrșit, conducerea uzinei bra
șovene să intervină odată energic 
și să pună capăt unor asemenea in
duceri în eroare. Dacă în 1967, de
calajul între livrarea autocamionu
lui SR-113 și montarea platformei 
era de 15—20 de zile. în acest an 
decalajul amintit a crescut pînă la 45

în afară de autocamioanele SR-113, 
se livrează incomplet și autotrenuri 
tip SR-115. Uzina „Steagul roșu“- 
Brașov expediază autoșasiul, urmînd 
ca după o lună-două sau chiar și mai 
multe, acesta să fie programat la 
Uzinele mecanice Tîrgoviște, sau la 
alt furnizor pentru montarea semi
remorcii.

Lucrurile merg însă, uneori, atît 
de departe, încît devin aproape in
credibile. Nu de mult, uzina mecani
că din Tîrgoviște a pretins unității 
piteștene să-i procure cherestea de

La șantierul naval

Turnu-Severin

Al 14-ha was 
lansat la apă 
în acest an

SEVERIN (cores- 
„Scînteii"). — Zilele 

a fost lansată la 
către colectivul Șan- 

naval Turnu-Severin, 
șalandă maritimă de 

Este al 3-lea vas 
gen și al 14-lea din

TURNU 
pondentul 
acestea 
apă, de 
tierului 
o nouă 
500 m.c. 
de acest _ 
numărul total de vase lansate la 
apă de la începutul anului pînă 
în prezent.

în vederea măririi capacități
lor de producție și creării unor 
condiții mai bune de lucru, în 
această întreprindere se exe
cută, în prezent, importante lu
crări de investiții. Anul acesta 
a fost terminată și dată in folo
sință o hală de 9 000 m p, iar in 
prezent se află în construcție o 
nouă hală de montaj a navelor, 
mecanizată, dotată cu două ma
carale de cîte 16 tone fiecare. 
Tot în cursul acestui an va în
cepe construcția unei hale de 
4 000 m p șl a unui nou bloc 
social.

esență tare dacă dorește să i se 
livreze semiremorcile necesare pen
tru 8 autotrenuri. După ce în sfîr
șit acest material a fost procurat și 
expediat, uzina tîrgovișteană a „re
fuzat" să fabrice și să livreze semi
remorcile solicitate pe motiv • că 
„planul lunar de semiremorci a fost 
îndeplinit". „Numai acest act de ne
seriozitate și lipsă de simț de răspun
dere din partea uzinei din Tîrgoviște 
— se spune în încheierea scrisorii — 
ne-a provocat pierderi materiale de 
15 000 lei".

Ce are de spus despre aceste lu
cruri conducerea uzinei de autoca
mioane ? Care este părerea Ministe
rului Industriei Construcțiilor 
Mașini ? în loc de justificări, 
dori să primim garanții că aseme
nea practici, cu implicații economi
ce dăunătoare, vor fi curmate în cel 
mai

de
am

scurt timp.
★

sfîrșitul lunii septembrie am 
o convorbire telefonică cu iov.

La 
avut 
Ion Iîărbulescu, de la serviciul teh
nic al D.R.T.A.-Pitești.

— Care este situația la ora actua
lă în privința autovehiculelor primi
te de la uzina brașoveană ?

— Se menține, în continuare, ace
eași stare de lucruri necorespunză
toare în raporturile noastre cu uzi
na de autocamioane. Decalajul între 
livrarea autocamioanelor sau auto
trenurilor si montarea platformelor 
sau primirea semiremorcilor varia
ză de la 15 la 30 zile.

— Concret, ce întîrzieri pot fi 
semnalate în livrarea de autovehi
cule în prezent ?

— în urmă cu cîteva zile erau de
pășite termenele de livrare la 7 au
tocamioane de diferite tipuri și la 9 
autotrenuri.

Așadar, nici un semn de îndrep
tare a raporturilor contractuale exis
tente între uzina „Steagul roșu" din 
Brașov și unii beneficiari. Interven
ția energică a forului tutelar este 
absolut necesară. Dar neîntîrziat.

Viorel SALAGEAN

Viifoarea poarta 
aeriană a Capitalei

(Urmare din pag. I)

Scăpînd acum de tirania cifrelor, 
voi tălmăci, mai mult pentru noi 
profanii ce șîntem, taina acestor cal
cule. Unul dintre cele mai mari a- 
vioane din. lume este, la ora aceas
ta, „Concorde". Chiar și un astfel 
de avion va putea ateriza aici fără 
dificultăți. Aeroportul 
struit pentru a primi 
orice tonaj.

Pista e un adevărat
— banda ei fuge la orizont cu ele
ganță și armonie. Lămpile ce-o lim
pezesc noaptea sînt îngropate în ci
ment și-o vor lumina de dinăuntru 
în feerii celeste. Cînd vom pleca 
deci, nocturni de aici, ne va însoți, 
sub ferestrele navei aeriene, o goa
nă nebună de lumini puternice și 
multicolore, ca la un bal al des
prinderii de gravitație și al ridică
rii la cer. In corpul pistei, artere 
aorte de metal vor purta cablurile 
electrice, iar două mari tuburi — 
apa. Despre ele însă vom mai vorbi. 
Intre pistă și cele două aerogări — 
de pasageri și de mărfuri — vor 
fi căile de rulare tatuate pe trupul 
verde al ierbii. La ora aceasta ele 
își pun platoșele de beton prin pa
radoxalul haos ordonat care e șan
tierul.

va fi con- 
avioane de

poem clasic

In spațiile verzi, cîteva moderne 
realizări electronice : mijloacele de 
dirijare a zborului. Le-am văzut în
tîi. pe perete, în schemele din bi
rourile inginerilor Diomed Istrătes
cu, șeful șantierului, și Vlad Con- 
stantinescu. Cu ei doi am descifrat 
alfabetul de exploatare al viitoru
lui aeroport.

Mijloacele radiotchnice de dirijare 
a zborului vor putea încă de la 
mare distanță să vestească de pe 
pămînt la bordul avionului dacă pi
lotul are de făcut o manevră sau 
alta pentru a putea ateriza în cele 
mai bune condiții. Căci pilotul unui 
aeroplan de mare viteză va ateriza 
mult mai ușor fiind condus cu a- 
jutorul acestor mijloace radiotehni- 
ce. Deci, încă de la mare distanță, 
avionul intră în rețeaua acestor „sfa
turi" electronice, fiecare dîndu-i cîte 
o coordonată pînă la aterizare. Prac
tic, erorile sînt aproape imposibile.

O dată aterizat, avionul parcurge 
căile de rulare fie spre aerogara de 
pasageri, fie spre cea de mărfuri. 
Pe aeroport se găsesc toate cele 
necesare pentru continuarea zboru
lui. Un atelier pentru eventualele 
reparații, combustibilul ce sosește în 
cisterne de la apropiata stație de 
carburanți. In preajma aerogării de 
mărfuri sînt amplasate : centrala e-

Sporirea în ritm susți
nut a eficienței întregii 
activități productive con
stituie preocuparea cen
trală a colectivului de 
muncitori, tehnicieni, ingi
neri și economiști al 
unității noastre. Numai în 
acest fel, menținînd mereu 
vie preocuparea pentru 
fructificarea resurselor și 
posibilităților interne, a 
studiilor efectuate în ca
drul organizării științifice 
a producției și a muncii 
putem asigura îndeplinirea 
acestei sarcini trasate de 
partid. în această direc
ție noi am pus accentul pe 
folosirea mai intensă a ca
pacităților de producție și 
rezultatele de pînă acum 
arată că nu am greșit. 
Pe ansamblul unor secții, 
la multe locuri de muncă, 
capacitățile de producție 
au cunoscut o evoluție 
continuu ascendentă. Așa 
se explică depășirea pla
nului, în semestrul I a.c., cu 
6,7 la sută la mase plas
tice, cu 2,5 la sută la lacuri 
și vopsele, cu 7,8 la sută 
la detergenți, cu 20,7 la 
sută la glicerlnă și cu 3,5 
la sută la săpun.

Uzina noastră este o 
unitate complexă, care rea
lizează o producție anuală 
în valoare de sute de mi
lioane lei, iar numărul sor
timentelor atinge cifra de 
400. Existența acestui pro
fil complex, creat prin 
comasarea la uzina „Azur" 
a încă două întreprinderi, 
a impus de la început lua
rea unor 'măsuri care să 
polarizeze eforturile în ve
derea obținerii unei efi
ciente maxime în utilizarea 
dotării tehnice. Se punea 
problema, valabilă și în alte 
întreprinderi, de a asigura 
mai întîi buna funcționare 
a mașinilor și instalațiilor. 
Aceasta, deoarece cele mai 
mari pierderi în potențialul 
capacităților de producție 
se produc atunci cînd mij
loacele tehnice nu funcțio
nează normal.

Nu mă refer la modul 
concret de exploatare a 
utilajelor, ci la executarea 
la timp și de cea mai 
bună calitate a revizii
lor și reparațiilor perio
dice sau capitale. în a-

cest scop, însăși graficele 
de opriri și lucrări de re
parații se întocmesc pe 
baza unor analize amănun
țite a stării, tehnice a ma
șinii, utilajului sau instala
ției. Totodată, organizarea 
lucrărilor de reparații este 
făcută de așa manieră, în
cît durata opririlor se re
duce la minimum necesar. 
La noi, a devenit o prac-

tehnologice șl amplasă
rii judicioase a mijloace
lor tehnice. In acest sens, 
numai la o secție s-a obți
nut o majorare a volumului 
de producție cu încă 80 de 
tone pe an. Sistematizarea 
fluxului tehnologic, pre
cum și instalarea unui us- 
cător pe bandă și a unei 
mașini de ambalat ne-a 

permis să reducem, tot-

în esență, trebuia ca noile 
capacități de producție să 
£ie folosite mai bine, atît 
intensiv cit și extensiv. La 
secția nouă de nitrolacuri 
am acumulat o bună expe
riență, din care rezultă 
efectele deosebite ale per
fecționării proceselor teh
nologice, chiar în cazul noi
lor capacități de producție 
puse în funcțiune. Aseme-

CUM AM RIDICAT
GRADUL DE UTILIZARE
A INSTALAȚIILOR TEHNICE

a fazelor de reducere cen
trifugă și recuperarea cu
prului din soluții s-au di
minuat pierderile de cu
pru, obținîndu-se impor
tante economii. în conti
nuare, la această instalație 
s-au concentrat cele mai 
bune cadre tehnice care să 
persevereze în aplicarea 
perfecționărilor, tocmai da
torită faptului că aici se 
mai înregistrează pierderi. 
Acum se studiază și se 
caută soluții pentru redu
cerea fazei de filtrare la 
procesul de recuperare. O 
dată realizată această pro
blemă, se va mări capaci
tatea de producție, se va 
obține și o economie la 
consumul de manoperă, 
însă, la efecte similare au 
dat naștere și soluțiile pen
tru înlăturarea unor „locuri 
înguste" care mai deter
minau o diminuare a ca
pacităților de producție. 
Prin aplicarea lor s-a mă
rit volumul de producție 
ajungîndu-se la 1400 tone 
chit „de cuțit" la mașinile 
specializate în acest scop.

Măsurile amintite 
aplicat concomitent 
fructificarea studiilor
reducere a cheltuielilor cu 
materii prime și materiale. 
De ce ? Pentru că 
noastră ponderea 
riilor prime și a 
lelor, în structura 
Iilor de producție, se 
dică la 88,7 la sută, 
atare, diminuarea cu 
procent a cheltuielilor 
materii prime și materiale 
generează o economie de 
4 milioane lei anual. Deci, 
nu întîmplător, în se
mestrul I a. c. cheltuielile 
de producție au fost reduse 
cu 3 497 000 lei, obținîn- 
du-se beneficii peste plan 
care se ridică la 5 500 000 
lei. Cheltuielile la 1000 lei 
producție marfă au fost 
reduse la 864,50 lei, față de 
895,20 lei cît este planificat. 
Aceste rezultate demons
trează că în cadrul uzinei 
„Azur" există 
capacitatea 
ganizatorică 
varea unor 
complexe.

s-au 
cu 
de

S3

tribuna experienței înaintate

tică permanentă pregătirea 
din timp a fiecărei repara
ții asigurîndu-se toate pie
sele și materialele necesare 
și numai după aceea se în
cep lucrările de reparații si 
revizie periodice. Chiar în 
momentul în care nevoile 
producției au reclamat 
unele amînări ele au fost 
aprobate cu discernămînt 
pentru a se evita mărirea 
gradului de uzură a mij
loacelor tehnice.

Dintre căile eficiente de 
utilizare mai bună, cu 
randamente sporite a ca
pacităților. de producție, 
noi am insistat asupra 
raționalizării fluxurilor

odată, cheltuielile cu ma
nopera, factor important 
pentru creșterea substan
țială a productivității mun
cii în acest sector.

în actualul plan cincinal, 
datorită lucrărilor de in
vestiții, uzina „Azur" a 
marcat și va consemna o 
impetuoasă dezvoltare, ur
mînd ca producția să se du
bleze. Este bine cunoscută 
în acest sens eficiența 
scurtării termenelor de 
dare în funcțiune a noilor 
capacități industriale și a 
atingerii în timp cît mai 
scurt a parametrilor teh- 
nico-economici proiectați

nea îmbunătățiri s-au adus 
la vasele de dizolvare și în 
acest an s-a depășit capa
citatea prevăzută în pro
iect cu 1 500 tone, iar în 
1969 sporul de producție va 
ajunge la 2 000 tone, obți
nîndu-se un plus de pro
ducție Ia această investiție, 
în valoare de 23 000 000 lei.

Și la instalația de 
rură cuproasă, 
asemenea s-a
curînd în funcțiune, 
reușit să aducem
nele îmbunătățiri — fără 
însă a ajunge deocamdată 
la toate rezultatele scon
tate. Prin punerea la punct

care 
pus

clo- 
de 
de 

am 
u-

în uzina 
mate- 

materia- 
cheltuie- 

ri- 
Ca 
un 
de

hotărîrea. 
tehnică și or- 
pentru rezol- 

sarcini și mai

Ing. Nicolae IONESCU
Directorul uzinei „Azur"
Timișoara

lectrică (pentru orice eventualitate 
de întrerupere a curentului, căci de 
altfel aeroportul este racordat la 
sistemul energetic național), depo
zitul de carburanți, centrala termi
că, un punct antiincendiar și altele 
de acest fel. Aerogara de mărfuri 
e finisată la exterior. Pe clădire, 
carouri albastre sugerează cerul, iar 
carouri de un gris cald — pămân
tul. E, cum s-ar zice, o clădire cu 
„bine ați venit!“.

O cu totul altă linie, mai mobilă, 
mai emoționantă o oferă aerogara 
de călători care, deși isprăvită nu
mai la roșu, sugerează un stil pe 
care macheta îl întregește. Ea atrage 
numaidecît atenția.

înălțată pe arcade suple și repe
tate, într-un stil modern dar în im
primări naționale, clădirea — cu nu
mitor comun de beton armat — va 
avea prin dantelăria ei o lume trans
parentă de cristale și chenare de me
tal — îmi explică ing. Istrătescu. 
Vor fi încrustate în zidire plăci su
gestive de ceramică, stilizate modern. 
Un turn de 43 metri, pentru control 
și pentru birouri. Restaurant, un ho
tel de tranzit, săli de așteptare în- 
tr-o constelație de odăi moderne, 
mobilate plăcut. Dar — zic,eu și încă 
de pe-acum — s-au gîndit forurile 
noastre artistice la decorarea de bun 
gust a acestei aerogări î Sînt si
gur că da! Căci decorarea unor 
construcții de talia aeroportului 
buie să ne preocupe încă din 
proiectului.

