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Proiecte, documentații, pregătiri care 
pot întîrzia realizarea investițiilor pe 

anul 1970 în industria ușoară

>are i-au fost alocate, 
de investiții pe anul 

î fonduri financiare, 
din fonduri vor fi 

irsul anului viitor, prin 
atare a unui număr de 
e producție, în timp ce 
;ste destinată începerii 
ronstrucții-montaj la 35 
îdustriale, dintre care 6 
oi, iar celelalte — lu- 
tllare și modernizare a 
existente. Acest volum 
iri de investiții compor- 
aorit. în toate fazele lui 
Evident, o responsabili- 
i revine specialiștilor si 

■ în asigurarea unei do
ine întocmite, care să 
alei cu execuția unor lu- 
Ită calitate, respectarea 
vansarea termenelor de 
incțiune a noilor nbiec- 
ități industriale Tn acest 
de investiții pe anul vii- 
altfel planul pe ansam- 
economii — a avut asi- 

liții de pregătire si de 
?rioare. în comparație eu 
?nți în urma indicațiilor 
iducerea de partid și de 
area lui. în Ministerul 
îșoăre. ă început încă din 
Factorul timo a fost trans
ei într-un aliat al specia- 
■ol decisiv în crearea unui 
T> de realizare a noiloi 
le investiții
* stadiul actual de pregă- 
lițiilor necesare începeri'' 
ie execuție la termenele 
șase săptămînj înaintea 
din cele 35 de titluri in- 

an. la 28 de unități docu- 
? află într-'in stadiu avan- 

.borare Studiile t.ehnico- 
sînt definitivate și au fost 

■ațe.
această oră se lucrează in

tens și la elaborarea proiectelor de 
execuție, ne arată ing Viorel Oeico. 
director în Direcția tehnică de dez
voltare și cooperare din minister 
Dacă am aprecia prin prisma pro
centajului, se poate afirma că bilan
țul general este satisfăcător

nali 
area 
’ :..p.
altă- 

tci'ări 
■ Ol.!(

in

fiind tergiversată nejustificat de 
mult. Cînd vor fi lichidate aceste 
rămîneri în urmă ?

— Documentația la aceste obiective 
de investiții, deși mai trebuie solu
ționate o serie de probleme, se în
scrie în limitele graficelor coordona
toare, care prevăd ca această docu
mentație să primească toate aviză
rile pînă la data de 15 decembrie, 
ne spune în continuare interlocuto
rul. Aproape zilnio se poartă în acest 
scop discuții cu organele de avizare, 
mai ales cu specialiștii din CS.P în 
paralel, proiectanții lucrează intens 
la întocmirea proiectelor de execu
ție.

Din păcate, este vorba mai mult 
de o dorință decît. de o realitate cu
rentă. Stabilirea unui termen atît de 
întîrziat pentru definitivarea studii
lor tehnieo-economiee la unele o- 
biective devine o sursă de neajun
suri Dacă în cursul avizării vor 
apărea divergențe și se va impune 
modificarea unor indicatori tehnico-

n

Dar, în cazul analizat, media tși 
pierde Importanța. Fiecare obiectiv 
industria] planificat răspunde unei 
necesități precise și trebuie să i se 
asigure toate condițiile pentru înce
perea activității de construcții-mon- 
taj, sub cele mai favorabile auspicii 
Din păcate, deși timpul este avansat, 
studiile tehnico-economice pentru 7 
capacități de producție mai sînt încă 
în lucru, pe diferite trepte ale avi
zării, sau ridică probleme nerezol
vate încă. In plus, alte unități, a 
căror construcție urma să înceapă în 
trimestrul II al acestui an, se găsesc 
și ele în restanță, trecerea la execu
ția lucrărilor de construcții-montaj

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ministrul comerțului 
exterior al Uniunii Sovietice, 

Nikolai Patolicev
Luni dimineața, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, a pri
mit pe Nikolai Patolicev, minis
trul comerțului exterior al Uniunii 
Sovietice.

La primire au luat parte Cornel 
Burtică, ministrul comerțului exte
rior, și Valeriu Bărbulescu, șeful 
agenției economice române la 
Moscova.

