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ibleme ale realizării pianului
ndustria celulozei si a hârtiei
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cum se știe, în acest an în
de celuloză și hîrtie a trecut 
,-dinea Ministerului Industriei 
ui. A adus cu sine atît ex- 
i prețioasă în domeniul valo- 

superioare a lemnului, 
mării lui în produse diver- 
apreciate de beneficiari, cît 

iiția" de a avea unele res- 
îndeplinirea planului, de a 

i pierderi — planificate sau 
unele sortimente de celuloză 

. Cum s-a acționat în între- 
le respective în vederea re-
i rămînerilor în urmă și 
zării producției, în ce mă
ririle de resort din ministe- 
îtit au început să sprijine e-

colectivelor de muncitori,
ii și ingineri îndreptate spre 
a planului la toți indicato- 
clusiv la cei de ordin finan-

fața locului, în unitățile 
i de celuloză și hîrtie au 
niși specialiști; cît de utili 
edit a fi ei și cum au îndru- 
vitatea productivă, cum au 
t problemele puse de co- 

. de direcție și organizațiile 
ae partid ?

MAI ÎNTÎI, CÎTEVA DATE DE LA 
COMBINATUL DE CELULOZA ȘI 
HÎRTIE DIN DEJ, care avea la sfîr- 
șitul primului trimestru însemnate 
restanțe la producția de celuloză și 
hîrtie, precum și la îndeplinirea pla
nului de beneficii.» Evident, o a- 
tare situație nu putea fi admisă în 
continuare, întrucît în lunile și tri
mestrele următoare restanțele amin
tite se puteau amplifica și lichida
rea1 lor era foarte anevoioasă. Co
misia economică a Comitetului ju
dețean Cluj al P.C.R., împreună cu 
cea a Comitetului municipal de par
tid Dej, cu un grup de specialiști din 
Ministerul Industriei Chimice — pe a-

tunci, forul de resort al combinatului 
din Dej — au analizat temeinic sta
rea de lucruri creată, au stabilit răs
punderi și măsuri pentru înlăturarea 
deficiențelor, precum și un grafic de 
recuperare a rămînerii în urmă. Im
portant este că multe din măsurile 
preconizate au fost aplicate ; comite
tul de direcție a fost îndrumat mai 
îndeaproape în scopul soluționării 
problemelor legate de bunul mers al 
activității combinatului.

— Putem aprecia acum, ne relata 
tov, Eugen Cîmpeanu, secretarul co
mitetului de partid din combinat, că 
prezența specialiștilor în întreprin
derea noastră a fost utilă și a con
tribuit la redresarea situației înde
plinirii planului.

Intr-adevăr, după 10 luni din acest 
an, restanțele fizice, atît la celulo
ză cît și la hîrtie, au fost recuperate 
și au fost realizate în plus cantități 
importante din aceste sortimente. 
Sarcinile la export au fost, de ase
menea, depășite. La producția globală 
s-a consemnat un spor de peste 6,2 
milioane lei. Productivitatea muncii 
a fost realizată și depășită — succes 
deosebit de însemnat în contextul 
activității combinatului. La capitolul 
financiar al planului, în aceeași pe
rioadă, se prelimină un beneficiu 
de circa 350 000 lei. După cum ne 
spunea și tov. Gheorghe Rada, secre
tar al Comitetului municipal de par
tid Dej, specialiștii sosiți în combi
nat au reușit să găsească rezerve, să 
indice căi eficiente pentru recupera
rea restanțelor, dar se puteau găsi 
soluții mai multe și mai operative,

O evoluție de dorit în coo
meșteșugărească
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în programul de ridicare a nivelului 
de trai al populației, elaborat de Con
gresul al X-îea al partidului, un loc im
portant îl ocupă asigurarea, pe o scară 
cît mai largă, a unei mari diversități de 
servicii. „Serviciile — se arată în Direc
tive — vor trebui să devină usi sector 
tot mai important al vieții economice, 
să contribuie în mai mare măsură la sa
tisfacerea cerințelor populației, ia ridi
carea standardului de viață.' în cincina
lul următor, volumul serviciilor va spori 
cu 40—^5 la sută. Cooperația meșteșu
gărească și industria locală de stat vor 
pune un accent deosebit pe dezvoltarea 
atelierelor pentru executarea de lucrări 
pe bază de consandă și a unităților de 
întreținere și Feparare a bunurilor de fo
losință îndelungată...".

în ancheta pe care o publicăm în pagina 
a Il-a am căutat să investigăm posibilitățile 
care există în sectorul, cooperației meșteșugă
rești pentru creșterea volumului, a gamei și 
a calității serviciilor oferite populației.

a Comitetul Centr
» . / •

în zilele de 21—22 noiembrie, la 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român a avut loc o con
sfătuire de lucru cu directorii cen
tralelor industriale, combinatelor, 
trusturilor și grupurilor de între
prinderi, secretarii cu probleme eco
nomice ai comitetelor județene de 
partid.

La consfătuire au participat to
varășii Nicolae Ceaușescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, Emil 
Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Manea Mănescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Iosif 
Banc. Au luat parte, de asemenea, 
vicepreședinți ai Consiliului de 
Miniștri, miniștri, șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., cadre din economie.

în cadrul consfătuirii au fost 
dezbătute problemele legate de or
ganizarea și funcționarea centrale
lor industriale, combinatelor, trus
turilor și grupurilor de întreprin
deri.

Participanții la consfătuire au 
făcut un rodnic schimb de expe-

comun
— Am dus și ducem încă lipsa in

ginerilor hidroamelioratori — ne 
spunea tovarășul Sandu Miron, in- 
giner-șef al Trustului de construcții 
și îmbunătățiri funciare din Galați. 
De fapt, acești ingineri se pregătesc 
în facultate pentru a lucra în mare 
parte tocmai pe șantiere ca ale noas
tre. De multe ori însă am fost ne- 
voiți să recurgem la tot felul de 
improvizații : la trimiterea unor sa- 
lariați în școli de maiștri, la instru
irea altora care nu aveau tangență 
cu meseria noastră. Avem și acum 
maiștri și topografi cărora nu le pu
tem încredința lucrările de cons- 
trucții-montaj pe care ar trebui să 
le conducă ingineri de specialitate. 
Sîntem însă siliți să ne rezolvăm 
treburile cu ei, „tîriș-grăpiș". Ce 
putem face ? Trebuie să irigăm Bă
răganul, să îndiguim și să asanăm 
bălțile.

— Bine, dar nu există asemenea 
specialiști ?

— Ba da, și încă în număr sufi
cient, mai ales că în orașul Galați 
a funcționat pînă nu demult și o 
facultate cu acest profil. Nu-i avem 
însă pe șantierele noastre. Pentru 
că, după cum se știe prea bine, 
bidroameliorațiile nu se fac nici pe 
bulevarde, nici în birouri... Hidro- 
amelioratorul trece peste cîmp, 
prin bălți și în urma lui lasă con
ducte și canale de irigații, trasează 
geometrii noi. Unora, cum dau de

riență în legătură cu activitatea de 
început a noilor organisme econo
mice, au propus o serie de măsuri 
privind perfecționarea organizării 
și funcționării lor.

în încheierea consfătuirii a 
luat cuvîntul tovarășul NlSOlaS 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român. Sub
liniind că înființarea noilor orga
nisme economice se înscrie în an
samblul măsurilor stabilite de Con
ferința Națională și Congresul al 
X-lea al P.C.R. pentru perfecțio
narea conducerii, organizării și 
planificării economici naționale, 
secretarul general al partidului s-a 
ocupat pe larg de rolul și sarcinile 
noilor organisme în activitatea 
economică, de atribuțiile ce Ie re
vin în planificarea producției, în 
aprovizionarea tehnico-materială și 
desfacerea producției întreprinde
rilor, în organizarea mai bună a 
profilării și specializării, a coope
rării cu alt6 unități econo
mice, întărirea sectoarelor de con

cepție tehnică ale centralelor in
dustriale, precum și în îmbunătăți
rea activității de comerț exterior. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
referit la activitatea ce trebuie 
desfășurată în continuare pentru 
definitivarea organizării noilor 
unități economice, asigurarea lor 
cu cadre economice și tehnice, pre
cum și Ia necesitatea elaborării de 
către organele centrale de stat a 
măsurilor care să permită îndepli
nirea atribuțiilor și competențelor 
lărgite ce s-au acordat acestor noi 
organisme economice prin statu
tul lor de funcționare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat sarcinile organizațiilor 
economice, ministerelor, comitete
lor județene și organizațiilor de 
partid în îndeplinirea planului de 
stat pe anul în curs și necesitatea 
de a se lua toate măsurile pregă
titoare pentru realizarea în bune 
condiții, încă din primele zile ale 
anului viitor, a planului pe 1970 — 
ultimul an al actualului cincinal.

înainte de a intra în 
Uzina de aluminiu de 
la Slatina, lăsați-vă 
ceasul la poartă. Asta, 
dacă voiți ca delicatul 
mecanism de măsurat 
timpul să-și păstreze 
neatinsă obiectivita
tea, dacă doriți să vă 
feriți orologiul de a- 
saltul fluidelor magne
tice care însoțesc și 
implică nașterea alu
miniului. Deci, me
mento : lăsați-vă cea
sul la poartă ! întîm- 
plările care urmează 
vor demonstra ce ur
mări poate să aibă o- 
miterea acestui neîn
semnat amănunt, cind 
pășești în cîmpul mag
netic al celor patru 
hale de la Slatina un
de, în 704 cuve, fierbe 
aluminiul românesc.

La 1 ianuarie 1969 e- 
rau numai cinci sute 
treizeci de cuve. Res
tul de una sută șapte
zeci și patru își pre
zentau cîmpul magne
tic sub forma unui 
cimp... ca toate cîmpu- 
rile. Așa cum, să zi
cem, sînt cele din ju
rul Slatinei în vremea 
sărbătorilor Anului 
Nou : înghețate tun și 
împodobite cu o fru
moasă crustă de ză
padă. în bucuria asta 
de cîmpie trebuia fă
cut' loc cîmpului mag
netic al celei de 
treia etape a 
nei“ : încă o ’ 
electroliză, un 
pastă anodică și alte 
cîteva — cum 
constructorii 
biecte" din șirul 
lora adăugate uzinei, 
de la inaugurarea ei 
încoace, neîncetat, ceea 
ce nu i-a dat nici o 
clipă răgazul

veni cit de cit veche. 
Realizarea noii investi
ții reprezenta, pentru 
1969, un spor do pro
ducție — numai la a- 
luminiu — de 27 000 de 
tone anual.

...Și iată faptele. Mai 
întîi constructorii au 
cam uitat sau n-au 
voit să bage de seamă 
regula amintită la în
ceputul acestor rîn- 
duri și s-au pomenit 
deodată că li s-au o- 
prit ceasurile. Instru-
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mentele cu care ei 
măsurau vremea s-au 
„încăpățînat", incit a 
existat la un moment 
dat temerea că nu*vor  
putea fi clintite din 
loc. în vreme ce tim
pul zbura... Fapt este 
că sosise luna martie 
și încă se mai săpa la 
fundații, într-o stare 
de spirit care numai 
optimistă nu era. Ter
menele dării în folo
sință — hala : trimes
trul III —1969 ; tur
nul : trimestrul IV — 
1969 — se apropiau 
implacabil, ceea ce de
notă că undeva erau și 
orologii care funcțio
nau perfect.

Dar tot săpînd 
menii la fundații, 
uitindu-se in jos,
început să se uite și 
în sus. Și sus, prin a- 
burii 
turnul de pastă din e- 
tapele anterioare și-și

aminteau că zidirea a- 
cestui element esențial 
al uzinei durase nici 
mai mult, nici mai pu
țin, decit doi ani, pe 
cînd ei trebuiau să 
termine unul identic 
în circa nouă luni. Au 
prins aripi. Cind au 
intervenit obstacolele. 
Săpînd îndirjiți, dă
deau peste cite o con
ductă rămasă de la ce
lelalte faze 
strucției și 
identificată la vreme, 
dezgropată acum, în
cepea să înghețe, să 
crape, să le prileju- 
iască tot felul de plă
ceri. Și iar începeau 
să sape, și iar se ivea 
o conductă, de astă 
dată una „condamna
tă", cum se spune pe 
șantier, „moartă", „fos
tă" și uitată în pă- 
mînt, acoperită cu pă- 
mînt și care trebuia 
scoasă...

— Cum-necum, a 
trebuit să refacem u- 
nele lucrări din eta
pele anterioare — spu
ne inginerul Gheorghe 
Florescu, șeful grupu
lui tehnic 
Iată 
cum 
care 
gem 
zii.
trandafirilor", 
construim o „etapă"... 
Facem racordurile sub
terane. Peste racorduri 
se așterne pămînt. Pe 
pămînt se seamănă 
trandafiri. Trandafirii 
cresc și înfloresc. Bun. 
Sînt dați în grija.paz
nicilor (tăblițe de in
terdicție, apel la con
știința obștească etc.).

al uzinei, 
un episod oarc- 
hazliu, dar din 
a trebuit să tra- 
cuvenitele conclu- 
I-am zis „spinii 

Așadar,

Comentarii, declarații, poziții 

in problema convocării 

unei conferințe general-europene

plomei
puțin greu, nu le mai place meseria 
pe care ei înșiși au ales-o, o aban
donează fără pic de scrupul. Faptele 
par cu atit mai dăunătoare cu cît 
sînt comise de oameni tineri, care 
iau astfel un start profesional greșit, 
preferind posturi de funcționari, 
locuri de muncă „fără bătaie de cap", 
cînd ar putea să se afirme pe frontul 
producției.

Prin urmare, adresa inginerilor

Nicolae Mocanu, inginer stagiar, și-a 
lăsat lucrarea pe care o conducea și 
a plecat la întreprinderea de co>n- 
strucții-montaj Brăila I Iordache 
Dănăilă, plecat la întreprinderea de 
construcții orășenești Galați. La fel 
au procedat și inginerii Mihail Io- 
nescu și Octav Grecov.

Am pornit pe urmele unora dintre 
cei plecați și cărora prea repede — 
adesea chiar prin încălcarea unor

s-au 
nor-

ingi-

în-

hidroamelioratori e precisă, dar dacă 
poșta i-ar căuta acolo, s-ar vedea ne
voită să înapoieze scrisorile cu fai
moasa mențiune : „adresantul necu
noscut" ; Era firesc să ne întrebăm : 
dacă acești specialiști există, și încă 
în număr suficient, atunci unde sînt 
ei și ce fac acum ?

— Să vă cităm -- reia interlocuto
rul nostru — doar cîteva nume de in
gineri care ne-au fost repartizați și 
care, pe parcurs, și-au părăsit specia
litatea pe tot felul de motive, nici u- 
nul întemeiat.

îi notăm pe cîțiva : Lazăr Oprișan, 
inginer stagiar, plecat prin demisie 
la Combinatul siderurgic Galați ;

I

precise dispoziții legale — li s-au 
deschis porțile la care au bătut.

Iată-ne, bunăoară, la Combinatul 
siderurgic Galați. Ne-am adresat to
varășului Aurelian Neguț, șeful ser
viciului personal.

— Aveți aprobarea fostului Consi
liu Superior al Agriculturii privind 
angajarea inginerului hidroameliora- 
tor Lazăr Oprișan ?

— N-o avem, dar cînd a fost an
gajat eu eram în spital.

— Cine a făcut atunci angajarea?
— Tovarășul Răzmeriță, care mi-a 

ținut locul.
— Știați că nu și-a terminat nici

măcar stagiul la întreprinderea 
unde fusese repartizat ?

— Nici n-a trecut pe la noi — ne 
declară Nicolae Răzmeriță. La noi 
a venit angajat direct de conducerea 
combinatului. La intervenția secției 
hidrotehnice.

— Bine, dar cînd ați perfectat 
angajarea, nu ați observat că 
încălcat dispozițiile unor acte 
mative ?

— Și noi avem nevoie de 
neri...

Dacă avem nevoie de cadre
seamnă oare să angajăm tot ce ne 
cade în mină, încâlcind flagrant le
gile ? Da, avem nevoie de ingineri, 
dar de ingineri care să se încadreze 
în mod nemijlocit în profilul între
prinderii. Avem nevoie de ingineri, 
dar nu „răpindu-i“ din alte sectoare 
unde au fost repartizați și.care au 
nevoie de ei potrivit specializării lor. 
Acești specialiști au fost pregătiți 
pentru a asigura rodnicia statornică a 
Bărăganului. Pentru îndiguirea Insu
lei Mari a Brăilei și pentru amenaja
rea ei interioară. Cu alte cuvinte, 
munca lor, cunoștințele lor erau desti
nate să se repercuteze favorabil asu
pra producțiilor de grîu și porumb, 
nu de otel și fontă.

N. Grigore MĂRAȘANU

(Continuare în pag. a V-a)

Este un adevăr incontestabil că orice încercare de a 
defini momentul politic european actual nu poate avea 
ca punct de plecare, decit preocuparea crescîndă, deopo
trivă a maselor largi și a factorilor de răspundere, pen
tru statornicirea securității pe continent. Prezentul și 
viitorul Europei sînt indisolubil legate de transpunerea 
în viață a ideii securității.

Apreciind această problemă ca „un deziderat arzător 
al tuturor popoarelor de pe continentul nostru", în inter- 
viuJ- acordat revistei iugoslave „Komunist", tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a declarat : „Acordăm o atenție 
deosebită propunerii privind adoptarea unei declarații 
sau a unui document cu privire Ia renunțarea la folo
sirea forței, precum și la dezvoltarea colaborării eco
nomice, comerciale și tehnico-științifice între statele 
europene. Considerăm că acestea sînt chestiunile cele 
mai actuale a căror rezolvare ar face posibilă crearea 
unei baze dc colaborare trainică între țările europene, 
ar deschide calea rezolvării în perspectivă șl a altor 
probleme din Europa".

Este meritul statelor socialiste din Europa de a fi pro
movat cu consecvență ideea organizării unei conferințe 
general-europene, ca un pas de seamă pe drumul destin
derii și securității în Europa. Se poate afirma că pro
punerile concrete ale recentei consfătuiri de la Praga 
corespund stării de spirit a opiniei publice a continen
tului, pătrunsă de conștiința că în prezent s-au matu
rizat condițiile pentru întrunirea unei asemenea confe
rințe, că pregătirea ei se pune astăzi ca o chestiune 
practică la ordinea zilei ; cea mai bună dovadă în acest 
sens o constituie larga rezonanță pe care au dobîndit-o 
aceste propuneri. Zilnic, telegramele de presă aduc noi 
ecouri, în cea mai mare parte pozitive, față de noua de
clarație a statelor socialiste membre ale Tratatului de la 
Varșovia. Exponenți de frunte ai politicii externe a dife
rite țări, reprezentanți ai vieții publice și obștești, oa
meni de cele mai diferite convingeri politice, filozofice 
și, religioase, ziare și publicații, care prin tendințele ce 
le exprimă alcătuiesc un evantai din cele mai largi, con
tinuă să aprofundeze și să comenteze cu deosebit interes 
sugestiile și ideile documentului amintit, considerîndu-le 
că oferă o bază realistă de discuții. Semnificative din 
acest punct de vedere sînt, de pildă, declarațiile minis-

Romulus CAPLESCU

(Continuare în pag. a V-a)

■1

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, a adresat următoarea 
telegramă Maiestății Sale Regelui Gustaf al VI-lea 
Adolf al Suediei :

Cu ocazia aniversării zilei de naștere a Maiestății 
Voastre, vă adresez călduroase felicitări și cele mai 
bune urări de sănătate personală, de pace și prosperi
tate poporului suedez.

în răspunsul primit de președintele Consiliului de 
Stat, din partea regelui Suediei, se spune :

Doresc să exprim Excelenței Voastre sincere mul
țumiri pentru amabilul mesaj trimis cu ocazia zilei 
mele de naștere.
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Alo, alo 1 2 27 21 7 în
treprinderea comu
nală 7

De la celălalt capăt al fi
rului primim asigurarea că 
am nimerit tocmai la țintă. 
Continuăm : „în strada 
Teatrului nr. 9 s-a spart o 
țeavă de apă. După aprecie
rile noastre, debitul e de 
2 mc pe minut. Grăbiți-vă, 
apa inundă imobilul !“.

Tehniciană secției „apă", 
care s-a recomandat Moise 
— zice : „Dacă e mecanicul 
aici, vine acum, dacă nu e, 
vine cînd vine" (!).

Pentru a-i lămuri pe ci
titori, vom arăta că este 
vorba de un test pe tema : 
cum răspund unitățile de 
deservire Ia solicitările pu
blicului? Iată de ce, pen
tru 24 de ore, subredacția 
din Ploiești a ziarului nos
tru a fost transformată, 
ad-hoc într-o „casă par
ticulară". Cu bună știință, 
am dat unităților de deser
vire, pe care urma să le 
solicităm, toate șansele po
sibile pentru a trece cu bine 
„examenul" la care urmau 
să fie supuse. Și anume : 

„cartie- 
perime- 

al mu- 
Teatrului 
apelurile

. să lie supuse, f; 
ne-am instalat 
rul general" în 
trul ultracentral 
nicipiului (str. 
nr. 9) iar toate 
telefonice le-am efectuat 
ziua, la orele cînd unitățile 
lucrează cu întreg persona
lul de care dispun. La 

” testul organizat de sub- 
semnații i-am invitat _ și 
pe tovarășii ing. Nicu 
Tănase, directorul Di
recției județene de gospo
dărie comunală, și Nițu 
Traian, vicepreședinte al 
Uniunii județene Prahova a 
cooperativelor 
rești. Al doilea

■ ci’e
2 47 44.
„Casa
Mercur",

— Ge doriți 7 
bă cineva de la 
păt al firului.

— Să facem o comandă...
— Cînd doriți să fie ono

rată comanda 7
— Acum.
— Atunci reveniți peste 

10 minute. Trebuie să văd 
dacă-1 găsesc la sediul 
O.C.b. pe „nea șoferul"...(1?)

Legătura se întrerupe cu 
un țăcănit sec. Peste 10 mi
nute încercăm reluarea 
convorbirii, întrebăm : „Ce 
s-a întîmplat 7 Aveți șofer, 
aveți mașină, ne serviți 7“ 
Ni se răspunde : „Ce șofer, 
ce mașină 7 Aici e „Casa 
de comenzi Mercur" I

Solicităm apoi serviciile 
secției 
flă .

! ze", informăm noi 
■peceratul" acestei 
„Foarte bine — ni se răs
punde — stingeți focul și 
deschideți imediat ferestre
le. O să vă trimitem 
mecanic pe la ora 15“ 
ora 11).

...între timp, țeava 
apă din presupusa ,. 
particulară" în care ne a- 
flam, dacă ar fi curs cu a- 
devărat (cu 2 mc pe minut), 
in imobil s-ar fi revărsat, 
Sn cele trei ore cîte trecu
seră de 
telefonic, 
Suficient 
jungă în 
tele parterului pînă la ta
blourile de pe pereți 1

Formăm un alt număr : 
2 11 57. La acest telefon răs
punde „centrala" cooperati
vei profilată anume pe 
■prestarea de servicii pentru 
populație — „Deservirea".

— Avem un buton blocat 
la aragaz, începem noi...

— Nu reparăm aragazuri 
— sună răspunsul. Adresa- 
ți-vă la „întreținerea".

La „întreținerea" : A- 
vem un buton blocat..."

— La „Deservirea".,.
Ne uităm contrariați la 

tovarășul vicepreședinte, iar 
d-sa notează de zor ceva 
în carnețelul personal...

Chemăm din nou „Deser
virea". De data aceasta, so
licităm reparația unui apa
rat de radio. La telefonul 
nr. 1 45 82 ni se răspunde 
printr-o întrebare uluitoa
re : „Aparatul dumneavoas
tră de radio are... picup 7“

— Și dacă n-are 7
— Atunci 

servi. Dacă 
da,

încercăm,
„ieșire". Insistăm : 
picup, dar în schimb are... 
4 difuzoare. în acest caz se

A1
telefon 

Firma 
de

meșteșugă- 
număr 

solicitat : 
instituției 

comenzi

ne întrea- 
celălalt ca-

„gaze". 
o conductă

„Răsu
rie ga- 

„dis- 
secții.

un
(era

la apelul nostru 
180 mc de apă. 
ca lichidul să a- 
toate apartamen-

nu vă putem 
ar avea picup,

în glumă, o
„N-are

poate 7".
— încercați la „Deservi

rea Vest". (Vorbea serios 
omul 1)

Luăm și noi informația 
în serios și formăm 1 28 23. 
Solicităm o reparație ba
nală, la un aparat, de radio 
oarecare. Dar aici aceeași 
minune : centrul nu repară 
orice aparate de radio...