Cum vom intra în aeroport ? 
nim din șoseaua națională și ajun
gem la porți iar, dincolo de porți, 
începe spectacolul. Urcăm pe o 
estacadă pînă la. nivelul etajului 
prim. Ne trezim în lumea de sticlă
rie și metale, pe pardoseala de mar
mură divers colorată, — între benzi 
rulante care duc și aduc bagaje. în 
forfota silențioasă a marilor aero
porturi internaționale.

★
Pe șantierul unde lucrează 1 400 de 

oameni puteau, 
struiască două 
va fi necesară, 
terior. Aici am 
vrut să explic 
aeroportul este 
toda care, în limbaj 
cheamă
Adică : voi construi ceea ce îmi este 
imediat necesar, pentru a nu mă 
juca cu timpul. Apoi, fiecare nouă 
zidire îmi va corespunde unei etape 
date. După această metodă, o bună 
parte din utilitatea aeroportului, cea 
mai necesară, va fi dată în exploa
tare în vara anului I960 — în cinstea 
sfertului de veac de libertate a Ro
mâniei. Cele două aerogări — de 
călători și mărfuri — vor intra atunci 
în premieră. Festivitatea lor va fi 
zborul.

O coincidență simbolică e că aero
portul este amplasat lîngă rîul Pa
sărea. Pasărea care zboară și iu
bește primăvara. Apele acestui rîu 
sînt însă și capricioase, ele au creat 
fosta baltă asanată 
care se pun peceți

★
M-am plimbat pe 

zut opere gata încheiate : le-am vi
sat pe altele. Punctul de plecare: 
biroul șefului de șantier în care văd 
balta hașurată, văd canalele ca pe 
niște injectoare. văd pista ca pe o 
banderolă pusă pe o carte, care 
carte ? Desigur cronica zilelor noas
tre.

O privire spre bolta senină. La cer 
vor privi piloții și călătorii. Acum, 
aici, simt deodată că am alături o 
altă călăuză, mult mai veche, o călău
ză care îmi vorbea despre aeropor
turi încă înainte de proiectul aces
tui aeroport. Este Aurel Vlaicu. Am 
avut fericirea să asist cînd tovară
șul Nicolae Ceaușescu i-a vizitat 
casa natală și a iscălit în cartea de 
aur a casei-muzeu. In acel moment, 
am simțit intens, încă o dată, cît de 
trainic este firul ce unește faptele 
de glorie ale înaintașilor cu marea 
operă înfăptuită de partid.

* In curînd, pe aeroport vor flutura 
steaguri roșii și tricolore. Să pre
gătim deci un cintec și un poem 1

Ve-

de fapt, să se con- 
piste. Dacă a doua 
ea va fi durată ul- 
vrut să ajung. Am 
cititorilor noștri că 
construit după me- 

economic, se 
„a etapelor de utilizare".

acum și peste 
și de oțel.

șantier, am vă-



PAGINA 4 SCÂNTEIA — joi 10 octombrie 1968

(Urmare din pag. I)

bere de ispita snobismu
lui, a modei, conducînd la 
absolutizări grăbite". In-. 
tr-adevăr, în geografia 
imenselor teritorii ale li
teraturii dramatice, de ieri 
și de azi, nu putem cir
cula fără busolă. In a- 
ceastă navigație trebuie ca 
fiecare director de teatru 
să știe unde se află „nor
dul". Acest „nord" e 
credința perpetuă în opti
mismul creator al omului, 
în puterea energiilor sale 
morale ce permite rezis
tența la pesimism, depăși
rea deprimării chiar în mo
mentele de grea încercare. 
„Ne aflăm intr-un dialog 
deschis și fertil cu în
treaga literatură drama
tică universală — a sub
liniat în continuare Au
rel Baranga. Un ase
menea dialog, însă presu
pune principii de selecție, 
obligația acordării priori
tății acelor autori și ace
lor opere care, în condiții 
diverse și folosind cele mai B 
variate mijloace de ex- j 
presie, se pun în serviciul [ 
omului, și care, în pofida a 
atîtor poveri cite apasă lu- j 
mea, nu încetează să crea- | 
dă în idealul etern al dem
nității și al onoarei ome- 3 
nești".

în acord cu această opi
nie, Crin Teodorescu afir
mă : „Repertoriul nostru 
suferă crpnic de unilate
ralitate. Cum se descoperă 
un nou autor, sau o nouă 
modalitate, imediat toti se 
reped asupra lor, ca apoi 
să o abandoneze ca și cum 
nu ar fi existat (așa se în- 
tîmplă, de pildă, cu 
Brecht). Este aici un simp
tom de superficialitate ca
re trebuie să ne dea de 
gîndit".

Un teatru care își pro
pune formarea publicului 
în necontenita lui perfec
ționare morală șl intelec
tuală nu îl poate rătăci pe 
drumuri întortocheate, în 
contradicție cu aspirațiile 
și năzuințele sale. Coeren
ta unui program se deduce 
în primul rînd din carac
terul unitar al repertoriu
lui, din fermitatea și con
secventa principiilor ideo
logice și artistice care stau 
la baza alcătuirii sale. Re
gizorul O. Rappaport sus
ține că „anunțînd piesele 
ce le joacă, un teatru își 
exprimă convingerea, își 
definește personalitatea. 
Prin ce se particularizează 
un teatru ? Prin preferințe 
și prin stil, adică prin pie
sele alese și modalitățile de 
tratare. De aceea, selecția 
implică și adeziunea la a- 
numite mijloace de expre
sie. Repertoriul trebuie să 
exprime continuitate te
matică și coerentă estetică. 
Un teatru socialist nu poa
te cantona pe teritoriul 
pieselor existențialiste sau 
polițiste. Trebuie jucat tot 
ce este mai înaintat din 
punct de vedere filozofic 
în direcțiile de afirmare 
ale gîndirll umane. La 
această obligație se a- 
daugă o alta : pentru 
cine joci ? Nu coborînd 
la nivelul unor prefe
rințe discutabile ale unor 
spectatori educăm publicul, 
dar nu îl vom putea cîș- 
tiga nici printr-un reperto
riu snob sau eclectic. Tea
trul pentru a-și forma un 
auditoriu constant trebuie 
să cultive o prospecțiune 
adîncă a dramaturgiei. 
Coerenta repertoriului e 
pretinsă atît de obligația 
formării unui public, cit și 
de specificul colectivului

artistic al teatrului, care își 
educă actorii în funcție de 
profilul către care tinde". 
In același sens, criticul 
Mihnea Gheorghiu propune 
cu justețe o relație elastică, 
de influență reciprocă în
tre teatru și public prin 
intermediul repertoriului : 
„Un repertoriu artisticește 
echilibrat îndeplinește o 
dublă obligație în orice cul
tură democratică : el își 
exercită, asupra audientei, 
puterea intrinsecă de a îm
bogăți viata unei societăți, 
ca orice act de cultură au
tentică, și primește în 
schimb un impuls mereu 
novator din partea unui 
public cu o infinită putere 
de absorbție față de orice 
informație care-i avanta
jează dezvoltarea spiritua
lă".

Toți participanțli la an
cheta noastră au relevat 
un principiu esențial : 
repertoriul nu poate fi de- 
cît rezultanta îmbinării 
dintre două elemente : tea
tru și public. Actrița San
da Toma observă o anumi
tă indiferență față de 
echipa ce o are la dispo
ziție un director, un re
gizor : „Repertoriul unui 
teatru se concepe în func
ție de o mulțime de fac
tori, cu o singură excep
ție : actorii. Prea putini 
sînt regizorii sau directo
rii de teatre care se gîn- 
desc și descoperă acele pie
se care să-i ajute să se dez
volte. Mi se pare un lucru 
demn de interes colabora
rea lui Al. Mirodan cu 
Radu Beligan. Iată un au
tor care își gîndește piesele 
în funcție de specificul u- 
nui stil interpretativ. Lu
crul nu e fără precedent, 
iar rezultatele au fost de
osebite : Giraudoux-Jou
vet, Arbuzov-Borisova".

Iar Crin Teodorescu 
pledează pentru progra
marea lucidă a activi
tății teatrului. El nu are 
dreptul să diminueze func
ția educativă de formare 
a publicului sensibil la va
lorile de seamă ale cultu
rii în numele unor inte
rese financiare unilaterale. 
Succesul de casă adevărat 
este atunci cînd un text 
de o semnificație deose
bită a fost slujit de o in
terpretare într-adevăr re
marcabilă. Către un ase
menea succes de casă tre
buie să tindă teatrele noas
tre și nu către improviza
ții mărunte, lipsite de va
loare. „Iată, de pildă, o 
confuzie frecventă, por
nind de la înțelegerea 
greșită de către unii a 
acțiunii de extindere a a- 
riei spectatorilor, implicit 
a conceptului de teatru 
„popular". Și anume, în loc 
să meargă pe linia fireas
că de solicitare a publicu
lui nou, popular, pentru un 
teatru din ce în ce mai 
de calitate, unele conduceri 
de teatre se felicită pentru 
„depășiri de plan", reali
zate prin promovarea u- 
nei literaturi de gust în
doielnic, cu grave concesii 
făcute mediocrității sau 
chiar vulgarității. A apărut 
astfel din nou pe scene o 
întreagă eflorescentă de 
piese bulevardiere, polițis
te, comedioare „fără pre
tenții" și altele de același 
calibru, tipice pentru tea
trul comercial din țările ca
pitaliste, justificarea lor în 
repertoriu fiind mereu im
perativul ridicării rețete
lor. E aici o confuzie de 
gîndire de-a dreptul dău
nătoare atît pentru teatru 
cît și pentru public pe care 
o elementară analiză so
ciologică și filozofică o

poate lesne demistifica. Pen
tru că partizanii acestei 
optici scapă din vedere 
condițiile de structură ale 
teatrului nostru cu totul 
diferite de cele ale teatru
lui comercial, și prin asta 
ei întorc pe dos înseși ros
turile lui.

Cred că trebuie să ne 
reamintim că la noi teatrul 
nu urmărește să îmbogă
țească pe cineva vînzînd 
distracții ieftine, că mobi
lările lui nu sînt cîștigu- 
rile materiale, ci cele spi
rituale, că finalitatea lui q 
îmbogățirea patrimoniului 
spiritual al națiunii. Nu
mai într-o societate bazată 
pe proprietatea privată și 
pe legea profitului e legică 
degradarea artei prin ex
trapolarea ei din sfera va
lorilor artistice în cea a 
valorilor economice. Numai 
acolo își are „logică" o in
dustrie de divertisment 
care nu se sfiește să fo
losească orice mijloc, nu
mai bani să iasă, inclusiv 
specularea apetențelor pu
blicului mai puțin cultivat 
pentru prost gust, vulga
ritate, „sexy", suspens po
lițist etc.

La noi teatrele — a con
tinuat regizorul Crin Teo
dorescu — beneficiază de 
un buget de stat și noi, slu
jitorii lui, avem asigurata 
o solidă securitate socială. 
Dacă însă concetățenii 
noștri consimt ca fonduri
le statului să fie cheltuite 
și pentru susținerea u- 
nei întregi aparaturi tea
trale, apoi aceasta se 
face tocmai în vederea 
deprinderii și formării 
unui gust public, care să 
ducă la sporirea progre
sivă a numărului oameni
lor cultivați.

Datoria noastră este de 
a ne opune cu toate for
țele tendințelor spre „com
plezență" și facilitate, de a' 
nu lăsa să se strecoare 
prin contrabandă și să se 
perpetueze, sub eticheta 
„accesibilului", tot ceea ce 
este mai de repudiat în 
teatrul burghez".

într-adevăr, includerea 
unor piese minore, cu 
o problematică restrînsă, 
limitată la întîmplări 
banale, lipsite de in
teres, mizînd pe suc
cese ieftine este deo
potrivă dăunătoare tea
trului și publicului. Con
ceperea unui adevărat re
pertoriu exclude incultura, 
instabilitatea, facilitatea, 
concesiile făcute producți
ilor dramatice de serie din 
lumea burgheză. Teatrul 
este o activitate desti
nată dialogului cu mari co
lectivități, șl de aceea un 
adevărat om de teatru va 
căuta mijloacele care să-i 
permită comunicarea cît 
mai complexă cu sala. în 
legătură cu această situa
ție deja observată, Crin 
Teodorescu remarca : „Re
pertoriile sînt uneori gîn- 
dite într-o completă ab
stracție de cel căro
ra le sînt adresate. S-a 
întîmplat astfel să se pro
pună o piesă hiperintelec- 
tualistă din teatrul exis
tențialist la un teatru cu 
activitatea de bază în comu
nele din județ. Pentru că 
lupta împotriva facilității 
nu înseamnă abordarea u- 
nui snobism nerațional, ca
re să bage cu sila pe gît 
spectatorului neprevenit un 
teatru indigest pentru el, 
și în schimb, alte piese 
care ar fi stat bine pe sce
nele din cartierele popu
lare să fie jucate de teatre 
a căror biografie mă
car cerea un criteriu 
mai exigent de selecție.

buie să subliniem că a- 
ceeași mișcare a generat 
nenumărate forme de epi- 
gonism, alături de faptul 
că teatrul absurdului nu 
e unica modalitate de ex
presie dramaturgică a epo
cii, singura în stare s-o 
epuizeze. Teatrul absurdu
lui vehiculează, îndeobște, 
o imagine chinuitoare asu
pra existenței, conducînd 
la concluzii de demisie în 
fața vieții, explicabile prin 
realitatea socială care a 
inspirat această literatură. 
Dar alături de o aseme
nea dramaturgie ce pune 
în mișcare resorturi de 
tenebre și dezolări exis
tențiale, există și o alta 
care se împacă mai puțin 
cu ideea unei fatale con
damnări a condiției umane. 
De multe ori, aceasta se 
face simțită in opera unuia 
și aceluiași scriitor. Sartre 
este autorul acelui patetic, 
macerant și sumbru „Huis- 
clos". Dar este și drama
turgul care semnează „Se- 
chestrații din Altona", în 
care viziunea infernală a 
unei eterne damnațiuni e 
înlocuită cu o interpretare 
— fie și parabolică — a 
condițiilor la care condam
nă sistemul capitalist și 
expresia sa cea mai a- 
gresivă, fascismul, fiin
ța umană. Același lu
cru se petrece cu dramatur
gia lui Arthur Adamov în 
care pot fi descifrate două 
epoci distincte ; una în 
care cultivă un teatru al 
absurdului și al derizoriu
lui : „Invazia" sau „Paro

dia" din anii 1950—1952 și | 
o a doua, în care încearcă I 
— și uneori cu violențe 9 
inutile — aderarea la un 9 
teatru politic : „Ping- I
Pong", „Paolo-Paoli" sau 8 
„Primăvara 71", aceasta 9 
din urmă o frescă a Co- 8 
munei din Paris. Și exem- 8 
piele acestei coexistențe 9 
pot fi multiplicate. Ni se 8 
pare însă mai important 
de a semnala că alături de 
teatrul absurdului se dez
voltă în același deceniu, al 
șaselea al veacului nostru, 
și un alt teatru meritînd 
măcar „aceeași" atenție : 
un teatru poetic, în care 
valoarea verbului, atîta 
vreme disprețuită de ma
nufactura comercială, e re
pusă în drepturile sale — 
ne gîndim la Audiberti 
sau Pichette — șl un tea
tru nemijlocit, deschis, mi
litant, cum este teatrul lui ■ 
Armand Gatti, autorul a- 
celui tulburător ceremonial 
ce se numește : „Cîntec 
public în fața a două 
scaune electrice" și în care 
evocă figurile acelor doi | 
condamnați fără vină care 8 
au fost Sacco și Vanzetti". 8

Unilateralitatea reperto- 9 
riului nu constituie numai a 
o sursă de monotonie ar- | 
tistică (deși nici acest as- i 
pect nu trebuie neglijat). 8 
Promovarea numai unei 9 
direcții a teatrului contem- I 
poran, alegerea unor autori 8 
și din acești autori a unor | 
laturi aruncă o imagine I 
falsă asupra dezvoltării li- 8 
teraturii și artei universa- I 
le contemporane. In lume jl 
se înfruntă astăzi . cu- |

rente ideologice și ar
tistice deosebite, uneori 
diametral opuse. S-a afir
mat în secolul nostru lite
ratura țărilor socialiste, în 
țările capitaliste multi au
tori dramatici abordează 
probleme de acut interes 
social, apar piese inspirate 
din frămîntările omului 
preocupat dq o viață mai 
bună, sînt supuse unei lu
cide și acute radiografii 
urmările unei întocmiri 
nedrepte asupra vieții ce
lor mulți, relațiile de 
familie, dramele genera
te de structura socială 
și morală capitalistă. Sînt 
numeroase piesele care 
prin mesajul lor afirmă în
sușirile creatoare ale omu
lui, noblețea și frumusețea 
lui spirituală. De aceea 
credem că este necesară — 
așa cum s-a subliniat în 
repetate rînduri, o mai te
meinică prospectare a dra
maturgiei contemporane 
pentru a fi incluse cele mai 
reprezentative piese ale 
autorilor contemporani, 
piese din care să rezulte 
afirmarea valorii și forței 
umane.