Oaspetele a fost însoțit de A. V. 
Basov, ambasadorul U.R.S.S. la 
București, M. G. Loseakov, director

în Ministerul Comerțului Exterior 
al Uniunii Sovietice, și G. I. Niko
laev, șeful agenției comerciale so
vietice la București.

în cursul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, tovărășească, s-a exprimat 
satisfacția pentru progresele reali
zate pe linia lărgirii schimburilor 
economice româno-sovietice, subli- 
niindu-se dorința comună de a le 
dezvolta și în viitor în interesul 
celor două popoare, al cauzei so
cialismului și păcii.

ÎN JUDEȚUL HARGHITA

200 STUDII PRIVIND ORGANIZAREA
ȘTIINȚIFICA A PRODUCȚIEI» » 7

FINALIZATE
La plecare, pe aeroportul Băneasa Foto: Gh. Vințilă

(Continuare în

Ing. Cristian ANTONESCU

In întreprinderile in
dustriale din județul 
Harghita au fost fina
lizate de la începutul 
anului pînă în prezent 
un număr de peste 200 
de studii de organizare 
științifică a produc
ției și a muncii Efi
ciența lor economică 
se exprimă într-o pro
ducție globală supli
mentară de peste 32 
milioane lei și aproape

10 milioane lei benefi
cii peste plan. Printre 
cele mai eficiente stu
dii se numără cele 
privind introducerea 
rambleajului hidraulic 
cu steril de la flota- 
ție și reducerea pierde
rilor mecanice prin re
cuperarea metalului 
din scurgeri de con
centrate, aplicate la 
Combinatul minier Bă
lan Pe lista întreprin-

derilor care au reali
zat economii substan 
țiale la prețul de cost 
prin aplicarea unor 
studii mai figurează 
Uzinele de fier Vlăhi- 
ța, Filatura de in din 
Gheorghieni, între
prinderea minieră 
Harghita și Combina
tul de exploatare și in
dustrializare a lemnu
lui din Miercurea Cine.

știe tot satul.[
0 îndatorire primordială a organizațiilor de partid — 

cultivarea spiritului de răspundere 
pentru gospodărirea și apărarea avutului obștesc

Anii care au trecut de la încheie
rea cooperativizării au dezvăluit con
vingător marile posibilități și rezer
ve de care dispune agricultura socia
listă Ca urmare a aplicării politicii 
partidului de dezvoltare intensivă, a 
agriculturii socialiste, și în județul 
nostru cooperativele agricole de pro
ducție treo printr-un amplu proces 
de consolidare economică și organi
zatorică. Datorită muncii harnice a 
cooperatorilor și ajutorului multila
teral primit din partea statului. în 
majoritatea cooperativelor agricole 
se obțin producții sporite, se dezvol
tă avutul obștesc, pe această bază 
crescînd valoarea zîlei-muncă și

Mihail IVAN
secretar al Comitetului judefean 

de partid Mehedinți

în curind la
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implicit, nivelul de trai al țărani
lor

Intr-c serie de unități, cum sînt 
cele din Gîrla Mare, Cioroboreni și 
altele, organizațiile de partid, consi
liile de conducere se îngrijesc că ave
rea obștească a cooperați velpi agrico
le să fie mai bine 'gospodărită, apă
rată de orice încercare de . a i se 
aduce vreo știrbire Dacă la unită
țile amintite averea obștească crește 
de la an la an, aceasta se datorează 
în primul rînd bunei organizări a 
muncii pentru obținerea unor produc
ții mari în toate sectoarele, dar și 
faptului că organizațiile de partiu 
au izbutii să imprime consiliilor de 
conducere, tuturor cooperatorilor o 
preocupare deosebită pentru utiliza, 
rea judicioasă a fondurilor, a bunu
rilor comune, pentru încetățenirea 
spiritului gospodăresc și ordinii în 
păstrarea produselor agricole, a u- 
tilajelor, uneltelor, într-un cuvînt. a 
tot ceea ce reprezintă avutul obștesc. 
Cînd la cooperativa agricolă din Po
iana Gruii s-a observat, că unii ță
rani sustrag de pe cîmp cantități — 
fie chiar și mici — de porumb, or
ganizația de partid, consiliul de con
ducere au adoptat o poziție hotărîtă. 
cleterminînd ca cei în cauză să fie 
puși în discuția brigăzilor din care 
fac parte. în felul acesta, pe de o 
parte s-au putut recupera pagu
bele, iar, pe de altă parte, s-a a- 
tras din nou atenția tuturor coope
ratorilor cit este de important ea 
nimeni să nu se atingă de avutul 
obștesc, explicîndu-li-se argumentat, 
pe bază de calcule că. dacă fiecare 
și-ar permite să-și ia singur din pro
dusele cooperativei, s-ar ajunge la 
slăbirea ei. la scăderea veniturilor 
tuturor cooperatorilor.