Ne înarmăm . cu calm și 
răsfoim încă o dată lis
ta firmelor oare se o- 
cupă cu prestațiile la 
domiciliu. Ne oprim la ini
țialele I.O.C.R. (întreprin
derea orășenească de con
strucții și reparații), tele
fon 1 48 70. Din gama de 
servicii pe care, teoretic, 
întreprinderea pretinde că' 
le satisface, alegem pe cel 
mai banal cu putință : soli
cităm, pur și simplu, zugră
virea unei cămăruțe. De 
data aceasta, considerăm 
că modesta doleanță va fi 
satisfăcută fără nici o di
ficultate. Cînd colo, sîntem 
împinși, din capul locului, 
în hățișul unor 
birocratice : ca să
vești o cămăruță la Plo
iești — și nu numai aici — 
nu merge cu una, cu două. 
Trebuie, mai întîi, să faci 
un drum pînă la I.O.C.R., 
să închei un contract, să ți 
se facă un deviz, iar lu
crarea propriu-zisă — ce e 
drept, e drept — am primit 
toate asigurările că nu 
poate dura „mai mult de 
10, hai să zicem 15 zile". 
Acum am înțeles mai clar 
de ce puzderia aceea de 
zugravi „particulari" (unii 
sînt, în fond, chiar sala- 1 
riați ai întreprinderilor de I

canoane 
zugră-

I

construcții) care, în toate 
orașele, pot fi găsiți în pie
țe și în alte locuri aglome
rate, „se descurcă" bine : 
ei nu te cheamă cu 15 zile 
înainte să închei contrac
te, nu te poartă săptămîni 
la rînd 
crează

...Am 
nuare, 
unități

pe drumuri. Ei lu- 
simplu și operativ, 
solicitat, în conti- 

ajutorul altor zece 
unități prestatatoare de 
ser vicii. Constatări gene
rale, valabile, după cum o 
să vedem, și pentru alte 
orașe. Dar, deocamdată, să 
rămînem tot în domeniul 
exemplificărilor. Pentru că 
n-au venit meșterii la noi, 
am propus celor doi invi
tați la testul întreprins să 
ne ducem noi la meșteri. 
Primul drum — întreprin
derea’ comunală, secția 
„apă". De ce tocmai acolo 7 
Pentru că, între timp, imo
bilul în care ne găseam a 
fost, teoretic, complet inun
dat.

Cinci 
iată-ne 
Facem 
rășa tehniciană Moise. în
cep justificările : „N-a ve
nit încă mecanicul". între
băm : „Dar unde e 7“ „în 
oraș, după treburi". Ce mai 
puteam spune ? Nimic, ab
solut nimic. Dar tot plim- 
bindu-ne prin curtea uni
tății, am dat — peste cine 
credeți 7 — chiar peste me
canic. Ce făcea 7 Număra 
niște pufoaice I Nimeni nu-1 

anunțase toată ziua nimic, 
omul se plictisea de moar
te !

...Sîntem la secția „gaze" 
a I.C.P.

— Să știți că noi am în
registrat solicitarea dv. și 
am trimis mecanicul — ne 
informează funcționarii de 
aici.

— Cînd și unde l-ați tri
mis 7 Pe strada Teatrului, 
la nr. 9 n-a venit nimeni. 
Am fost 'noi acolo.

— Acum o jumătate de 
oră l-am trimis. La... poli- 
cliriică I

Am avut, pentru moment, 
impresia că sîntem eroii 
unei scene dintr-o piesă 
absurdă. Acest tablou —
„specialitatea casei" la
I.C.P. și la alte unități de 
deservire — este completat 
de o foarte proastă organi
zare a muncii. Pe ce bază 
pleacă pe teren mecanicii 
întreprinderii 7 Cum am vă
zut, în urma unui apel tele
fonic. Și ce fac ei pe urmă, 
după ce remediază ce au 
de remediat 7 Nici n-ați 
crede : în loc să telefoneze 
de pe teren centralei, spre 
a primi alte adrese, ei se 
deplasează din nou la cen
trală și preiau solicitările 1 
Nu am făcut un calcul pre
cis al acestei pierderi de 
timp inutile. al acestui 
du-te-vino fără rost, al a- 
cestei irosiri și fărîmițări 
considerabile a forței de 
muncă. Dar sondarea aces
tor rezerve, găsirea unor 
posibilități concrete de ra
ționalizare a activității lu
crătorilor ni se par a pre
zenta nu numai un interes 
statistic, ci mai ales 
practic, 
creșterea accesului 
lației la 
vicii. în aceeași ordine de 
idei, ar fi de discutat și 
despre modalitățile pe care 
le au diferiții meșteri de a 
se deplasa într-un loc sau 
altul. Firește, nu se gîndeș- 
te nimeni la limuzine, ci 
la mijloacele cele mai sim
ple — biciclete, motorete 
etc — care pot fi procurate 
și folosite cu ușurință atît 
în orașele mari, cît mai 
ales în cele mici și în me
diul rural, pentru că, în 
alte condiții, hemoragia de 
timp se produce în mod 
iremediabil.

Aceleași aspecte, cu va- 
riațiunile de rigoare, le-am 
întîlnit și la sediile altor 
unități prestatatoare de ser
vicii (La „Mercur" 
întîlnit nici un 
„casa" era închisă), 
care i-am întrebat 
varășul director și 
varășul vicepreședinte :

— Ce impresie aveți des
pre organizarea serviciilor 
pentru populație, pe care 
le coordonați 7

— Vor trebui luate mă
suri cu caracter mai gene
ral — ne-au răspuns, sepa
rat — și, ni s-a părut nouă, 
cu convingere. Nădăjduim 
că au în vedere — pe lin
gă celelalte concluzii rezul
tate din test — și necesita
tea combaterii lipsei de in
teres a aparatului funcțio
năresc, îndeosebi a celui de 
dirijare a forțelor care, de
parte de a fi numai o ches
tiune de politețe, are conse
cințe imediate pe planul 
activității economice a u- 
nităților și afectează direct 
interesele cetățenilor.

...Atît la Ploiești, cît și 
la București și Timișoara, 
am întreprins, cu sprijinul 
corespondenților „Scînteii", 
sondaje operative în rîn
dul localnicilor. întreba
rea adresată : sîntețî satis- 
făcuți de întreprinderile, 
oficiile și de alte unități 
care se ocupă ou deservi
rea populației 7

minute de drum și 
in birourile secției, 
cunoștință cu tova-

unul
direct legat de 

popu- 
diferitele ser-

n-am 
aspect :

Drept 
pe to
pe to-

Au fost exprimate, în 
esență, aceleași opi
nii, care nu re

prezintă — nici pentru 
noi, ca ziariști, nici pentru 
cetățeni, și nici chiar pen
tru forurile' cooperației — 
o noutate. Ele vizau lipsa 
de varietate a serviciilor și 
capacitatea incă redusă, în 
unele locuri, a sectorului 
deservirii de a răspunde vo
lumului crescînd al cereri
lor, lipsa de promptitudi
ne și cunoscutele cazuri de 
solicitudine scăzută din par
tea unor lucrători. De ce 
aducem în discuție aceste 
aspecte 7 Pentru că, oricît 
ar părea de paradoxal, u- 
nele dintre cadrele de con
ducere din unități, uniuni 
etc nu împărtășesc aceste 
păreri și nu sînt convinse 
de proporțiile reale ale u- 
nor deficiențe, în repetate 
rînduri semnalate.

Ce anume concluzii sînt 
aduse pe prim plan de no
ianul aspectelor desprinse 
din testul, nostru 7

A reieșit clar din anche
ta noastră că în sectorul de 
deservire a populației sînt 
încă defecțiuni de organi
zare ; sistemul de lucru 
este în multe cazuri greoi, 
încîlcit, încărcat cu o puz
derie de elemente 
le, care înăbușă,

inuti- 
prac- 

tic, posibilitatea de mani
festare a unor însușiri e- 
sențiale : mobilitatea, ope
rativitatea. La aceasta se 
mai adaugă o inexplicabilă 
lipsă de precizare a răs
punderilor diferitelor uni
tăți. Deseori, solicitantul 
este pus în cele mai difi
cile situații, neștlind de 
fapt cui să se adreseze. 
Pentru că la multe unități 
una scrie pe firmă și altele 
sînt serviciile prestate. Dar 
concluzia cea mai impor-

vicii, UCECOM a pre
văzut, în 1975, o creș
tere de peste 60 la sută față 
de 1970, ritmul mediu anual 
fiind de 7,1 la sută ; în a- 
celași timp, ponderea ser
viciilor în volumul total 
activității economice 
UCECOM urmează 
crească pînă la 40—42 la 
sută (un volum egal repre- 
zentîndu-1 producția de 
mică serie a bunurilor de 
consum, care intră în cir
cuitul aprovizionării prin 
intermediul comerțului). 
Este de la sine înțeles că 
realizarea unor asemenea 
obiective presupune, ca un 
necesar punct de plecare, o 
viziune clară asupra între
gului, îneît să se poată face 
o judicioasă ierarhizare a 
etapelor și eforturilor, deli- 
mitîndu-se, pe perioade, 
capitolele prioritare și mo
dalitățile unei continue per
fecționări a activității.

al 
a 

să

viciilor la domiciliul clicn- 
ților, unde cerințele sînt 
foarte mari. Delimitîndu-și 
zonele teritoriale cu indus
tria locală, cooperația meș
teșugărească urmărește, în 
continuare, crearea unei 
puternice baze materiale 
de spălătorii curățătorii și 
vopsitorii chimice (toate 
dotate și cu secții speciale 
pentru covoare), ca și de 
stații auto-service. Tot la 
capitolul „recuperări" se 
mai înscrie organizarea 
deservirii de urgență și a 
unei sumedenii de așa-zise 
servicii mărunte, timp 
delungat neglijate.

Cu ce mijloace se 
realiza toate acestea 7
rește, prin dezvoltarea unei 
baze materiale corespun
zătoare, prin asigurarea u- 
nui număr suficient de ca

avînd drept termen de fi
nalizare primul trimestru 
al anului viitor. In ce pri
vește conturarea evoluției 
diferitelor categorii de ser
vicii, practica de pînă acum 
a arătat că, în multe ca
zuri, s-au folosit criterii ce 
nu erau întemeiate pe un 
studiu atent al realității. 
Consecința 7 în loc de mă
suri judicioase, fundamen
tate — paleative. De aceea, 
valoarea reală a studiului 
amintit va putea fi măsu
rată abia la încheierea și 
finalizarea lui.

în-

vor
Fi-

Ce elemente concrete 
pot garanta realizarea 
prevederilor stabilite 

— atît a celor mai apropia
te, cît și a celor de pers
pectivă 7 Un argument ho- 
tărîtor îl constituie, fără 
îndoială, direcțiile de orien
tare a investițiilor. De, a-

Oricum, soluționarea pro
blemei este 
organizarea
a întreprinderilor de con
strucții, mai ales în noi
le județe. Intrucît este lim
pede că, în alte condiții, un 
județ ca Alba nu va putea 
executa, de pildă, un volum 
de investiții, numai în coo
perația meșteșugărească de 
57 milioane lei, or,- județele- 
Teleorman și Neamț de cîte 
35 milioane lei, Sălajul 
de 31 milioane lei etc. 
— la cît se ridică propune
rile de investiții pentru cin
cinal ale UCECOM.

Dar banii o dată obți
nuți, sînt ei cheltuiți cu 
discernămînt de organele 
locale’ale cooperației 7 Iată 
ce arată realitatea. Județul 
Prahova, de pildă, are la 
dispoziție în perioada 1969— 
1970, circa 24 milioane lei. 
In ce au fost investiți sau 
urmează să fie investiți

legată de 
neîntîrziată

tantă este că chiar cu ac
tuala dotare și cu actualul 
număr de lucrători, unită
țile chemate să presteze 
servicii pentru populație pot 
să sporească mult, chiar 
foarte mult capacitatea lor 
de a răspunde solicitărilor 
la nivelul dorit.

Este, de altfel, exact ceea 
ce am intenționat să de
monstrăm prin testul nostru 
și ceea ce se poate încă de
monstra prin zeci și zeci 
de situații. înțelegerea a- 
cestui adevăr de către toate 
unitățile, de către toți lucră
torii și funcționarii și în 
primul rînd de către cei 
puși să le organizeze și să 
le conducă are o importanță 
capitală, deoarece paralel 
cu eforturile care se vor 
face pentru sporirea volu
mului investițiilor, a dotă
rilor etc., unul din pașii ho- 
tărîtori trebuie făcut în do
meniul organizării interne 
a rețelei.

Pornind de la aprecie
rea locului pe care-1 
ocupă și trebuie să-1 

ocupe serviciile în viața 
noastră economică și so
cială — subliniat cu tă
rie de documentele Con
gresului partidului — am 
încercat să definim direc
țiile principale spre care a- 
cestea se vor îndrepta și să 
descifrăm cum se contu
rează — nu teoretic, ci 
practic, privită îndeosebi 
prin prisma politicii de in
vestiții și de cadre — con
cepția privitoare la dezvol
tarea prestărilor de servi
cii.

Din convorbirile avute cu 
tovarășul Ilie Alexe, pre
ședintele UCECOM, cu vi
cepreședinți, cu specialiști 
avînd o îndelungată expe
riență, rezultă în general o 
apreciere în cunoștință de 
cauză a deficiențelor rețe
lei de
rești și, totodată, dorința 
de a acționa eficient pen
tru înlăturarea lor, pen
tru înscrierea întregii acti
vități in ritmul celorlalte 
sectoare ale economiei na
ționale. Și, în susținerea 
afirmațiilor, cîteva ar
gumente concrete : la ser-

unități meșteșugă-

Totuși, așa oum rezultă 
din aceste cifre, deși volu
mul total al 
crește în comparație 
rioada anterioară, 
privește raportul 
servicii și producție , 
referim la producția pentru 
comenzi) nu se înregistrea
ză schimbări esențiale. în
trebarea este : vor fi oreș- 
terile prevăzute de natură 
să satisfacă cererile izvorîtc 
din realitate, o realitate 
exprimată clar în Directi
vele Congresului, care arată 
că „cooperația meșteșugă
rească și industrial locală 
de stat vor pune un accent 
deosebit pe dezvoltarea ate-’ 
lierelor pentru executarea 
de lucrări pe bază de co
mandă și a unităților de 
întreținere și reparare a 
bunurilor de folosință în
delungată..." ? Problema a- 
sigurării unui raport judi
cios între aceste două mari 
capitole ale activității coo
perației este foarte .impor
tantă și ar putea face o- 
biectul unei investigații a- 
parte, care să reliefeze nu 
atît intențiile existente, cît 
modul oum se vor materia
liza ele în practică. Insistăm 
asupra acestui aspect pen
tru că în unele locuri exis
tă de pe acum tendința de 
a diminua volumul servi
ciilor în favoarea activității 
de producție.

Cu referire la perioada 
imediat următoare, ca și la 
-anii viitorului cincinal, ni 
s-a vorbit în primul rînd 
despre acele zone care se 
înscriu cu precădere aten
ției, rămînerile în ur
mă față de solicitările 
populației fiind mai ac
centuate, Urmează deci să 
asistăm la dezvoltarea sub
stanțială a serviciilor în do
meniul construcțiilor și 
reparațiilor de imobile, ca și 
în domeniul reparațiilor și 
întreținerii bunurilor de 
folosință îndelungată (un 
accent deosebit punîndu-se, 
aici, pe lărgirea deservirii 
în mediul rural), după 
cum o pondere însemnată 
o va avea organizarea ser-

serviciilor 
cu pe- 
în ce 
dintre 

(nu ne

dre bine pregătite, toate 
în strînsă legătură cu o 
organizare perfecționată, în 
primul rînd a verigilor ca
re vin zilnio în contact ne
mijlocit cu publicul. In a- 
ceastă ordine de idei (la 
investiții și cadre ne vom 
referi mai jos), a și înce
put studierea amănunțită 
a celor mai bune procedee 
tehnologice șl de organiza
re a producției și deservi
rii folosite în unități (cele 
de comandă), în scopul ge
neralizării lor rapide i se 
organizează ateliere cen
tralizate pentru efectuarea 
diferitelor reparații (încăl
țăminte, confecții, ceasor
nicărie etc), amplifieîndu-se 
în ritm 
punctelor de contact cu 
publicul, 
de accesibilitate 
perativitate 
ze creșteri 
Proiectele 
organizării 
și punerea 
ne — în orașele mari — a 
dispeceratelor pentru ser
viciile la domiciliu (elec- 
tro-casnice, lăcătușerie- 
instalații, aparate ' electro
nice). Asemenea 
paralel cu dotarea lucrăto
rilor cu mijloace simple și 
rapide de transport (mo
torete, triciclete — a căror 
producere s-a și luat în dis
cuție) sînt de natură să a- 
sigure promptitudinea de
servirii și un grad de ocu
pare 
ceea 
rect 
lor.

Proiectele sînt, deci, in
teresante, pozitive. între
barea este însă : ce garan
ții de temeinicie prezintă 
acele date care indică dez
voltarea prioritară a unor 
servicii în raport cu altele ? 
S-au organizat teste, son
daje în rîndul publicului, 
s-au întreprins studii cu 
caracter sociologic 7 Pri
ma acțiune de mai mare 
anvergură cu un asemenea 
obiectiv — un studiu al de
servirii, în cincinal, pe li
nia cooperației meșteșugă
rești — este încă în curs,

rapid numărul
îneît procentul 

și o- 
să înregistre- 

substanțiale. 
în domeniul 
mai înscriu 

în funcțiu-

măsuri,

ridicat al meșterilor, 
ce-i cointeresează di- 

în prestarea servicii-

ceea, am aruncat o privire 
asupra modului cum sînt și 
cum vor fi dirijate în viito
rii ani fondurile de investi
ții ale cooperației 
gărești.

Pentru început, 
statare mai puțin

meșteșu

o con- 
îmbucu- 

rătoare : și ‘în’ anul viitor, 
investițiile tind să fie con
centrate spre marile orașe 
și centre ale țării, în care 
oricum există o bază ma
terială mai propice prestă
rilor de servioii ; aceasta 
nu este de natură să ducă, 
nici îri acest an hotărîtor, 
premergător noului cinci
nal, măcar la inițierea sal
tului atît de necesar în a- 
sigurarea unei repartizări 
corespunzătoare a unități
lor pe întreg teritoriul ță
rii. în județul Galați, de 
exemplu, vo,r fi investiți în 
construcții (în general, com
plexe și ateliere de deser
vire) 6 milioane de lei, pe 
cînd în județul ’Neamț nu
mai 2,2 milioane lei ; în 
județul Iași, investițiile se 
ridică la 9,1 milioane lei, în 
timp ce în județul Alba 
doar la 4,6 milioane lei, 
iar județului Caraș-Seve- 
rin îi revin mai. puțin de 
jumătate din investițiile 
Brașovului. Desigur, por- 
nindu-se de la niveluri de 
dezvoltare și de la. baze 
materiale diferite, nici ce- 

• rințele județelor nu sînt a- 
celeași. Totuși, cerînd ex
plicațiile necesare, vicepre
ședintele de resort a) 
UCECOM ne-a răspuns că, 
pentru moment, investițiile 
nu au putut fi orientate 
strict în funcție de necesi
tăți, de cerințele populației. 
Volumul investițiilor, re
partizat unui județ sau al
tuia, a depins, în bună mă
sură, de posibilitățile con
structorilor locali de a lua 
sau nu în 
complexele 
cooperației, 
cît se pare, 
ție; aceasta dispunînd, la 
rîndul ei, de unități de 
construcție, ar urma ca în 
viitor, -cel puțin în cazuri 
fortuite, respectivele unități 
să-și clădească propriile a- 
teliere și complexe. Rămîne 
de văzut în ce măsură se va 
realiza acest deziderat.

„antrepriză" 
și atelierele 

Soluția ține, pe 
tot de coopera-

acești 
tepta ca județul să-și în
tărească și să-și dezvolte 
unitățile prestatoare de ser
vicii (testul nostru a de
monstrat, o dată mai mult, 
cit de acute sînt nevoile de 
acest fel). Cînd colo, din a- 
mintita sumă doar 6 mili
oane de lei 
sectorului 
Creării 
unităților 
procurării 
zării de

sînt afectate 
respectiv. Restul? 
sau dezvoltării 

de producție, 
de utilaje, reali- 
amenajări. între 

altele, atrage atenția dorin
ța uniunii județene de a 
înființa un mare atelier 
metalurgic. „Preț de cost" 
— 6 milioane lei. Adică 
tot atît cît s-a investit pen
tru sectorul de prestații în 
întreg județul I S-ar putea 
invoca argumentul că uni
tățile județene ale coopera
ției meșteșugărești au sar
cini de plan bine preciza
te în sectorul de producție ; 
totuși, reflectă o asemenea 
orientare o preocupare rea
lă pentru îmbunătățirea 
activității în domeniul ser
viciilor unde sînt atitea 
datorii neonorate față de 
cetățeni 7

Alt caz : în Vrancea, deși 
nu există nici o spălătorie 
și curățătorie (chimică) și 
nici o stație auto-service, 
nici măcar obiectivele de 
acest fel în construcție nu 
se realizează în termen. 
Din cele 2,3 milioane lei, 
afectate unei spălătorii, 
s-au cheltuit, în 10 luni 
din anul în curs, abia... 
54 000 lei, iar în stația 
auto-service, pentru care 
forurile locale au la dis
poziție 600 000 lei, s-a 
investit chiar mai puțin, 
constructorii neavînd o ca
pacitate corespunzătoare.

Se ridică și o altă 
problemă pe care 
o socotim deose

bit de importantă. A-
firmam că, chiar cu actua
lele posibilități, cooperația

„poate să lucreze incompa
rabil mai bine. Aceasta se 
referă și la folosirea ju
dicioasă a spațiilor, întru- 
cît și din punct de vedere 
al organizării științifice a 
muncii, deci și al folosirii 
spațiilor, se semnalează ră-

mineri in urmă. De aceea, 
sarcinile care stau în fața 
sectorului impun ca, para
lel cu măsurile pentru fo
losirea mai judicioasă, mai 
eficientă a actualelor posi
bilități, să se realizeze o 
creștere a spațiilor, și nici
decum o diminuare a aces
tora. Or, ce se întîmplă 7 
Anual, prin operațiunile de 
sistematizare a localităților," 
se pierd aproximativ 
5 000—6 000 mp. de spații’a- 
parținînd numai cooperației 
meșteșugărești. în județul 
Constanța, de pildă, ur
mează să se demoleze 
unități de deservire, 
ca la consiliul popular 
existe preocuparea de 
oferi alte spații în loc. 
aceleași condiții urm

15 
fără 

să 
a 

în 
aceleași condiții urmează 
să fie scoase din circuit, 
în orașul Tulcea, 12 uni
tăți. La București, situația 
este asemănătoare. Oare 
proiectele de extindere a 
serviciilor se pot materia
liza în ritmul așteptat, atît 

. timp cît noile spații nu se 
adaugă celor existente, ci le 
iau pur și simplu locul 7 
Problema are. și o altă fa
țetă : demolările nu țin, 
firește, seama de profilul 
unităților cooperației meș
teșugărești. Astfel, într-un 
cartier dispare — să presu
punem — un atelier de lă- 
cătușerie sau unul de tini- 
chigerie, foarte utile, nece
sare populației. Mai depar
te 7 Uneori însă în an
samblul arhitectonic pro
iectat în zona respectivă — 
locul unităților 
profil dispărute 
luat de altele
Se naște deci o discrepan
ță continuă între ceea ce 
se cere și ceea ce se pro
iectează. în fond, prin ase
menea procedee este grav 
afectată structura unităților, 
cuprinderea cît mai amplă 
a teritoriului.