Trebuie valorificate pie
sele care aduc un ideal 
luminos, care afirmă vir
tuțile rațiunii, pledează 
pentru solidaritate, căutînd 
soluții de a birui solitudi
nea. Și de aceea Mihnea 
Gheorghiu spunea : „Re
pertoriul unui teatru e 
foarte greu de cîntărit 
dacă pe celălalt talger al 
balanței nu lași să cadă 
și bănuțul de aur al feri
cirii de a trăi pe acest pă- 
mînt".

O observație comună a 
participanților la ancheta 
noastră a fost aceea a uni
lateralității repertoriului, 
profilat mai cu seamă pe 
alegerea unor piese sum
bre. ce aruncă o lumină 
deprimantă, întunecată a- 
supra condiției 
Or, această 
este unica 
contemporan, 
de talent din țările so
cialiste și capitaliste au 
afirmat în piese de o mare 
valoare artistică ideea 
luptei omului împotriva for

umane, 
direcție nu 
în teatrul 
Dramaturgi

țelor destinului, ideea 8 
frumuseții lui morale, a 8 
triumfului său asupra a tot S 
ceea ce caută să-i înjo- 8 
sească existența. în acest 8 
sens, Mihnea Gheorghiu 9 
remarca obligația de a des- U 
coperi acele texte care a- 
firmă valori etice stabile, 
care pledează pentru men
ținerea forțelor necesare 
depășirii momentelor difi
cile, care demonstrează 
lupta omului împotriva 
forțelor obscurantiste, re
trograde.

Aurel Baranga susține 9

obligația de a prezenta 
dramaturgia contemporană 
și autori reprezentativi al 
acestei epoci cît mai com
plex pentru a evita o ima
gine trunchiată asupra lor, 
necorespunzătoare realită
ții : „Seducții violente
exercită în ultima vreme 
teatrul absurdului. Dacă e 
recunoscută valoarea de 
ferment a unei .asemenea 
modalități de expresie pe 
care a vădit-o între anii 
1950—1960 prin cei doi 
„clasici" ai avangărzii.: 
Beckett șl Ionescu, tre

Fără îndoială, repertoriul < 
nu se poate limita numai | 
la piesele contemporane. 
Cunoscînd tot ce produce 
mai prețios teatrul de as
tăzi noi reprezentăm în a- 
celași timp capodoperele 
teatrului clasic românesc j 
și universal. Marile opere 8 
exercită asupra publicului | 
o influență pozitivă, îl fac I 
să trăiască înalte senti- 8 
mente, să fie conectat Ia 
școala cea mare a artei și 
culturii. în acest sens, 
Crin Teodorescu sublinia
ză : „Formarea unei per
sonalități e necesar legată 
de asimilarea valorilor 
permanente ale culturii : 
potrivit acestui adevăr și 
repertoriul trebuie crista
lizat în jurul unor piloni 
trainici ai valorilor perma
nente ale literaturii dra
matice din toate timpurile 
și din toate locurile.

Nu se poate numi om 
cult cineva care cunoaște, 
(și asta mai mult după 
ureche) piesele ultimului 
autor la modă și ignoră 
autori fundamentali al a- 
cestei arte.

Există teritorii întregi 
din istoria teatrului care 
pentru scena noastră au 
rămas complet neexplorate. 8 
Pentru actorii români, ca și 8 
pentru spectatori, sînt încă g 
uneori necunoscuți Marlow 9 
și tot teatrul elizabethan 8 
pre și post Shakespearean, I 
Calderon (cunoscut prin g 
cîteva comedii ușoare și 8 
ignorat în marile drame H 
filozofice), CJoethe, Kleist, I 
teatrul expresionist ger- I 
man din timpul Repu- 8 
blicii de la Weimar din a 
care a purces Brecht ■ 
(și acesta complet ignorat a 
în foarte interesanta pe- g 
rioadă de tinerețe: Ball, a 
Trompete în noapte, în 
jungla orașelor). După cum 
e foarte puțin cunoscut din 
teatrul contemporan cu
rentul social al tinerilor 
furioși englezi".

Participanții la anchetă 
au pledat pentru realiza
rea unei cît mai mari di
versități a repertoriului. 
„Publicul, afirma Mihnea 
Gheorghiu — a devenit un 
cunoscător, „un intelectual 
colectiv", căci a învățat 
cum să privească și să re
cepteze spectacolul, pri
mind mesajul textului dra
matic cu rațiunea unui so
ciolog, a unui moralist și 
a unui analist riguros ce 
intră în „joc" conștient de 
plăcerea și interesul cu 
care participă la oficiul de 
pe scenă. „Vicarul" sau 
„Soldații" de Rolf Hochuth,

care au făcut atîta zgomot 
în lumea spectacolului, nu 
fac decît să-și caute pe 
scenă un loc de tribună, 
sau un tribunal, cu parti
ciparea sălii.

Am văzut recent în An
glia ultima piesă a lui Os
borne (Hotelul din Am
sterdam), cu Paul Scofield 
într-un rol principal. Spec
tacolul era bun, dar piesa 
era o imitație londoneză 
nereușită după teatrul lui 
Albee. După Luther și 
Inadmisibila mărturie au
torul lui Privește înapoi 
cu mînie (1956) a făcut, pa- 
re-mi-se, un pas îndărăt, 
crezînd că face unul înainte 
în vogă. Dau acest exem
plu numai pentru a-ml 
pune o dată mai mult o în
trebare secretă : dacă di
rectorul unui teatru are la 
îndemînă, să zicem, un 
Sartre expresiv șl complex, 
de o perfectă oportunitate 
social-istorică, pentru ce 
să recurgă, în repertoriul 
său, la o altă piesă nu
mai de teama provincială 
de a nu părea demodat 
față de un coleg.

Avangarda poetică și po
litică a tuturor timpurilor 
literaturii dramatice și în 
special a vremurilor noas
tre pune în centrul pre
ocupărilor și anxietatea, 
dar și certitudinile omu
lui, telurile lui declarate, 
logice și psihologice, spre 
a putea exercita o influen
tă largă, puternică și au
tentică, în sînul societății 
căreia i se adresează.

Nu cred că trebuie pier
dută oportunitatea unei 
noi pledoarii în favoa
rea marelui repertoriu 
clasic, în permanențele 
căruia continuu să cred 
cu sporită ardoare. Ani
matorului ideal al celui 
mai mare teatru național 
i-ar reveni această obliga
ție măcar pentru exemplele 
capitale necesare educației 
estetice a maselor intelec- 
tualizate, a noului nostru 
public. Lipsa de noblețe 
spirituală' a snobilor „re- 
consideratori" a compromis 
cîteva spectacole cu „piesa 
mare", iar altele au fost 
stricate din nepricepere. 
Dar succesele autentice, 
înregistrate mai de curînd, 
sau chiar cu multi ani în 
urmă, de actorii și regizorii 
noștri, în repertoriul uni
versal, sînt pomenite de 
noi toți cu evlavie. N-avem 
dreptul să creștem o gene
rație care nu cunoaște su
ficient de bine capodopere
le literaturii dramatice 
mondiale.

Și mai avem datoria de a 
distribui în marile roluri 
ale repertoriului clasic pe

cei mai buni actori ai noș
tri, acordîndu-le dreptul de 
a fi memorabili prin jude
cata noilor generații de 
spectatori. îmi închipui, de 
ani de zile, un cuplu Re
gele Lear — Bufonul, 
din Ștefan Ciubotărașu, 
Ionescu-Gion, George Con
stantin și alții de fac
tura lor, jucîndu-și rolurile 
cu schimbul. Dar, nici Re
gele Lear nu s-a jucat încă 
în versiunea originală, Iar 
șirul lipsurilor importante 
din repertoriile noastre nu 
se încheie aci. Mulți actori 
români de mare talent se a- 
propie de vîrstele limită 
ale genului lor și n-au apu
cat să ne dea măsura lor a- 
devărată".

Rolul clasic Impune un 
actor, îl stimulează în dez
voltarea mijloacelor expre
sive. Clasicul, atunci cînd e 
înțeles ca dialog al prezen
tului cu trecutul, solicită 
cele mai mari eforturi crea
toare. Nu un stil de joc ar- 
hivistic, o montare îmbătrî- 
nltă va Impune o lucrare 
din trecut publicului de as
tăzi. O. Rappaport conside
ră că „legături profunde, 
întrebări actuale le re
găsim viu în textele ma
rilor dramaturgi din seco
lele trecute. A monta azi 
un clasic se justifică prin 
descoperirea și evidențierea 
unei rezonante a sufletului 
și a gîndiril. noastre". La 
acest punct de vedere se 
adaugă cel al actriței Sanda 
Toma, care recunoaște sem
nificația întîlnirii, la vîrsta 
potrivită, a unui actor cu 
partitura clasică de mare 
respirație. „Importanța re
pertoriului clasic nu o afir
măm primii, nici ultimii. A- 
cesta e un adevăr al tea
trului. Toți marii actori 
s-au format în contact cu 
cele mai valoroase opere 
ale dramaturgiei universale. 
Contactul cu rolul clasic 
permite, cred, unui actor ce 
a acumulat ceva experiență 
profesională saltul calitativ. 
După un stagiu de cîțiva 
ani, jucînd cele mai dife
rite roluri, doar partitura 
de mare respirație te ajută 
să-ți descoperi și impui 
personalitatea. Această par
titură are semnificația unei 
rampe de lansare".

Fiecare epocă descoperă 
o anume expresivitate 
scenică, aduce convingeri 
etice, politice și sociale 
determinate istoric. E o 
onoare să descifrezi în
tr-un text vechi pulsații 
contemporane, de gîndire și 
simțire, dar, în același timp, 
e ridicol să contești pe 
înaintași pentru că nu au 
descoperit ce de abia acum 
apare la lumină.

Regizorul Lucian Giur- E 
chescu a adus în in
tervenția sa cîteva punc
te de vedere în această 
problemă : „Ultimele succe
se „Caragiale" au făcut pe 
mulți dintre cei ce cîntau 
prohodul dnamatungiei lui 
„Nenea Iancu" să se 
îndoiască die previziunile 
pesimiste, pe care, cîteva 
reluări de circumstanță, pă- 9 
reau să le îndreptățească. 8 
într-adevăr, după seria ani- 8 
lor ’50 — în care talentul R 
lui Giugaru și Beligan, al 9 
lui Finteșteanu și Birlic, al 0 
Silviei Dumitrescu, Elvirei | 
Godeanu și Eugeniei Po- 8 
povici, al lui Marcel Anghe- a 
lescu și al altora dovedise 8 
— dacă mai era nevoie — 
contemporaneitatea artistică 
a autorului „Scrisorii" — 
unele reprezentații ne
lăsaseră la toți un gust 
sălciu. Această impresie
falsă fusese întărită de 
insuccesul, artistic, al unor 
piese istorice, care cu nu
mai cîțiva ani în urmă, pe 
alte scene, fuseseră ade
vărate evenimente civice 
și estetice.

Și lată că cele „5 schițe" 
și „D-ale carnavalului" 
au infirmat acest punct de 
vedere, ele, fiind nu numai 
niște spectacole disputate 
(și pe bună dreptate), ci 
întruchipări scenice ce-au 
atras publicul, l-au intere
sat, l-au făcut să renunțe 
la comoditățile televizoru
lui, dovedind, încă o dată, 
că omul de pe stradă gustă 
„calitatea", indiferent de 
data actului ei de naștere.

Mă întreb cîte o dată de 
ce nu-i tratăm pe „clasi
cii" noștri cu aceeași mo
nedă ca pe contemporani ? 
Să mă explic. Vraca în
drumat de Ion Șahighian 
(un nume ce ar merita mult 
mai multă considerație, un 
nume care, fără surle și 
trîmbițe, a marcat una din 
paginile de importanță ca
pitală ale spectacologiei ro
mânești) a făcut din „Vlai- 
cu Vodă" nu o ilustrație 
antologică ci o reprezenta
ție vie, un „eveniment".

Cuvintele de față nu se 
voi’ o pledoarie pentru tea
trul bunicilor, fiind eu 
însumi un adversar de
clarat al exclusivismului, 
ci doar o serie de între
bări, pe care, firesc, tre
buie să ni le punem dacă 
nu vrem să cădem în ridi- 1 
colul pretenției că totul I 
începe cu noi și deci I 
fatalmente se învechește I 
rapid și trist, o dată 5 
cu pierderea primului su- | 
fiu. Nu e vorba de cifre g 
statistice, ci de cifre valo- fi 
rice. Zece Caragiale, prost g 
montați, nu valorează cît | 
unul, ce relevă, în spirit fi 
contemporan, valorile a- 9 
cestui comic român. A în- 9 
văța de la clasici e simi- g 
Iar cu a încerca să-i pri- I 
cepi, a încerca să te ridici s 
la gradul lor de sintetizare I 
a fenomenului artistic. Cla- 8 
sicii noștri nu s-au înve- | 
chit. Ei rămîn un țel pentru 9 
noi toți, ei nu pot deveni o- | 
bligații, ci realități vii. A-i 
reprezenta e o cinste. Dar 
pentru aceasta nu graba e 
drumul cel mai bun ci stu
diul și perseverența, reci-

tindu-i cu ochii contempo
raneității".