Biroul comitetului județean de 
partid popularizează astfel de e- 
xemple în scopul generalizării ex
perienței pozitive în educarea țără
nimii în spiritul exigenței, al grijii 
față de proprietatea obștească 
Procedăm astfel întrucît viața do
vedește că schimbarea modului de a 
gîndi al tuturor țăranilor, formarea și 
dezvoltarea conștiinței noi, socialiste, 
constituie o problemă de mare com
plexitate, pentru soluționarea căreia 
trebuie depuse eforturi neîntrerup
te. Din păcate, multe organizații de 
partid nu înțeleg că vechiul mod 
de gîndire a lăsat urme adînci, care 
nu dispar din conștiința oamenilor 
prin simplul fapt, că lucrează în coo
perativa agricolă de producție și,

prin urmare, nu acționează cu ho- 
tărîre pentru dezvoltarea atitudinii 
noi față de muncă și îndatoririle so
ciale, pentru cultivarea grijii față 
de avutul obștesc. Așa se explică, 
în bună măsură faptul că într-o se
rie de cooperative agricole în- 
tîlriim manifestări care lezează 
proprietatea obștească Este vorba, 
in primul rînd. de furturi, acte pro
fund dăunătoare, împotriva cărora 
organizațiile de partid respective nu 
iau o poziție fermă. intransigentă 
Astfel, la cooperativa agricolă din

(Continuare în pag. a II-a)

Luni la amiază a părăsit Capi
tala, plecînd spre Londra, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, care, însoțit de 
ministrul afacerilor externe, Cor
neliu Mănescu, va face o vizită ofi
cială în Marea Britanie, la invitația 
primului ministru al acestei țări, 
Harold Wilson.

La plecare, pe aeroportul Bănea
sa, se aflau tovarășii Gheorghe 
Rădulescu, îlie Verdeț, Emil Dră- 
gănescu, Petre Lupu, Vasile Vîlcu, 
fosif Banc, Petre Blajovici, Ion Io- 
niță. Ion Stănescu, Mihai Marines
cu și Ion Pățan, membri ai gu
vernului și alte persoane oficiale.

Era prezent M.S. Reid, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al Marii 
Britanii la București.

*

LONDRA 24 — Trimișii speciali 
Agerpres, N. Ionescu și L. Rodes- 
cu, transmit: Președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer. însoțit de ministrul afa
cerilor externe, Corneliu Mănescu, 
a sosit, luni după-amiază, la Lon
dra într-o vizită oficială.

Șeful guvernului român este în
soțit, de asemenea, de Nicolae Ni
colae, adjunct al ministrului co
merțului exterior, Gheorghe 
Oprea, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini, de, 
consilieri și experți.

Pe aeroportul Heathrow, premie
rul Ion Gheorghe Maurer a fost sa
lutat, în numele guvernului .en
glez, de George Thomson, can
celar al Ducatului de Lancaster, 
membru al Cabinetului. Se aflau de 
față Denis Laskey, ambasadorul 
Marii Britanii la București, și alte 
persoane oficiale.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Vasile Pungan, ambasadorul Ro
mâniei la Londra, și membri ai 
Ambasadei și ai Agenției comer
ciale române.

Oaspeții români au luat apoi loc 
în mașinile oficiale, escortate de 
motocicliști, cu care s-au îndreptat 
spre hotelul „Claridges", unde va 
fi reședința lor în timpul vizitei 
în Marea Britanie.