Lucrurile avansează însă 
anevoie și din alte motive. 
De obicei, noile ateliere 
meșteșugărești apar în 
mari ansambluri arhitecto
nice, dar nu in ritmul aș
teptat, deși fondurile nu 
lipsesc. Ce se întîmplă 7 I- 
nițial, cooperația transferă 
comerțului — beneficiar 
principal al noilor comple
xe — fondurile destinate u- 
nităților meșteșugărești, 
odată cu „necesarul" de 
spații. Uneori însă, din 
lipsă de fonduri, comerțul 
amînă construcția sau re
nunță la partea lui de 
complex. Urmarea : fie 
neavînd dreptul sau posi
bilitatea să-și construiască 
separat partea ce-i revine 
(pînă va dispune comerțul 
de fonduri), fie că această 
operațiune nu este economi
că, cooperația este nevoită 
să aștepte. Așa s-a întîmplat 
în București, la Craiova și 
în multe alte orașe. Pe lin
gă toate acestea, intră în 
joc și concepția ciudată a 
unor consilii populare : pe 
măsură ce sînt puse in 
funcțiune, noile complexe,- 
se cepe organelor coopera
ției meșteșugărești să eli
bereze spațiile vechi ' deți
nute (vezi Oradea, Bucu-; 
rești etc), deși, cum am a-, 
ratat, din punct de vedere 
al numărului și structurii, 
nu- poate fi vorba de o 
compensație. Cum s-ar spu
ne, ce se ia pe mere, se dă 
pe pere.

cu acest 
nu este 
similare.

u-
de înaltă 

creatori- 
în viitor 
comparti- 

a lucrăto-

un
de

Se înțelege, firește, că 
dezvoltarea prestări
lor de servicii către 

populație nu se poate reali
za fără a se asigur» cadrele 
de meseriași calificate co
respunzător. Cooperația 
meșteșugărească își propune 
ca pînă la șfîrșitul anului 
1975 să pregătească peste 
70 000 de cadre, folosind 
forme de școlarizare adec
vate — școli profesionale, 
școli de specializare post-li- 
ceale, dar mai cu seamă u- 
cenicia la locul de muncă, 
formă de largă cuprindere. 
Accentul va fi pus cu deo
sebire pe calificarea 
nor meșteri 
specialitate, a 
lor, necesari 
aproape tuturor 
mentelor, ca și
rilor care muncesc la do
miciliu, această formă de 
activitate urmînd să ia o 
mare amploare. Nu ne vom 
pronunța asupra cifrei a- 
mintite. Ceea ce ne intere
sează, deocamdată, este mo
dul cum se realizează în 
practică calificarea numă
rului de cadre planificat, 
intrucît și în această direc
ție investigația întreprinsă 
a scos la iveală unele nea
junsuri. Iată ce arată cifre
le : pentru anii 1968—1969, 

■cooperația își propune ca-, 
lificarea — la locul de 
muncă — a 7 100 de cadre, 
dar realizează 6 400. în pe
rioada 1969—1970, situația 
deficitară se menține : plan 
7 954, realizat 6 595. Deci. în 
numai două planuri, 
deficit de peste 2 000
meseriași 1 Se resimte mai 
serios lipsa candidaților 
pentru meseriile de zidar, 
dulgher, cizmar, croitor, 
lăcătuș ș.a.m.d. Fenomenul 
nu este nou ; din 1964 pînă 
in 1968, numărul celor ca
lificați prin diferite forme 
de școlarizare, in loc să 
crească, a scăzut continuu. 
Drept rezultat, sporul de 
lucrători înregistrat anul 
trecut a fost doar de 10,3 
la sută față de 1962. Mai 
grav este că și această creș
tere, atît de redusă cît este, 
s-a realizat nu prin pregă
tirea de tineri, ci în special 
pe seama atragerii lucrăto
rilor cu stagiu din alte sec
toare, astfel că numeroase 
cooperative lucrează cu 
mult personal vîrstnic.

Cu ocazia deplasărilor 
noastre, am discutat cu 
destul de mulți tineri uce-J 
nici, ca și cu tineri card 
intenționează să învețe o 
meserie. A reieșit cu acest 
prilej că unul dintre moti
vele de ordin mai general 
pentru care candidații op
tează, dacă se poate, să în
vețe nu în atelierele coo
perației, ci mai ales în ca-

drul marilor întreprinderi 
de stat, se referă la condi
țiile diferite pe care le o- 
feră aceste sectoare pe du
rata uceniciei. Factorii res
ponsabili din UCECOM 
ne-au încredințat că acest 
impediment nu reprezintă 
o fatalitate, că problema 
îmbunătățirii condițiilorîmbunătățirii
materiale pe timpul uceni- 

--ciei â fost în-studiu-și stă 
'îh cohtir.uare fit atenția 
UCECOM. Condiția care se 
pune este de a se face mai 
■repede pasul de la studiu 
la soluționarea practică.

O altă cale, tot atît de 
directă, de îmbunătățire a 
retribuției meșterilor o con
stituie policalificarea, cu 
alte cuvinte, pregătirea ti
nerilor în cîteva meserii în
rudite sau în meserii sezo
niere complementare. A- 
vantajul acestui sistem : 
cunoscînd mai multe me
serii, lucrătorul execută, 
implicit, un volum mai 
mare de lucrări, își ocupă 
complet timpul de muncă, 
și va fi mai bine plătit. Fără 
îndoială, realizîndu-se acest 
pas,, puterea de atracție a 
atelierelor meșteșugărești 
va spori considerabil. Pen
tru moment însă, intențiile 
legate de orientarea respec
tivă nu și-au găsit încă con
cretizarea în măsuri prac
tice de organizare a acestui 
sistem de pregătire.

Ținînd seama de posibi
litățile care există, de 
perspectivele care se des
chid sectorului, este nevoie 
ca toate eforturile să con
veargă — atît In ceea ce 
privește numărul, cît și 
structura cadrelor de mese
riași — spre a acoperi cît 
mai grabnio necesitățile 
reale din fiecare județ, din 
fiecare localitate. Și, indi
ferent de rolul coordona
tor al UCECOM, uniunile 
județene au de spus, in a- 
ceastă direcție, cuvîntul 
hotărîtor.

intr-o societate mo
dernă, serviciile de
vin tot mai mult 

un instrument de o ex
cepțională importanță 
conomică și socială, 
tr-adevăr, „banda 
a marii industrii 
tură „brățara de aur' 
meșteșugarilor. Dimpotrivă, 
acest adevăr este demon
strat de procesul de diver
sificare a meseriilor și de 
apariția unor ramuri noi. 
Față de șfîrșitul secolului 
trecut, cînd existau aproxi
mativ 100 de-activități meș
teșugărești, azi se cunosc 
mai mult de 400. Dezvolta
rea civilizației, progresul 
tehnic fac ca mărfuri și 
servicii, care înainte erau 
doar apanajul unui grup 
restrîns de oameni înstăriți, 
să fie solicitate astăzi de 
întreaga populație. Este 
vorba, evident, de servicii 
care nu pot lipsi, de servi
cii născute nu din necesi
tatea — să zicem — de a fi 
în pas cu moda sau din nis
caiva capricii, ci dintr-o 
stringentă necesitate econo
mică și socială. Dovada cea 
mai elocventă o constituie 
faptul că prestarea de ser
vicii are o mare importanță 
chiar în țări dezvoltate din 
punct 
trial, 
cestea, meșteșugurile 
stituie, 
de-al doilea mare 
prinzător, sectorul
pectiv avînd o pondere în
semnată în realizarea pro
dusului național brut. Și 
un alt argument : pe plan 
mondial, ponderea popu
lației ocupate în așa-numi- 
tul „sector terțiar" (servi
cii + comerț + transpor
turi) are o tendință de 
creștere accelerată, oscilînd 
între 30 și 60 la sută în u- 
nele țări.

Existența unui sector dez
voltat de servicii, care să 
permită asigurarea unui 
grad cît mai ridicat de con
fort și economisirea la ma
ximum a timpului popu
lației, minutul avînd astăzi 
valoarea metalelor nobile, 
este, neîndoielnic, un im
perativ. Un imperativ pen
tru realizarea căruia se 
simte nevoia acută de mai 
multă inițiativă și spirit 
organizatoric, de cadre care 
să-și cunoască bine mese
ria, de o bază materială 
capabilă să asigure organi
zarea rațională a muncii, 
dar mai ales și în primul 
rînd de înțelegerea rolului 
ce revine sectorului de că
tre toți cei chemați să-i 
determine coordonatele pre
zente și viitoare.

Pentru perfecționarea ac
tivității in acest domeniu, 
de mare utilitate practică 
ar fi, între alte metode, 
realizarea unor întîlniri 
sistematice de lucru ale re
prezentanților tuturor fo
rurilor centrale interesate 

(socotim oportună aplica
rea 
local, 
lor), 
terii și 
perienței 

al remedierii lipsurilor ime
diate. dar mai ales în sco
pul unor puneri de acord 
și al alcătuirii unitare a 
unui program serios de 
viitor, care să se concreti
zeze în diversificarea și 
perfecționarea reală a ser
viciilor oferite populației 
Dar, în primă ca și în ulti
mă instanță, esențială pen
tru grăbirea întregului pro
ces ni se pare a fi — și cu 
aceasta revenim asupra 
unei idei deja subliniate — 
conturarea unei optici co
recte, în pas cu cerințele 
modernității, care să stea 
la baza dezvoltării și ridi
cării nivelului prestărilor 
de servicii, la baza efortu
rilor continue de adaptare 
a acestora la exigențele 
contemporane.

e- 
în- 

,banda rulantă" 
i nu înlă- 

a

de vedere indus- 
In unele dintr-a-

. . _ con-
după industrie, cel 

doilea mare între-
res-

pe plan 
nivelul județe- 
scopul cunoaș- 

valorificării ex
pozitive existente.

soluției și 
la 

în
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Maramureșul industrial
devansează planul

® REZULTATE GLOBALE APRECIABILE, DAR Șl UNITĂȚI RES- 
TANȚIERE e PRODUCȚIA DESTINATĂ EXPORTULUI POATE 
CREȘTE Șl, MĂI ALES, POATE AVEA O STRUCTURĂ MAI 
BUNĂ ® SEMNĂTURA DE PE CONTRACTUL ECONOMIC -
O CHESTIUNE DE ONOARE SI RĂSPUNDERE

5
La începutul acestui an, în cadrul 

unei plenare a Comitetului județean 
Maramureș al P.C.R., se aprecia că 
rezultatele în producție pe anul 
3969 vor fi net superioare celor în
registrate în perioadele anterioare. 
Tot atunci se arăta că sînt create 
condiții optime pentru ca unitățile 
economice din județ să-și onoreze 
întrutotul contractele pentru produc
ția destinată exportului. Reținem că 
cineva formulase cu acel prilej ur
mătoarele : „respectul și răspunderea 
pentru semnătura de pe contract o- 
bligă la respect".. Acum, cînd au tre
cut zece luni din acest an, se poate 
face un bilanț pozitiv privind onora
rea de către unitățile economice ale 
județului a tuturor obligațiilor asu
mate o dată cu semnarea diferitelor 
contracte economice ?

La această întrebare, tovarășul se
cretar ne-a relatat următoarele :

— Realmente, anul 1969 ne-a adus 
mari satisfacții în toate domeniile de 
activitate economică din județ. A- 
preciez că întrecerea dintre organi
zațiile județene de partid, în cinstea 
Congresului al X-lea al P.C.R. și a ce
lei de-a XXV-a aniversări a eliberării 
țării, a adus în toate sectoarele 
de creație materială o serie de suc
cese importante, dînd noi impulsuri 
și energii colectivelor de oameni ai 
muncii în realizarea planului și a an
gajamentelor. în tot ce s-a obținut gă
sim. — înainte de orice — creșterea 
competenței și răspunderii organelor 
și organizațiilor noastre de partid, 
a comuniștilor din fiecare unitate e- 
conomică, care prin exemplul perso
nal au animat în muncă pe munci
torii, inginerii și tehnicienii între
prinderilor județului.

Și acum, iată bilanțul, pe zece luni, 
al activității din industria județului: 
s-a obținut peste plan o producție 
în valoare de 140 milioane lei, în 
condițiile în care în Î969 se reali
zează o producție cu 231 milioane lei 
mai mare decît. în anul 1968. Planul 
s-a realizat și depășit pe ansamblul 
economiei județului la toți indicato
rii — și aceasta în mod ritmic, fără 
salturi spectaculoase. La începutul 
lunii curente, unitățile economice 
maramureșene aveau îndeplinite, din 
sarcinile anuale de producție, aproa
pe 85 la sută. In această perioadă, 
dintr-un număr de 5673 contracte, 
erau neonorate în termen mai puțin 
de o sută, a căror valoare totală nu 
depășea 8 milioane lei. Bineînțeles, 
s-au luat măsuri hotărîte să nu mai 
avem în județ nici un fel de restan
ță, nici la contractele pentru intern, 
nici la cele pentru export. Aceasta 
este o chestiune de onoare a fiecă
rei unități economice din județ, a 
fiecărei organizații de partid, a în
tregii economii a județului.

— Care sînt unitățile cu restanțe 
la îndeplinirea contractelor economi
ce și ce cauze au determinat apari
ția lor ?

— Combinatul minier și U.M.M.U.M. 
Baia Mare. în primul rînd, urmate 
de unitățile de exploatare a lemnu
lui din orașele Tg. Lăpuș. Vișeu și 
Sighetul Marmației. Mai sînt între
prinderile de industrie ușoară, „Par
tizanul" și „Unitatea", precum și 
Combinatul de exploatare și indus
trializare a lemnului — toate trei 
din municipiul Sighetul Marma
ției. Este neplăcut că trebuie 
să le cităm într-un context critic, 
dacă ținem seama că, pe ansamblul 
activității lor, respectivele întreprin
deri au obținut succdse valoroase. 
Dar acest lucru trebuie să fie și mai 
neplăcut pentru comitetele lor de 
direcție, pentru organizațiile de par
tid respective, precum și pentru fo
rurile lor de resort, care — printr-un 
efort suplimentar de organizare a 
producției, aprovizionare cu materii 
prime și materiale și, mai ales, prin 
asigurarea ritmică a mijloacelor de 
transport — ar fi putut preveni si
tuația de mai sus.

In legătură cu asigurarea mijloa
celor de transport auto și îndeosebi 
vagoane C.F.R., se ridică o proble- 

iSr.ă. Anul acesta, Ministerul Tran
sporturilor ne-a creat destule griji 
prin repetatele întîrzieri de vagoane. 
Numai în luna trecută, la Sighetul 
Marmației erau în restanță pentru 
transportul mobilei și altor produse 
din lemn 250 de vagoane pe care 
le-am primit numai în urma unei 
convorbiri telefonice cu Tovarășul 
ministru al transporturilor. Am ruga 
pe această cale Ministerul Transpor
turilor ca, în viitor, să respecte pro
gramarea vagoanelor repartizate 
transporturilor de mărfuri către be
neficiarii interni și externi. Aceasta 
ne-ar degreva de multe întîrzieri în 
onorarea contractelor economice.

— După cite știm, problemelor le
gate de producția pentru export le-a 
fost consacrată o plenară a comitetu
lui județean de partid. In ședința bi
roului comitetului județean de partid, 
acestor probleme, în mod sistematic, 
li s-a acordat atenție. Ce efect au 
avut aceste preocupări ?

— In lumina1 indicațiilor _ date de 
către conducerea partidului privind 
sporirea producției de export,, biroul 
comitetului județean de partid și-a 
făcut un bun obicei de a analiza la 
fiecare din ședințele sale de lucru — 
cu prioritate, modul în care se înde
plinesc sarcinile de producție, atît 
pe ansamblul economiei județului, 
cît și în fiecare întreprindere și, im
plicit, aspectele legate de producția 
pentru export. Planul producției pen
tru export, în 10 luni a.c., pe ansam
blul județului a fost îndeplinit inte
gral dîndu-se în plus diferite măr
furi în valoare de 35 milioane lei, 
în condițiile în care — față de anul 
trecut — acest plan este cu 72 mili
oane lei mai mare.

Din experiența anului trecut — 
deși în general producția pentru ex
port s-a desfășurat în condiții mul
țumitoare — am tras cîteva învăță
minte. Pe cît a fost posibil ne-am 
străduit să le folosim în vederea pre- 
întîmpinării unor neajunsuri în anul 
acesta. Mă refer la două aspecte im
portante ale producției pentru ex
port: asigurarea din vreme a con
tractelor, pentru ca marfa o dată pro
dusă să aibă imediat desfacere: pla
nificarea cît mai lineară, ritmică, a 
planului anual de export.

Convorbire cu ing. Iosif GIRiTI 
secretar al Comitetului județean 

Maramureș al P.C.R.

Iată despre ce este vorba, așa cum 
am reținut din cele spuse de tov. 
secretar. Anul trecut, deși forurile 
de resort cunoșteau că unitățile din 
subordine, din Maramureș, au sar
cini pentru export, nn s-au îngrijii 
în toate cazurile să le asigure din 
vreme, defalcat pe luni și trimestre, 
toate contractele, în vederea acope
ririi producției. Intr-o serie de situ
ații, din acest motiv, contractele 
s-au primit cu țîrîita, iar unele pro
duse n-au avut asigurată desfacerea. 
Pentru evitarea unei atari stări de 
lucruri, biroul comitetului județean 
de partid încă din trimestrul IV
1968, a luat măsuri în vederea pre
gătirii producției pentru export din
1969. Fapt este că la finele lunii oc
tombrie a.c., peste sarcinile de plan 
anuale, mai erau contractate la ex
port produse în valoare de 34 mili
oane lei.

Nu întîmplător, la 30 septembrie 
a.c. unități economice cum ar fi. 
Combinatul chimico-metalurgic 
U M.M.U.M. din municipiul
Mare, „Unitatea" din municipiul Si- 
ghetul Marmației și întreprinderea 
de morărit și panificație Maramureș 
au raportat îndeplinirea și depășirea

Peste 270 de vagoane sfeclâ pe zi va prelucra în acest sezon Fabrica de 
zahăr din Tg. Mureș (în fotografie) în urma modernizărilor aduse tehno
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(Urmare din pag. I)

mai ales în scopul reducerii consu
murilor specifice de materii prime și 
materiale — care, deși sînt mai scă
zute față de anul trecut, nu se 
înscriu încă, după atîția ani de la1 
punerea în funcțiune a combinatului, 
în limitele studiului tehnico-econo- 
mic.

Practic, consumurile specifice au 
fost serios depășite, în 10 luni, la 
sulfat de sodiu, sodă caustică, ener
gie electrică și abur, cu valori ce 
totalizează milioane de lei și care vor 
afecta, de bună seamă, prețul de 
cost și realizarea planului de bene
ficii. Era de așteptat, deci, că spe
cialiștii veniți la fața locului vor 
analiza aprofundat cauzele neres- 
pectării normelor de consum și vor 
stabili măsuri pentru întărirea dis
ciplinei tehnologice, urmărirea mai 
atentă a funcționării utilajelor, pen
tru evitarea pierderilor și opriri
lor neplanificate ale utilajelor de 
producție. Dar, acest lucru nu s-a 
făcut — și, ca o consecință, chiar și 
în prezent calitatea reparațiilor teh
nice lasă de dorit, iar lipsa de spirit 
gospodăresc în utilizarea unor ma
terii prime nu a fost nici pe departe 
înlăturată. Toate aceste neajunsuri
— care mai provoacă depășirea con
sumurilor specifice — pot și trebuie 
înlăturate neîntîrziat, aceasta fiind 
în interesul realizării indicatorilor 
financiari ai planului.

— Am tras învățămintele necesare
— preciza tov. Gheorghe Budăceanu, 
directorul economic al combinatului. 
La1 elaborarea planului pe 1970, foru
rile de resort și comitetul de direc
ție au dat dovadă de realism în 
corelarea indicatorilor de plan cu 
capacitățile de producție și au revi
zuit în sens mobilizator consumurile 
specifice. Realizarea ritmică a sarci
nilor de plan în anul viitor depinde 
acum de noi, de modul în care vor fi 
organizate producția și munca.

La ora actuală, întreprinderea din 
Dej, împreună cu fabricile de hîrtie 
din Prundul-Bîrgăului, județul Bis- 
trița-Năsăud, și Petrești, județul 
Alba, precum și Fabrica de mucava 
din Cluj, formează un combinat su
bordonat Ministerului Industriei 
Lemnului. Ce sprijin așteaptă colec
tivul acestei mari unități industria
le create recent și, în special, Combi
natul de celuloză și hîrtie din Dej 
de la noul său for de resort? în pri
mul rînd, în domeniul îmbunătățirii 
calității sulfatului de sodiu livrat de 
uzinele chimice din Codlea și Făgăraș. 
Acesta nu se amestecă bine cu leșia, 

sarcinilor anuale de export. De la 
aceste întreprinderi se mai pot ob
ține pentru export, pînă la sfîrșitul 
anului, alte produse însumînd 17 mi
lioane lei.

în ceea ce privește planificarea 
cît mai lineară, ritmică a producției 
pentru export, a continuat interlocu
torul nostru, în anii precedenți s-a 
observat din partea unor unități, pre
cum și din partea unor foruri de re
sort, tendința greșită de a se reparti
za neproporțional sarcinile de pro
ducție : adică mai puțin pentru pri
mele două trimestre, lăsîndu-se tot 
greul, îndeosebi, pe seama ultimului 
trimestru. Asemenea practici s-au în- 
tilnit la U.M.M.U.M. Baia Mare, la 
U.J.C.M. și altele. Anul acesta nu s-a 
mai admis repetarea unor practici 
de acest gen și rezultatele obținute 
dovedesc că s-a procedat bine.

— Dar în județul Maramureș 
xistă și unități care trebuie să-și a- 
chite urgent unele restanțe ta ex
port.

— Sînt și astfel de restanțieri, prin
tre care figurează întreprinderea de 
legume și fructe, întreprinderea ,.A- 
grofruct" Baia Mare, C.F.I.L. Sighe- 
tul Marmației și Inspectoratul silvic 
Maramureș. Dorim să încheiem anul 
1969 cu o contribuție cît mai sub
stanțială a județului. Maramureș la 
creșterea volumului de mărfuri des
tinate exportului.

Convorbire realizată de 
Sever UTAN

e-

înfundă conducta de la cazanul de 
regenerare și generează depășirea u- 
nor norme de.consum. înlocuirea a- 
cestei materii prime cu cea produsă 
la uzinele chimice din Valea Călu
gărească, Tîrnăveni sau Copșa Mică 
ar ridica randamentul fabricației în 
instalațiile combinatului din Dej. De 
asemenea, aprovizionarea cu sodă li
chidă de la Uzinele de produse so
dice din Ocna Mureș și nu de la alte 
întreprinderi mai îndepărtate, cu cal

CALITATEA
Șl COMPETENȚA

car de la cariera din comuna Glod — 
ce se află la cîțiva kilometri de 
combinat — și nu de la cariera din 
județul Bihor, ar asigura reducerea 
cheltuielilor de achiziționare și 
transport al materiilor prime respec
tive.

Iată, deci, probleme care trebuie 
să stea în atenția ministerului de re
sort s acesta are posibilitatea reală să 
intervină pentru a soluționa cereri
le combinatului din Dej, să sprijine 
eforturile acestuia în vederea crește
rii economicității producției, gospo
dăririi judicioase a materiilor prime, 
a combustibilului și energiei.

La COMBINATUL DE CELU
LOZA ȘI IIÎRTIE DIN SUCEAVA, 
neajunsurile care stăruie încă în 
activitatea acestuia s-au soldat 
— în zece luni — cu o restan
ță la producția de bază (hîrtie) de 
640 tone. In luna1 noiembrie, această 
cifră a început să fie îngroșată de 
alte nerealizări.

Reflectînd asupra cauzelor care au 
generat rămînerea în urmă la înde
plinirea planului, tcv. ing. Gheorgiie 
Gavrilescu, director general al com
binatului, a ținut să precizeze de
ficiențele interne, legale de în-

nr.
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Schimbul de opinii inițiat de redac
ția ziarului „Scînteia" în ce privește 
problemele complexe care se pun în 
domeniul zootehniei (Ce se face pen
tru dezvoltarea și ameliorarea șep- 
telului ? „Scînteia" nr. 8181) m-a 
îndemnat să abordez un aspect 
care mi se pare* *1 esențial în a- 
eeastă ramură: apărarea sănătății a- 
nimalelor. Desigur, realizarea sarcini- . 
lor din domeniul creșterii animalelor 
depinde atît de progresul științific 
în această specialitate și de spiritul 
organizatoric și gospodăresc al tutu
ror celor ce lucrează în fermele zoo
tehnice, cît și de instruirea profesio
nală a îngrijitorilor. Dar aceasta nu 
este totul. Există o serie de aspecte, 
aparent simple și cunoscute de toată 
lumea, dar cărora nu li se acordă 
atenția' cuvenită. Este vorba de condi
țiile de igienă în 
animalele. Mă re
fer la această 
problemă din- 
tr-un motiv bine 
întemeiat. îndeo
sebi în cooperati
vele agricole se 
semnalează foar
te multe mortali
tăți la animale și 
păsări. ' 
județul 
unde sînt 
mai bune 
dăpostire 
în alte părți exis
tă multe aseme
nea neajunsuri, 
în alte județe a- 
ceste pierderi sînt 
și mai mari, ceea 
ce. evident, con
stituie o mare 
pagubă pentru u- 
nitățile agricole 
respective, pen
tru economia ță
rii.

de întreprinderea „Policolor" din 
București nu întrunesc încă însușirile 
stabilite prin „minutele" încheiate cu
combinatul din Suceava, iar din a- 
ceastă cauză nu s-au putut livra la 
export 100 tone pungi. Aceste lu
cruri sînt cunoscute de către forurile 
de resort de anul trecut, dar specia
liștii care au venit în combinat s-au 
limitat pînă acum la simple discuții 
de principiu și au făcut promisiuni.