Preocupările teatrelor în 
această direcție nu au con
tinuitatea și eficiența do
rită, nu vădesc un efort 
sistematic pentru a da 
creației românești o pre
zență stabilă și eficientă, | 
Crin Teodorescu afirma în I 
această direcție : „Este 
gravă neglijarea mari
lor valori naționale. N-am 
reușit încă să montăm 
Dantonul lui Camil Pe
trescu (eu personal am 
făcut eforturi în acest sens, 
dar fără audiență), Băl- 
cescu nu a fost reluat încă 
la București.

în această privință răs- I 
punderile nu sînt numai | 
individuale. Se văd aici 
roadele tuturor carențelor 
din trecut, ale schematis
mului din interpretarea cri
tică care elimina senin au
tori sau capitole întregi din 
istoria teatrului, ale sche
matismului din predarea 
istoriei literaturii dramati
ce în învățămîntul artistic, 
ale schematismului șl sim
plificărilor arbitrare, care 
au dominat o vreme munca 
de repertorii din cadrul Di
recției Teatrelor". Drama
turgul Alexandru Mirodan 
analizează principalele for
mule utilizate de diferitele 
teatre pentru a-și scuza 
lipsa de profunzime și de 
durată^ a acțiunilor pe a- 
cest tărîm. „Nu-i prima 
oară cînd, răsfoind afișele g 
teatrale ale străzii, ca pe I 
un text comunieînd o stare 
de spirit sau un punct de 
vedere, constatăm cum 
dintr-o dată dispare de pe 
scene cîte o epocă a dra
maturgiei române (prefera- I 
bil aceea cunoscută sub 8 
numele de „dintre cele | 
două războaie").

Condiționate probabil de 
niște legi asemenea acelo
ra care guvernează evoluția 
modei la gulerul cămășii, 
deceniile teatrale din tre- 9 
cut cunosc vremuri bune 
cînd textele respective „se 
poartă" și vremuri mai 
grele cînd, dimpotrivă, nu 
rimează cu stilul momen
tului, rămînînd uitate un
deva într-un fel de depozit 
al cuvintelor depășite. Ca, 
dacă nu greșesc, în ca
zul acestui început de 
stagiune. De unde, tocmai 
acum, această indispoziție B 
la adresa pieselor de ieri g 
și alaltăieri ? Dintr-o re- fl 
crudescență, cred, a cîtor- B 
va prejudecăți foarte-foar- I 
te comune și care s-au in- 0 
stalat temeinic în mentali- 8 
tatea teatrală.

a) „Am jucat-o".
Prin „am jucat-o" se în

țelege faptul că acum patru 
sau doisprezece ani tea
trul de stat din Zimnicea 
(să zicem) a pus pe scenă 
„O noapte furtunoasă" sau g 
„Jocul ielelor" sau „Steaua 8 
fără nume" ; că, prin ur- 9 
mare, teatrul și-a îndepli- I 
nit obligațiile estetice față 8 
de autorii respectivi ; că 8 
textele la care ne referim I 
au fost „bifate" în semn că £ 
„problema s-a rezolvat". S 
Eroare însă; problema „Jo- 0 
cuini ielelor" nu se rezolvă 9 
niciodată. Șl nu se rezolvă | 
nu numai pentru că sen- j

sul artei îl constituie pre
zența sa permanentă în lu
mea spirituală, dar și pen
tru că în fiecare anotimp 
apar grupuri vaste de oa
meni care n-au văzu
t-o. Copiii care aveau 13 
sau 14 ani pe vremea 
cînd teatrul din Zimnicea 
reprezenta „Jocul ielelor" 
au împlinit 18, au devenit 
„public" și solicită drepturi 
egale cu predecesorii. Dar 
dorința lor nu poate fi sa
tisfăcută : s-au născut ceva 
mai tîrziu decît trebuie și 
au pierdut spectacolul din 
1959. Cît de anti-normală 
este această realitate pu
tem înțelege mai repede 
dacă ne închipuim -un edi
tor strigînd exasperat : —
Am tipărit „Patul lui Pro- 
cust“ .în 1933. Am tipărit-o 
frumos, cartea s-a citit, a 
plăcut. Ce mai vreți acum? 
Acum trebuie să editezi 
alte romane. Noi. Bineînțe
les, o asemenea criză de 
nervi este de .neconceput 
altfel decît pe planul ima
ginar deoarece romanele nu 
se tipăresc, ci se retipăresc 
la nesfîrșit, pe măsura du- ! 
rabilității lor, fiind (sau 
trebuind să fie) oricînd la I 
îndemînă cititorului. Este 
vorba, în definitiv, de drep
tul la viață al literaturii. 
De ce n-am acorda și tea
trului scris acest drept ? 
Ar fi să realizăm o „biblio
tecă de spectacole" fără 
absențe fundamentale și 
rafturi goale.

b) „S-a jucat totul".
Prin propoziția de mai 

sus , se înțelege că în ul
timii zece sau cincispre
zece ani toate textele au
tentice și scrise înaintea 
generației noastre au fost 
reprezentate pe o scenă 
sau mai multe și ca ur
mare. astăzi în 1968 .pe a- 
flăm în situația de nu 
mai dispune de opere „vir
gine" din acest punct de 
vedere, s-a jucat și „Scri
soarea pierdută" și „Vlaicu 
Vodă" și înșiră-te mărgă
rite" și „Patima roșie" și 
„Titanic Vals". Eroare. 
Pentru că — fenomen foar
te interesant al vieții tea
trale de aici și oriunde 
— în fiecare an apar... noi 
piese vechi, fie din cate
goria celor de tot .necu
noscute (vezi de exemplu 
„Goana după fluturi", a- 
ceastă surprinzătoare co
medie tristă a lui Bogdan 
Amaru, descoperită în ser
tare și montată cu spirit 
admirabil la Studioul In
stitutului de teatru), fie 
din clasa celor rău cunos
cute (vezi, de exemplu, 
„Capul de rățoi" care re
prezentată nu de mult a- 
testă rolul înnoitor al lui 
Ciprian). ;ț

c). „Piesele vechi sînt ci-A 
pășite".

Afirmația de mai sus e 
mai rea decît o prejude
cată, e o judecată. Cum
plit de tristă în rapidita
tea șî facilitatea ei, aceas
tă echivalare subprimitivă 
a artei cu obiectele scoa
se din uz pentru că-s 
„vechi" te deprimă ca o 
hotărîre stupidă. Iar de
primarea paralizează co
mentariile".

Cine se jenează să rear 
noască funcția educa 

tivă a teatrahi ?
„Că ultimul sfert de veac 

de literatură originală a 
însemnat o etapă și pe 
tărîmul dramaturgiei lată 
o realitate indiscutabilă — 
a spus Valeriu Râpeanu. 
Piesele românești scrise în 
acești ani, nu toate per
fecte, nu toate excepțio
nale, au avut după mine 
rolul de a aduce un pu
blic nou la teatru, au fost 
un ligament între specta
torul care nu pășise pînă 
atunci în sală și ideea de 
teatru. Și nu numai atît: 
unele din ele au marcat 
opere de o reală impor
tanță artistică. Drumul dra
maturgiei noastre actuale 
este jalonat de „Omul din 
Ceatal", „Bălcescu", „Mielul 
turbat", „Citadela sfărîma- 
tă“, „Trei generații", „Zia
riștii", „Ferestre deschise", 
„Procesul Horia", ca să nu 
enumăr decît cîte o piesă a i 
cîtorva din autorii noștri 9 
dramatici, fiecare din ei ca g 
și alții scriind și alte lu
crări a căror perenitate s-a 
verificat. Reluarea lor în 
versiuni noi, revăzute, a- 
dîncite, curățate de unele 
imixtiuni didacticiste sau 8 
lozincarde constituie o ne- I 
cesitate vitală a teatrului g 
românesc de astăzi. Orice 9 
literatură cunoaște în toate g 
compartimentele ei un pro
ces de evoluție, orice li
teratură cunoaște și lu
crări ratate, lipsite de va
loare, ce cad imediat în 
desuetudine. Aceasta e 
dialectica vieții literare. 
A judeca dramaturgia 
noastră numai după pie
sele mai puțin izbutite sau 
ratate ar fi cît se poate 
de greșit. Din fericire 
există o realitate — aceea 
a operei. Spre ea cred că 
regizorii și actorii noștri 
ar trebui să se îndrepte 
cu mai multă stăruință

pentru a aduce la lumină 
contribuția dramaturgiei 
românești într-un sfert de 
veac.

Dar, timorați uneori din 
pricina unor concepții vi
ciate de snobism, în fond 8 
extrem de inculte, ne este 
teamă să afirmăm valoa
rea și funcția educativă a 
teatrului. Dar cei care cu
nosc istoria teatrului, qei 
care au avut prilejul să 
cunoască experiența tea- g 
trului din alte țări nu pot 
subscrie ideii de gratuitate 
a acestei arte. Da, teatrul 
are un rol și un scop edu
cativ. De aici începe și aici 
se încununează menirea lui. 
Că nu includ în această no
țiune nici o urmă de didac
ticism, de pedagogie forțată 
este de la sine înțeles. A- 
semenea piese se exclud 
imediat din sfera artei și 
își ocupă locul în cimiti
rul fără de întoarcere al 
eșecurilor. Dar aceasta 
nu înseamnă că ple
dăm pentru un teatru din 
care am scos cu pompa de 
vid orice idei sau orice 
sentimente. Comediile u- 
șoare, piesele polițiste- au 
asupra spectatorilor efectul 
unor narcotizante. Le dau 
o stare euforică, îi trans
pun, într-o altă realitate, 
falsă, le atrofiază simțul și 
gustul pentru frumos, îi 
pervertesc pur și simplu. 
Dacă este și tînăr, omul 
riscă să crească cu o con
cepție total eronată despre 
teatru și menirea lui. De 
aceea insist asupra unui 
fapt ; dacă vrem într-ade
văr să cîștigăm publicul 
de mîine, să-l creștem la 
școala teatrului adevărat, 
al marilor valori românești 
care așa cum afirma aici 
Al. Mirodan trebuie să fie 
prezente continuu în reper
toriu. Refrenul „nu mai | 
vine publicul" este neade- |

vărat. Publicul „nu mal vi- 
ne" la spectacole, indife
rent de gen, epocă, autor, 
care sînt desuete, învechi
te, improvizate, lipsite de 
vlagă artistică",

„Nu știu de ce foarte 
mulți cred că este ușor să 
scrii teatru — și scriu — a 
continuat actorul Ion Ma
rinescu. Dar vina lor e in
finit mai mică față de a a- 
celora care lasă banalitatea 
să ajungă pe scenă. Nici nu 
bănuiți ce chin este pentru 
un actoi’ să încerce să re
dea convingător fraze pe 
care în viața de toate zilele 
nici un om nu le-a rostit 
și nu le va rosti vreodată.

Și totuși cred că există 
un rău și mai mare : piese 
excelente, nu multe, dar 
excelente stau cîteodată ani 
de zile în așteptarea tea
trului care să le valorifice.

Un lucru însă ar trebui 
subliniat; faptul că autorul 
unei _ piese trăiește în 
România nu e suficient 
pentru ca piesa și ea 
la, rîndul ei să fie ro
mânească. Dacă vom scrie 
teatru, chiar bun, dar ur
mărind curente specifice al
tor meridiane, nu înseam
nă că ne-am îmbogățit Pa
trimoniul național. Am fost 
întotdeauna de partea nou
lui autentic. Dar dacă a- 
vem o dramaturgie care să 
ne reprezinte plenar, ru 
trebuie să uităm că există 
un „SPECIFIC ROMA
NESC" și acest specific, 
izvorît în primul rînd din 
caracterul socialist al o- 
rînduirii noastre, al filozo
fiei noastre, al idealurilor '
noastre, trebuie să stea la 1 
baza teatrului nostru".

Anchetă realizată rfe 
Dorian COSTIN 
George BANU
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Cronica silei
TELEGRAME

Cu prilejul zilei naționale a Repu
blicii Chile, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, a transmis o 
telegramă de felicitare ministrului re
lațiilor externe chilian, Gabriel Valdes.

în răspunsul său, Gabriel Valdes a 
mulțumit pentru mesajul primit.

ÎNTREVEDERI 
ALE MINISTRULUI 

TRANSPORTURILOR
SI NAVIGAȚIEI DIN INDIA
în cursul zilei de miercuri, minis

trul transporturilor și navigației din 
India, dr. V. K. R. V. Rao, care face 
o vizită în țara noastră, a avut între
vederi la Ministerul Transporturilor 
Auto, Navale și Aeriene cu ministrul 
Ion Baicu, la Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini cu ministrul 
Mihai Marinescu, la Ministerul Co
merțului Exterior cu primul adjunct al 
mi.Aștrului, Dumitru Bejan. în timpul 
vizitelor, ministrul indian a fost în
soțit de Amrik Singh Mehta, ambasa
dorul Indie» la București.

Ambasadorul Indiei la București, 
Amrik Singh Mehta, a oferit miercuri 
seara o recepție în onoarea dr. 
V. K. R. V. Rao, ministrul transportu
rilor și navigației din India, care se 
află în vizită în țara noastră. La re
cepție, care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, au participat Ion 
Baicu, ministrul transporturilor auto, 
navale și aeriene, Dumitru Bejan, 
prim-adjunct al ministrului comerțului 
exterior, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, reprezen
tanți ai unor instituții centrale și or
ganizații obștești. Au fost prezenți 
membri ai corpului diplomatic.

★
Miercuri a părăsit Capitala, îndrep- 

tîndu-se spre Londra, o delegație ‘de 
specialiști în domeniul planificării și 
administrației locale, condusă de dr. 
Dumitru Hoit, secretar general al 
Comitetului pentru problemele admi
nistrației locale, care, Ia invitația gu
vernului britanic, va face o vizită în 
Anglia.

(Agerpreș)

ÎNHUMAREA ÂCAO
Miercuri a avut loc înhumarea 

academicianului Emil Petrovicț, 
personalitate marcantă a vieții 
noastre științifice și culturale, 
lingvist de reputație internațională, 
membru al Prezidiului Academiei, 
profesor la Universitatea „Babeș- 
Bolyai" din Cluj, decedat în urma 
accidentului de cale ferată din 7 
octombrie.

în holul Facultății de limbă și 
literatură română din Capitală, 
unde se afla depus corpul defunc
tului, au venit în cursul dimineții, 
pentru a-i aduce un ultim omagiu, 
numeroși academicieni, profesori 
universitari, cercetători științifici, 
foști colaboratori și discipoli, stu- 
c i’nți, membri ai familiei.

La catafalc au fost depuse coroa
ne de flori din partea Prezidiului 
Academiei, Filialei din Cluj a Aca
demiei, Secției de științe filologice, 
universităților din București și 
Cluj, a unor institute de cercetări 
științifice și de învățămînt supe
rior.

La adunarea de doliu, care a 
avut loc, a luat cuvîntul acad. Ște
fan Milcu, vicepreședinte al Aca
demiei. Cercetător pasionat, de o 
inteligență pătrunzătoare și cu o 
temeinică pregătire științifică, a 
spus vorbitorul, academicianul 
Emil Petrovici a dovedit, timp de 
mai multe decenii, o deosebită pu
tere de muncă și de creație, inte
res și receptivitate față de tot ce 
este nou în domeniul său de spe
cialitate. în institutul pe care l-a 
condus și în universitate, generații 
de tineri, studenți și cercetători, 
s-au împărtășit din experiența și 
'din gîndirea științifică a profesoru
lui și îndrumătorului lor. L-am sti
mat și ltibit pentru delicatețea sa 
sufletească, pentru inteligența vie 
și pentru neobosita lui activitate 
ca om de știință și ca cetățean de
votat patriei noastre și progresu
lui culturii.