*

Survolînd teritoriul Republicii 
Populare Ungare, Republicii Aus
tria, Republicii Federale a Ger-

E
DE PRIMUL

HAROLD
Primul ministru al Marii Brita

nii, Harold Wilson, a oferit luni 
seara, la reședința sa din Downing 
Street 10, un dineu în onoarea pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer.

La dineu, care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, au luat 
parte Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Nicolae Nicolae, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, Gheorghe Oprea, adjunct 
al ministrului industriei construc
țiilor de mașini, Vasile Pungan, 
ambasadorul României la Londra.

Din partea britanică au participat 
Michael Stewart, ministrul aface
rilor externe și Commonwealth- 
ului, Fred Peart, liderul Camerei Co
munelor, George Thomson, cancelar 
al Ducatului de Lancaster, membru

SPECTATORUL
personaj fără de care 
teatrul nu poate exista

Crearea unor raporturi 
durabile de interacțiune 
între teatru și spectator a 
devenit, unul din tartorii 
importanți ai dăinuirii și a- 
firmării 
teatrale 
ruptă a 
torilor 
stituie 
preocupare constantă, 
sindu-se cele 
vite mijloace i 
lorifica marile 
tăți ale scenei de a exercita 
o necontenită atracție asu
pra omului, de a-1 educa 
în spiritul ideilor umaniste 
ale epocii noastre, al cu
noașterii și prețuirii va
lorilor naționale și univer
sale Pentru unele teatre 
din tară, activînd în cen
tre urbane aflate in
tr-un proces Intens de e- 
voluție materială și cultu
rală. atragerea în sălile de 
spectacol, formarea gustului 
pentru teatru al unui nu
măr sporit de oameni sînt

plenare a mișcării 
Sporirea neîntre- 
numârului specta- 
trebuie să con- 
pentru teatru o 

gă- 
mai potri- 
de a va- 

■ posibțli-

obiective esențiale ale ac
tivității lor. deziderate fără 
a căror împlinire nu este 
posibilă valorificarea resur
selor educative și de 
noaștere oferite de 
gen de spectacol

S-a ajuns. în urma

cu- 
acest

unui

misiuni pentru formarea 
unui public pasionat — îl 

constituie-tineretul. Condiția 
culturală a noilor genera
ții conține în ea substanța 
necesară participării 
nerelulul într-un grad 
ridicat la mișcarea

ti- 
mai 
tea-

La Piatra Neamț, un teatru
al tineretului pentru tineret

amplu schimb de opinii, la 
concluzia, aproape generală, 
că, deși se observă o oare
care sporire a interesului 
pentru teatru domeniul cel 
mai 
toate 
poate 
fertil,

o'Jțin explorat — cu 
cp potențial, el 

dovedi cel 
mai plin de

se 
mai 

pro-

trală Avînd un tineret pre
ocupat de marile probleme 
ale umanității, deschis unor 
înțelegeri mature ule acti
vității spirituale, călăuzirea 
lui către spectacole de înal
tă ținută morală și artistică 
se impune ca o îndatorire a 
tuturor tacturilor ce cun-

cură la tormarea tinerei 
generații, la educația ei so
cialistă. Ce se întreprinde 
pentru a transforma aceste 
virtualități în realități ? 
Iată tema anchetei de față 
întreprinsă la Piatra Neamț.

Faptul că am realizat in
vestigația noastră la Piatra 
Neamț nu este întîmplător 
Aici există un teatru al ti
neretului chemat prin însăși 
menirea sa să-și onoreze 
numele și trebuie mențio
nat că activitatea sa de pro
pagare a valorilor drama
turgiei a deschis noi pers
pective culturale în viața 
orașului Acest colectiv ar
tistic tînăr talentat, pasio
nat. de profesie, dornic să 
se afirme în concertul atît 
de variat al mișcării noas
tre teatrale, s-a impus din
colo de granițele județului.