Unele neajunsuri au fost întreținu
te și de Comitetul de Stat al Planifi
cării, care nu a întreprins mai nimic 
pentru nominalizarea, prin plan, a 
sortimentului maculatură de hîrtie din 
saci. In acest an, combinatului suce
vean trebuia să i se furnizeze 10 000 
tone de maculatură, dar pînă acum 
nu a primit nici un kg. Nu a fost 
clarificată nici finanțarea investiției 
pe anii 1969 și 1970, referitoare la re
alizarea stației de tratare biologică 
a apelor reziduale. Potrivit sarcinii 
stabilite de către Consiliul de Mi
niștri, era necesar ca Ministerul In
dustriei Lemnului. Comitetul de Stat 
al Planificării și celelalte ministere 
interesate să definitiveze pînă la 4 
octombrie a.c. nota explicativă și gra
ficul comun privind stadiul soluțio-

Fără a minima
liza deloc im
portanța proble
melor de geneti
că și selecție și 
deci valoarea pro
ductivă a raselor 
perfecționate, nu 
trebuie uitat nici 
o clipă că sub
stratul 
reprezintă 
un potențial 
nu poate fi 
în valoare 
prin întreținerea 
animalelor în con
diții corespunză
toare celor în care 
s-a format rasa 
respectivă. însă 
faptul că se obțin 
producții mici, că 
procentul de mor
talitate la anima
le este ridicat se 
datorește neajun
surilor în ce pri
vește furajarea a- 
nimalelor, adă
posturilor necorespunzătoare, negli
jențelor în aprovizionarea cu apă și 
apoi lipsei măsurilor de prevenire a 
țransmiterii bolilor infecțioase și pa
razitare. Acestea explică de ce se 
pierd, în fiecare an, un număr mare 
de viței, purcei și tineret din alte 
specii de animale, iar animalele adul
te nu dau producții corespunzătoare 
potențialului lor genetic.

Se știe ce importanță au condițiile 
igienice din adăposturile de animale, 
influența factorilor de microclimat 
din interiorul acestora (temperatură, 
umiditate, curenți de aer etc.) pentru 
păstrarea sănătății animalelor și pro
ducția lor. Acestea sînt hotărîtoare 
mai ales pentru creșterea tineretu
lui animal de diverse specii. Un nu
măr mare de purcei mor imediat 
după fătare sau în primele zile de 
viață, datorită temperaturii scăzute 
din adăposturi. Cercetările științifi
ce au dovedit că temperatura mediu
lui ambiant necesară purceilor nou 
născuți în primele 9 zile de viață 
este în jur de 30°C. Cu cît purcelul 
înaintează în vîrstă, temperatura op
timă din adăpost poate scădea- trep
tat. Experiențe efectuate la noi în 
țară au arătat, în ce privește porcii 
puși la îngrășat, că prin asigurarea 
unei temperaturi în interiorul adă
postului în timpul iernii de cca. 
20°C, în comparație cu cea de 10°C 
se obține o scurtare a perioadei de 
îngrășare cu 16—20 zile și o economie 
de 60—70 kg pentru fiecare porc. Fap
tul se explică prin aceea că animalele 
ținute la temperaturi mai joase de- 

treruperile în funcționarea unor 
agregate de bază, de indisci
plina tehnologică și în muncă, 
de aprovizionarea defectuoasă a lo
curilor de muncă cu materii prime 
si materiale. In unele cazuri, calita
tea hîrtiei a fost necorespunzătoare, 
ceea ce a atras reclamații și chiar 
refuzul de mărfuri din partea bene
ficiarilor. „Măsurile luate în ultima 
vreme, ne spunea directorul general 
al combinatului, ne dau însă garan

ția că o parte din restanțele înregis
trate pînă acum vor fi recuperate. 
Colectivul nostru este decis să depună 
toate eforturile pentru a-și realiza 
sarcinile de plan pe acest an și an
gajamentele asumate în întrecerea 
socialistă. Am în vedere, însă, și a- 
cordarea unui sprijin mai substanțial 
din partea ministerului de resort, a 
altor ministere cu care cooperăm".

De circa doi ani, numeroase pro
bleme își așteaptă în combinatul su
cevean soluționarea. Cu ocazia dez
baterii cifrelor de plan pe anul 
1970, s-au făcut numeroase propuneri 
menite să contribuie la soluționarea 
acestor probleme, la îmbunătățirea 
curentă și în perspectivă a procesu
lui de producție, propuneri însușite 
de către Ministerul Industriei Lem
nului și celelalte foruri de resort, 
dar nici una dintre ele nu și-a gă
sit rezolvarea cuvenită.

Ne-am notat și noi cîteva din a- 
ceste probleme, cu ajutorul tov. ing. 
Nicolae Ionescu, de la comisia eco
nomică a Comitetului județean Su
ceava al P.C.R., probleme care — 
invariabil, de la un timp — figurea
ză pe benzile „telexului" către minis
tere. Bunăoară, nelivrarea ritmică și

cît temperatura de 20—21 °C foloseso 
o parte din energia1 potențială a fu
rajelor consumate pentru menținerea ' 
constantă a temperaturii corporale, 
in.loc de a o valorifica pentru spo
rirea greutății lor. Bineînțeles, spe
cialiștii din unități cunosc acest lu
cru. Cu toate acestea nu iau măsuri 
care să asigure în maternitățile de 
scroafe un climat optim pentru creș
terea purceilor. Chiar și acum cînd 
iarna este aproape, Există multe ma
ternități de scroafe cu geamuri lipsă, 
la care ușile nu se închid bine, ceea 
ce favorizează formarea curenților și 
răcirea atmosferei din interior. De 
aceea, fără nici o întîrziere trebuie 
luate măsuri ca maternitățile și cele
lalte spații de adăpostire să fie bine 
pregătite pentru iarnă.

La fel temperaturile interioare mai 
scăzute sau mai ridicate decît tem-
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peratura optimă de 13—18°C în ha
le influențează negativ producția de 
ouă la păsări. Temperatura interioară 
din adăposturi influențează și creș
terea vițeilor, deoarece organismul 
acestora are nevoie de o anumită 
temperatură optimă a mediului am
biant. Adăposturile umede și reci sau 
cu curenți de aer prea puternici fa
vorizează declanșarea a numeroase 
afecțiuni pulmonare și gastro-intes- 
tinale care duc la mari pierderi 
viței și purcei.

Igiena corporală a animalelor atît 
de neglijată în unele ferme este, de 
asemenea, un factor de mare impor
tanță în menținerea sănătății anima
lelor și mărirea producției. întotdea
una gospodarul harnic își țesăla cu 
grijă vacile. Aceasta nu numai pen
tru frumusețea animalului. Cercetări 
științifice au arătat că excitarea 
slabă a pielii prin țesălat și periat 
intensifică metabolismul și poate 
crește producția de lapte la vaci cu 
20 la sută în afara faptului că igiena 
corporală permanentă a vitelor con
tribuie la valorificarea după sacrifi
care a unor piei cu calități industri
ale superioare. Am vizitat multe fer
me ale cooperativelor agricole, dar 
numai în puține locuri am văzut ca 
îngrijitorii să folosească țesala și 
oeria. Această măsură de îngrijire 
ar trebui să fie prevăzută ca obliga
torie în programul de grajd.

Dar problema apei pentru animale? 
Cunosc oare toți îngrijitorii că pro
ducția de lapte la vaci este legată 

integrală de către întreprinderile 
industriei chimice a sulfatului de so
diu a provocat dereglarea balanței 
de materii prime de bază ale combi
natului sucevean. Comitetul de di
recție de aici a fost nevoit să înlocu
iască acest produs cu sodă caustică, 
ceea ce a generat deprecierea sub
stanțială a calității celulozei și hîrtiei 
și funcționarea cu randament scă
zut a instalațiilor. De 
cernelurile flexografice 

asemenea, 
expediate

șl de cantitatea de apă și temperatura 
la care li se administrează? Se știe 
că vacile în repaus mamar au nevoie 
de o cantitate de cca 114 g apă 
pentru 1 kg greutate vie, în timp ce 
vacile în lactație au nevoie de 152 g 
Ia 1 kg greutate vie. S-a stabi
lit că pentru producerea unui litru 
de lapte, organismul vacii are nevo
ie de circa1 3,8 litri tie apă. Experien
țele au arătat că, în aceleași condiții 
de alimentație, producția de lapte 
la vaci este cu 7,4 la sută mai mică 
la adăparea o dată pe zi față de a- 
dăparea de două ori pe zi. Dacă în 
ferme există adăpători automate, 
producția vacilor, comparată cu cea 
obținută în cazul adăpării de două 
ori pe zi, crește cu 16—18 la sută. Ca 
urmare în fermele în care nu sînt 
adăpători automate, vecile cu produc
ții mari de lapte trebuie adăpate de 

3—5 ori în decurs 
de 24 de ore. Din 
păcate acest as
pect este neglijat. 
Vacile sînt adă
pate o dată pe zi, 
în fugă, iar în 
timpul iernii li se 
dă apă rece, ceea 
ce provoacă foar
te multe neajun
suri. în cazul con
sumului de apă 
prea rece, pentru 
încălzirea acesteia 
este folosită o par
te din energia 
substanțelor nu
tritive din furaje. 
De exemplu o vacă 
consuraînd 45 litri 
de apă cu o tem
peratură aproape 

. de 0°C utilizează 
1 710 kilocalorii 
pentru a o încălzi 
la temperatura 
corpului de 38°C. 
Pentru produce
rea acestor calorii 
sînt necesare 1,2 
unități nutritive, 
adică circa 15 la 
sută din rația de 
întreținere. De a- 
ceea, trebuie să 
se asigure bazine 
în care apa să fie 
adusă la tempe
ratura de 14—15 
grade. Unii vor 
spune că este o 
cheltuială în plus. 
Dar această chel
tuială este com
pensată de creș
terea producției.

Normele igieni
ce sînt foarte nu
meroase și varia
te. Ele reprezintă 
în același timp 
probleme de ren
tabilitate econo
mică a creșterii 
animalelor. Dacă 
toate principiile 
igienice recoman
date de știință ar 
aplicate în 'prac- 

morbiditatea și mortalita
tea animalelor s-ar reduce foarte 
mult. Ignorarea importanței igienei' 
pentru creșterea rațională a anima
lelor se reflectă și în planul de învă- 
țămînt a! noilor facultăți de zooteh
nie de curînd înființate, în care i- 
giena- este prevăzută a se preda doar 
un semestru în anul/III.

Pentru lichidarea deficiențelor de 
zooigienă se impune încadrarea fie
cărei ferme cu cadre de specialitate 
care să se ocupe îndeaproape de 
carea nivelului profesional și 
conștiinciozității îngrijitorilor, a 
gadierilor și altor lucrători din 
torul creșterii animalelor și să 
pună aplicarea normelor de igienă și 
profilaxie a bolilor. însuși personalul 
de specialitate trebuie să-și îmbună
tățească periodic cunoștințele știin
țifice.

Statul face mari eforturi pentru a- 
meliorarea continuă a raselor de a- 
nimale. Toate acestea nu-și pot atinge 
scopul urmărit în măsura scontată 
dacă animalele nu primesc îngrijirea 
corespunzătoare, deoarece nici cea 
mai perfecționată rasă de animale 
nu-și poate pune în valoare zestrea 
sa ereditară, fondul său genetic dacă 
nu i se creează condiții pentru reali
zarea performanțelor de producție 
care 

fi respectate și 
tică,

ridi- 
al 

bri- 
sec- 
im-

îi sînt caracteristice.

problemelor luate în 
și posibilitățile de 

a acestei stații, dar 
în faza de...

dis- 
reali- 
totul 

studiu.

Salvarea 
a venit 
de la ostasi s

S-a întîmplat la Vatra Dornei. 
Componenții echipei dc baschet 
aparținind școlii din Iacobeni — 
21 la număr — se îndreptau cu 
un microbuz, către casă. La vo
lan, loan Nichiforel. Conducînd 
cu viteză excesivă, el n-a mai 
putut evita ciocnirea cu un ca
mion încărcat cu lemne, care 
staționa reglementar. Cincispre
zece copii au fost accidentați, 
fiind transportați de urgență la 
spital, pentru îngrijiri. Șase din
tre ei prezentau o stare deose
bit de gravă, în fața căreia mij
loacele spitalului din localitate 
erau insuficiente. Trebuiau 
transportați la unitățile sani
tare specializate din Suceava și 
Iași. Dar cum ? Salvarea a ve
nit din partea aviației militare. 
La apelul medicilor din Vatra 
Dornei, un elicopter militar s-a 
deplasat la fața locului și — cu 
toate condițiile atmosferice ne
prielnice — a reușit să transporte 
copiii la spitalele respective. Ei 
sînt acum în afara oricărui pe
ricol, fapt datorat în mare mă
sură promptitudinii dovedite de 
echipajul elicopterului, căruia 
conducerea Ministerului Sănă
tății îi adresează, pe această 
cale, mulțumirile sale.

La măcinat 
vorbe

21 noiembrie. Ora 10 dimi
neața. La moara din comuna Bu- 
toiești, județul Mehedinți, 17 că
ruțe și peste 50 de țărani din 
satele Sușițaț. Argetoaia, Albu- 
lești, Breznița de Motru și altele 
așteptau de o zi să-și macine 
produsele. Moara era închisă. Me
canicul, morarul și administra
torul erau plecați la ședință, la 
întreprinderea de industrie lo
cală „Progresul", din Strehaia. 
Și în timp ce atelajele cooperati
velor agricole și țăranii coopera
tori pierdeau timpul la moara 
închisă, morarul și mecanicul 
măcinau... vorbe.

Ce stiti 
»■ 9

despre 
vrabie ?

Este vrabia o pasăre folosi
toare omului — sau nu ? Bio
logul ieșean Ion lordache a în
treprins cercetări asupra micu
ței păsări. El a constatat că 
„meniul" unei vrăbii se com
pune din : 61 la sută semințe de 
buruieni și plante sălbatice, 11 
la sută insecte dăunătoare agri
culturii și 3 la sută resturi me
najere. Abia o pătrime din ali
mentația sa o constituie semin
țele de cereale, insecte folositoa
re șt fructe. Acest procent scade 
considerabil în perioada de în
mulțire, cînd vrabia distruge în
deosebi muște, țințari și diverse 
larve purtătoare de microbi, ceea 
ce îi conferă un rol de pasăre 
sanitar. Dar atunci cînd se în
mulțesc foarte mult, stolurile de 
vrăbii pot constitui un pericol 
pentru culturile agricole. Cerce
tătorul ieșean recomandă ocro
tirea vrăbiilor în perioada în
mulțirii, cînd sînt folositoare, 
precum și limitarea ulterioară a 
numărului lor, in celelalte peri
oade ale anului, cînd aduc pa
gube.

nării 
cuție 
zare 
a rămas
In aceeași situație se află și furniza
rea către combinat a două filtre de 
separare, cu toate că fișele pentru 
procurarea acestor utilaje au fost 
introduse în timp util în planul de 
contractări pe anul curent.

— Se tărăgănează nejustificat 
— ne spunea ing. Dan Ilreamătă, 
șeful serviciului termoenergetic al 
combinatului — și punerea în func
țiune a cazanului de abur de 120 
tone pe oră și a tubului turbogenera
tor de 12 MW. Ambele agregate sînt 
prototipuri și au avut ca termen de 
intrare în producție data de 30 de
cembrie 1968, dar nici acum nu se 
poate vorbi de o realizare completă 
a lucrărilor respective. Această „tra
gere de timp" se datorează specialiș
tilor de la uzina „Vulcan", Centrul 
de cercetări cazane și Uzina con
structoare de mașini din Reșița care, 
deși sînt autorii prototipurilor amin
tite, nu au manifestat cel puțin cu
riozitatea de a vedea ce se întîmplă 
cu aceste mijloace tehnice. Condu
cerea combinatului a intervenit, în 
nenumărate rînduri, pe lîngă unită
țile respective și la Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini, pentru 
a se asigura asistența tehnică ne
cesară punerii în funcțiune a celor 
două agregate; pînă acum însă, 
toate solicitările au rămas fără nici 
un răspuns.

Unde duce
lăcomia

Este de neînchipuit unde duce 
lăcomia ! Se ajunge, uneori, la 
un deznodămînt tragic. Dar să 
vă relatăm întîmplarea. Cițiva 
salariați ai întreprinderii de 
construcții și montaje București 
— detașați în interes de servi
ciu la Constanța — au procurat 
metanol de la o conductă.!!?). 
Știau că e toxic. Tocmai de a- 
ceea l-au diluat cu apă și... l-au 
băut. Urmările : trei dintre ei 
(Constantin Mocanu, Tănase Za- 
hiu și Constantin Bălașa) au su
combat, alții au fost transportați 
de urgență la spital, unde se în
cearcă, disperat, salvarea lor. La 
atîta imprudență, pur și simplu 
nu mai este nimic de adăugat.

! O căciulă 
| la licitație

★
Este știut că specialiștii ministere

lor, ai altor toruri de resort, pre
cum și ai organelor locale de partid 
trebuie să urmărească, la fața locu
lui, în întreprinderile cu restanțe la 
îndeplinirea planului, modul în care 
acestea acționează și să soluționeze 
cît mai operativ problemele în sus
pensie. Pînă acum, în cazul combina
tului sucevean, aceste intervenții o- 
perativenu s-au făcut simțite. E drept, 
tovarășii de la comitetul județean 
de partid au luat măsuri, dar ele sin
gure nu pot duce la o redresare to
tală a activității combinatului. Toc
mai de aceea, este necesar ca Minis
terul Industriei Lemnului și celelalte 
organe centrale cooperatoare 
acorde un sprijin eficient 
tru elaborarea și aplicarea 
surilor tehnico-organizatorice 
care depinde bunul mers al 
ducției în combinatul sucevean. Re
sursele existente aici trebuie valo
rificate pe deplin, în așa fel încît 
și această unitate a industriei 
celulozei și hîrtiei să-și îndepli
nească exemplar sarcinile de plan.

să 
pen- 
mă- 

de 
pro-

Iată cum se achită unii execu
tori de sarcinile încredințate. La 
avizierul Consiliului popular 
Pașcani citim: „Astăzi,-, anul... 
luna... ziuă... Avind în vedere ar
ticolul... subsemnatul Dumitru l. 
Vasile, in calitate de executor 
la Uniunea județeană a coope
rativelor de consum Iași, fac cu
noscut prin aceasta că in ziua de 
29 octombrie 1969, ora 12, la se
diul cooperativei de consum Paș
cani se va vinde, prin licitație 
publică, către organizațiile so
cialiste, bunurile sechestrate de 
la debitorul Boboc Constantin și 
anume : una căciulă miel culoare 
neagră, pentru neplata sumei de 
1 304 lei. datorată Uniunii jude
țene a cooperativelor de consum 
Iași, cu titlul de cheltuieli de 
școlarizare. Vinzarea se va face 
numai către organizațiile socia
liste. Vasăzică, din atîtea bu
nuri materiale pe care le deține 
C. Boboc — și nu puține I — exe
cutorul (să nu se spună că n-a 
făcut nimic I) îi pune sechestru 
pe căciulă I Știe el ce știe — o 
fi avînd nevoie de ea. Pentru că 
la așa cap...

Rubrică redactată de :
Ștefan Z1DARIȚA 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"
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ATESTAREA teatre

LOVINESCUde Horia

de interes major

LA TEATRUL NAȚIONAL „I. L. CARAGIALE"

AL PA ȚRULEA ANOTIMP

o preocupare universitară

Documentele partidului stabilesc 
drept criteriu de judecată a valorii, 
în selecționarea și promovarea ca
drelor didactice universitare, succe
sele dobîndite în activitatea instruc- 
tiv-educativă și științifică, devota
mentul față de cauza socialismului, 
dovedit prin perfecționarea continuă 
a pregătirii, educarea multilaterală a 
tineretului studios. Plecînd de la 
aceste indicații date de condu
cerea de partid, în Centrul uni
versitar București s-a trecut, în ulti
mii ani, la elaborarea unui pla’n sis- 
tematio și de perspectivă, de promo
vare a oadrelor didactice tinere, care 
au dovedit chemare pentru munca la 
catedră, manifestîndu-se totodată o 
grijă deosebită față de, cadrele di
dactice cu un înalt nivel de cunoștin
țe și activitate îndelungată. Expresie 
a acestei preocupări, în Centrul uni
versitar Buourești funcționează acum 
5 919 cadre didactice, dintre care 598 
(10 la sut.ă) profesori, 817 (14 la sută) 
conferențiari, I 505 (26 la sută) lectori 
și șefi de lucrări, 2 699 (45 la sulă) 
asistenți și 300 (5 la sută) asistenți 
stagiari — cadre cu pregătire supe
rioară, care aduo o contribuție valo
roasă la dezvoltarea științei și cultu-

• rli românești, bucurîndu-se de stimă 
și prestigiu, atît în țară cît și în 
străinătate, reprezentînd un detașa
ment important al intelectualității 
țării noastre. Așadar, promovarea 
valorilor în învățămîntul superior 
bucuveștean a înregistrat, cu deose
bire în ultimii ani, succese incontes
tabile. Se ridică însă în această eta
pă o serie de probleme mai generale 
pe care le vom ilustra cu un caz 
particular : Institutul de arhitectură 
„Ion Mincu".

Criteriul valorii oomplexe definește 
șl preocuparea de selecționare, for
mare și promovare a corpului profe
soral al arhitecturii, care a crescut 
de la 33 membri în 1944 la 185 în 1969. 
Totuși, din studiile elaborate de bi
roul organizației de bază a institutu
lui au rezultat o serie de aspecte ne
gative, reflexi al unor probleme re
zolvate încă nesatisfăcător și în alte 
institute de învățămînt superior. Ne 
vom referi în special la profesori și 
conferențiari, pentru că aceștia au o 
precumpănitoare valoare reprezenta
tivă, făcînd efigia școlilor de cerce
tare științifică "și de propagare a ști
inței.

Dar să fim mai concreți. In pre
zent, în cadrul celor 19 posturi de 
profesori prevăzute în structura ca
tedrelor, cei 7 profesori atestați și 3 
neatestați (raportați la 185 cadre di
dactice în 1969 față de 14 profesori 
din 33 cadre didactice în 1944) repre
zintă un procent de numai 5 la sută 
din totalul cadrelor didactice, față de 
10 la sută realizat și considerat co
respunzător în Centrul universitar 
București. în acest sens, dinamica 
promovării este de asemenea revela
toare : au fost atestați 4 profesori în 
deceniul 1944—1954, 2 în deceniul 
1955—1964, nici unul în etapa 1965— 
1969. Cred că este în primul rînd o 
vină a școlii noastre că dascăli re
prezentativi sînt încă neatestați. Dar 
se pot sesiza și anomalii de structură 
ale corpului de profesori — raportată 
la structura învățămîntului nostru. 
De pildă, dintre cei 7 profesori ates
tați numai unul este la disciplinele 
teoretice. La catedra de Istoria arhi
tecturii — a cărei importanță pentru 
formarea arhitectului este, bineînțe
les, unanim recunoscută — sînt 3 
profesori (dintre care unul atestat), 
în timp ce șeful catedrei de Teoria 
arhitecturii este încă profesor neates
tat. In fruntea unor catedre de mare 
responsabilitate științifică și didac
tică ca Bazele proiectării B, Urba
nism, Teoria structurilor, Construcții, 
Studiul formei, Științe sociale, actpa- 
111 conducători nu au fost promovați 
profesori. Afirmînd respectul pentru 
toate vîrstele, observăm — și rugăm 
a fi exact înțeleși — că 5 dintre pro-" 
fesorii noștri atestați au vîrste între 
55 și 65 de ani, ceilalți doi fiind tre- 
cuți de 65 de ani. întîrzierea de a- 
cum a promovărilor este deci cu a- 
tît mal greu de înțeles cu cît chiar 
dintre actualii profesori, jumătate 
sînt pe această treaptă universitară 
de la vîrste între 37 și 40 de ani, iar 
cealaltă jumătate de la vîrste între 
43 și 53 de ani.