A luat apoi cuvîntul acad. 
Alexandru Rosettl, directorul Cen
trului de cercetări fonetice și dia
lectale al Academiei, care, în nu
mele Secției de științe filologice a

întoarcerea delegației

Consiliului Central al U. G. S. R. 
din Uniunea Sovietică

Miercuri s-a înapoiat în Capi
tală delegația Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicate
lor din România condusă de to
varășul Gheorghe Apostol, preșe
dintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., care s-a aflat în Uniu
nea Sovietică la invitația Consi
liului Central al sindicatelor din 
U.R.S.S.

Din delegație au făcut parte to
varășii Constantin Drăgan, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., Ion Tănăsoiu, șe
ful secției relații internaționale, 
membru supleant al Comitetului 
executiv al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost întîmpinată de 
tovarășii Dumitru Gheorghiu, vi
cepreședinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R., Petru Burlacu, ad

junct al ministrului afacerilor ex
terne, membri ai secretariatului 
Consiliului Central al U.G.S.R., ac
tiviști ai sindicatelor.

Erau prezenți, de asemenea, A.V. 
Basov, ambasadorul U.R.S.S. la 
București, și membri ai ambasa
dei.

★

La plecarea din Moscova, pe ae
roportul Șeremetievo, delegația a 
fost condusă de A. N. Șelepin, 
președintele Consiliului Central al 
sindicatelor din U.R.S.S., P. T. 
Pimenov, secretar al C.C.S. din 
U.R.S.S., B. A. Averianov, șeful 
secției relații internaționale a 
C.C.S., și alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Teodor Mari
nescu, ambasadorul României la 
Moscova, și membri ai ambasadei.

(Agerpreș)

Simpozionul „Utilizarea gazelor în 
industria chimică", organizat de 
țara noastră sub egida Comisiei e- 
conomice pentru Europa a O.N.U., 
și-a încheiat lucrările miercuri la 
amiază.

La simpozion au luat parte peste 
80 de experți din 18 țări europene 
și un mare număr de specialiști din 
industriile gazelor și chimiei româ
nești.

în cuvîntul rostit la ședința de 
închidere. James William Farrell, 
din Anglia, în numele cxperților 
străini, a mulțumit guvernului ro
mân pentru condițiile deosebite a- 
sigurate desfășurării lucrărilor a- 
cestui simpozion. Este bine că a-

. EMIL PETpiei
Academiei, a evocat bogata și mul
tilaterala activitate a defunctului.

Personalitatea și viața celui dis
părut au fost evocate, de asemenea, 
de prof. Victor Preda, secretarul 
științific al Filialei din Cluj a Aca
demiei, prof. Ion Pătruț, director 
adjunct al Institutului de lingvisti
că din Cluj, și prof. Dimitrie Ma- 
crea, din partea foștilor colabora
tori.

Cortegiul funerar s-a îndreptat 
apoi spre cimitirul Bellu, unde a 
avut loc înhumarea. în fața criptei 
deschise au luat cuvîntul prof. Ni- 
colae Lascu, prorector al Universi
tății din Cluj, și conf. Gheorghe 
Mihăilă, decanul Facultății de limbi 
și literaturi slave — din partea 
Asociației slaviștilor — care au 
adus un ultim salut aceluia care a 
fost academicianul Emil Petrovici.

Numeroși oameni de cultură din 
Cluj, studenți și colaboratori ■ ai 
acad. prof. Emil Petrovici. au luat 
parte la adunarea de doliu orga
nizată miercuri la amiază în holul 
Casei universitarilor. Au adus un 
ultim omagiu, în numele cadrelor 
didactice, studenților și cercetăto
rilor din centrul universitar Cluj, 
prof. dr. docent Ștefan Pascu, 
membru corespondent al Acade
miei, rectorul Universității „Babeș- 
Bolyai", acad. Constantin Daicovi- 
ciu, acad. Emil Pop, președintele 
secției de biologie a Academiei, 
Vasile Breban, șef de sector la In
stitutul de lingvistică, filiala Cluj, 
și Viorel Păltineanu, asistent la 
Facultatea de filologie. (Agerpreș)

ceastă manifestare științifică inter
națională, a spus vorbitorul, a a- 
vut loc în România, țară pionieră 
în Europa în chimizarea gazelor. 
Din numeroasele referate ale cole
gilor români au rezultat preocupă
rile lor de a asigura și în viitor 
progresul tehnic în acest domeniu. 
Vorbitorul a apreciat că specialiștii 
străini participanți la reuniunea or
ganizată la București au avut pri
lejul să cunoască rezultatele valo
roase obținute de colegii lor ro
mâni, utile pentru propria lor ac
tivitate.

în continuare a luat cuvîntul dele
gatul Iugoslaviei în Comitetul de 
gaze al C.E.E., Gjorje Dimitrijevic, 
care a apreciat că simpozionul a 
prilejuit stabilirea a numeroase con
tacte între experți, fapt care pre
zintă o importanță deosebită pe li
nia dezvoltării colaborării și coope
rării tehnice și științifice în a- 
cest domeniu între țările partici
pante.

A luat apoi cuvîntul ministrul pe
trolului, Alexandru Boabă. Actuali
tatea tematicii reuniunii „Utilizarea 
gazelor în industria chimică" — a 
spus vorbitorul — prezintă interes 
pentru numeroase țări unde indus
tria chimică și petrochimică au o 
pondere importantă în economie, ca 
și pentru acelea în care această in
dustrie se află în dezvoltare. Re
zolvarea optimă a problemelor pri
vind utilizarea gazelor în industria 
chimică depinde în mare măsură de 
rezultatele cooperării dintre specia
liștii din diferite țări, de schimbu
rile permanente de vederi care tre-. 
buie să existe între aceștia.. Por
nind de la această idee, putem con
sidera că simpozionul actual repre
zintă nu încheierea, ci începutul 
unor fructuoase schimburi de ve
deri în această problemă atît de 
actuală și de majoră pentru fie
care dintre țări.

(Agerpreș)

Numirea ambasadorului 
Republicii Socialiste taia 
in Republica Guineea

Prin Decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Niculai loan Van- 
cea a fost numit în calitate de am
basador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Româ
nia în Republica Guineea.

(Agerpreș)

fir prilejul aniversării 
Partidului Muncii din Coreea

Cu prilejul celei de-a XXIII-a 
aniversări a creării Partidului 
Muncii din Coreea, ambasadorul 
Republicii Populare Democrate Co
reene la București, Kim The Hi, 
a organizat miercuri, la sediul am
basadei, o seară de filme.

Au participat tovarășii Vasile 
Vîlcu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Mihai Da- 
lea, secretar al C.O. al P.C.R., șefi

de secție la C.C. al P.C.R-., miniștri, 
conducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, gene
rali și ofițeri superiori, ziariști.

După vizionarea filmului artis
tic „Drumul pe care l-am ales", a 
avut loc un cocteil. Ambasadorul 
Kim The Hi și Vasile Vîlcu au ros
tit toasturi.

(Agerpreș)

IOD DE ANI DE IA ÎNCEPEREA LUPTELOR DE ELIBERARE

A POPORULUI CUBANEZ ÎMPOTRIVA DOMINAȚIEI COLONIALE SPANIOLE

Adunarea de la Uzina „1 

din Ploiești
Cu prilejul aniversării a 100 de 

ani de la începerea luptelor de eli
berare a poporului cubanez împo
triva dominației coloniale spaniole, 
la Uzina constructoare de utilaj 
petrolier „1 Mai" din Ploiești a 
avut loc miercuri după-amiază o 
adunare la care au participat nu
meroși muncitori, tehnicieni, ingi
neri și funcționari din întreprin
dere.

Despre însemnătatea evenimen
tului a vorbit prof. Paul Popescu, 
vicepreședinte al filialei Prahova 
al Societății de științe istorice. El 
a evocat luptele eroice purtate de 
poporul cubanez de-a lungul unui 
veac de adinei frămîntări sociale 
împotriva dominației coloniale 
spaniole și apoi a imperialismului 
american. Idealurile pentru care 
au luptat patrioții cubanezi — a 
subliniat vorbitorul — și-au găsit 
împlinirea în zilele noastre, cînd 
poporul cubanez a devenit stăpîn 
pe soarta sa, și, sub conducerea 
Partidului Comunist din Cuba, își 
făurește viitorul său socialist. în 
ciuda distanței care desparte Ro
mânia de Cuba, cele două popoa-
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re sînt strîns legate printr-o prie
tenie frățească, bazată pe țelurile 
comune ale luptei pentru socialism, 
pentru triumful principiilor mar- 
xism-leninismului și internaționa
lismului socialist.

A luat apoi cuvîntul Zenon Bu- 
ergo, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Republicii Cuba la Bucu
rești. După ce a amintit lupta pli
nă de jertfă dusă de poporul țării 
sale pentru cucerirea independen
ței și suveranității naționale, pentru 
dreptate socială, vorbitorul a tre
cut în revistă importantele succe
se obținute de Republica Cuba în 
edificarea noii orînduiri sociale, 
pentru ridicarea continuă a nive
lului de trai material și spiritual 
al poporului cubanez. Vorbitorul, a 
adresat un cald salut poporului ro
mân, clasei muncitoare din Româ
nia, păstrătoare a unor vechi tra
diții de luptă revoluționară.

Folosind acest prilej, Zenon 
Buergo a mulțumit constructorilor 
de utilaj petrolier, care au livrat 
în Cuba toate instalațiile de foraj 
solicitate pentru acest an.

(Agerpreș)

Manifestări consacrate aniversării 
unor date memorabile ale mișcării

3

Miercuri după-amiază, în aula 
Universității timișorene/ a avut loc 
un simpozion consacrat aniver
sării a 100 de ani de la crearea 
Asociației generale a muncitorilor 
din Timișoara și a trei sferturi de 
veac ds la constituirea Partidului 
social-democrat al muncitorilor 
din România.

La simpozion, care a fost orga
nizat de Comitetul județean Timiș 
al P.C.R., în colaborare cu Institu
tul de studii istorice și social-po
litics de pe lingă C.C. al P.C.R., 
au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
veterani ai mișcării muncitorești și 
membri de partid din ilegalitate, 
Istorici, sociologi și alți oameni de 
știință și cultură, studenți de la 
Facultatea de istorie a universi
tății, conducători de întreprinderi 
șl instituții din localitate, un nu
meros public. în cadrul manifes
tării au fost prezentate referatele : 
„Crearea Asociației generale a 
muncitorilor din Timișoara, mo-

țiorare din România
ment însemnat. în dezvoltarea miș
cării muncitorești din țara noas
tră", de lector Viliam Marin de la 
Facultatea de istorie a Universi
tății din Timișoara ; „Primele aso
ciații muncitorești profesionale din 
România", de Ladislau Fodor, cer
cetător la Institutul de studii isto
rice și social-politico de pe lingă 
C.C. al P.C.R., sectorul Cluj ; „Răs- 
pîndirea marxismului, etapă supe
rioară în dezvoltarea mișcării 
muncitorești din România", de 
prof. Mihai Ziman, lector al Comi
tetului județean Timiș al P.C.R. ; 
„Caracterul unitar al apariției și 
dezvoltării mișcării muncitorești 
din România (1868—1900)", d9 lec
torul Gheorghe Oancea de la Uni
versitatea din Timișoara, și „In
ternaționalismul proletar, idee 
călăuzitoare a mișcării noastre 
muncitorești' de dr. N. Copoiu, șef 
de sector la Institutul de studii Is
torice și social-politico de pe lin
gă C.C. al P.C.R.

(Agerpreș)

economies
R. D. Germane

Nuclee ale

> Eisenhuttenstadt, o-
* rașul metalurgiștilor 
, cum. i se spune aici,
> era cu mai puțin de
> două decenii în urmă 
’ o mică așezare de
* pescari pe Oder, în- 
, conjurată de pămînt 
, sterp și de păduri în-
> tinse. Acum, pe aces-
> te locuri, te întîmpină 

<7 de departe coșurile 
<< furnalelor, turnurile

I
( de răcire ale centra- 

lei electrice. Pretutin-

> deni asfalt, construc- 
2 ții din
( ton,
< blocuri 
\ călător
> posit aici
2 ani în urmă poate ob- 
r serva schimbări apre- 
< dabile. In prezent, 
< privirile sînt atrase de 
\ o construcție modernă 
> ale cărei ziduri n-au 
> apucat încă să fie 
? înnegrite de fum. 
( Este laminorul la re- 

■A ce intrat foarte re- 
>> cent în funcțiune și 
>2 care produce tablă 
22 pentru industria de 
« automobile, industria 
<< electrotehnică, de 
(x lecomunicații etc., 
>> vînd o capacitate 
22 nuală de producție 
22 600 000 tone de lami- 
<< nate.
XX Patru furnale 
>> mică capacitate și 
22 zestrate cu utilaj 
I< vechii — aceasta

x zestrea industriei gre
ble a Republicii Demo- 
2 erate Germane în 
< 1950. Astăzi, întreprin- 
x derile siderurgice din 
\ țară produc anual 1,5 
> milioane tone fontă. 
2 Au fost constituite 
< mari combinate cu ci- 
< ciul complet de pro- 
( ducție — fontă, oțel, 
1 laminate.

zz Călătorind 
22 Germană 
<< pretutindeni 
(( dezvoltării
Si le : la Tierbach, unde 
/> se construiește o ter- 
12 mocentrală cu o pu-

? tere de 800 000 kVf, 
( lucrările au intrat în- 
\ tr-o nouă etapă. A în- 
> ceput montajul pri- 
> mei turbine cu aburi.

2 La Boxberg a început 
< construirea unei noi 
< termocentrale care na 

Utiliza cărbunele din 
$> exploatarea la zi No- 
z2 chten, situată în ime- 
(( diata apropiere. Pri-

sticlă și be- 
străzi largi, 
moderne. Un 

care a mai po- 
cu cîțiva

mul grup turbogene
rator urmează să in
tre în producție de 
probă în primăvara a- 
nului 1971. Nu de 
mult, pe șantierele 
navale Warnow din 
Rostock a fost termi
nată construcția celui 
de-al 100-lea cargou 
oceanic. Am spicuit 
doar cîteva din nu
meroasele informații 
de același gen relata
te în ultimele zile de 
presa din R. D. Ger
mană.