Emil VASILESCU
(Continuare în pag. a IV-a)

maniei și Regatului Belgiei, în 
drum spre Marea Britanie, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a adresat de la 
bordul avionului special telegrame 
de salut lui Jeno Fock, președintele 
Guvernului Revoluționar Munci
toresc Țărănesc Ungar, Josef Klaus, 
cancelar federal al Republicii Aus
tria, Willy Brandt, cancelar al Re
publicii Federale a Germaniei, șl 
Gaston Eyskens, primul ministru 
al Regatului Belgiei.

©E
MINISTRU

WILSON

E IT

al Cabinetului, Roy Mason, minis
tru) comerțului, Denis Laskey, am
basadorul Marii Britanii la Bucu
rești, înalți funcționari ai unor de
partamente guvernamentale, mem
bri ai Parlamentului, personalități 
ale vieții culturale britanice.

în cursul dineului, premierul Ha
rold Wilson și premierul Ion 
Gheorghe Maurer au rostit toasturi.

Dineul a fost urmat de o recep
ție, la care au mai participat înaiți 
funcționari guvernamentali, mem
bri ai Parlamentului, conducători ai 
unor mari firme industriale și co
merciale, oameni de știință și cul
tură, ziariști.

tN PAG. A V-A, TOAS
TURILE ROSTITE.

iito 
a revenit 
pe Pămint

Nava „Apollo-12", a- 
vînd la bord pe cosmo* 
nouții Charles Conrad, 
Richard Gordon și Alan 
Bean, și-a încheiat cu 
succes misiunea de ex
plorare a Lunii. Ieri, la 
ora 22,58 (ora Bucureș- 
tiului), ea a amerizat în 
regiunea insulelor Pago 
Pago din Oceanul Pa
cific.

(Amănunte în pag, a 
Vl-a).
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FAPTUL OPT MII DE PROPUNERI!

DIVERS
Copilul
și caporalul

Recent, Consiliul popular județean 
Prahova. în forumui său de lucru — 
sesiunea — a analizat stadiul și mo
dul de rezolvare a propunerilor ale
gătorilor, făcute eu prilejul campa
niei electorale de la începutul acestui 
an Tema a fost cum. nu se poate mai 
bine aleasă. Era timpul — și încă 
de mult — să se analizeze soarta ce
lor 8 Q00 de propuneri ale cetățeni
lor prahoveni, să se stabilească răs
punderile pentru neaplicarea în viață

Un copil de 11 ani, Top Cons
tantin, de la casa de copii din 
Tîrgoviște, a pus mina pe un ca
blu electric căzut pe stradă, dar 
aflat sub tensiune. Pericolul de 
electrocutare era evident. In 
apropiere se găsea, întîmplă- 
tor, caporalul Gheorghe Ilie 
de la compania de. pompieri 
a orașului Observînd situația 
disperată, militarul a intervenit 
prompt. El i-a smuls copilului 
cablul din mînă, făcîndu-i pe 
loc respirație artificială și t.rans- 
portîndu-1 apoi la spița). S-a 
ales, însă, el cu o rană super
ficială la mînă, în prezent ci
catrizată. Tntîmplarea i-a apro-ț 
piat sufletește Prietenia dintre 
ei — care a luat naștere în îm
prejurări atît de neobișnuite — 
continuă. Militarul se interesea
ză de situația la învățătură a mi
cului său prieten, îl plimbă prin 
oraș. La rîndul său, copilul s-a 
atașat mult de salvatorul său, 
Un fapt din viață.

a celor pentru care existau condiții 
și, în sfjrșit, să se hotărască ce tre
buie făcut în

Am participat
Am ascultat cu.................
vorbitori. Unele din faptele expuse 
n-a,i fost lipsite 
rile de cuvînt. ___ _____ t___ ,
(vom reveni asupra lor), s-a desprins, 
ca o realitate, înfăptuirea a nume
roase lucrări — la Comarnic, Cîm- 
pina Azuga, Urlați — cu sprijinul 
nemijlocit ai maselor de cetățeni. A 
reieșit în mod pregnant, că acolo 
unde edilii și deputății dau dova lă 
de interes față de propuneri, se ma 
niferfă șj inițiativă cetățenească, oa
menii participînd în masă ia trans
punerea în fapt a propriilor lor pro
puneri Tn cadrul dezbaterilor s-a 
bucurat de o bună apreciere activi
tatea Consiliului popular orășenesc 
Bușteni, ca și a

viitor.
la lucrările sesiunii 
atenție raportul, pe

■ de interps, Din luă- 
ale cîtorya depuțați

pildă, propunerea venită din comuna 
Salcea de a se repartiza școlii de 
acolu cadre didactice calificate? To
varășul Traian Comaniciu, inspector 
general, a participat și el la lucră
rile sesiunii Din păcate, deputății 
n-au luat în dezbatere acest stil de 
lucru necorespunzător.