Conferențiar arhitect 
Constantin ENACHE 

prorector al Institutului 
de arhitectură „Ion Mincu"

Iată acum și situația conferenția-, 
rilor. în cadrul celor 38 posturi de 
conferențiari prevăzute în structura 
catedrelor, cei 6 conferențiari atestați 
și 18 neatestați (raportați la 185 ca
dre didactice în 1969 față de 7 con
ferențiari din 33 cadre. didactice în 
1944) reprezintă un procent de numai 
3,5 la sută atestați (respectiv 13 la 
sută total conferențiari); față de 14 
la sută realizat și considerat co
respunzător în Centrul universitar 
București. Și aici dinamica promovă
rii este, de asemenea, semnificativă : 
au fost confirmați prin concurs : un

3

MARGINALII LA UN 
STUDIU PRIVIND DINA
MICA FORMĂRII Șl PRO

MOVĂRII CADRELOR IN 
ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPE

RIOR

conferențiar atestat în deceniul 1944— 
1954, 13 conferențiari — dintre care 4 
atestați — în deceniul 1955—1964, 10
conferențiari în etapa 1965—1969. 
Dacă structura corpului de conferen- 
■țiari este ceva mai bună decît la pro
fesori, sub aspectul distribuirii în 
ciclurile teoretice (3 conferențiari a- 
testați, 9 în total) și în cele de ate
lier (3 conferențiari atestați, 15 în to
tal), structura pe vîrste este discuta
bilă : numai 5 conferențiari (1 ates
tat) au vîrste între 39 și 45 de ani ; 
10 (3 atestați) au între 46 și 50 de 
ani ț 5 au între 51 și 55 de ani ; 3 (2 
atestați) între 56 și 60 de ani ; un 
conferențiar are peste 61 de ani.- Și 
tot astfel, în cadrul celor 49 posturi 
de șefi de lucrări și lectori, cei 22 
titulari, raportați la 185 cadre didac
tice în 1969, reprezintă un procent 
de 12 la sută față de 26 la sută reali
zat în Centrul universitar București. 
Jumătate din numărul șefilor de lu
crări au vîrste între 41 și 50 ani. Din 
totalul de 79 posturi de asistenți și

asistenți stagiari sînt cu funcția de 
bază 54?

Cu autoritatea lor, aceste date »- 
rată că în selecționarea, formarea șio 
promovarea cadrelor didactice din In
stitutul de arhitectură „Ion Mincu" 
— cu toate rezultatele bune ce s-au 
dobîndit — persistă anumite deficien
țe care, în bună parte, se datoresc 
preocupării insuficiente a factorilor 
de răspundere : consiliul profesoral 
și conducerile catedrelor.

în pofida, faptului că directivele de 
partid, concretizate în noua lege a 
învățămîntului și în statutul corpu
lui profesoral, au creat cadrul pro
pice, principial și metodologic, de a 
se promova valorile reale științifice 
și didactice pe toate treptele școlii, 
în pofida emulației de perfecționare 
continuă prezentă, ca urmare a exis
tenței acestui cadru, în cuprinsul 
tuturor colectivelor universitare, în 
institutul nostru, activitatea desfășu
rată fa nivelul consiliilor profesorale 
pentru promovarea cadrelor este pe 
cît de sporadică pe atît de lentă, 
ceea ce este, evident, în detrimentul 
procesului de învățămînt. Iată un 
exemplu ilustrativ : pentru 5 posturi 
de conferențiari, concursurile deschi
se în august 1968 au fost discutate în 
consiliul profesoral abia în octombrie 
și confirmate în noiembrie 1969 ! A- 
semenea practici trebuie lichidate, 
consiliile profesorale fiind chemate 
să delibereze cu o mare răspundere, 
dar 'fără tergiversări. Totodată, pen
tru readucerea la normal a stărilor 
de fapt din institut cred că e ne
cesar să elaborăm un plan prin care 
să ne propunem rezolvarea intr-un 
termen realist a tuturor problemelor 
care izvorăsc din cerința promovării 
judicioase a cadrelor, a așezării oa
menilor potriviți la locul potrivit.

Tocmai în perspectiva afirmă
rii depline a principiului valo
rii concrete. în selecționarea și 
promovarea cadrelor sînt de părere 
să se înființeze în cadrul Institutului 
de arhitectură — oarecum după mo
delul clinicilor universitare în învă- 
țămîntul medical — un Centru de 
proiectare și de cercetare științifică. 
S-ar asigura astfel _ o permanentă 
confruntare cu practica a cadrelor 
didactice și un suplimentar aport so-, 
cial al acestora — coordonate esen
țiale ale procesului de selecționare, 
formare și promovare optimă a ca
drelor pentru învățămîntul superior 
de arhitectură. S-ar împlini și în
demnul lui Pliniu „nulla dies sine 
linea" — nici o zi fără muncă — de 
maximă semnificație în pregătirea 
■schimbului de mîine al corpului pro
fesoral al arhitecturii românești — 
sarcină de mare responsabilitate so
cială și națională.'

Ateneul Român : Concert 
pentru elevi : Momente șl figuri 
din trecutul muzicii românești — 
10,30; Muzică populară românească; 
orchestra ’„Barbu Lăutaru" — 20. 
o Opera Română : Apus de soa
re — 11 ; Giselle — 19,30. 0 Tea
trul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Studio) : Năpasta — 10,30 ; 
Travesti — 15,30 ; Al patrulea a- 
notimp — 19,30. © Teatrul de 
comedie : Nicnic — 10,30 ; Croi
torii cei mari din Valahia — 20,30. 
e Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Un tramvai numit do
rință — 10 ; Contrapuncte — 15 ; 
Strigoii — 20 ; (sala din str. Alex. 
Sahia) ; Comedie pe întuneric — 
10 ; 20 ; Tandrețe și abjecție — 
15. o . Teatrul „C. I. Nottara" 
(sala Magheru) : Don Quijotte — 
10 ; Vijelie în crengile de sas
safras — 15,30 ; Echilibrul fragil
— 19,30 ; (sala Studio) : Enigma
tica doamnă „M“ — 10,30 ; Mati
neu literar „Adela" — 16 ; Cînd 
luna e albastră — 20. o Teatrul 
Mic : Maria 1714 — 10 ■; Iertarea
— 20. ® Teatrul Giulești : Cursa
de șoareci — 10 : Pălăria floren
tină — 19,30. 0 Teatrul „Ion
Creangă" : Cocoșelul neascultă
tor — 10 ; Adresanții necunos- 
cuțț — 16. © Teatrul evreiesc de 
stat : Recital de lieduri, arii și 
sonate — 11 ; Transfuzia — 20. 
o Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Elefănțelul cu
rios — 11 ; Cabaretissimo —
19,30 ; (sala din str. Academiei) : 
Tigrișorul Petre — 11. 0 Teatrul 
satiric muzical „C. Tănase” (sala 
Savoy) : Cafeaua cu lapte de a- 
dio — 19,30 ; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) ; Femei, femei, 
femei — 19,30. o Teatrul de re
vistă șl comedie „Ion Vasllescu" : 
De la Bach la Tom Jones — 10 ; 
19,30. 0 Ansamblul Artistic al U- 
niunii Generale a Sindicatelor : 
Esop, viața, muzica și noi — 20. 
e Circul de stat : Ritmurile a- 
renel — 10 ; 16 ; 19,30.tv
PROGRAMUL I

8,45 — Matineu duminical pentru 
copil șl tineretul școlar. 10,15 —
Ora satului. 11,20 — Concert sim
fonic. Interpretează orchestra sim
fonică a. Filarmonicii din Ploiești. 
11,55 — De strajă patriei. 12,30 — 
Emisiune în limba maghiară. 13,40
— Vox Marls — film de televiziune 
realizat de Andrei Brădeanu. 14,05
— Fotbal : Farul—Steaua. Trans
misiune de la Constanța. 17,00 — 
Realitatea ilustrată. 19,00 — Tele
jurnalul de seară — Cronica dumi
nicală. 19,30 — Florile de pe Ar
geș — 19,50 — Desene animate.
20,00 Filmul artistic : „Cavalerii 
teutoni" (II) — producție a stu
diourilor poloneze. 21,30 — „O zi în 
Transilvania" — film documentar. 
21,50 — Concert de muzică ușoară 
cu Margareta Pîslaru, Doina Ba
dea, Dan Spătaru, Aurelian An- 
dreescu. 22,15 — Telejurnalul de 
noapte. 22,30 — A 7-a artă. Nou
tăți cinematografice. 22,55 — Te- 
lesport. Handbal masculin : Ro
mânia—Ungaria — (secvențe în
registrate la Timișoara). 23,25 — 
închiderea emisiunii.
PROGRAMUL II

20,00 — Temă cu variațiunl : 
„Oedlp". 21,00 — „La răscruce de 
vînturi". Reluarea episodului I : 
„Sfîrșltul copilăriei". 21,45 —
Film documentar : „25 de ani de 
pictură romanească" 22,00 — închi
derea emisiunii. «
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11,30 ; 14 ; 16,30 ;

18,30 ;

0 Vă place Brahms 7 : PATRIA — 9 ;
19 ; 21,30.
0 Femela îndărătnică : FESTIVAL — 9 ; 11,45 ;
18.15 ; 20,45, FAVORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Căldura : VICTORIA — 9; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
20,45.
0 In împărăția leului de argint : LUCEAFĂRUL — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16.15 ; 18,45 ; 21.
0 Blow-up : CAPITOL — 9,15 ; 12 ; 15,15 ; 18 ; 20,45.
0 Galileo Galilei : VIITORUL — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Viridiana : CENTRAL — 9,30 ;
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
0 La nord prin nord-vest : GRI- 
VIȚA — 9,15 ; 12 ; 15,15, BUCEGI
— 9,30 ; 12,15 ; 16,30 -----
0 Baltagul : GRIVIȚA —
20.30, FLOREASCA — 9 ;
15 ; 18 ; 20,30.
o O sută unu dalmațlenl : _____ _ ____ ____________
0 Ultima lună de toamnă : DOINA — 18,15 ; 20,30.
o Zboară clocîrlla ; Toamna din Carpațli Moldovei ; 
Chemarea pădurii ; Miniaturi — TIMPURI NOI — 9—21 
în continuare.
0 Beru șl comisarul San Antonio : FEROVIAR — 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30, 21, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 20,45, MODERN — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20.30.
0 Mal periculoase decît bărbații : EXCELSIOR — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
e Omul momentului : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
— 15 ; 17,45 ; 20. •
0 Război șl pace (seriile I și II) : UNIREA — 15 ; 19,30. 
O Război șl pace (seriile III șl IV) i BUZEȘTI — 15,30 ;

19,30.
18,15 ;
11,30 ;

DOINA

literatura
și problemele ei

în paginile revistei
JLu/pta de dasăss

alitatea și umanismul 
cialist și subliniază, toto
dată, că „actualele succese 
ale literaturii române.. sînt 
rodul cuceririlor realizate 
de întreg frontul scriitori
cesc, atașat ideologiei mar- 
xist-leniniste". Aurel Ba- 
ranga discută în „Margina
lii 1& un conțept al actuali
tății" evoluția istorică a 
sensului acestui concept, 
refrtarcînd judicios că, în 
ciuda interpretărilor unila
terale, „actualitatea rămine 
criteriul primordial și prin
cipalul domeniu de mani
festare plenară a spiritului 
realist in artă". Se remarcă 
de asemenea, amplul coloc
viu al 
ocazia 
ani de la apariția primului 
număr ’. ’
torul". Cu acest prilej, Vic
tor Eftimiu, Șerban Ciocu- 
lescu, Vladimir Streinu, 
Radu Botyeanu, Cicerone 
Teodorescu, Ioana Postel- 
nicu, Ury Benador, Sanda 
Movilă și Ștefan Roll au 
evocat momente din viața

„Lupta de clasă" consa
cră, In ultimele sale nu
mere, fenomenului literar 
românesc contemporan am
ple articole de analiză și 
sinteză, realizate de cunos- 
cuți scriitori, istorici și 
critici Mterari. Problemele 
teoretice ale creației, 
atitudinea scriitorului în 
fața realităților socia
le, raporturile dintre tra
diție și inovație sau ass 
pecte ale continuității ar
tistice sînt dezbătute, din 
perspectiva gîndirii dialec
tice, la un înalt nivel prin
cipial. Astfel, poetul Vir
gil Teodorescu în „Consi
derații asupra fenomenului 
literar românesc în ultifhul 
Sfert de veac" remarcă spi
ritul activ al literaturii,: 
„Scriitorii români au mili
tat, așa cum militează și 
azi, pentru o artă angajată, 
pentru făurirea unei cul
turi care, să nu fie rodul 
activității întîmplătoare ci

1 . ■ ' o
eultură a cărei sursă de in
spirație se impune a fi re-

al necesității înțelese,

t.

so-

revistei organizat cu 
împlinirii a 50 de

al revistei „Sbură-

• Omul, orgoliul, vendetta : DACIA — 8,30—21 în conti
nuare.
« Corabia nebunilor : MIORIȚA — 9,30 ; 12,30 ; 16,15 ;
19,30, TOMIS — 8—14 în continuare ; 17 ; 20.
0 Angelica șl sultanul : LIRA — 15,30 ; 18, COTROCENI 
— 15,30 ; 20,30.
0 Păpușa (ambele serii) : REPUBLICA — 10 ;
17 ; 20,30.
• Viața Iul Mateus : LIRA — 20,15.
e Ceie trei nopți ale unei Iubiri : COTROCENI
0 Paria : LUMINA

12,30 ;
20.

18.cinema
— 9—16 în continuare.

publicației și a oenaclului. 
Manifestînd predilecție pen-i' 
tru probleme fundamentale 
ale evoluției literare, re
vista „Lupta de clasă" nu 
pierde din atenția sa nici 
aspectele curente ale peisa
jului literar. Dezbaterile pe 
probleme majore ale lite
raturii, articolele de critică 
literară publicate în re
vistă se disting prin atitu
dinea consecvent marxist- 
leninistă, prin spiritul oon- 
struotiv, prin atitudinea

■>

— 8,45—16,15 în continuare ; 18,30 ;
20,45, DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 : 
20, MOȘILOR — 15,30 ; 18.
0 Oameni împietriți : MOȘILOR 
— 20,30.
0 Tigrul : ’ferentari — 15,30 ; 
18 ; 20,15, CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 
20,15.
0 Lupii albi : GIULEȘTI — 15,30 ; 
18 ; 20,30, VOLGA — 9,30—15,45 în 
continuare ; 18 ; 20,30.

general : PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15. ..... ----------- 9 . 1115 .
' " 16 ;

0 Up glonte pentru _
0 Testamentul doctorului Mabuse : GLORIA
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA — 9,15 ; 11,15 ; 13,30
18,15 ; 20,30. ■
O Omul care valora miliarde : POPULAR — 15,30 ; 18, 
VITAN — 15,30 ; 18.
e Noaptea : POPULAR
9 Crăciun cu Elisabeța : VITAN — 20,30.
0 Stelele din Eger : MUNCA — 16 ; 20.
0 Adio Gringo : FLACARA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Mîna cu briliante : ARTA — 9,15—15,45 în continuare 
18,15 ; 20,30.
0 Atentatul de la Sarajevo : RAHOVA — 15,30 ; 18.
0 Domnișoarele din Rochefort : RAHOVA — 20,15.
0 Soarele vagabonzilor : PROGRESUL — 15,30 ; 18.
0 Apele primăverii : PROGRESUL — 20,30.
0 Vîrsta Ingrată :*  COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.

militantă pentru o artă iz- 
vorîtă din realitățile socie
tății noastre, din aspirațiile 
și idealurile omului.

Emil VASILESCU

Cînd vor elimina
editurile „absentele 

nemotivate"

Un sondaj recent prin 
unele librării și biblioteci 
din țară a scos la ivea
lă un fapt care me
rită să rămînă în atenția 
editorilor: numeroase lu
crări aparținînd îndeosebi 
literaturii române clasice, 
opere care ocupă un ,100 
de frunte în istoriile litera
turii, intens solicitate 
cititorii au devenit un 
de „rarități". Am 
cutat de curînd 
pre acest subiect cu pro
fesoara Elena Simiuo de 
la liceul „Mihail Kogăl-

niceanu" din Vaslui, preșe
dinta filialei locale a So
cietății de științe filologi
ce. D-sa ne-a pus la dispo
ziție o listă întreagă de 
cărți căutate în primul 
rînd de elevii liceelor din 
tînărul centru județean, 
cărți care nu pot fi găsite 
nici la Biblioteca Orășe
nească, nici la bibliotecile 
școlilor și, cu atît mal pu
țin, la librăriile din oraș. 
Este vorba fie de lucrări 
tipărite cu ani în urmă și 
care, în urma solicitărilor

20,30.

repetate, s-au deteriorat șl 
nu au mai fost înlocuite 
de noi ediții, fie de lucrări 
ieșite de sub tipar mai de 
curînd dar care, avînd un 
tiraj cu totul insuficient, 
au ajuns în număr extrem 
de mio (sau n-au mai ajuns 
deloc !) în Vaslui. Cazuri 
similare au fost semnalate 
redactorilor noștri de co
lectivul bibliotecii munici- 

ot pale din Tîrgoviște, de pro
fesori, de părinți, de librari 
din București. Iată cîteva 
din aceste titluri : versuri 
de Coșbuc, lucrări de Al. 
Vlahuță printre care „Ro
mânia pitorească", -nuvele
le lui Odobescu, teatrul lui 
Caragiale, „Vlaicu-Vodă" 
de Al. Davilla, Dimitrie 
Cantemir în ediții școlare, 
romanele Hortensiei Papa- 
dat Bengescu, volumul de

j Atent la mișcările epocii noastre, 
căreia încearcă să-i surprindă înțe-

I leșurile și coordonatele majore în 
| cele mai multe dintre piesele sale, 

Horia Lovinescu pornește adesea, în
I construcția subiectelor, de la surse 
. livrești pe care însă le asimilează, 
I încorporîndu-le organic în materialul 
| dramatic al unor dezbateri sociale și 

etice de o substanță acut contempo- 
I rană. Acesta este și cazul recentei 
I sale piese „Al patrulea anotimp", al 
1 cărei subiect — ca schemă — nu e 
| străin de desfășurarea acțiunii din 

antica Orestie, bineînțeles cu alte 
I mijloace și cu alte semnificații. Cu 
l alte mijloace, deoarece Horia Lovi- 
’ nescu, operînd cu personaje care n-au 
| nimic din măreția modelelor antice 
. — a convertit în mod declarat tra-
I gedia în melodramă, folosind delibe- 
1 rat arsenalul de efecte tari, amestecul 
1 de patetism, violență și comic graș 
( al acesteia. Cu alte semnificații, deoa- 
i rece destinele personajelor sale sînt 

determinate de propriile lor carac- 
tere și de condițiile istorico-sociale

I și nicidecum de vreo fatalitate, care 
le-ar micșora responsabilitatea. Este

I de altfel una din caracteristicile 
I pregnante ale dramaturgiei lui Horia

Lovinescu, de a propune spre dez- 
I batere ipostaze și aspecte variate ale 

problemei responsabilității sociale și 
1 morale a omului de azi, idee pre

țioasă care îi animă cele mai bune 
pagini ale creației, și care, expri
mată de cele mai multe ori. cu mij
loace dramatice viguroase, l-a im
pus la loc de frunte în dramaturgia 
românească contemporană.

Săvîrșită de hitleriști sub ochii ce
lor trei — soția, amantul și mama ei, 
autoarea de fapt a denunțului — uci
derea comunistului George Elefte- 
rescu în zilele furtunoase ale lui 
august ’44 implică responsabilitatea 
totală a celor trei, determinînd evo
luția familiei, atît în vremelnica_ ei 
prosperitate cît și în jalnica degrin
goladă. Conștiința vinovăției îi ține 
pe cei trei într-o permanentă alar
mă, minînd la temelia relațiilor din
tre ei, transformînd dragostea pasio
nată și pasională din primul act în 
ură și dezgust, dictîndu-le gesturi 
exagerate, de falsă adeziune și ipo
crit devotament față de regim. Horia 
Lovinescu a scris aici scene violente, 
de demascare mînioasă a imposturii, 
în tot ceea ce are ea mai dăunător. 
Impostura este nocivă și periculoasă 
prin ea însăși. Incărcînd-o cu ante
cedente criminale, dramaturgul a 
făcut-o și mai odioasă. Meritele 
piesei în ceea ce privește 'intenția și 
problematica sa, sînt evidente, au
torul dovedindu-se consecvent cu 
sine în abordarea unei tematici de 
semnificație socială și etică majoră. 
„Al patrulea anotimp" înfățișează 
fapte și atitudini pe care societa
tea noastră ,le-a condamnat, și sanc
ționat, luîndu-și măsurile necesare 
pentru ca ele să nu se mai poată re
peta. Prăbușirea familiei Elefterescu 
— Cristodoru exprimă toomai aceas
tă sancțiune aplicată de societatea 

.. noastră tuturor acelora care au în
cercat s-o înșele. Faptul că Nina și 
Paul sînt pedepsiți in piesă, nu pen
tru crima lor din ’44, care rămîne 
nedescoperită, ci pentru impostură, 
nu scade valoarea aotului justițiar, 
ci îl ridică la rangul de legitate 
socială cu caraoter obiectiv.

Ne aflăm, așadar, în fața unei 
drame de familie, ale cărei sensuri 
depășesc evident cercul îngust ,al a- 
cesteia. Horia Lovinescu a intențio
nat, ca și în alte piese ale sale, să 
exprime prin destinul unei familii 
evoluția unei întregi colectivități sur
prinse aici în trei momente istorice 
semnificative.

Trei momente, exprimate prin cele 
trei generații ale familiei Elefte- 
rescu-Cristodoru : luptătorul revolu
ționar George Elefterescu, grupul de 
impostori și profitori de pe urma 
saorificiului eroio al celui dinții și, 
ceea ce e mai important, cei doi ti
neri, care reiau și continuă idealu
rile revoluționare ale tatălui.

„Al patrulea anotimp" se înscrie, 
din punctul de vedere al problemati
cii. pe linia de maximă fertilitate a 
dramaturgiei noastre contemporane, 
ca și a creației de pînă acum a lui 
Horia Lovinescu.

Inegală în desfășurarea sa dra
matică, piesa se impune prin veridi
citatea sa îndeosebi din actul al doi
lea, precum și prin tensiunea con- 
flictuală a actului al treilea în care 
apariția tinerilor și ruperea lor de 
atmosfera îmbîcsită a familiei, chiar 
dacă insuficient dezvoltate, dau o 
notă de robustețe și un fior de lirism 
pur. Figurile celor doi frați, Iulia și

Andrei, departe de a fi schematice și 
convenționale, schițează doi repre
zentanți ai tinerei generații în două 
imagini complementare — unul ro
mantic și înflăcărat pînă la exaltare, 
celălalt caracterizat de spirit prac
tic, care pornesc în viață cu con
vingerea fermă în posibilitatea reali
zării idealului comunist al tatălui 
lor. Oricît ar fi de convențional pro
cedeul, oricîte critici i s-ar putea 
aduce pentru artificiozitate, scrisoa
rea din final, citită și comentată de 
cei doi tineri, restabilește echilibrul 
și proporțiile, aducind in scenă o 
undă de omenie, de încredere în 
viață și în oameni, convingătoare și 
caldă.

Procesul de transfigurare artistică 
a materialului de' viață n-a fost dus 
de autor pînă la capăt. In con
strucția piesei partea expozitivă 
ocupă, după părerea noastră, un loc 
mult prea mare față de ceea ce ar fi

a

cronica dramatică
n

putut constitui miezul unui conflict 
puternic, revelator în semnificațiile 
sale : relațiile dintre vinovății im
postori și mediul social înconjurător, 
raporturile lor ou tinerii în plină de
venire conștientă de sine. Reprodu- 
cînd cu exactitate realitatea socială 
și psihologică a personajelor, lim
bajul piesei convinge prin autentici
tate, dar nu e lipsit pe alocuri de 
unele vulgarități care depășesc nece
sitățile de caracterizare a persona
jelor.

Punînd în scenă spectacolul la 
Teatrul Național din București, Mi
hai Berechet a folosit cu pricepere 
mijloace adecvate genului piesei, 
reallzînd □ mișcare scenică vie, dina
mică, o succesiune de scene și tablouri 
în care autenticitatea atmosferei nu 
e contrazisă decît în parte de dez
lănțuirile temperamentale, de tonu
rile patetice, de unele note grotești. 
Pe alocuri însă excesul de mișcare 
supără și unele îngroșări și subli
nieri inutile, îndeosebi în actul al 
doilea, în care pasiunea demasca
toare a interpreților, insuficient tem
perată de regizor, s-a suprapus pleo
nastic peste text,/ anulînd efectul 
unor replici sau făcîndu-1 să. rico
șeze. Scena de beție e lungă și actul 
pare că nu se mai termină.

Reușită e atmosfera actului I, în 
oare comicul se împletește cu tragi
cul fără să-1 anuleze, momentele de 
fals patetism căpătînd o notă ușor 
parodistică, de bună calitate.

în decorul lui Mihai Tofan, mai 
puțin inspirat în actul întîi, mai a- 
decvat în celelalte, o echipă de actori 
bine distribuiți evoluează cu aplomb, 
marcînd convingător biografia perso
najelor de-a lungul anilor.