Industrializarea so
cialistă a adus o nouă 
tinerețe orașelor și u- 
nor regiuni. Am avut 
de mai multe ori pri
lejul să vizitez Leuna, 
Schwedt, Cottbus, B6-

CORESPONDENȚA 
DIN BERLIN 

DE LA ȘT. DEJV

© Opera Română : Lacul lebedelor — 
19,30.G Teatrul de Operetă : Contesa Maritza
— 19,30.
© Teatrul Național ,,I. L. Caraglale" 
(sala Comedia) : Becket — 19,30 ; (sala 
Studio) : Topaze — 19,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din str. Alex. Sahia nr. 76 A) : 
Melodie varșoviană — 20.
© Teatrul „C. I. Nottara" : Frumoasă 
duminică de septembrie — 19,30.
G Teatrul Giulești (la Sala Palatului) : 
omul care a văzut moartea — 19,30.
o Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : Ion
— 19,30.
© Teatrul Mic : îngrijitorul — 20.
© Teatrul „Ion Creangă" : Adresanții 
necunoscuți — 9,30.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei) : Aventurile lui Plum-Plum
— 17 ; (sala din str. Academiei) : Șori
celul și păpușa — 17.

chema
o vera Cruz : PATRIA9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,15.o Samuraiul : REPUBLICA — 9; 11,30; 
14; 16,30; 18,45; 21,15, FESTIVAL —
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.O Să nu ne despărțim : SALA CINEMA
TECA — 10; 12; 14; 16 (bilete la casă). 
© Veșnic întîrziat : LUCEAFĂRUL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21.
© Planeta maimuțelor : CAPITOL — 9; 
11,30; 14,15; 17,45; 20,30, MELODIA — 
8 45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, MODERN 
— 9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
© Operațiunea San Gennaro : VICTO

CONCURS SPECIAL PRONOEXPRES
DIN 9 OCTOMBRIE 1988

PREMII OBIȘNUITE
Extragerea 1: 7 15 28 8 37 22.
Extragerea a Il-a : 15 85 25 27 13 

7 5.
PREMII SUPLIMENTARE 

GRATUITE
Extragerea a IlI-a : 44 29 43 23 25.
Extragerea a IV-a : 9 33 40 1 31.
Extragerea a V-a : 4 18 42 38 14.
Extragerea a Vl-a : 30 9 41 44 31.

Extragerea a VlI-a : 31 10 30 8 29.
Extragerea a VIII-a : 7 17 28 25 37.

PREMII SPECIALE
Extragerea a IX-a : 7 13 3 17 10 218.
Fond de premii : 3 860 118 lei din 

care :
Extragerea I : 885 017 lei plus re

port categ. I 423 783 lei.
Extragerea a Il-a : 776 139 Iei plus 

report categ. I 109 413 lei.

RIA — 9; 11,16; 13,45; 18,15; 18,30; 20,45, 
VOLGA — 9—13,30 în continuare ; 16; 
18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
© Prințesa : CENTRAL — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21.
© Testamentul unul pașă : LUMINA — 
8,45—16,30 în continuare, 18,45; 20,46, 
GKIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
© Wlnnetou (seria a IlI-a) : FLAMURA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, GTU- 
LEȘTI — 10; 15,30; 18; 20,30, ARTA — 
9—15,45 în continuare ; 18; 20,15.
© Tarzan, omul-malmuță : DOINA — 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, DACIA —
8— 16,30 în continuare ; 18,45; 21. /
© Program pentru copil : DOÎNA — 
9; 10.
© Vicontele plătește polița : UNION — 
15,30; 20,30, la 18 — desene animate.
O Este vulpea capricioasă 7 ; Patina
torii ; Los Meme ; Doctorul Gustav ; 
Publicul ; O călătorie cu balonul : 
TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.O Căderea Imperiului roman : FERO
VIAR — 9,30—16 în continuare ; 19,30. 
© Surprizele dragostei : FLOREASCA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
© Frumoasele vacanțe : AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30, BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,30.
© Notre Dame de Paris : TOMIS —
9— 15,45 în continuare ; 18,15; 20,30.e Zile de vară : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
© Roata vieții : BUCEGI — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MOȘILOR — 15,30; 
18; 20,30.
o Taffy șl vînătorul : UNIREA — 15,30; 
18; 20,30.
© Fratele doctorului Homer : LIRA — 
15,30; 18; 20.
© Un dolar găurit : DRUMUL SĂRII — 
15; 17,30; 20, PACEA — 15,30; 18; 20,30. 
© Inimă de mamă : COTROCENI — 
15,30; 18; 20,30.
© Trei copii „minune" : VIITORUL — 
15,30; 18.
© Colina : VIITORUL — 20,30.
© Neînțelesul : MIORIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45;' 18,15; 20,45, EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
© șapte oameni de aur : CRÎNGAȘI — 
15,30; 18; 20,15.
© Pasărea timpurie : COSMOS — 15,30; 
18; '20,15.

Programul I
11,00 — Curs de limba germană (re

luarea lecției de miercuri). 11,30 — 
Telecronlca economică. O profesiune 
utilă producției : subinglnerii (relua
re). 12,00 — închiderea emisiunii de 
dimineață. 17,30 — Consultații la fi
zică (clasa a XlI-a). Tema : Tuburi 
electronice șl semiconductor!. 18,00 — 
TV. pentru specialiști. Ciclul „Medici
nă". Diagnosticul afecțiunilor reuma
tice. 18,30 — Curs de limba rusă. 19,00
— Studioul pionierilor. Sărbătoarea 
micilor naturaliștt timișoreni. 19,30 — 
Telejurnalul de seară. 19,50 — Buletinul 
meteorologic. Publicitate. 20,00 — Film 
serial : Lagarddre (ultima serie). 20,50
— Ecran literar — revistă literară TV. 
Din cuprins : Aspecte de la deschiderea 
Festivalului „Mihall Eminescu". Deschi
derea expoziției „Cărți de poezie ro
mânească" și o expoziție de artă 
plastică. 21,20 — Itinerar european — 
emisiune de Dan Hăullcă. Veneția — 
aventuri șl certitudini. 21,35 — Docu
mentar artistic : Alexandru cel Mare. 
22,25 — Meridianele umorului ; 22,45 — 
Telejurnalul de noapte.

Programul II
19,30 — Teleimprimator. 19,35 — Festi

valul Internațional : „Toamna muzicală 
clujeană". Transmisiunea concertului 
simfonic al orchestrei Filarmonicii de 
Stat din Cluj și al corului Radiotele- 
viziunii. Dirijor : Antonin Ciolan. So
liști : Emilia Petrescu, Martha Kessler, 
Corneliu Fănățeanu, Constantin Dumi
tru. 21,00 — „O samă de cuvinte". — 
„Toma Allmoș" — film realizat de Stu
dioul de televiziune. 21,30 — Docu
ment : Arhitectura Cubei vechi. 22,00 — 
In pași de dans. 22,30 — închiderea 
emîslEssSt
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SOFIA

hlen, Magdeburg, lo
calități care au căpă
tat în anii puterii 
populare o îndreptăți
tă faimă datorită șan
tierelor și noilor o- 
biective economice ca
re le-au transformat 
în centre industriale.

Istoria Schwedt-ului, 
considerat azi „citade
la chimiei" R. D. Ger
mane, numără nu mai 
puțin de 700 de ani. 
In trecut, localitatea 
era cunoscută doar 
prin plantațiile ei de 
tutun. In ultimul de
ceniu, însă, orașul a 
cunoscut o rapidă 
dezvoltare. Aici au 
fost construite o ma
re rafinărie de petrol, 
o fabrică de îngrășă
minte, o fabrică ultra
modernă de hîrtie 
alte obiective 
triale.

Combinatul 
chimic Leuna, 
cuț din ruine 
de după război, numă
ră astăzi peste 30 000 
de salariați. Problema 
locuințelor pentru sa- 
lariații acestor centre 
industriale, ca și a al
tora ridicate în aceeași 
zonă, a impus con
strucția unui nou oraș : 
Halle Neustadt, a că
rui piatră de temelie 
a fost pusă la 15 iulie 
1964.

SOFIA. — Zilele acestea, în sala 
„Universiada" din Sofia s-a des
chis expoziția internațională „Baza
rul cărții". Oesfășurîndu-se între 6 
și 13 octombrie, sub deviza „Cartea 
în slujba păcii, progresului și prie
teniei între popoare", acest tîrg in
ternațional al cărții are ca scop să 

I prezinte dezvoltarea activității edi
toriale în Bulgaria, modul în care 
cartea bulgară popularizează în rîn- 
durile cititorilor săi realizările li
teraturii universale — clasice și con-

și 
indus-
petro- 
renăs- 

în anii

Acum 12 ani, la Cott
bus, lingă străvechea 
localitate Hoyerswer
da, cîțiva proieqtanți 
și ingineri au întins pe 
o masă de lemn din 
fața unei cîrciumioare 
din localitate planurile 
și schițele unui mare 
combinat: Schwarze
Pumpe. In jur nu era 
decît o cîmpie întinsă 
la marginea căreia se 
vedea o pădurice. Se 
știa că în împrejurimi 
există rezerve de căr
bune brun evaluate la 
600 milioane tone. As
tăzi, ca să vizitezi în
treprinderile combina
tului trebuie să stră
bați străzi și alei a 
căror lungime însu
mează 93 de kilometri.

Evident, suflul în
noirilor se simte și în 
capitala țării, 
clădiri din 
tind spre 
caracteristică 
prezența blocurilor de 
8 și 10 etaje. In Ale- 
xander-platz — piața 
centrală care se re
construiește integral — 
lucrările înaintează în 
ritm rapid: se toar
nă fundațiile noilor 
blocuri de locuit, se 
încheie lucrările din 
subteran pentru căile 
de acces. Se înalță tot 
mai sus silueta turnu
lui de televiziune; 
pînă la sfîrsitul acestui 
an el va fi terminat 
la roșu, atingînd în
treaga înălțime proiec
tată — 365 metri. în 
prezent se lucrează la 
instalațiile care vor fi 
amplasate în sfera 
turnului, situată la o 
înălțime de 203 metri. 
Avînd o greutate de 
650 tone,: sfera aceas
ta va adăposti, pe lin
gă instalațiile de tele
viziune și radio, un 
restaurant rotitor și o 
platformă pentru tu
riști, de unde se des
chide o frumoasă per
spectivă asupra capita
lei R. D. Germane.

Năzuința spre pro
gresul tehnic este vi
zibilă pretutindeni. 
Oamenii muncii se 
străduiesc să obțină 
rezultate cit mai bune 
prin aplicarea în pro
ducție a unor noi pro
cedee tehnologice, prin 
fnodernizarea întregu
lui proces de produc
ție.

Noile 
Berlin 

înălțimi, 
fiind

>/

INTERNAȚIONALĂCĂRȚII»
temporane. De asemenea, expoziția 
prezintă realizările din străinătate 
în domeniile poligrafiei și activită
ții editoriale, prilejuind, totodată, 
contacte de afaceri între edituri și 
firme comerciale de specialitate.

La invitațiile trimise de organi
zatorii expoziției „Bazarul cărții" 
au răspuns numeroase firme și or
ganizații din străinătate care înfă
țișează exponate a circa 200 de e- 
dituri din țările socialiste și a u- 
nui număr similar de edituri din 
țări capitaliste.

SPORT
IER.!, ÎN MECIUL CU POLONIA

ȘTIRI ULTIMĂ ORĂ
® SfiTUL OLIMPIC : 

10 000 
DE LOCUITORI

Pînă luni seara în satul 
olimpio au sosit 7 813 spor
tivi și oficiali. Aproxima
tiv alte 2 000 de persoane 
sînt așteptate să sosească 
pînă la deschiderea Olim
piadei, ceea ce va face ca 
satul olimpic să găzduias
că aproximativ 10 000 de 
persoane pe timpul desfă
șurării Jocurilor Olimpice. 
La cîțiva kilometri dis
tanță a fost creat un „sat 
anexă" — care-i găzdu
iește pe arbitri, cronome- 
trori și ziariști — apro
ximativ 1 000 de per
soane.

★
Un mare balet aztec, in

terpretat de 500 de ti
neri mexicani, a marcat 
inaugurarea Taberei olim
pice a tineretului mondial 
situată în localitatea Oax- 
tepec, Ia 90 km sud-vest 
de Ciudad de Mexico. în 
această tabără, peste 1000 
de băieți și fete, în vîrsță 
de la 15 la 20 de ani, ve- 
niți din 126 de țări, vor 
participa timp de 15 zile 
la activități culturale și 
sportive, organizate în a- 
fara întrecerilor olimpice.© CE W DECISSORTII Lâ POLC

'pe m
Au fost trase la sorți 

grupele turneului final o- 
llmpic d« polo pe apă. Din

grupa A fac parte : Brazi
lia, Cuba, R. F. a Germa
niei, Spania. S.U.A., Unga
ria și U.R.S.S. în grupa B : 
Grecia, R. D. Germană, Iu
goslavia, Italia, Japonia, 
Olanda, Republica Arabă 
Unită și Mexic.

în grupa A mai este in
clusă și echipa Australiei, 
care în prezent se află la 
Ciudad de Mexico, dar cu 
a cărei participare Comite
tul olimpic australian încă 
nu este de acord.

întrecerile din cadrul 
grupelor se vor desfășura 
între 14 și 23 octombrie. în 
ziua de 24 octombrie vor 
avea loc semifinalele, în 
care se vor întîlni echipele 
clasate pe primele două 
locuri în grupe (prima din 
grupa A cu a doua clasată 
din grupa B și ocupanta lo
cului doi din grupa A cu 
prima din grupa B).

® „ÎNTREVEDERE" 
OVSNESIfiN- 

BOSTON
Corecordmanii mondiali 

ai probei de săritură în 
lungime, sovieticul Igor 
Ter Ovanesiân și america
nul Kalph Boston, s-au în- 
tîlnit în satul olimpic, unde 
au avut o lungă și ami
cală conversație. Curioși să 
afle subiectul discuției din
tre „marii rivali", ziariștii 
l-au asaltat pe Ralph Bos
ton. Acesta le-a răspuns 
zîmbind : „Ei bine, nu des
pre atletism a fost vorba ! 
Noi am discutat despre fa
miliile și proiectele noas
tre. Ne cunoaștem de prea

multă vreme pentru a mai 
vorbi despre tehnică sau a 
face pronosticuri".® SCHOLLfiNDER: „fîLTITUDINEâNU FaVO’^IZEfîZa PERFORMANȚELE Lfl NMAȚIE"

Americanul Don Schol- 
lander, care a cucerit pa
tru medalii olimpice de aur 
la Tokio, este de părere 
că rezultatele ce vor fi ob
ținute în probele de natație 
în piscina olimpică din 
Ciudad de Mexico „vor fi 
inferioare acelora din 
timpul concursurilor des
fășurate la nivelul mării". 
Campionul olimpic a anun
țat că după încheierea 
actualei Olimpiade inten
ționează să se retragă din 
activitatea compețițională, 
din cauza, vîrstei sale. In
tr-adevăr, Schollander a 
împlinit... 22 de ani 1© PENTRU F1LATELIȘTI

Timbrele emise cu oca
zia Jocurilor Olimpice vor 
fi puse în vînzare sîmbătă 
dimineața, cu cîteva ore 
înaintea ceremoniei de 
deschidere. Seria olimpică 
este alcătuită din 10 va
lori, dintre care cinci sînt 
pentru poșta aeriană. Va
loarea întregii emisiuni 
este de 37 900 000 pesos (a- 
proximativ 3 milioane do
lari).

o miuiu iiowiHW
1 FOTBAUSTILIB NSIBI-> >

IAȘI (coresp. „Scînteii"). Meciul dintre selecționatele 
României și Poloniei, găzduit ieri de orașul Iași, s-a bucu
rat de o ambianță excepțională, începînd de la splendida 
zi de toamnă și pînă la freneticele încurajări pe care cei 
aproape 25 000 de spectatori (cifră record pentru Iași 
într-o zi de lucru) le-au făcut fotbaliștilor. Păcat însă că 
jocul, în general, și, mai ales, comportarea fotbaliștilor 
noștri, nu au răsplătit această ambiantă.