In sesiune nu s-a analizat nici ati
tudinea birocratică, manifestată și de 
alte direcții față de propunerile cetă
țenilor : cea de planificare, cea de 
industrie locală.’ cea de drumuri, cea 
de sănătate. Directorul direcției pla
nificării, Ton Mocanu, e adevărat că 
a dat soluții privind modul de solu
ționare a unei propuneri sau alteia. 
Dar, mai apoi, a uitat să facă cunos
cut acest, lucru celor în drept, pentru 
ca soluția să fie aplicată. Așa se face 
— spre a da numai un singur exem
plu — că locuitorii comunei Cosmi- 
nele au așteptat zadarnic să sosească 
un delegat pentru a discuta cu ei 
problema asanării apelor din comună. 
Tn dreptul propunerii scria : „Se va 
trimite uri delegat" Dar cine îl va 
trimite, pînă cînd, cine răspunde? 
Exemple de acestea, din păcate, pu
tem da numeroase. Soluțiile au fost 
puse pe hîrtie, dar nu au fost comu-

a luptei pentru
progresul Românieichimice

boie.

sortiment
de produse

Altfel de
monumente

Ne-am fi așteptat ca monu
mentul din „Dealul Bobilnei”, 
ridicat în memoria țăranilor 
răsculați în anul 1437, să se 
bucure de atenta îngrijire a fo
rurilor de resort. Or, care este 
situația actuală a edificiului ? 
Porțile de la intrare abia se țin ; 
de altfel, un „binevoitor" a fă
cut să dispară și broasca. Pretu
tindeni, pe ziduri, vizitatorii 
și-au lăsat „amintirile", încrus
tate cu bricege, cuie etc Des
pre curățenie ce să mai vorbim ! 
Aleile, precum și încăperea de 
la parter, n-au mai cunoscut de 
mult binefacerile unei mături. 
Și doar este vorba despre un 
monument. Delăsarea și negli
jența celor chemați să-i asigure 
întreținerea sînt, pare-se, 
numentale.

...mo-

Probă
de voință

♦

N-aDionisie Stern este orb. 
văzut niciodată. Natura însă l-a 
răsplătit cu dărnicie, înzestrîn- 
du-l cu talente. După termina
rea unei școli speciale pentru 
nevăzători, el a învățat să cînte 
la o serie de instrumente muzi
cale (pian, vioară etc) Avînd o 
înclinație deosebită spre clari
net, acest instrument a consti
tuit și obiectul examenului de 
absolvire susținut în cadru) șco
lii populare de artă din Tg. Mu
reș tnscriindu-se la cursurile 
fără frecvență ale liceului „Bo
lyai" (în prezent este elev în 
clasa a Xl-a), obține rezultate 
excepționale. Este hotărît. să de
vină profesor de muzică, Așa
dar, o nouă probă de voință.

în aștepta
rea judecății

Nici unui cetățean nu-i este 
îngăduit să nesocotească, legea. 
Cu atît mai mult unor oameni 
ai legii, adică tocmai acelora 
care prin natura activității lor 
de zi cu zi sînt datori să facă 
dreptate. Tn speță este vorba 
despre căpitanul Daniel Hebe- 
ianu, din cadrul secției de mi
liție a orașului Zimnieea,. și Tu
dor Velea, procuror la Procura
tura județului Teleorman. Din 
piesele existente la dosar re
zultă că, în ziua de 23 octom
brie, cei doi au fost surprinși 
în flagrant de luare de mită ! 
Asupra lor s-a găsit suma de 
2 000 de lei, încasată de la Pe
tre Ciurea, gestionarul bufetului 
„Gară", din Zimnieea., pentru a 
închide dosarul acestuia privind 
prejudicii aduse avutului obștesc. 
O faptă care îi dezonorează și îi 
exclude din rîndurile oamenilor 
legii. Ceea ce, de altfel, s-a și 
petrecut. Ei au fost scoși din ca- . 
drele miliției și, respectiv, ale 
procuraturii și deferiți organelor 
de justiție.