In interpretarea Ninei Elefterescu, 
Carmen Stănescu desfășoară o mare 
bogăție de mijloace, de nuanțe, de 
tonuri și semitonuri, de gesturi și 
mișcări, trecînd de la exuberanța

ușor exaltată, a tinerei îndrăgostite, 
la răceala de gheață a soției plicti
site, de la retorismul înțepat al ac
tivistei improvizate la sensualitatea 
voluptuoasă a femeii de salon și pînă 
la vulgaritatea țipătoare, funciară a 
mahalagioaicei. Unele stridențe care-i 
scapă actriței atunci cînd își for
țează glasul, în căutarea unui dra
matism deficient, și unele îngroșări 
dincolo de necesitățile rolului, um
bresc întrucîtva această realizare de 
performanță, care poate cîștiga în 
organicitate prin măsură artistică.

Remarcabilă este Natașa Alexan
dra, în rolul Aureliei Pușcașu, mai 
puțin în partea întîi, în care expe
rimentata actriță face uz de mijloace 
cunoscute în alte roluri de aceeași 
factură — de altfel cu verva și tem
peramentul comic savuros care au 
caracterizat-o întotdeauna — cît mai 
ales în ultimul act, în care Natașa 
Alexandra realizează o compoziție ad
mirabilă prin veridicitate și bogăție 
de sensuri.

Ema-noil Petruț a izbutit să se eli
bereze de unele șabloane în care îl 
cantonase interpretarea unor roluri 
stereotipe de june prim și erou ro
mantic, și să realizeze un Paul 
Cristodoru veridic, ușor ridicol în 
prima parte prin patetismul dulceag 
și stîngaci, adios ridicol în lichelis
mul oportunist din partea a doua. O 
mai mare varietate a mijloacelor de 
expresie i-ar fi însă de mare folos.

Mitzura Arghezi a pus un umor i 
șugubăț care-o prinde în rolul Mă- 
rioarei, Damian Crîșmaru a apăsat 
puțin prea tare pe pedală în rolul 
lui Mihai Roban, adăugind, la dezin
voltura firească a acestuia o notă da 
răsfăț sinuos dincolo de rol, Ioana 
Bulcă a fost tocmai ce trebuia în 
scurta apariție a lui Luchi Mantu, 
iar Emil Liptao cam patetic într-un 
rol foarte scurt și convențional.

Fragilă și sensibilă, emotivă și 
emoționantă, Ilinca Tomoroveanu a 
adus în scenă arderea lăuntrică a,, 
pasiunii pentru adevăr și dreptate a( 
luliei, exaltarea tinerească a aces
teia — cu unele stridențe de 
ton și mișcare care mai pot fi în
lăturate — durerea nepotolită și 
scîrba profundă pentru promiscuita
tea abjectă din casă și unda de li
rism timid a feminității.

Traian Stănescu, mai întîi ca so
bru și dramatic fără ostentație 
George, a devenit apoi un tînăr și 
șturlubatic Andrei, cam ușuratic, dar 
„băiat bun", un om cu picioarele pe 
pămînt, cu simț practic și lucidita
tea necesară construcției unei vieți 
drepte. Lectura scrisorii o face 
cu măsură și , inteligență, cu e- 
moția descoperirii adevărului despre 
tatăl lui, pe care simte că începe 
abia acum să-l iubească. Cu emoția 
acestei descoperiri spectatorii pără
sesc sala. Poate cîndva un asemenea 
om, sau Petre Barbu comunistul care 
a luptat alături de George pentru eli
berare și care astăzi „e un om admi
rabil", cura spune Iulia, va fi eroul 
principal al unei piese. Din emoția 
care se transmite în sală îrț finalul 
speotacolului am simțit că publicul 
ar primi cu bucurie o asemenea 
piesă.
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Iulpoezii „Joc secund" al 
Ion Barbu, poeziile, precum 
și „Hronicul și cîntecul 
vîrstelor" de Lucian Bla- 
ga, romanele „Străinul" și 
„Setea" de Titus Popovici, 
poeziile lui Eugen Jebelea- 
nu, volumul întîi din „Mo- 
romeții" de Marin Preda, 
studiul critio despre Tu
dor Arghezi aparținînd lui 
Tudor Vianu etc. etc. De 
remarcat că este vorba în 
primul rînd de opere care 
figurează în programa ana
litică și care ar trebui să 
ajungă în mîinile a mii și 
'mii de elevi încă din pri
mele zile ale anului școlar.

Editurile, organele difu
zării cărții cunosc această 
situație ? Și ce măsuri con
crete intenționează să ia ?

R. CONSTANTINESCU

Un răspuns sugestiv
Primim din partea acad. 

Al. Graur, directorul Editu
rii Academiei Republi
cii Socialiste România, un 
răspuns din care reprodu
cem :

„Am luat cunoștință cu 
satisfacție de conținutul ar
ticolului : Cărți refuzate co
mentariului", de M. Costea, 
apărut în ziarul dv. Ne ex
primăm speranța că acest

ț
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Margareta BĂRBUȚA

Revista „Ornant" la 20 de am
Aula universității din Timișoara 

a găzduit vineri seara o adunare 
festivă, consacrată aniversării a 20 
de ani de la apariția primului nu
măr al revistei literare „Orizont", 
publicație lunară editată sub egida 
Uniunii Scriitorilor. După ce poetul 
Anghel Dumbrăveanu, secretarul aso
ciației scriitorilor din Timișoara, a 
deschis adunarea, poetul Al. Jebe- 
leanu, redactor-șef al revistei „Ori
zont" a subliniat în cuvîntul său 
semnificația acestui moment în acti
vitatea revistei. Tovarășul Mihai Te- 
lescu, prim-secretar al Comitetului 
județean Timiș al P.C.R., a adresat 
un călduros salut revistei. In încheie
re, acad. Zaharia Stancu, președinte
le Uniunii Scriitorilor, a adus un cor
dial omagiu celor ce. în acest colț 
de țară, întruchipează în lucrări li
terare generoasele idealuri de viață 
ale epocii noastre socialiste, reliefînd 
rolul important ce revine revistelor 
de cultură din țară în crearea 
utjui climat de autentică emulație 
spirituală., în promovarea unei lite
raturi originale încărcată de semni
ficația timpului în care trăim.

Intr-o atmosferă de unanim en-

tuziasm a fost adoptată o telegramă 
adresată " ........... - . .
P.C.R.,
CEAUȘESCU, în care, participanții la 
adunare dau glas sentimentului pro
fund de dragoste și devotament față 
de P.C.R., hotărîrii nestrămutate de 
a contribui prin activitatea lor la 
îmbogățirea continuă a patrimoniului 
culturii românești, la edificarea so
cietății socialiste în patria noastră.

A urmat un festival literar în ca
drul căruia poeți din diferite orașe 
ale țării au citit din versurile lor.

Acad. Zaharia Stancu a avut o 
întîlnire cu studenții Facultății de 
filologie a Universității timișorene și 
a fost oaspetele clubului de litera
tură „Ex libris" de pe lîngă librăria 
„Mihail Eminescu" din Timișoara, 
prilej cu care a oferit autografe pe 
romanul recent apărut — „Vîntul și 
ploaia" numeroșilor iubitori ai operei 
sale.

Sîmbătă seară, în sala 
popular din Lugoj a avut loo un re
cital literar-muzical la care și-au 
dat concursul poeți participanți la 
sărbătorirea revistei ,,Orizont", pre
cum și corul „Ion Vidu".

Comitetului 
tovarășului

Central al 
NICOLAE

Teatrului

articol va stimula diferite 
publicații să acorde o mai 
mare atenție lucrărilor apă
rute în editura noastră.

Spre regretul nostru apar 
foarte puține informații 
despre producția Editurii 
Academiei. Desigur, unele 
lucrări pot fi recenzate în 
primul rînd de revistele 
științifice, cu adresabilitate

mai restrînsă. Credem însă 
că lucrările de științe so
ciale, dar și din alte dome
nii care interesează un pu
blic larg, pot fi recenzate de 
orice organ de presă.

Vom aștepta, de aceea, cu 
interes să citim mai 
păreri și informații 
lucrările Academiei",

multe 
despre

Psihocritică ?
Nu mai trebuie, credem, 

dovedită responsabilitatea 
criticii față de evoluția li
teraturii, datoriile ei față 
de autori. In cazul celor 
tineri, obligațiile sporesc, 
solicitîndu-se o intuiție cri
tică lucidă, fără false or
namente grațioase și vor
be de prisos. Unor aseme
nea deziderate nu le răs- 
pupde din păcate articolul 
„Poeți și volume de ver
suri..." (semnat de criticul 
C. Crișan, care, surprinză
tor, ne obișnuise cu obser
vații nu o dată pertinente) 
articol publicat în numărul 
pe octombrie al revistei 
„Ateneu" la rubrica „Cro
nica stilistică sau psihocri- 
tica".

După un preambul de 
natură a invita la o ma
tură chibzuință : „L-ați
citit cu atenție stilistică pe 
E. Lovinescu ? El nu fo
losea adjectivele decît a- 
tunci oînd voia să ofere 
portrete, fiziologii litera
re... și oîte idei, cîtă Idee,

în sensul barbian al 
tului 1“ luăm cunoștință de 
o „performanță, critică", in 
articol fiind sumar „ierar
hizați" doisprezece poeți. 
Ce aflăm, deci, din articol? 
Că Valeriu Sîrbu e eseist și 
n-are ce căuta în poezie 
deoarece „e un gînditor 
activ, activat de precepte", 
că debutul lui Romulus 
Guga e „ineficient" (poetul 
este și interogat cam așa : 
„Cine ești dumneata, dom
nule Romulus Guga?"), 
că Dumitru M. Ion face 
abuz de metafore bune (pă
cat, se vede, capital 1 n.n.), 
că „Vînătorile" acestuia 
„satisfac și nesatisfac (1 ?). 
Angela Croitoru e „fixată" 
la mari altitudini poetice 
pentru că „avem a face cu 
o mare vestală a feminită
ții care ne servește toate 
tramele poeziei ei — triste
țe metafizică, lirism filo
zofic... — de la scara 
unu/unu a Femeii-poet;

cuvîn-
invită 
antro- 
Vaida 
Sîrbu

„dar și

sinceritatea Angelei Croi
toru deconcertează, incin
tă. Am putea cita enorm". 
Nu se citează însă nimic. 
Mari satisfacții îi pro
duce criticului stabilirea 
adevăratei identități a po- 
etelor Mariana Costeseu și 
Florica Mitroi. Acestea, 
spre deosebire de Angela 
Croitoru, „nu-și urzesc poe
mele din sintagme femi- 
nale". „Florica Mitroi, în 
pofida sexologiei vaporoa
se pe care o provoacă in 
poezie, este de asemenea, 
puțin feminină și ne 
la stranii ritualuri 
pomorfe". Mircea 
invers decît Valeriu 
e talentat ca eseist,
mai talent (!) ca poet".

Nu-i de mirare că, prins 
în vîrtejul acestor „ritua
luri stilistice", autorul ar
ticolului construiește anti
teze false cum ar fi 
„Știe Marius Robescu să 
fie liric fără să facă pa
radă de multe cuvinte. Știe 
să 1'ie cerebral fără să m 
obosească prea mult".

Cu o asemenea modal, 
tate de comentare telegra 
fică a poeziei, c-u afirmați 
contradictorii și prețiozități 
ne este greu să credem că 
vor izbuti poeții citați sr. 
găsească liantul dintr» 
vorbele criticului și poe 
ziile discutate, un ajutor ci. 
adevărat folositor pentr 
creația lor viitoare.

loan ADAM
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SEMNAREA PROTOCOL» PRIVIND LIVRĂRILE
RECIPROCE DE MĂRFURI PE ANUL WO 
ÎNTRE REPLICA SOCIALISTĂ ROMANIA

SI UNIUNEA SOVIEIICĂ
La 22 noiembrie s-au încheiat la 

București tratativele și a fost sem
nat Protocolul privind livrările re
ciproce de mărfuri pe anul 1970 în
tre Republica Socialistă România și 
Uniunea Sovietică. Tratativele s-au 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească.

Protocolul prevede o creștere a 
schimbului de mărfuri între cele 
două țări față de anul 1969. Volu
mul schimburilor va ajunge la circa 
840 milioane de ruble.

România va livra : vase maritime 
și fluviale, țevi de oțel, produse pe
troliere, produse chimice, cherestea, 
mobilă, tricotaje, confecții și alte 
mărfuri.

Uniunea Sovietică va livra utilaj 
de transport și de ridicat, utilaj ru
tier și de construcții, mașini-unelte, 
cocs, minereu de fier, laminate fe
roase, bumbac și alte mărfuri.

Protocolul a fost semnat din par
tea română de Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior, iar din 
partea sovietică de Nikolai Patoli- 
cev, ministrul comerțului exterior.

La semnare au fost de față Gheor- 
ghe Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Nicolae Agachi, 
ministrul industriei metalurgice, Ni
colae Ecobescu, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Nicolae Ni
colae, adjunct al ministrului comer
țului exterior, precum și A. V. Ba
sov, ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai ambasa
dei.

Au participat, de asemenea, mem
brii celor două delegații care au pur
tat tratativele.

In cursul dimineții de simbătă, mi
nistrul Nikolai Patolicev a plecat în
tr-o călătorie pe Valea Prahovei.

(Agerpres)

Delegația de activiști ai P.C.R. 
s-a înapoiat de la Moscova
Simbătă seara s-a înapoiat de la 

Moscova delegația de activiști ai 
P.C.R., condusă de tovarășul Con
stantin Dăscălescu, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului județean Galați al P.C.R., care, 
la invitația C.C. al P.C.U.S., a făcut 
o vizită de schimb de experiență în 
Uniunea Sovietică.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de tovarășul 
Paul Nagy, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

(Agerpres)

Cronica zilei
Stmbătă dimineața a plecat la Ge

neva Adrian Georgescu, ajunct al 
ministrului energiei electrice, preșe
dintele Comitetului pentru energia 
electrică din cadrul Comisiei econo
mice pentru Europa a O.N.U., care 
va participa la lucrările celei de-a 
28-a sesiuni a comitetului, ce se va 
desfășura între 24 și 28 noiembrie 
în această localitate.

Simbătă seara a plecat la Addis- 
Abeba prof. dr. docent Irimie Stai- 
cu, membru corespondent al Acade
miei, pentru a participa, între 24 no
iembrie și 5 decembrie, la cea de-a 
Xll-a Sesiune de lucru a Comite
tului consultativ al O.N.U. pentru a- 
plicarea științei și tehnicii la dezvol
tare. La această sesiune vor fi dis
cutate, printre altele, planul mondial 
de acțiune al comitetului pentru vii
torul deceniu, probleme privind dina
mica populației globului, știința și 
tehnica în relație cu dezvoltarea in
dustrială, eduoația prin știință, pre
cum și reorganizarea instituțiilor de 
știință și tehnică ale O.N.U..

*
Simbătă s-au încheiat la Cluj lu

crările unei mese rotunde internațio
nale, pe tema „Studiul izotopilor sta
bili". In cadrul acestei importante

reuniuni științifice au fost dezbătu
te probleme actuale de fizică nu
cleară, o serie de cercetări noi pri
vind fenomenele izotopice în hidro- 
geologie, în geochimie, probleme de 
cercetări izotopice în hidrocarburi. O 
interesantă comunicare au prezentat 
fizicienii atomiști români, referitoa
re la fenomenele izotopice în flui
dele subterane.

★
Simbătă după-amiază, la Teatrul de 

stat din Turda a avut loc o festivi
tate prilejuită de împlinirea a 100 de 
ani de la înființarea corului Casei 
de cultură din localitate. Cei pre- 
zenți la festivitate au adresat Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o telegramă prin care 
se angajează solemn să contribuie la 
culturalizarea maselor, la întărirea 
prieteniei dintre oamenii muncii ro
mâni și ai naționalităților conlocui
toare.

Prin Decret al Consiliului de Stat, 
Corului Casei de cultură din Turda 
i s-a conferit ordinul „Meritul Cul
tural" clasa a IlI-a. Au.fost, de a- 
semenea, decorați cu ordine și me
dalii un număr de 20 de artiști ama
tori și activiști culturali.

(Agerpres)

La adrese care rt-au nimic 
comun cu „destinația" diplomei
(Urmare din pag. I)

Pe platforma combinatului am în- 
tîlnit și alte exemple de acest gen. 
După cum am fost informați, în ca
drul celor două întreprinderi 
care funcționează aici — combina
tul propriu-zis și șantierele de con
strucții — sînt depistați, pînă In 
prezent o serie de specialiști care 
funcționează pe tot felul de posturi 
fără tangență cu profesia lor.

— Foarte mulți dintre aceștia — 
ne spune tovarășul Marin Șerban, 
aotivist de partid — sînt ingineri 
piscicoli, silvicultori, hidroameliora- 
tori, profesori, învățători și de alte 
profesii.

Departe de noi gîndul de a Ignora 
nevoia de cadre a unei unități de 
frunte cum este combinatul side
rurgic. Nu știm Insă în ce măsură 
această eteroclită aglomerare de 
profesii servește efectiv interesele 
producției. E de bănuit că nu.

Salutară ni se pare acțiunea Co
mitetului județean Galați al P.C.R., 
care analizează situația specialiști
lor din aceste întreprinderi. Nu ne 
îndoim' că faptele vor fi cercetate 
cu toată atenția și că specialiștii 
care n-au, în fond, ce căuta aici 
vor fi îndrumați să-și exercite în 
producție profesiile pentru care au 
fost pregătiți, acolo unde realmente 
își pot valorifica cunoștințele de 
specialitate.

...Dar să ne continuăm investiga
țiile și să vedem unde și cum au fost 
angajați hidroamelioratorii. Da se
diul ADAS Galați l-am întîlnit pe 
hidroamelioratorul Petre Ghelase, 
angajat de fostul director Ion D. 
Tudorel (ca și în cazurile preceden
te, fără avizul C.S.A.).

— Pe ce funcție lucrați ?
— Sînt șeful serviciului daune.
— De unde ați venit la ADAS ?
— Din specialitate. Am plecat în 

urma unui conflict cu conducerea.
— Și acum ? i
— De ce mă întrebați ? Credeți 

că munca pe care o depun aici, la 
ADAS, nu este importantă ?

Să luăm lucrurile pe rînd. Poate, 
oare un impuls nervos de moment 
să te determine să-ți schimbi pro
fesia ? în cel mai rău caz te poți 
transfera, dar tot în specialitate. A- 
poi, e greu de crezut că hidroame- 
Jioratorul P. Ghelase și-a găsit sa
tisfacția într-un birou la ADAS, în 
timp ce colegi de-ai săi realizează 
lucrări de mare anvergură, cuce- 
rindu-și aprecierea unanimă, pe 
șantierele Nicorești, Terasa Brăilei, 
sau în Insula Mare a Brăilei ! Ce-1 
determină atunci pe acest, specialist 
să „activeze" într-un birou care se 
potrivește cu profesia sa exact ca 
nuca-n perete ?

Și pe inginerul Nicolae Mocanu 
l-am căutat nu la adresa lui iniți
ală, ci la cea de acum : întreprinde
rea de construcții-montaj Brăila. 
Pe cererea sa de angajare, directo
rul unității, inginerul Alexandru 
Popescu, scrie : „Verificați și refe
riți'1, Șeful serviciului personal,

Oprișan Brăileanu, referă favorabil. 
Și, ca să fie și mai în ordine, ce
rerea trece pe la juristul unității, 
care avizează astfel : „Petiționarul 
îndeplinește condițiile de studii și 
stagiu prevăzute în nomenclator". 
Așadar, angajarea are aparențele 
unei seriozități și legalități desăvîr- 
șite. în fond, toată această scară de 
semnături și de referate se sprijină 
pe o treaptă falsă. Vrînd să rămînă 
într-un cadru legal, toți cei care 
și-au așternut referatele pe această 
cerere de angajare au eludat, de 
fapt, legea. Ce trebuia să scrie pe 
cerere jurisconsultul N. Petcu ? Că, 
în conformitate cu dispozițiile De
cretului Nr. 20/1966, N.M. nu poate 
fi angajat decît cu avizul Ministe
rului Agriculturii și Silviculturii. 
Așa, negru pe alb, căci vorba pro
verbului „unde-1 lege, nu-i toc
meală".

Semnificativ ni se pare faptul că 
mulți dintre specialiștii cu care am 
stat de vorbă încep să gîndească cu 
luciditate și iau decizii tot mai ho- 
tărîte de reîntoarcere la uneltele lor 
firești. Așa se explică și faptul că o 
bună parte din specialiștii cu care am 
stat de vorbă și-au exprimat hotărî- 
rea de a părăsi funcțiile de ocazie 
și de a reveni Ia matca profesiei, că
reia i-au dedicat anii de studiu.

Un exemplu pilduitor, în acest 
sens, ni se pare cazul inginerului 
Virgil Curcă. Timp de 17 ani a lu
crat în specialitatea lui de hidro- 
ameliorator. în ultimul timp, însă, 
se transferase la Banca Agricolă ca 
inginer specialist. Acum se află din 
nou pe șantierul Terasa Brăilei. 
Ne-a interesat această revenire la 
munca sa de totdeauna și l-am cău
tat.

— Ce v-a determinat să vă întoar
ceți pe șantier ?

— Nu știu cît de sincer pot să a- 
par în acest dialog — ne mărturisea 
— dar n-am ce face, motivul este 
acesta : n-am mai putut sta în birou. 
A fost o încercare care s-a dovedit 
neizbutită, deoarece a pornit dintr-o 
decizie luată cam în grabă. _ Era 
chinuitor pentru mine. — obișnuit 
cu largul șantierului — să mă mișc, 
toată ziua, între niște hîrtii și să 
mă uit la ceas așteptînd să treacă 
timpul. Spunînd aceasta nu vreau 
să minimalizez cu nimic rostul a- 
cestei munci. Mi-am dat seama însă 
că acolo nu era de mine și din. a- 
cest motiv m-am întors pe șantier.

— Ce satisfacții v-au dat anii de 
muncă în profesie ?

— Vă voi răspunde printr-un 
exemplu. Am stat cinci ani în Insula 
Mare a Brăilei. Cînd am ajuns a- 
colo am dat cu ochii de pădure și 
mlaștini. Cînd am plecat, am lăsat 
pădurile de porumb pe care oame
nii abia reușesc să le recolteze. Cînd 
mă gîndesc că la această metamor
foză a bălții am contribuit și eu...

E un moment de bun augur. Care 
prevestește că în curînd poșta nu va 
mai înapoia expeditorului o bună 

, parte din maldărul de scrisori .cu 
mențiunea „adresantul necunoscut". 
Căci adresanții își regăsesc ei în
șiși... adresa.

Primire h Consiliu
de Miniștri

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Iosif Banc, a primit sîm- 
bătă dimineața pe adjunctul minis
trului agriculturii al S.U.A., Cla
rence Palmby, care se află într-o 
vizită în țara noastră la invitația 
Ministerului Agriculturii și Silvi
culturii. ★

Sîmbătă după-amiază a părăsit Ca
pitala adjunctul ministrului agricul
turii al S.U.A., Clarence Palmby, 
care, la invitația Ministerului Agri
culturii și Silviculturii, a făcut o vi
zită de cîteva zile în țara noastră. 
La plecare, oaspetele american a fost

La primire, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de cordialitate, au 
participat Angelo Miculescu, minis
trul agriculturii și silviculturii, loan 
Moldovan, adjunct al ministrului, 
precum și Daniel Lee McCarthy, 
prim-secretar al Ambasadei S.U.A. 
la București.★
salutat, pe aeroportul Băneasa, de 
Nicolae Ștefan și Ioan Moldovan, ad- 
juncți ai ministrului agriculturii și 
silviculturii, specialiști din minister, 
precum și de reprezentanți ai Am
basadei S.U.A. la București.

(Agerpres)

Sosirea delegației române care a participat 
ia Conferința teoretică internațională 

cu tema: „Leninismul și contemporaneitatea"
Simbătă s-au înapoiat de la Praga 

tovarășii dr. Ilie Rădulescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R., prof. ing. Valter 
Roman, membru al C.C. al P.C.R., 
și prof. T. Postolache, decan la A- 
cademia de științe social-politice 
„Ștefan Gheorghiu", care au par
ticipat la Conferința teoretică in
ternațională cu tema : „Leninismul 
și contemporaneitatea", organizată

de redacția revistei „Probleme ale 
păcii și socialismului".