Formula selecționatei noastre s-a dovedit în cea mai 
mare parte necorespunzătoare; compartimentul cel mai 
deficitar a fost linia de fund, cu excepția lui Mocanu. Sin
gurii jucători care au corespuns integral au fost Coman 
și Lucescu. Dembrovschi, după un început bun. a „dis
părut" din joc. Dinu, Ghergheli și Pîrcălab s-au agitat 
mult, dar fără efect. Necorespunzătoare a fost comportarea 
lui Sătmăreanu, Dumitru Nicolae si Hălmăgeanu. Din pă
cate, în lot au mai intervenit încă două indisponibilități 
și tot în grupul fundașilor centrali. După Barbu, acci
dentat în meciul Rapid — F. C. Argeș, acum, la Iași, 
s-au accidentat Boc și Hălmăgeanu.

Jocul fotbaliștilor polonezi a plăcut prin vigoare și vi
teză, ca și prin prospețime fizică. Cei mai buni jucători 
ai selecționatei poloneze au fost Sadele, Szoltiszik, Bula 
și Winkler.

Singurul gol al partidei a fost înscris de Dembrovschi 
în minutul 24, după o combinație cu Lucescu.

Arbitrul turc Babacan Dogan a condus următoarele for
mații : România : Coman, Sătmăreanu, Boc (Hălmăgeanu, 
Petes.cu). D. Nicolae, Mocanu, Qhergheli, Dinu, Pîrcălab, 
Dobrin (Voinea). Dembrovschi, Lucescu.

Polonia : Kostka (Gomola), Leszczynski, Oslizlo, Wrazy, 
Bazan (Michalik). Bula, Winkler, Kozerski, Sadek, Szolty- 
sik, Jarosik (Rottqr).

★
Disputată la Tîrgoviște, întîlriirea internațională de 

fotbal dintre selecționatele de juniori ale României și 
R. D. Germane s-a încheiat la egalitate; 1—1 (0—0). 
Oaspeții au deschis scorul în minutul 52 prin Labes, ega- 
larea survenind opt minute mai tîrziu prin golul marcat 
de Atodiresei.

A
La Sofia s-a desfășurat meciul internațional de fotbal 

dintre echipa de tineret a Bulgariei și o selecționată divi
zionară a României. Victoria a revenit fotbaliștilor ro
mâni cu scorul de 5—3 (3—1). Golurile echipei române au. 
fost marcate de Sălceanu (3), Vigu și Grozea. Pentru gazț 
de au înscris : Ubinov, Bogomilov și Bogdanov.



Necesitatea promovării 
relațiilor prietenești 
și de cooperare între state 
@ Intervenția reprezentantului român în Comitetul 
juridic al Adunării Generale a 0. N. U.

NEW YORK — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, trans
mite : Lucrările celei de-a 23-asesiuni a Adunării Generale a O.N.U. 
se desfășoară în aceste zile prin dezbateri simultane in Adunarea 
Generală și in toate comitetele principale ale acesteia.

MONTEVIDEO PARIS înfruntări
INTILNIRE INTRE PREȘEDINTELE 

URUGUAYULUI Șl CONDUCĂTORUL 
DELEGAȚIEI GUVERNAMENTALE ROMANE

Convorbirile oficiale
dintre delegațiile
R. D. Vietnam si S. U. A.

9

In Comitetul juridic au început 
dezbaterile cu privire la raportul 
comisiei de drept internațional, în 
care sînt prezentate rezultatele stu
diilor de codificare a normelor ju
ridice în vederea adoptării unor 
convenții în domenii a căror sem
nificație capătă noi valori în viața 
internațională, cum sînt „Relațiile 
dintre state și organizațiile inter
naționale", „Succesiunea statelor" și 
altele.

în dezbaterile pe marginea aces
tei probleme a luat cuvîntul, ală
turi de reprezentanții Canadei, An
gliei, Franței, reprezentantul Româ
niei, Gheorghe Secarin, care, după 
cum s-a mai anunțat, a fost ales 
raportor al Comitetului juridic.

Relevînd rolul important pe care 
organizația Națiunilor Unite îl joa
că în dezvoltarea progresivă a drep
tului internațional, delegatul român 
a scos în relief atașamentul țării 
noastre față de concepția larg îm
părtășită în comunitatea internațio
nală, care afirmă necesitatea res-întrevederi ale ministrului de externe al României
® cu ministrul de externe 
el U.R.S.S.

Ministrul afacerilor externe' 
al României, Gorneliu Mănescu, 
șeful delegației române la cea de-a 
23-a sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U., a avut, la 8 octombrie, 
o întrevedere cu ministrul aface
rilor externe al U.R.S.S., Andrei 
Gromîko, șeful delegației Uniunii 
Sovietice la lucrările actualei sesi
uni. Desfășurată într-un spirit de 
cordialitate și prietenie, întrevede
rea a prilejuit un schimb larg de 
păreri în legătură cu principalele 
aspecte ale situației internaționale 
actuale, probleme ale relațiilor bi
laterale, precum și probleme pri
vind lucrările sesiunii Adunării 
Generale a O.N.U.

® cu ministrul de externe 
d Italiei

Ministrul afacerilor externe al 
României, Gorneliu Mănescu, a 
avut, la Palatul Națiunilor Unite, o 
întrevedere cu ministrul afacerilor 
externe al Italiei, Giuseppe Me
dici, șeful delegației italiene la lu
crările actualei sesiuni a Adunării 
Generale.

In cursul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind relațiile dintre 
România și Italia, precum și dife
rite aspecte ale lucrărilor celei de-a 
23-a sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

pectărli în relațiile Interstatale a 
postulatelor moralei. „România con
sideră că moralitatea internațională 
trebuie să pornească de la prin
cipiile justiției", a declarat repre
zentantul român.

în legătură cu atribuțiile misiu
nilor permanente — organe de re
prezentare ale statelor în organi
zațiile internaționale — delegatul 
român a subliniat că una din func
țiile lor fundamentale constă în fa
vorizarea de relații prietenești și 
de cooperare între state. „Se cuvi
ne, într-adevăr, să subliniem — a 
declarat Gheorghe Secarin — că 
finalitatea dreptului diplomatic re
zidă în faptul că el contribuie la 
promovarea cooperării interstatale 
în cadrul unor relații prietenești, 
avantajoase pentru statele în par
te și pentru comunitatea inter
națională în ansamblu, în confor
mitate cu scopurile șl principiile 
cartei O.N.U. Astfel de relații prie
tenești trebuie să se călăuzească 
după principiile respectării suvera
nității și independentei naționale, a 
personalității și demnității statelor, 
a egalității lor în drepturi, după 
principiile neamestecului în trebu
rile altuia, al avantajului reciproc".

Ședința Prezidiului 
C. C. al P. 0- C.

PRAGA 9 (Agerpres). — Agenția 
C.T.K. transmite că la 8 octombrie 
la Praga a avut loc o ședință a 
Prezidiului C.C. al P.C.C. sub pre
ședinția lui Al. Dubcek, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.C. Prezidiul a 
aprobat activitatea delegației ceho
slovace la recentele convorbiri de 
Ia Moscova și a hotărît ca în zilele 
următoare să fie elaborat un docu
ment care să formuleze sarcinile 
concrete principale ale partidului în 
momentul de față.

SCRISOAREA P. C. F. CĂTRE 
PREȘEDINTEI! INDONEZIEI

I

PARIS 9. — Corespondentul A- 
gerpreș, Al. Gheorghiu, transmite : 
Reprezentanți ai P.C.F. au remis 
Ambasadei Indoneziei din Paris o 
scrisoare adresată președintelui Re
publicii Indonezia. P.C.F. cere în 
această scrisoare să fie cruțată via
ța celor condamnați la moarte în 
Indonezia și încetarea represiuni
lor printr-o amnistie generală. în 
scrisoare se arată că opinia publi
că franceză a aflat cu emoție de 
hotărîrea președintelui Suharto de 
a respinge cererea de grațiere a 
lui Sudisman, președintele Secreta
riatului Comitetului Central al Par
tidului Comunist din Indonezia, a 
lui Njono, membru al Biroului Po
litic și prim-secretar al partidului 
pentru Djakarta, și a altor con
ducători ai P.C. din Indonezia.

MONTEVIDEO 9. — Trimisul 
special Agerpres, V. Oros, transmi
te : Conducătorul delegației guver
namentale române, Gheorghe Ra
dulescu, vicepreședinte ai Consi
liului de Miniștri, a avut la 8 oc
tombrie o întîlnire cu președintele 
Republicii Orientale a Uruguayu- 
lui, Jorge Pacheco Areco Cu acest 
prilej, reprezentantul guvernului 
român a transmis șefului statului 
Uruguayan un salut din partea pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste " România, 
Nicolae Geaușescu. Președintele 
Jorge Pacheco Areco a mulțumit 
călduros, declarînd că se simte o- 
norat de salutul transmis. în 
cursul convorbirii care a urmat, 
desfășurată într-o atmosferă de 
prietenie și cordialitate, șeful sta
tului Uruguayan a spus că este 
bucuros de vizita delegației guver-

Președintele Tunisiei
1

a primit pe președintele 

Consiliului Superior al 

Agriculturii al României
TUNIS 9 (Agerpres). — Preșe

dintele Consiliului Superior al 
Agriculturii, Nicolae Giosan, care 
se află în vizită în Tunisia la in
vitația omologului său, Lassaad 
Ben Osman, a fost primit miercuri 
de președintele Habib Bourguiba. 
In cursul întrevederii au fost a- 
bordate probleme pe care le ri
dică proiectele ce vor fi realizate 
de România în Tunisia în cadrul 
asistenței tehnice și cooperării ro- 
mâno-tunisiene. Gu această ocazie, 
președintele Bourguiba a declarat i 
„Sînt foarte mulțumit de această 
cooperare utilă și 'fructuoasă care 
se dezvoltă între cele două țări ale 
noastre, întărind în același timp 
sentimentele de simpatie dintre 
popoarele tunisian și român prie
tene". Președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii și persona
litățile române și tunisiene care 
au asistat la întrevedere au fost 
apoi invitați la un dejun oferit 
de președintele Tunisiei în onoa
rea oaspetelui român.

namentale române, de faptul că 
relațiile dintre cele două țări sînt 
bune, adăugind că personal va face 
totul ca aceste relații să fie lărgite 
în viitor, în interesul reciproc..Pre- 
ședintele Areco a ținut să subli
nieze că dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-uruguayene este favorizată 
de faptul că ambele țări se orien
tează în același spirit în abordarea 
problemelor conviețuirii interna
ționale, a colaborării reciproc a- 
vantajoase cu toate țările, indife
rent de sistemul lor politic și so
cial. Ca și România, a spus el, 
Uruguayul acordă o mare impor
tanță dezvoltării comerțului inter
național, văzînd în el o contribu
ție la avansul economic și la bună
starea popoarelor. La convorbire a 
participat, de asemenea, ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Româ
nia în Uruguay, Victor Florescu.

In aceeași zi, grupele de lucru, 
alcătuite din membri și experți ai 
delegației, au purtat tratative cu 
reprezentanți ai Comisiei de plani
ficare și buget, Băncii centrale, 
Camerei de industrie și comerț, 
Asociației exportatorilor urugua- 
yeni, întreprinderii de telefoane și 
electricitate și ai Societății națio
nale pentru petrol. In cadrul șe
dințelor s-au examinat modalită
țile și mijloacele concrete de in
tensificare a schimburilor comer
ciale între România și Uruguay.Vizita ministruluiromân al comerțului exterior la primul ministru al Olandei

HAGA 9 (Agerpres). — Cu oca
zia vizitei pe care o face în Olanda, 
ministrul comerțului exterior, Gh. 
Cioară, a fost primit de primul 
ministru olandez, Piet de Jong. La 
întrevedere a participat ambasado
rul României la Haga, George E- 
lian. Gu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la re
lațiile economice bilaterale dintre 
România și Olanda.

Ministrul comerțului exterior al 
României a vizitat un grup de u- 
zine aparținînd concernului Unile
ver și s-a întreținut cu persoane 
din consiliu] de administrație al 
acestui mare concern. Vizita minis
trului român în Olanda continuă.

PARIS 9. — Corespondentul
Agerpres, Georges Dascal, transmi
te : Miercuri a avut loc la Paris 
cea de-a 25-a ședință a convorbiri
lor oficiale dintre delegațiile R. D. 
Vietnam și S.U.A., 
nistrul Xuan Thuy 
Averell Harriman.

După ședință, 
nord-vietnameze a 
zentanților presei că nu s-a obținut 
nici un rezultat. El a arătat că 
partea americană se' menține pe 
vechea sa poziție, refuzînd sistema-

conduse de mi- 
și ambasadorul

ș.eful delegației 
declarat repre-

tic să pună capăt necondiționat 
bombardamentelor și altor acte de 
război împotriva R. D. Vietnam. 
Partea nord-vietnameză a respins 
din nou pretenția de „reciprocita
te" asupra căreia insistă delegația 
americană și a reafirmat poziția sa, 
după care, în vederea unui progres 
al convorbirilor și abordării altor 
probleme interesînd cele două 
părți, este necesar ca Statele Unite 
să pună mai întîi capăt oricăror 
acte de război împotriva R. D. 
Vietnam.

preelectorale
(Urmare din pag. I)

Declarația M.A.E. al R. D. Vietnam
HANOI 9 (Agerpres). — Ministe

rul ■ Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a dat publicității o decla
rație în care condamnă atacurile 
întreprinse de forțe armate ame
ricane împotriva unor regiuni 
coastă din R. D. Vietnam.

Declarația menționează că 
6 octombrie a. c. nave militare 
mericane, acționînd sub protecția 
aviației, au deschis focul împotriva 
unor ambarcațiuni nord-vietna
meze aflate la gurile rîului Day 
din provincia Ninh Binh. In a- 
ceeași zi, cîteva nave americane au 
bombardat insula Hon Me din 
provincia Thanh Hoa. In ultimul 
timp, nave militare ale S.U.A. au

de

la 
a-

agențiile

violat în repetate rînduri apele te
ritoriale ale R.D.V., au atacat am
barcațiuni și case de locuit de-a 
lungul coastei între Ninh Binh și 
Vinh Linh.

Guvernul R. D. Vietnam, se sub
liniază în declarație, condamnă cu 
hotărîre aceste acte de escaladare 
a războiului și cere ca guvernul 
S.U.A. să pună capăt tuturor ac
țiunilor militare împotriva R. D. 
Vietnam, să înceteze agresiunea în 
Vietnamul de sud, să-și retragă 
trupele de acolo, să recunoască și 
să înceapă tratative cu Frontul 
Național de Eliberare din Vietna
mul de sud.

transmit
ta

La 9 OCtOmbrîS s_a deschis la Palatul U.N.E.S.C.O. din Paris a 80-a 
sesiune a Consiliului Executiv al U.N.E.S.C.O. România este reprezentată de 
acad. Andrei Oțetea, membru al Consiliului Executiv, și Valentin Lipatti, dele
gatul permanent al Republicii Socialiste România pe lîngă U.N.E.S.C.O. Consi
liul Executiv va examina la această sesiune probleme legate de aplicarea progra
mului U.N.E.S.C.O. pe 1968, precum și probleme referitoare la organizarea celei 
de-â 15-a sesiuni a Conferinței generale a U.N.E.S.C.O. ce se va deschide la 
Paris la 15 octombrie.

RsprezemanțH președin
telui mexican, Gustavo Diaz 
Ordaz, și cei ai studenților s-au în- 
tîlnit miercuri pentru a discuta mă
surile ce trebuie luate pentru a se 
pune capăt violențelor ce au înce-

put la 26 iulie a.c. Agenția Associated 
Press arată că acestea reprezintă un 
important pas menit să aducă o con
tribuție la însănătoșirea atmosferei.