I La Muzeul
I Satului
I
I
I
I

I
I

O recentă vizită la „Muzeul 
Satului" din Capitală ne-a pri
lejuit următoarea microstatisti- 
că. De la începutul anului și 
pînă în prezent, numărul vizita
torilor a atins cifra de 255 745 
de persoane, menținînd astfel în 
continuare recordul muzeelor 
bucureștene. 72 475 dintre vi
zitatori sînt turiști străini — 
ceea ce atestă încă o dată re- 
numele de care se bucură acest 
original muzeu în aer^ liber. De 
remarcat, de altfel, că, față de 
perioada similară a anului tre
cut, numărul vizitatorilor este 
în creștere cu aproape 10 000 de 
persoane.

(' Rubrică redactată de « 
Ștefan ZIDARITA 
Gheorghe DAVID
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Bușteni, ca și 
celui din Urlați, în 
aceste localități e- 
fectuîndu-se lu
crări de întreți
nere a străzilor, 
plantări de pomi, 
reparații de dru
muri care 
mează 
4 500 000 
respectiv, 
lioane și jumăta
te, mult mai mult 
decît s-au angajat 
cetățenii cu prile
jul întrecerii pa
triotice din acest 
an A fost releva
tă și l 
pozitivă 
rată în 
comune 
dețului. 
tățenilor

„localități ___ _ ___ ___ _ __
gurele, Llpănești. Filiueștil de Pă
dure, Sinaia, Băicoi și multe altele,

însu- 
peste 

lei și, 
2 mi-

activitatea 
desfășu- 
zeci de 
ale ju- 
pentru ca propunerile ce- 

să prindă viață. Sînt 
ca Valea Doftanei, Ma

puneri făcute de cetățeni La dosa
rele consiliilor permanente de 
gospodărie comunală (președinte 
Gheorghe Rusan), sănătate, muncă și 
prevederi sociale (președinte Gheor- 
ghe Stan) și altele se găsesc doar pla
nurile lor de muncă. Studiile lipsesc 
și din dosar, și din realitate. Ar fi 
fost de așteptat ca președinții aces
tor comisii să fi înfățișat sesiunii 
punctul de vedere al comisiei respec
tive — rezultat al sondajelor și in
vestigațiilor întrepiinse, care să-i fi a" 
jutat pe toți deputății să înțeleagă 
situația reală și să contribuie la în
dreptarea neajunsurilor

Se cădea ca toate aceste lucruri și 
încă multe altele să fie dezbătute în 
profunzime în sesiune, să ti existat 
intransigență față de asemenea pro
cedee, care fac ca atîtea și atîtea 
propuneri valoroase și de larg interes 
să nu-și găsească rezolvarea sau în
făptuirea. Dacă raportul n-a găsit cu 
cale să prezinte lucrurile deschis și 
analitic, spre a se găsi cayzele ade
vărate ale lipsurilor, era de datoria 
deputațilpr din sală s-o facă.

Din păcate, nici acest lucru nu s-a 
întîmplat. Nu toți cei înscriși la cu- 
vînt au vorbit la obiect, privind cu 
toată seriozitatea activitatea comi
tetului executiv și a comisiilor per
manente. Au fost depuțați, cum este

Materialele peliculogene 
cunoscute în general sub de
numirea de lacuri și vopsele
— reprezintă un mijloc univer
sal recunoscut de protecție și 
înfrumusețare a construcțiilor, 
contribuind totodată efecțiv la 
îmbunătățirea condițiilor de 
exploatare a acestora și la 
realizarea unui aspect estetic 
superior.