La sosire, pe aeroportul Băneasa,' 
delegația a fost salutată de tova
rășii Nicolae Guină, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Ștefan Voicu, membru al 
C.C. al P.C.R., redactor-șef al re
vistei „Lupta de clasă", Constantin 
Vlad. membru supleant al C.C. al 
P.C.R., adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R. (Agerpres)vremea

Timpul probabil pentru zilele 
de 24, 25 și 26 noiembrie. In țară: 
Vreme relativ călduroasă, cu cer 
schimbător, mai mult noros în 
vestul țării, unde vor cădea ploi

locale. în rest, ploi izolate. Vînt 
potrivit. Temperatura în scădere 
ușoară. Minimele vor fbcuprinse 
între minus 3 și plus 7 grade, 
iar maximele vor oscila între 6 
și 16 grade. Ceață locală. în 
București : Vreme călduroasă, 
mai ales la începutul intervalu
lui. Cerul va fi schimbător, fa
vorabil ploii slabe. Vînt slab, 
pînă la potrivit. Temperatura în 
scădere ușoară în a doua parte 
a intervalului.ANTICIPAȚIE LA SEZONUL RECE

Imaginea ne su
gerează apropie
rea sezonului pro
pice pentru prac
ticarea sporturilor 
de iarnă. După 
cum se știe, Com
binatul de exploa
tare și industriali
zare a lemnului 
din Reghin produ
ce o gamă com
plexă de materia
le și articole spor
tive, al căror re
nume a trecut ho
tarele țării. De cu
rînd, acest com
binat a expediat 
pe adresa unor 
beneficiari de 
peste hotare im
portante cantități 
de articole desti
nate practicării 
sporturilor de iar
nă. Intre acestea
se numără săniu
țe tip „Davos", crose de hochei și cîteva loturi de schiuri din lemn 
de hicori, combinat cu fibre din sticlă. Foto : M. Cioc

Reînnoiți-vă ABONAMENTUL

pentru anul 1970

La ziarul

„SCINTEIA"
Abonamentele se primesc la toate oficiile și agen

țiile P.T.T.R. de ia orașe și sate, factorii poștali, difu
zării de presă din întreprinderi, instituții, școli etc., 
precum și la chioșcuri de difuzare a presei.

(Urmare din pag. I)

Apoi se construiește altă 
„etapă". Bun. Sînt ne
cesare alte racorduri sub
terane. Aceste racorduri 
trebuie să treacă pe sub 
trandafiri. Trandafirii sînt 
scoși (rămîn tăblițele de 
interdicție, apelul la con
știință etc.). Se redes
chid vechile conducte, 
Se așează noile racorduri. 
Se așterne deasupra pă- 
mînt. Se replantează tran
dafirii. O dată, de două 
ori, de trei ori... Așa că, 
uneori, acesta a fost pre
țul „spinos" pe care a tre
buit să-1 plătim în timpul 
realizării actualei etape. 
Dar am izbutit.

O dată „ieșite din pă- 
mînt", hala nr. 4 și turnul 
de pastă s-au lansat în
tr-o splendidă cursă cu 
termenele anterioare, cursă 
propulsată de factorul ex
periență. Experiența unor 
oameni care construiseră 
celelalte etape, experiența 
dobîndită în cursul primei 
faze a actualei extinderi. 
Acum zideau și se uitau, 
comparativ, la celelalte o- 
biective : „Doi ani ? Ei. 
bine, nu I Se poate mai re
pede ! Se poate mai sim
plu !“ Lupta s-a dat pe 
două fronturi. Inginerul 
Florescu vorbește de șe
dințe, analize, rapoarte,

Primire h Marea Adunare
Națională

Președintele Marii Adunări Națio
nale, Ștefan Voitec, a primit sîmbătă 
dimineața delegația Conferinței Fe
derale a Uniunii Socialiste a Poporu
lui Muncitor din Iugoslavia, condusă 
de Liubcio Arsov, vicepreședinte al 
Conferinței Federale, care, la invi
tația Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, face o vizită 
de schimb de experiență în țara 
noastră.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, tovărășească, 
au participat Gheorghe Vasilichi, pre
ședintele Comisiei pentru sănătate, 
muncă și asigurări sociale a M.A.N., 
și Vasile Potop, secretar al Consiliu
lui Național al Frontului Unității So
cialiste.

A fost de față Iso .Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

Stațiunea zootehnică Runcu
la 60 de ani

Stațiunea zootehnică Runcu din ju
dețul Dîmbovița a sărbătorit 60 de 
ani de existență. La festivitatea care 
a avut loc ou acest prilej au partici
pat reprezentanți ai organelor jude
țene de partid și de stat, ai institu
tului de specialitate-din București, 
brigadieri zootehniști din I.A.S., co
operatori din județ. Cu acest prilej 
au fost reliefate rezultatele obținute 
de cercetătorii stațiunii și subliniată, 
totodată, dezvoltarea pe care cerce
tarea științifică zootehnică a cunos- 
cut-o în anii socialismului, perspec
tivele care i se deschid.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la jubileu au a-

de activitate
dresat o telegramă Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, prin care aduc calde 
mulțumiri și recunoștință profundă 
partidului și statului pentru grija 
permanentă ' .111.11
cercetărilor, științifice în țara noas
tră. în încheierea telegramei se ex
primă angajamentul cercetătorilor și 
lucrătorilor stațiunii de a-și consa
cra întreaga lor putere de muncă, 
priceperea și devotamentul pentru 
traducerea în fapte a sarcinilor tra
sate institutelor de cercetări și spe
cialiștilor de Directivele celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R.

(Agerpres)

acordată dezvoltării

SPORT
HOCHEI

LA OSLO, ROMÂNIA— 
NORVEGIA 3—2

Pe patinoarul descoperit din Oslo 
s-a desfășurat întîlnirea internațio
nală de hochei pe gheață dintre se
lecționatele Norvegiei și României. 
La capătul unui joc viu disputat, 
hocheiștii români au obținut victo
ria cu scorul de 3—2 (1—1, 1—0, 1—1). 
Golurile formației României au fost 
marcate de Pană, Făgăraș și Flo- 
rescu. Pentru gazde au înscris Ol
sen și Bjoelbakk.

SCRIMĂ

OLGA ORBAN — A TREIA 
MEDALIE DE AUR

Floretista Olga Orban-Szabo a cu
cerit cea de-a treia medalie de aur 
pentru echipa României la actuala 
ediție a campionatelor balcanice de 
scrimă, ce se desfășoară la Zagreb, 
în proba individuală feminină de flo
retă, Olga Orban-Szabo s-a clasat pe 
primul loc fiind urmată de Vera Ef- 
timiades (Iugoslavia), Maria Vicol 
(România), Adriana Moroșan (Ro
mânia), Kukici (Iugoslavia) și Ciu- 
brilova (Bulgaria).

HANDBAL

„TROFEUL CARPÂȚI"
în noua sală de sport din Timi

șoara a început ieri ediția a X-a ju
biliară a competiției internaționale

masculine de handbal „Trofeul Car- 
pați". Meciurile disputate în prima 
zi s-au încheiat cu următoarele re
zultate : România B — Iugoslavia 
10—9 (6—5) ; Danemarca — Ungaria 
25—23 (10—11) ; Suedia — Polonia 
19—19 (13—10) ; România A — Franța 
23—16 (12—8).

FOTBAL

ECHIPA ITALIEI
S-A CALIFICAT

PENTRU TURNEUL FINAL 
DIN MEXIC

Peste 80 000 de spectatori au ur
mărit Ia Neapole meciul de fotbal 
dintre selecționatele R. D. Germane 
și Italiei, contind pentru prelimina
riile campionatului mondial de fot
bal (Grupa a 3-a europeană). Fotba
liștii italieni au cîștigat cu scorul de 
3—0 (3—0) prin golurile marcate de 
Mazzola, Domenghini și Riva. Cu a- 
ceastă victorie, echipa Italiei se cla
sează pe primul loc în grupa res
pectivă și se califică pentru turneul 
final din Mexic.

Pînă .în prezent, la turneul final 
al celui de-al 9-lea campionat mon
dial de fotbal s-au calificat urmă
toarele 13 echipe : Brazilia, Uruguay, 
U.R.S.S., România, Peru, R. F. a 
Germaniei, Italia, Maroc, Suedia, 
Salvador, Belgia, Anglia și Mexic (ul
timele două din oficiu : respectiv de
ținătoarea cupei „Jules Rimet" și 
țara organizatoare). Celelalte 3 fina
liste vor fi cunoscute, probabil, pină 
la 15 decembrie.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

1

î'

® Astăzi pe terenul din Parcul 
copilului se va disputa întîlnirea in
ternațională de rugbi dintre repre
zentativele României și Cehoslovaciei, 
contînd pentru ediția 1969—1970 a 
„Cupei F.I.R.A.". Partida, care va 
începe la ora 14,30, va fi condusă de 
arbitrul francez d. Filiatre.

• Astăzi de desfășoară jocurile e- 
tapei a XIII-a a campionatului divi
ziei A de fotbal. Pe stadionul Dina
mo din Capitală, cu începere de la 
ora 14,00 se va disputa partida din
tre formațiile Dinamo București și 
C.F.R. Cluj. în țară sînt programate

următoarele meciuri : Petrolul Plo
iești — Crișul Oradea ; U.T. Arad — 
F.C.-Argeș; Dinamo Bacău — Jiul 
Petroșeni; Universitatea Cluj — 
Rapid București; Steagul roșu Bra
șov — Universitatea Craiova ; Poli
tehnica Iași — A.S.A. Tg. Mureș ; Fa
rul Constanța — Steaua București.

o Sala Floreasca din Capitală găz
duiește astăzi faza de zonă a campio
natului republican individual (se
niori) de judo. La întreceri, care 
vor începe la ora 16,00, participă fi- 
naliștii etapelor județene.

DE ■ LA ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat anunță că tragerea de a- 
mortizare pe luna noiembrie 
1969 a asigurărilor mixte de 
viață are loc la 30 noiembrie 
1969 în orașul Turnu Severin.

Participă Ia tragere asigură
rile mixte de viață pentru care 
primele sînt achitate la zi. Cu

acest prilej se vor plăti, înain
te de termenele stabilite în 
polițe, sumele asigurate co
respunzătoare tuturor combi
națiilor de litere ieșite la sorți.

Fondul pus la dispoziție 
pentru această tragere de a- 
mortlzare este nelimitat.

confruntări între 'construc
tor și beneficiar, controale, 
expertize, probe, contra- 
probe, certuri cu uzina 
„Vulcan" care a întîrziat 
niște livrări de utilaje, 
certuri pentru „codițele" 
din alte etape ș.a.m.d.

Iar în tot acest timp, pe 
șantier, pămîntului i-a ur
mat cărămida, cărămizii —

— Care a fost cel mai 
dramatic momeht al cons
trucției, firește, dacă a fost 
un asemenea moment ?

— Deși cumva paradoxal, 
răspunde inginerul Flores
cu, momentul, căci a exis
tat într-adevăr un aseme
nea moment — nu s-a con
sumat la construcția pro- 
priu-zisă, ci mai tîrziu, în

perfid : apa izbucnită din
tr-o conductă de șantier 
(ah, iarăși conductele 1) și 
care, în toiul probelor teh
nologice, amenința să inun
de cuvele înăuntrul cărora 
fierbea aluminiul la o tem
peratură de plus 700 grade. 
E lesne de bănuit cum s-ar 
fi soldat „întîlnirea" aceas
ta nocturnă dintre cele

ÎN CÎMPUL MAGNETIC
AL SLATINEI

tencuiala, pînă s-a ajuns 
la... pensulă, la culoare, la 
frumos, la oamenii care, a- 
colo sus, la înălțimea nou
lui turn de pastă, au în
ceput să aplice, cu mișcă
rile elegante ale pensule
lor, un fel de sigiliu aces
tei etape care a reprezen
tat pentru ei, constructorii, 
încordare, bătălie, căutare, 
izbîndă...

faza probelor tehnologice, 
cînd nimeni nu se mai aș
tepta..

Cînd nimeni nu se mai 
aștepta, e un fel de a 
vorbi... în realitate, ve
ghind la soarta importantei 
investiții ce li se încredin
țase, oamenii au răspuns 
toți ca unul în acel dra
matic miez de noapte. își 
făcuse apariția un inamia

două elemente I Oamenii 
însă au remediat cu pri
cepere și curaj defecțiu
nea, iar probele tehnologi
ce au putut continua nor
mal, netulburate.

Astfel, în ziua de 30 sep
tembrie 1969, fix la terme
nul stabilit, hala nr. 4 a 
uzinei de aluminiu intra în 
producție cu toată puterea 
celor 174 de cuve. Temei

nic efectuate, probele teh
nologice au adus uzinei un 
apreciabil supliment de a- 
luminiu care, deși e me
tal „ușor", va cîntâri greu 
în îndeplinirea planului a- 
nual. Noul turn de pastă 
anodică e și el aproape 
gata să-și facă debutul — 
cu vreo patruzeci și cinci 
de zile înainte de termen.

Dar, revenind la început, 
să nu anticipăm cînd e 
vorba de timp... Asupra a- 
cestui lucru mi se atrage 
atenția cînd mă apropii 
prea mult de electrozii 
purtători a nu știu cîte zeci 
de mii de Amperi. Cel ce 
mă avertizează e un tînăr, 
coborît din văzduhul halei 
nr. 4, unde pilotează Soli
tara „pasăre" care zboară 
deasupra cuvelor fierbătoa- 
re, avînd rostul să prevină 
eventualele accidente teh
nologice. Tînărul (difor- 
mație profesională ?) e 
foarte prevenitor și față 
de ceasornicul meu :

— Aveți grijă, sub in
fluența cîmpului magnetic 
din hală, ceasul își accele
rează funcționarea. Fuge... 
— adaugă el.

La care eu nu pot să nu 
mă gîndesc la altfel de ac
celerații — accelerațiile 
umane ale realizării noii 
investiții — și încep să 
mă îndoiesc dacă, intrînd 
în uzină, e bine să-ți lași 
ceasul la poartă...

SECURITATEA

EUROPEANĂ
(Urmare din pag. I)

trului de afaceri externe al Belgiei 
PIERRE HARMEL care a arătat că i 
„în prezent toate statele europene se 
găsesc în fața aceleiași probleme și 
cred că a sosit momentul de a căuta 
în mod susținut domeniile concrete 
în care sînt posibile reduceri ale ten
siunii în Europa și o colaborare op
timă între state cu regimuri diferite... 
Sperăm că Ia începutul anului viitor 
vor fi definitivate problemele care 
ar putea constitui o temă comună de 
convorbiri și vor exista condiții să 
se facă încercarea de a se merge mai 
departe pentru a se realiza un suc
ces".

Un asemenea succes depinde, în 
bună măsură, de o temeinică pregă
tire prealabilă a conferinței, și ță
rile socialiste au subliniat și la Praga 
acest lucru, sugerînd, între altele, 
inițierea unor consultări premergă
toare bi sau multilaterale. Aceste 
sugestii au fost însușite de șe
ful Foreign Office-ului, MICHAEL 
STEWART, care, într-un inter
viu a evidențiat utilitatea „unor 
tratative prealabile... astfel îneît 
conferința, bine pregătită, să-și poată 
atinge scopul propus", și de purtăto
rul de cuvînt al guvernului R.F.G., 
care s-a exprimat într-un mod si
milar. Apreciind la rîndul său con
ferința general europeană ca „deo
sebit de utilă pentru cauza păcii și 
destinderii în Europa și în lume", 
ministrul afacerilor externe al El
veției, WILLY SPUHLER, s-a decla
rat de acord cu necesitatea unei 
pregătiri corespunzătoare.

Chiar și acele țări, și ne referim 
aci în primul rînd la state membre 
ale N.A.T.O., care aveau pînă acum 
o atitudine reticentă, dacă nu chiar 
de ignorare, față de ideea unei în- 
tîlniri în problemele securității eu
ropene, încep, sub presiunea evi
dentă a opiniei publice, să își mo
difice această optică. Notînd că 
pentru prima oară în afirmațiile 
purtătorului de cuvînt oficial al 
N.A.T.O. — este vorba de se
cretarul general al acestui pact 
— Manlio Brosio — apare cuvîntul 
„conferință" și că același purtător de 
cuvînt a declarat că țările N.A.T.O. 
sînt gata să ia în considerare „toate 
procedurile dialogului", „LE MONDE" 
apreciază aceasta ca un „element nou 
și încurajator".

Totodată, trebuie spus că într-o se
rie de declarații ale exponenților 
N.A.T.O. se constată o reafirmare a 
vechilor puncte de vedere potrivit 
cărora dialogul în problemele securi
tății europene trebuie să se desfă
șoare de la bloc la bloc. Or, o ase
menea concepție nu face decît să go
lească de conținut conferința, să 
constituie un fel de ratificare a ac
tualei împărțiri a Europei în grupări 
militare ostile. Documentul de la 
Praga este adresat în mod clar tutu
ror statelor europene, securitatea eu
ropeană nu poate fi decît rezultatul 
eforturilor tuturor acestor state, in
diferent de mărime, de ponderea lor 
economică, politică și militară. Mi
nistrul adjunct al afacerilor externe 
al Poloniei, JOZEF WINIEWICZ, 
declara, deunăzi, că proiectata 
conferință „nu trebuie să fie 
o intîlnire între N.A.T.O. și 
Tratatul de la Varșovia, ci o con
ferință a întregii Europe". Realism 
politic poate fi constatat în declara
țiile unor oameni politici occidentali, 
cum ar fi ministrul afacerilor externe 
al Franței, MAURICE SCHUMANN, 
care, menționînd că o atitudine clar
văzătoare implică „depășirea fisurii 
dezvoltate ce opune o parte a Euro
pei altei părți", conchide el, în mod 
logic, că „scopul (unei conferințe eu
ropene) nu trebuie să fie eterniza
rea actualei situații din Europa ci, 
dimpotrivă, încetarea divizării salo 
în blocuri". Aceeași este, în esență, și 
ideea susținută Intr-un document o- 
rientativ, recent dat publicității, al 
organizației MIȘCAREA PENTRU 
independența europei.

O serie de comentarii și luări de 
poziție apreciază ca rezonabilă și 
realistă ordinea de zi propusă de 
țările socialiste pentru conferință, 
după cum este salutat și faptul că nu 
se pun nici un fel de condiții preala
bile convocării acesteia. „Forța de a- 
tracție a propunerilor făcute de 
țările socialiste, scrie în legătură cu 
aceasta „PRAVDA", constă în aceea 
că ele corespund intereselor vitale 
ale tuturor popoarelor europene. în
tr-adevăr, care popor ar putea res
pinge utilitatea discutării problemei 
privind renunțarea la folosirea forței 
sau extinderea relațiilor reciproc a- 
vantajoase dintre statele continentu
lui In acest sens, șeful diploma
ției franceze arăta că „renunțînd la 
forța sau la amenințarea cu forța, 
continentul nostru poate spera să a- 
jungă la destindere, pace și coopera
re politică", iar ministrul afacerilor 
externe al Finlandei, AHTI KARJA- 
LAINEN, considera ca „foarte potri
vită pentru început dezbaterea dife
ritelor probleme de cooperare între 
țările europene, de exemplu, în eco
nomic, tehnologie, cultură".

In lumina unor astfel de luări de 
poziție apare de aceea lipsită de 
realism teza anumitor cercuri occi
dentale, care ar dori, după cum se 
exprimă ziarul „Le Monde", să pre
zinte la masa tratativelor „un menu 
obligatoriu", cuprinzînd toate proble
mele în a căror soluționare sînt in
teresate. Mult mai practică apare 
concepția care a stat la baza elaboră
rii documentului recent al țărilor so
cialiste și care, lără a dori să obțină 
totul dintr-o dată, pe calea unei sin
gure conferințe, care să abordeze ab
solut. toate chestiunile nesoluționate, 
propune un cerc de probleme 
ce întrunesc adeziunea unanimă sau 
aproape unanimă, rezolvarea acesto
ra urmind a favoriza soluționarea, in 
cadrul unor etape ulterioare, și a al
tor probleme. Totodată, statele so
cialiste sînt gata să ia in discuție 
orice alte proiecte, planuri și pro
puneri pe care le-ar face alte state 
în legătură cu ordinea de zi.

Ampla dezbatere deschisă de De
clarația de la Praga a miniștrilor de 
externe ai statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia este de-abia 
la început. Se poate insă afirma că 
în prezent aproape nici o țară eu
ropeană nu pune la îndoială nece
sitatea de a se întreprinde fără in- 
tirziere acțiuni concrete în direcția 
materializării ideii unei întîlniri cu 
participarea tuturor statelor europe
ne și, eventual, a altor state inte
resate. Aceasta presupune, firește, e- 
forturi sporite din partea tuturor ță
rilor europene pentru înlăturarea 
greutăților inerente, presupune bună
voință, spirit de receptivitate, dorin
ța de a înțelege punctele de ve
dere reciproce. România va depu
ne și pe viitor, ca și pînă acum, 
toate strădaniile, să participe ac
tiv la acțiunile menite să contri
buie la crearea unei atmosfere de 
destindere, Ia dezvoltarea constantă a 
colaborării, la extinderea dialogului 
internațional, la deschiderea căii pen
tru instaurarea securității pe conti
nentul european și în întreaga lume.
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Guineea „portugheză" (Bissau) : Luptători din rîn- 
durile forjelor patriotice în mijlocul locuitorilor 
unui sat recent eliberat. Autoritățile portugheze 
continuă politica lor colonială în teritoriile africa
ne. Din Conakry se anunță că avioane militare 
portugheze avînd bazele de plecare în Guineea

(Bissau) au bombardat teritoriul Republicii Guineea. 
Postul de radio Conakry cheamă forjele progresis
te africane să-și unească eforturile în lupta împo
triva regimurilor colonialiste de pe continentul 
african

SEMNIFICAȚIILE DEMISIEI
LUI CABOT LCjdGE

NEW YORK 22 (Agerpres). — Co
mitetul pentru probleme sociale, 
umanitare și culturale al Adunării 
Generale a O.N.U. a hotărît în una
nimitate să proclame anul 1971 „an 
internațional al luptei împotriva ra- ' 
sismului și discriminării rasiale".

Rezoluția adoptată în acest sens 
a fost propusă de Bulgaria, Guineea, 
Mongolia, Peru, Tanzania și Uniu
nea Sovietică. Ea cheamă la intensi
ficarea eforturilor în vederea elimi
nării rapide și totale a discriminării 
rasiale.

A
Reprezentanții celor 35 de state 

care au ratificat convenția interna
țională pentru eliminarea tuturor 
formelor de discriminare rasială au 
ales, în unanimitate, pe Fayez Sa- 
yegh (Kuweit) în funcția de pre
ședinte al Comitetului Națiunilor 
Unite împotriva nedreptății rasiale. 
Acest nou comitet al O.N.U. este 
compus din 18 membri și are ca sar
cină principală formularea de reco- 
mandații către Adunarea Generală 
menite să ducă la eliminarea discri
minării rasiale, precum și să supra
vegheze aplicarea convențiilor ce au 
fost ratificate de către aceasta. 
Printre membrii acestui comitet se 
numără Uniunea Sovietică, Cehoslo
vacia, Iugoslavia, India, Republica 
Arabă Unită, Marea Britanie.

★

Comitetul financiar al O.N.U. a 
aprobat suma de 50 000 de doilari 
pentru a finanța măsurile destinate 
lichidării politicii de apartheid pro
movate de unele regimuri din Afri
ca. Pentru prima dată acest buget 
cuprinde sume destinate, reprezen
tării organizațiilor mișcării de elibe
rare națională din Africa de Sud.

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
Demisia șefului delegației americane 
la convorbirile cvadripartite de la 
Paris în problema vietnameză, Henry 
Cabot Lodge, continuă să fie comen
tată pe larg de presa americană. 
Faptul că președintele Nixon a ac
ceptat demisia fără a numi un suc
cesor al lui Lodge în fruntea dele
gației americane este considerat ca 
un semn al intenției ° TT A J~ 
„diminua" importanța acestor trata
tive, punîndu-se în schimb accentul 
pe programul de „vietnamizare" a 
războiului. „New York Times" vede 
în acest dublu aspect al probleme] 
„indicii tulburători care ar lăsa să 
se întrevadă că administrația ameri
cană renunță să mai considere con
vorbirile de la Paris ca o etapă care 
să pună capăt războiului". Sub titlul 
„Declinul tratativelor de la Paris", 
„International Herald Tribune" scrie: 
„dacă americanii reduc importanța 
delegației lor la Paris, mulți ar pu
tea să tragă concluzia că ei au aban
donat căutarea unei soluții de com
promis".

Aceste. opinii. relatează France 
Presse, au determinat „înalte surse 
guvernamentale" să afirme că demi
sia lui Cabot Lodge și a adjunctului 
său, Lawrance Walsh, nu înseamnă 
că guvernul s-ar dezinteresa de evo
luția convorbirilor de la Paris.

Comisia pentru afacerile externe a 
Senatului S.U.A. a hotărît să organi
zeze audieri publice consacrate răz
boiului din Vietnam. Comisia a co
municat că lista persoanelor audiate 

. va fi limitată, probabil, la reprezen
tanți ai administrației și senatori.

Tot din Washington se anunță că 
în cadrul unei conferințe de presă, 
organizată la Pentagon, generalul 
Robert Jordan a arătat că Ministe
rul apărării al S.U.A. a deschis o 
anchetă în legătură cu masacrele să- 
vîrșite de militari americani în mar
tie 1968. în localitatea sud-vietna- 
meză My Lai din provincia Quang 
Ngai. Sînt anchetați, în prezent, 9 
militari în serviciul activ și 15 care 
au părăsit cadrele armatei.