A. Kosîghin a vizitat
Finlanda

Za rezista automobilul

în e- 
nu a 
Drept 
occi- 

conti-

i

Competiția dintre fir
mele producătoare de 
automobile din S.U.A. și 
Japonia capătă accente 
dramatice pe măsură 
ce cochetele „Nissan' 
sau „Toyota' îșl acce
lerează viteza, pătrun- 
zînd în număr tot mai 
mare pe piața america
nă. Cifrele-record ațin- • 
se de producția indus
triei automobilistice ja
poneze în ultimii ani au 
provocat la început ui
mire în Occident, dar 
treptat, această uimire 
s-a transformat în neli
niște. Firmele japoneze 
sînt în continuă ofensi
vă. De menționat că 50 
la sută din totalul ex
portului de automobile 
japoneze sînt destinate 
piețelor din S.U.A. și 
Canada. In special cele 
trei mari firme ameri
cane — „General Mo
tors’, „Ford' și „Chrys
ler' — nu își ascund 
preocuparea față de ra
piditatea cu care auto
mobilele japoneze îi a- 
saltează pe clienții lor 
tradiționali și, ca atare, 
iau măsuri de contra
ofensivă. Japonia, la rîn- 
dul ei, nu dorește să ce
deze nici un centimetru 
din terenul cîștigat.

Este cunoscut că, în- 
cepînd din iulie anul 
trecut, guvernul japonez 
a acordat o serie de fa
cilități, pentru investi
țiile de capital străin. 
Sînt vizate circa 50 de 
sectoare industriale, în 
17 dintre ele fiind admis 
chiar un control de 100 
la sută din partea in
vestitorilor, iar în 33 
controlul este limitat la 
50 la sută prin crearea

de societăți mixte. Cu 
toate acestea, ponderea 
capitalului străin 
conomia japoneză 
crescut sensibil, 
urmare, firmele 
dentale dau în
nuare o luptă pentru a 
cumpăra la bursa din 

■ Tokio acțiuni ale so
cietăților japoneze. Mul-

rile protecționiste adop
tate prin aceea că in
dustria constructoare 
de automobile se află 
într-un moment de re
organizare, iar pătrun
derea capitalului ameri
can ar avea consecințe 
nefavorabile.

In acest timp, pene
trația automobilelor ja

le în Japonia ale oa
menilor de afaceri de 
la „General Motors', 
„Ford' și „Chrysler*. 
A. N. Cole, vicepre
ședintele lui „Chrysler*, 
a propus firmei „Toyo 
Kogyo* să colaboreze 
în ansamblarea auto
mobilelor americane în 
Japonia. Propuneri si

japonez in competiția 
cu produsele 
trusturilor americane ?

CORESPONDENȚA DIN TOKIO DE LA FLORE A ȚUIU

au șl deschis filiale 
Tokio, reprezentan- 
lor avînd misiunea 
a explora piața ja-

te 
la 
tii 
de 
poneză.

In ce privește piața 
automobilelor, perspec
tivele rămîn destul de 
incerte. Este cunoscut 
că inițial Japonia a in
stituit măsuri severe îm
potriva infiltrării mari
lor concerne americane 
în industria automobi
listică niponă. Autori
tățile motivează măsu

poneze în Occident con
tinuă cu intensitate. Ja
ponia a pus accent în 
ultimii ani pe mașini de 
capacitate redusă. Da
torită prețurilor relativ 
mici și formatului lor 
care învinge 
dificultățile 
aglomerației.

mai ușor 
parcării și 
aceste ma

șini pătrund pe aproa
pe toate piețele. în a- 
ceste împrejurări, fir
mele americane iau 
măsuri de asigurare. Au 
fost intensificate vizite-

miliare, vizînd crearea 
unor societăți mixte, au 
venit și din partea altor 
firme americane. Toate 
urmăresc în esență să 
forțeze ușa spre piața 
japoneză a automobile
lor. în 
inițiat 
tative
Tokio
Ele s-au încheiat recent 
cu un memorandum al 
guvernelor celor două 
țări considerat în cercu-

același scop s-au 
în luna mai tra- 

oficiale între 
și Washington.

rile industriale japoneze 
ca o slăbire temporară 
a luptei. S-a anunțat că, 
deocamdată, Japonia 
nu va liberaliza în în
tregime importul de mo
toare auto și alte piese 
înainte de 1972.

Părerea generală la 
Tokio este că, pînă la 
urmă, Japonia va trebui 
să accepte o oarecare 
liberalizare a investi
țiilor de capital străin 
și în acest domeniu. De 
aceea se fac eforturi 
ca în cadrul reorgani
zării industriei japo
neze de automobile 
să se 
cit este 
pacitatea 
puternicei 
impuse de 
mexicani.
imediată este intensifi
carea competiției 
industria japoneză 
automobile, care 
duce inevitabil în 
rînd Ia noi fuzionări. In 
prezent există trei mari 
grupuri — „Toyota', 
„Nissan' și „Isuzu-Mit- 
subishi*, format în iunie 
anul trecut. In afară de 
acestea există alte fir
me independente, cum 
ar fi „Toyo Kogyo', 
„Honda', „Fuji' și „Su
zuki’. Este greu de spus 
însă cîte din ele vor 
rezista concurenței. Cu 
atît mai mult cu cît fir
mele de peste Ocean 
nu au abandonat lupta.

Recentele convorbiri a- 
mericano-japoneze n-au 
făcut, deci, nimic altce
va decît să obțină pen
tru firmele nipone un 
răgaz înaintea altor 
confruntări cu cele a- 
mericane.

industriel 
de

întărească, pe 
posibil, ca
de a rezista 

concurențe 
giganții a- 
Consecința

din 
de 
va 
ou

redacția și administrația : București Piața „

HELSINKI 9 (Agerpres). — A- 
genția TASS anunță că în zilele de 
7—9 octombrie, A. N. Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., a făcut o vizită ne
oficială în Finlanda, la invitația 
președintelui Urho Kekkonen.

Cei doi oameni de stat au avut o 
serie de convorbiri în legătură cu 
probleme internaționale actuale și 
problemele dezvoltării relațiilor 
sovieto-finlandeze. Ei au reafirmat 
hotărîrea guvernelor U.R.S.S. și 
Finlandei de a promova o politică 
de menținere a păcii, de întărire 
a securității europene și mondiale, 
de dezvoltare a colaborării pașni
ce între toate popoarele.

Părțile și-au exprimat convinge
rea că linia spre dezvoltarea multi
laterală a prieteniei și colaborării 
sovieto-finlandeze va fi promovată 
neabătut.

La Bslgrad au luat sfîr?il tra_ 
tativeie economice iugoslavo—vest-ger- 
raane. S-a căzut de acord asupra spo
ririi schimburilor dintre cele două 
țări. In noua listă de mărfuri, în baza 
căreia se va face schimbul în anul 
viitor, este prevăzută o sporire a ex
porturilor iugoslave de produse agri
cole. De asemenea, un acord similar 
a fost încheiat în legătură cu ex
portul de produse textile și de îmbră
căminte ale Iugoslaviei.

Comitetul norvegian pentru 
acordarea Premiului Nobel 
pentru pace a hotărît să acor
de profesorului francez Rene 
Cassin, în vîrstă de 81 de ani, 
premiul Nobel pentru pace 
pe anul 1968.

Președintele peruvien 
Fernando Belaunde Terry, înlăturat 
săptămîna trecută printr-o lovitură de 
stat militară, a sosit miercuri după-a- 
miază la New York, venind de la 
Buenos Aires. Inițial, președintele Pe
ruvian urma să se înapoieze în Peru, 
dar, precizează agenția France Presse, 
avionul în care se afla nu a primit 
autorizație de a ateriza la Lima.

It

Un acord de colaborare i 

tehnico-știinfifică în domeniul n 
energeticii și construcțiilor hidroteh- I 
nice, precum și o înțelegere în vede- “ 

de infor- g 
efectuării | 
lune s-au “ 

I

I

rea organizării unui schimb de infor
mații, de simpozioane și a _____
unor cercetări științifice comune s-au 
realizat între Comitetul de Stat pentru 
știință și tehnică de pe lingă Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. și firma 
italiană „Electroconsult". (Agenția 
T.A.S.S.).

gumentele aduse de reprezentanții 
guvernului, care au susținut că po
litica urmată „este nepopulară, dar 
necesară", n-au izbutit să-i convingă 
pe delegați. Obținînd o co vîrșito;-. _■ 
majoritate de voturi, moțiunea fi
nală, de sprijinire condiționată a 
guvernului, a fost interpretară ca o 
dezavuare a politicii economice a gu
vernului.

In domeniul politicii internațio
nale, în cadrul conferinței laburiste 
s-a făcut auzită cererea ca guvernul 
laburist să înceteze de a mai acorda 
sprijin politicii S.U.A. în Vietnam, 
precum și de a se adopta măsuri de 
reducere a forțelor britanice stațio
nate în Germania occidentală și 
alte măsuri de favorizare a destin
derii. Unele moțiuni în acest sens 
n-au întrunit însă majoritatea, între , 
altele, din cauza modului ambiguu 
în care au fost formulate.

In problema rhodesiană, a fost a- 
doptată (cu 3 124 000 de voturi contra 
2 661 000) o moțiune în care se spune 
că atîta vreme cît populației afri
cane i se refuză dreptul de a parti
cipa la guvernarea Rhodesiei și se 
mențin legile rasiste, situația din a- 
cest teritoriu va rămîne critică și 
periculoasă. Moțiunea consideră ne
cesar ca Marea Britanie să foloseas
că toate mijloacele ce-i stau la în- 
demînă pentru eliminarea regimului 
rasist al lui Ian Smith. Și această 
rezoluție este considerată ca o criti
că Ia adresa poziției guvernului în 
problema respectivă.

O trăsătură interesantă a conferin
ței constă și în aceea că trei noi 
membri aparținînd aripii de stîpfiși 
a partidului au fost aleși în Co.ci
tețul executiv.

De ce s-a întîmplat aceasta ? După 
părerea mea, în primul rînd din cau
za presiunii exercitate de către sin
dicate, în special a atitudinii unor 
oameni noi ajunși în conducerea a- 
cestora. Unele ziare de largă circu
lație iau adeseori în derîdere Parti
dul laburist din cauza influenței pe 
care sindicatele o au în interiorul 
său. Dar este incontestabil că, spre 
deosebire de alte partide socialiste 
din Europa occidentală, în Partidul 
laburist englez majoritatea membri
lor, a fondurilor și a ideilor vin de 
la sindicate. Or, sindicatele sînt ne
voite să țină seama în mai mare 
măsură de doleanțele membrilor lor. 
Mari sindicate din Marea Britanie 
sînt conduse de lideri care în repe
tate rînduri s-au situat pe o poziție 
înaintată nu numai în legătură cu 
revendicările economice, dar și în 
problemele luptei pentru pace.

Aceste fapte au contribuit la opri
rea cursului care indica scăderer^ 
continuă a popularității laburiștilt > ■ 
șl deci la o oarecare restabilire a în • 
crederii. în continuare totul depinde, 
firește, în mare măsură de poziția 
guvernului : va asculta el de vocile 
de sirenă "care îi recomandă să res
pingă hotărîrile conferinței sau va 
lua aceste hotărîri drept recoman
dări de care trebuie ținut seama ? 
Personal socot că dacă dorințele de- 
legaților vor fi luate în considerare 
există șanse de a cîștiga viitoarele 
alegeri generale.

In ce privește lucrările conferin
ței anuale a Partidului conservator 
britanic, dezbaterile se vor axa pe 
un document de 5 000 de cuvinte. A- 
cesta este un fel de manifest preelec
toral, care cuprinde, între altele, un 
număr de măsuri cu caracter econo
mic pe care conservatorii ar urma să 
le aplice în eventualitatea revenirii 
lor la putere. Programul conservato
rilor vizează „deznaționalizări" în a- 
numlte sectoare ale economiei brita
nice, reducerea unor impozite direc
te, precum și a cheltuielilor publice, 
mai ales în domeniul social.

Lucrările conferinței se desfășoară 
în condițiile unor serioase frămîntări 
în rîndurile conducerii partidului. 
Liderul partidului, Edward Heath, 
este în concurentă cu un om de ex
tremă dreaptă, Enoch Powell. A- 
cesta a fost înlăturat în primăvara 
aceasta în urma unui discurs cu ca
racter rasist, în care a subliniat ne
cesitatea „menținerii Angliei albe", 
în sensul limitării imigrărilor oame
nilor de culoare din țările membre 
ale Commonwealthului.

Conferințele celor două partide nu 
au lăsat să se întrevadă deosebiri 
prea mari între punctele de pro
gram ale celor două partide ; în orice 
caz r.u atît de marcate pe cît le do
resc laburiștii de stînga. S-ar putea 
ca ele să se accentueze în cursul dez
baterilor parlamentare ce vor avea 
loc în curînd. Trebuie avut în vedere 
că prin aceste conferințe, ambele 
partide au început să-și pregătească 
tactica electorală. în vederea alege
rilor generale ce urmează să aibă loc 
în toamna anului 1970 sau în primă
vara lui 1971.

JJ

PHENIAN 9 (Agerpres). — După 
cum anunță Agenția Centrală Te
legrafică Coreeană, întregul echi
paj al navei americane „Pueblo", 
care, la 23 ianuarie, a fost captu
rată în apele teritoriale ale R. P. D. 
Coreene în timp ce desfășura ac
țiuni de spionaj, a adresat o pe
tiție guvernului R. P. D. Coreene 
în care recunoaște încă o dată ac
tivitățile de spionaj desfășurate 
împotriva poporului coreean, pre
cum și încălcarea integrității teri
toriale și a suveranității acestei 
țări. Arătînd că guvernul american 
nu a dat nici un răspuns afirma
tiv și nu a luat nici o măsură pen
tru a recunoaște că această navă 
a fost trimisă în apele teritoriale 
ale R. P. D. Coreene pentru a în
treprinde acțiuni de spionaj, 
membrii echipajului cer guvernu
lui R. P. D. Coreene să-i trateze cu 
indulgență și să le permită să re
vină la familiile lor.

După executarea lui Pierre Mdde

DIPLOMATICE CU CONGO (KINSHASA)
KINSHASA 9 (Agerpres). — 

La mai puțin de 24 de ore de 
la pronunțarea sentinței tribu
nalului militar special, Pierre 
Mulele a fost executat în zorii 
zilei de miercuri — se anunță 
oficial din capitala congoleză.

Refuzul cererii de grațiere a 
fost determinat, după cum a a- 
firmat generalul Mobutu, de fap
tul că Pierre Mulele „aflat o 
dată în rebeliune armată contra 
țării sale se pregătea să relanse
ze o a doua, un comandou al 
partizanilor săi ocupînd deja un 
cap de pod în capitala congo-

leză a doua zi după revenirea 
lui la Kinshasa".

★

în cursul unui discurs radio
televizat, președintele Consiliu
lui Național al Revoluției din 
Congo (Brazzaville), căpitanul 
Marien Ngouabi, a anunțat 
miercuri ruperea relațiilor 
diplomatice între (ara sa și 
Congo (Kinshasa) ca urmare a 
executării lui Pierre Mulele, 
fost ministru în guvernul con
dus de Patrice Lumumba.
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