£
NEW YORK 22 (Agerpres). — Fos

tul comandant șef al forțelor militare 
americane staționate în Vietnam, ge
neralul William Westmoreland, rela
tează agenția americană A.P., a decla
rat că guvernul saigonez nu este ca
pabil să se mențină la putere și de 
aceea cere amînarea retragerii tru
pelor Statelor Unite din Vietnamul 
de sud; După părerea generalului 
Westmoreland „vor mai trece ani 
pînă cînd Statele Unite vor putea 
să-și retragă sprijinul militar acordat 
unor țări din Asia de sud-est".

ÎN DEZBATEREA O. E. C. D

Metode de combatere

ÎNCHEIEREA VIZITEI
DELEGAȚIEI U.G.S.R.
A

BELGRAD — Corespondentul A- 
gerpres, N. Plopeanu, transmite: 
Sîmbătă, delegația Uniunii Genera
le a Sindicatelor din Republica 
Socialistă România, condusă de to
varășul Florian Dănălache, preșe
dintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., și-a' încheiat vizita făcută 
în R.S.F. Iugoslavia la invitația 
Consiliului Central al Uniunii Sin
dicatelor din Iugoslavia.

în cursul dimineții, între delegația 
U.G.S.R. și delegația U.S.I. condusă 
de tovarășul Petrovici Dușan-Șane, 
președintele Consiliului Central al 
U.S.I., s-au încheiat convorbirile o- 
ficiale. Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească.

Seara, delegația sindicală română 
a părăsit Belgradul, îndreptîndu-se 
spre patrie. La gara Dunav, delega
ția română a fost condusă de Petro
vici Dușan-Șane, Raif Dizdarevici, 
secretar al Consiliului Central al 
U.S.I., Dusan Bogdanov, președintele 
Consiliului Republican al Sindicate
lor din R.S. Serbia, Ioza Iager, pre
ședintele sindicatelor din transpor
turi. Au fost de față ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Belgrad, Vasile Șandru, și membri 
ai Ambasadei.

PARIS 22 (Agerpres). — întrunit 
timp de citeva zile la Paris, Comi
tetul de politică economică al Or
ganizației pentru colaborarea econo
mică și dezvoltare a luat în dezba
tere situația economică a S.U.A., 
Franței și Japoniei pentru a stabili 
metodele folosite de aceste țări în 
acțiunea de combatere a inflației.

Situația conjuncturii economice a- 
mericane a fost prezentată de Paul 
Maccracken, șeful consilierilor eco
nomici ai președintelui Nixon, care 
a recunoscut că în economia State
lor Unite se constată, de aproape 
patru ani, fenomenul neîntrerupt al 
inflației. El a arătat că guvernul ia 
măsuri serioase pentru combaterea 
lui.

în ce privește situația economică 
din Franța, s-a apreciat că obiecti
vul pe care și l-a propus guvernul 
din Paris de a reechilibra balanța 
comercială : a țării pînă în luna iu
nie 1970 este „rezonabil și judi
cios".

în sfîrșit, comitetul a stabilit că 
excedentul de plăți curente ale Ja
poniei în 1969 a atins 2,3 miliarde 
dolari și că el se va menține în con
tinuare și în anul viitor la un nivel 
de 2,25 miliarde dolari. în fața a- 
cestei situații, celelalte țări membre 
ale O.E.C.D. au cerut Japoniei sa 
întreprindă neîntîrziat măsuri de li; 
beralizare a importurilor, precum și 
a exporturilor de capital. Delegații 
japonezi au insistat însă asupra fap
tului că surplusul balanței lor de 
plăți, din ultimii doi ani ar avea un 
caracter conjunctura!. Totodată, . ei 
și-au exprimat teama că o încetinire 
a activității economice în S.U.A. ar 
putea avea repercusiuni grave asu
pra economiei japoneze.

★
WASHINGTON 22 (Agerpres). — 

Președintele S.U.A., Richard Nixon, 
și principalii săi consilieri s-au în- 
tîlnit vineri cu aproximativ 2 000 de 
reprezentanți ai cercurilor de afa
ceri americane, pentru a discuta pro
blema luptei împotriva inflației și a 
obține sprijinul cercurilor financia
re în cadrul acestei politici a Ad
ministrației.

întrunirea se înscrie în cadrul e- 
forturilor Administrației de a con
vinge sectorul particular că strate
gia antiinflaționistă a guvernului 
S.U.A. va reuși să aducă sub con
trol. inflația și de a convinge secto-

a inflației
ț

rul particular să se abțină de la mă
rirea prețurilor și salariilor.

Cele mai controversate dezbateri 
au avut loc în jurul oportunității 
menținerii actualei politici a guver
nului de restricții monetare. Cercu
rile de afaceri consideră că o astfel 
de orientare afectează interesele lor 
fără a contribui la reducerea tendin
țelor inflaționiste.

DELIII 22 (Agerpres). — La Delhi 
s-a întrunit sîmbătă, sub președin
ția primului ministru Indira Gandhi, 
Comitetul pe întreaga Indie al par
tidului Congresul Național Indian, 
principalul obiectiv al acestei reu
niuni fiind analizarea situației crea
te în urma adîncirii divergențelor 
dintre liderii organizației, culminînd 
cu crearea unei grupări opoziționis
te, condusă de Siddavanahalli Nija- 
lingappa.

Cei 440 de delegați prezenți, din- 
tr-un total de 705, au votat în una
nimitate propunerea de alegere a 
unui nou președinte al partidului, în 
IqcuI lui Nijalingappa care a refuzat 
să ia parte la aceste dezbateri. Tot

i

HOUSTON 22 (A- 
gerpres). — Astronau
ții Charles Conrad, A- 
lan Bean și Richard 
Cordon și-au încheiat 
aseară la ora 23 (ora 
Bucureștiului), cea de-a
9- a zi petrecută în 
spațiu începînd o nouă 
perioadă de odihnă de 
10 ore. Programul zi
lei nu a fost deloc în
cărcat fiind dimpotrivă 
cea mai calmă zi a în
tregii expediții „Apol-
10- 12“. După munca 
încordată și eforturile 
depuse în timpul exe
cutării programului de 
cercetări asupra Lunii, 
astronauții s-au odihnit 
12 ore, trezindu-se din 
proprie inițiativă la ora 
14 (ora Bucureștiului). 
Centrul Spațial de la 
Houston a hotărît să nu 
le limiteze durata de 
odihnă, răsplătindu-i 
astfel, pentru modul 
exemplar în care și-au 
îndeplinit misiunea.

Astronauții au dis
pus în general de timp 
în funcție de preferin
țe. In cadrul activită
ților programate ei au 
executat la ora 14,49 
(ora Bucureștiului) o 
manevră pentru defi
nitivarea traiectoriei de 
revenire pe Pămînt. 
Datorită faptului că vi
teza navei a fost redu
să aproape impercepti
bil, calculatoarei? cen
trului spațial de la 
Houston au stabilit că 
Apollo-12 va ameriza 
luni cu un minut mai

tîrziu decît ora prevă
zută în programul de 
zbor stabilit inițial. In 
cursul serii ei au mai 
efectuat de asemenea, 
o serie de exerciții de 
navigație spațială în 
funcție de repere side
rale.

Cabina spațială se 
afla la miezul nopții la 
o distanță de aproxi
mativ 250 000 kilome
tri de Pămînt. Nava 
depășise la ora 13,53 
(ora Bucureștiului) e- 
chigravisfera — linia 
imaginară ce delimitea
ză zona în care forțele 
gravitaționale ale Lu
nii și Pămîntului se a- 
nihilează reciproc — 
intrînd în sfera de a- 
tracție a Pămîntului. 
Pînă în acel moment 
viteza de deplasare a 
navei pe traiectorie a 
scăzut, fiind frînată de 
forța de atracție a Se- 
lenei de la aproxima
tiv 8 500 km pe oră, 
cît avea în momentul

ieșirii de pe orbita 
nară și înscriere 
traiectoria de revenire 
pe Pămînt, pînă la a- 
proape 3 000 km/oră. 
Din acel moment vite
za de deplasare a na
vei a începui să se ac
celereze permanent, 
sub influența forței de 
atracție a Pămîntului, 
urmînd ca în momentul 
intrării în straturile 
superioare ale atmosfe
re1,, să atingă aproxi
mativ 11 kilometri pe 
secundă.

Programul zilei de 
sîmbătă este de aseme
nea redus. Astronauții 
se îndeletnicesc cu li
nele treburi gospodă
rești. Duminică noap
tea spre luni la ora 
0,49 (ora Bucureșliu- 
lui), cu puțin timp îna
inte de a se duce la 
culcare, ei vor mai e- 
fectua, în caz că va fi 
necesar, o nouă mane
vră de corectare 
traiectoriei de zbor.

*

La Centrul spațial de la Houston s-a anun
țat că echipajul port-avionului „U.S. Hor
net" a încheiat sîmbătă pregătirile pentru re
cuperarea membrilor echipajului navei spa
țiale „Apollo-12“, care urmează să amerizeze 
luni în apele Pacificului Ia aproximativ 600 
de kilometri sud-est de insulele Pago-Pago 
din arhipelagul Samoa. Operația dc simulare 
a recuperării astronauților s-a desfășurat 
conform programului stabilit. După cum se 
anunță de la bordul port-avionului, condițiile 
meteorologice din zona dc amerizare vor fi 
satisfăcătoare. Pentru a preveni orice sur
prize, in cazul amerizării la o distanță mai 
mare de zona prestabilită, s-au luat măsuri 
ca o serie de avioane și elicoptere să patru
leze permanent în zona principală dc operații 
>i în regiunile din apropiere.

al P. C. din Japonia în legătură
cu retrocedarea Okinawei

TOKIO. — Corespondentul Ager
pres, F. Țuiu, transmite : Sub titlul : 
„Noi denunțăm noile angajamente 
care permit folosirea retrocedării 
Okinawei ca pe un mijloc de trans
formare a întregului teritoriu japonez 
într-o bază posibilă de agresiune", 
ziarul „Akahata" inserează declarația 
Prezidiului Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Japonia în 
legătură cu comunicatul japono-a- 
merican privind retrocedarea Okina
wei. în declarația prezidiului C.C. se 
atrage atenția asupra necesității în
lăturării urgente a celor doi piloni 
ai sistemului de la San Francisco, a- 
dică Tratatul de Securitate și ocupa
rea Okinawei, lansînd din nou ape
lul pentru formarea unui front unit 
al tuturor forțelor democratice din 
această țară împotriva sistemului mi
litar japono-american.

în contradicție cu dorința popu
lației insulelor, se spune în declara
ție. comunicatul prevede ca bazele 
americane din Okinawa să rămînă in
tacte pentru a putea să-și îndepli
nească rolul important pe care îl are 
Okinawa în regiunea în care este 
situată. Comunicatul comun nu pre
vede în mod clar retragerea arme
lor nucleare din insulă și nici nu 
prezintă garanții că în viitor 
vor fi introduse în Japonia, 
zul de urgență și chiar dacă 
nucleare din Okinawa vor fi

rate comunicatul face posibilă rein
troducerea lor ulterioară.

Totodată, scrie ziarul, comunicatul 
comun clarifică intenția Japoniei de 
a menține Tratatul de Securitate, dar 
și de a-1 reorganiza și întări în sco
pul creării unei alianțe militare anti
comuniste sprijinită pe tratatele 
S.U.A. cu Coreea de sud, Taiwan, 
Filipine și pe „Anzus".

De asemenea, în problema Vietna
mului partea japoneză a făcut cauză 
comună cu S.U.A., fiind de acord că, 
dacă pînă la retrocedarea Okinawei 
nu va înceta războiul din Vietnam, 
să aibă loc consultări într-o manieră 
în care retrocedarea Okinawei „să nu 
aibă un efect negativ asupra planu
rilor americane". Pentru realizarea a- 
cestui obiectiv nu există decît două 
alternative : amînarea datei retroce
dării Okinawei sau aprobarea folo
sirii libere de către S.U.A., după re
trocedare, a bazelor lor militare și 
a bombardierelor B-52

• țiuni în Vietnam.
★

Yara, șeful 
Okinawa, a

pentru opera-

puterii execu- 
declarat că a

ele nu 
în ca- 
armele 
înlătu-

Chobyo 
tive din 
primit cu emoție vestea că Okinawa 
va fi retrocedată în 1972, dar „că nu 
este satisfăcut de comunicat", întru- 
cit el nu răspunde speranțelor lo
cuitorilor insulei care cereau o re
trocedare imediată, fără arme nu
cleare și fără bombardierele B-52.

Evenimentele
din Orientul

în unanimitate, menționează agen
țiile de presă, participanții la reu
niune l-au ales pe Subramaniam în 
funcția de președinte ad-interim al 
partidului Congresul Național In
dian.

înlăturarea lui Nijalingappa din 
funcția de președinte al partidului 
urmează să fie pusă în discuție în 
cadrul sesiunii plenare programate la 
Bombay pentru începutul lunii de
cembrie. Este mai mult ca sigur, 
menționează în legătură cu aceasta 
agențiile de presă că această hotărî- 
re va fi ratificată și, de asemenea, 
se prevede că tot atunci va avea loc 
alegerea președintelui Congresului 
Național Indian pentru următorii doi 
ani.

Mișcarea revendicativă
PARIS 22 (Agerpres). — Mișcările 

greviste' din Franța continuă. Lu
crătorii din serviciile întreprinderi
lor de electricitate și gaze, care prin 
întreruperea lucrului de săptămîna 
aceasta au afectat majoritatea acti
vităților din capitala franceză, și-au 
anunțat intenția de a declara o nouă 
grevă în cursul săptămînii viitoare. 
Lor li s-au adăugat funcționari ai 
serviciilor urbane, polițiști, atomiști; 
muncitorii rafinăriei „Elf" și cei ai 
uzinelor pentru motoare de avioane 
„Sriecma". Fermieri și salariați a-

Franța
gricoli au sosit la Paris din toate 
provinciile franceze pentru a discuta 
cu sindicatul patronal problema in
demnizației pentru accidentele de 
muncă.

Observatorii apreciază ca cea mai 
costisitoare grevă pe cea a percep
torilor, care refuză să mai încaseze 
cecurile trimise de contribuabili. 
Continuarea acestei greve ar putea 
priva, pentru un timp, trezoreria sta
tului de sume evaluate la circa 1 
miliard de franci.

Apropiat
CAIRO 22 (Agerpres). — Un 

de militari egipteni a întreprins 
bată dimineață un atao asupra 
unități israeliene de tancuri, stațio
nată pe malul estic al Canalului de 
Suez, a anunțat Ia Cairo un purtător 
de cilvînt militar, citat; de agenția 
France Presse. El a precizat că uni
tatea militară care a efectuat această 
acțiune era formată din 60 de soldați, 
în cursul ciocnirii au fost distruse 
trei tancuri și avariate alte două, mai 
mulți soldați israelieni fiind uciși.

grup 
sîm- 
unei

TEL AVIV 22 (Agerpres). — Trei 
soldați egipteni au fost uciși în cursul 
dimineții de sîmbătă în momentul în 
care o unitate militară egipteană în
cerca să treacă Canalul de Suez, la 
aproximativ 12 km nord de localita
tea Ismailia, a anunțat un purtător 

. de cuvînt militar^ israelian, citat de 
' agenția Reuter.
cursul ciocnirii 
fost rănit.

El a precizat că în 
un soldat israelian a

★
— Comitetul pentruNEW YORK.

probleme sociale, umanitare și cultu- 0 
rale al Adunării Generale a O.N.U. a g 
adoptat un proiect de rezoluție care 
cere Israelului „să pună capăt ime- g 
diat practicilor și politicii represive H 
împotriva populației civile din terito- S 
riile ocupate". Proiectul, prezentat m 
de Congo (Brazzaville), India, Gui- H 
neea, Pakistan și Iugoslavia, a fost a- | 
doptat cu 51 voturi contra 11 și 50 
de abțineri. u

Cu prilejul vizitei în Ungaria a delegației Ministerului 
tecenta interne ai României, condusă de tovarășul Cornel Onescu, 
sîmbătă la prînz ambasadorul României la Budapesta a oferit un cocteil. Au 
participat Benkei Andras, ministrul de interne al R. P. Ungare, și alte cadre de 
conducere ale acestui minister.

Lucrările Conferinței internaționale pentru drepturile co
pilului, organizată de Comitetul internațional al mișcării de copii și ado
lescenți de pe lingă F.M.T.D., cu prilejul împlinirii a 10 ani de la adoptarea de 
către O.N.U. a declarației drepturilor copilului, au continuat la Budapesta, în 
cadrul secțiilor de lucru. La secția „copilul și dreptul internațional", referatul 
principal a fost prezentat sîmbătă de șeful delegației Române, Virgiliu Radulian, 
președintele Consiliului național al Organizației de pionieri, adjunct al minis
trului învățămîntului. Delegatul român a subliniat, printre altele, însemnătatea 
ce trebuie acordată pe plan local, regional și internațional educării tineretului 
în spiritul idealurilor de pace, respectului reciproc și înțelegerii între popoare, 
cultivării responsabilității tineretului în crearea, menținerea și consolidarea 
unei lumi a colaborării și securității.

Intre delegații ale Ministerului Construcțiilor și Irhi- 
tsetaii al R. P. Bulgaria și Ministerului Industriei Mate
rialelor de Construcții ai Republicii Socialiste România 
au avut loc convorbiri, la Sofia, în urma cărora a fost semnat un protocol de 
colaborare economică și tehnico-științifică între cele două ministere. Protocolul 
prevede consultări reciproce între specialiști, elaborări în comun a unc- t—i" 
de cercetări științifice, livrări reciproce de mașini, utilaje și materiale < 
strucții.

c^n Vietnamul de sud și a Guvernului Revo 
Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, condusă de Nguyen Hr 
președintele Prezidiului C.C. al F.N.E., președintele Consiliului Consul 
Republicii Vietnamului de Sud, și-a încheiat vizita în Uniunea Sovie’ 
comunicatul dat publicității cu acest prilej se arată, printre altele, că g 
și poporul Uniunii Sovietice vor continua să acorde un ajutor multilatera 
duse de poporul din Vietnamul do sud, Frontului Național de Eliberare 
vemului Revoluționar Provizoriu '

De asemenea, delegația din Vietnamul de sud și a Guvernului 
ționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, condusă de Tran Bu 
membru al Prezidiului C.C. al F.N.E., ministru la Președinția Consiliu 
vemului Revoluționar Provizoriu, și-a încheiat vizita în Cehoslovacia.

După ce, la Teatrul 
Scena studențească" 

din Budapesta, a avut 
loc miercuri, cu pri
lejul vizitei în Unga
ria a delegației Uni
unii Scriitorilor din 
România, o seară de 
literatură română, în 
cadrul căreia au citit 
din creațiile lor Nina 
Cassian. Eugen Jebe- 
leanu, D. R. Popescu, 
Gheorghe Tomozei, 
Nicolae Velea si Szabo 
Gyula. prezentați de 
președintele Uniunii 
Scriitorilor din Unga-

ria, Darvas Jozsef, și 
de criticul român Ni
colae Balotă, vineri, 
delegația Uniunii
Scriitorilor din Româ
nia, condusă de Eu
gen Jebeleanu, a par
ticipat la o nouă 
seară de literatură 
română, 
aceasta, 
rea a 
nizată în 
din sud-estuî 
riei. In acest oraș din 
Ungaria, literatura ro
mână este bine cu
noscută și are mulți

De data 
manifesta- 

fost orga- 
orașul Gyula 

Unga-

iubitori 
legația 
mâni a 
aici cu 
dură, la intilnire
ticiplnd sute de 
soane. In cadrul 
nifestației, seri 
români au citit ' 
suri si fragmente 
creațiile lor — r 
traduse și în 
maghiară 
bit despre 
lîecte ale 
române 
rane.

Z 
nu 

unele 
litere 

conte',

Al. PINTI

Reuniunea anuală a con
ducerii Institutului interna
țional de planificare a edu
cației, Cleat în 1963 de UNESCO, 
a luat sfîrșit la Beirut. în cadrul întru
nirii a fost adoptat programul de ac
tivitate și proiectul de buget al Insti
tutului pentru anul 1970.

Trataive între delega
țiile economice guverna
mentale ale R.P.D. Coreene 
și R. D. Vietnam au avut loc 13 
Phenian între 18 și 21 noiembrie. La 
încheierea tratativelor a foșt semnat 
un acord cu privire la ajutorul ne
rambursabil acordat R. D. Vietnam de 
către R.P.D. Coreeană și un acord cu 
privire la schimbul de mărfuri și 
plățile între cele două țări pe anul 
1970. Le Thanh Nglii, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
șeful delegației economice a R. D. 
Vietnam, a fost primit de Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Ca
binetului de Miniștri al R.P.D. Co
reene.

Tribunalul suprem al R.P. 
Bulgaria a Judecat și pronunțat 
sentințe împotriva unor cetățeni bul
gari care s-au pus în slujba unor 
servicii de spionaj străine. Din nume
roasele dovezi culese în cursul instruc
ției judiciare s-a stabilit că trei cetă
țeni din Sofia, independent unul de 
celălalt și în perioade diferite, s-au 
pus în slujba unor servicii de spionaj 
străine, culegînd și transmițînd infor
mații ce constituie secrete de stat. Tri
bunalul a condamnat la moarte prin 
împușcare pe unul din acuzați, iar pe 
ceilalți doi la 20 și respectiv 15 ani 
de închisoare.

La Geneva s-au încheiat 
lucrările reuniunii Consi
liului de administrație al 
Organizației Internaționale 
a MUKCii. Cu prilejul acestei reu
niuni au fost adoptate o serie de ho- 
tărîri, printre care cea mai importantă 
este constituirea unui grup de studii 
privind structura organizației, compus 
din reprezentanți ai Algeriei, Angliei, 
Braziliei, Columbiei, Franței, Indone
ziei, Italiei, Japoniei, Keniei, Româ
niei, Statelor Unite și U.R.S.S.

Convorbiri franco-polone 
pentru încheierea unui nou acord pe 
termen lung privind schimbul de măr
furi și colaborarea economică între 
Polonia și Franța au loc la Paris, a- 
nunță agenția P.A.P.
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0 consfătuire a mii 
lor economiei piscico' 
Danemarca, Islanda, & 
giar Susdîa și OJ. 
fășurat la Moscova. Participa: 
ajuns la concluzia că, pentru 
lirca și menținerea resurselor c 
în zona dc nord-est a Oceani 
lantic, trebuie luate măsuri 
ziate și eficiente.

Jomo Kenytâta a fost 
reales președinte d Keniei. 
într-o declarație făcută cu această oca
zie, Jomo Kenyatta a subliniat că prin
cipalele obiective ale politicii țării sale 
sînt consolidarea independenței eco
nomice, întărirea unității naționale, 
progresul și prosperitatea Kenyci

Litaul ciprioților taci, 
Rauf Denktash, a discutat sîmbătă cu 
ministrul de externe al Turciei, Ihsan 
Sabri Caglayangil, posibilitatea reluării 
negocierilor intcrcomunitare privind 
soluționarea problemei cipriote. El a 
precizat că negocierile intcrcomunitare 
urmează să fie reluate la 1 decembrie. 
Președintele Camerei Reprezentanților 
din Cipru, Glafkos Cleridis, care luase, 
în urmă cu două zile, hotărîrea de a 
demisiona din postul său de repre
zentant al ciprioților greci la apropia
tele convorbiri, a revenit asupra de
misiei.

Un fritanal special elin 
Brazzaville a Pronunțat sentința 
în procesul intentat fostului președinte 
al țării, Massamba-Debat, și altor per
sonalități politice traduse în fața ins
tanței sub acuzația de reprimare a 
adversarilor politici. Potrivit postului de 
radio Brazzaville, Massamba-Debat, 
fostul prim-ministru Pascal Lissouba și 
alte trei personalități politice au fost 
achitați.

La încheierea convorbi
rilor franco-îunisîene de la 
Tunis dintre ministrul afacerilor ex
terne al Franței, Maurice Schumann, 
și omologul său tunisian, Habib Bour- 
guiba junior, a fost dat publicității un 
comunicat comun în care sc relevă că 
Franța va continua să acorde ajutor 
Tunisiei. De asemenea, comunicatul 
precizează poziția Franței și Tunisiei 
în legătură cu situația din Orientul A- 
propiat, arătîndu-se necesitatea apli
cării rezoluției Consiliului 
ritate pentru soluționarea 
crize din această regiune.

de Secu- 
actualei

au parti-Mii d® americani
cipat sîmbătă la comemorarea, la Ci
mitirul Național Arlington de Ia Wa
shington, a șase ani de la asasinarea 
fostului președinte al Statelor Unite 
John Kennedy.
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