în gama produselor cu o 
largă utilizare, pe oare Fabri
ca chimică din Mărășești le 
livrează pe bază de comenzi 
ferme, se 
vopselele 
de rășini
— email

Se împlinesc în această lună 150 
de ani de la nașterea lui Alexandru 
G Golescu, Arăpilă, personalitate 
marcantă a vieții noastre politice 
din secolul trecut, revoluționar și pa
triot înflăcărat. De aceeași virată cu 
Bălcescu, prieten și colaborator apro
piat al lui, Al. Golescu a jucat un 
rol important în multe din eveni
mentele de seamă ale acelei epoci. 
A participat la pregătirea 
înfăptuirea revoluției de la 
din Țara Românească, 
du-se printre spiritele

naționale, pentru măsuri energice 
împotriva reacțiunii, s-a preocupat 
de organizarea unei propagande re
voluționare active, care să ducă la 
însnșirea idealurilor revoluției de 
către masele cele mai largi „Po
porul este singura putere a noastră" 
— scria el. De aceea considera că 
trebuiau organizate „cît se va putea 
mai adeseori și în mai multe locuri... 
acele adunări comunicatoare de fiori 
electrici pentru libertate și naționa
litate" Dorea „ca tot orașul din ju
dețe să se facă un nou Blaj și toată 
țara să se acopere de cuiburi de pro
pagandă". Activitatea depusă pentru 
organizarea propagandei revoluțio
nare i-a atras aprecierea lui Bălces
cu, care-i scria : „Țara e gata și cre
dincioasă revoluției. Grație (și) pro
pagandei ce se făcu..."

Numit, la sfîrșitul lunii tunie 1848, 
delegat al Guvernului provizoriu 
„în provinciile învecinate cu Ro

mânia și pe lin
gă puterile Eu
ropei", a plecat 
peste hotare cu 
misiunea de a so
licita marilor pu
teri să recunoas
că noua situație 
din Țara Româ
nească șl să acor
de ajutor guver
nului român în 
cazul unei inter
venții străine. S-a 

întîlnit cu revoluționari români la 
Brașov, Sibiu, Lugoj, hotărînd o se
rie de acțiuni comune, obținînd pro
misiuni de .ajutor în arme: și oameni. 
La Viena și apoi la Paris, prin în
trevederi cu personalități mar<z'â«e' 
ale vieții politice, prin articole’ jpu-, 
blioate în ziare, prin memorii și 
broșuri a roușif să atragă atenția 
opiniei publice asupra revoluției’ din 
Țara Românească, să contribuie' la 
crearea unui climat favorabil cauzei 
românești, cu importante consecințe 
în anii următori, cînd avea să se 
pună la ordinea de zi' problema uni
rii Principatelor

Departe de țară, Al GolescU â în
treținut o strinsă corespondență cu 
capii revoluției române, interesîn- 
du-se de organizarea și înzestrarea 
gărzii și armatei 
măsuri hotărîte 
panților la comploturile contrarevo
luționare din iunie 1848 și a tuturor 
boierilor reacționari „Să ne învîrto- 
șim dai ceva inimile, fraților, și să 
apucăm o politică mai energică, deși 
aspră. în contra inamicilor 
oublice'' — scria el

Tn lunile ce au urmai 
revoluției, Al G Golescu, 
cu Bălcescu, lop Ghipa și 
ducători revoluționari 
drumul străinătății a . .
susținută aețiyi'ale pentru organiza
rea ’inei emigrații puternice, unite, 
care să pregătească o nouă revo
luție A fost alături de Bălcescu. în 
momentele greje ale bo||l acestuia, 
■ar moartea lui l-a alertat profund.

Reintor- in țară după 8 ani de 
emigrație, s-a încadrat activ în miș
carea pentru realizarea Unirii A 
fost ale« membru al divanului 
ad-lioe. a lăeut parte din inele co
misii ale acestuia, iar îq de'cemnrie 
1858 a plecat la lași pentru a dis
cuta problema alegerji unui singur 
domn în ambele principate. După 
înfăptuirea Unirii in 1859. prin îndoi
ta alegere a lui Alexandru loan 
Cuza, a îndeplinit înalte funcții de 
stat In calitate de ministru de fi
nanțe. a avut un rol detisebit în re
glementarea sistemului monetar in 
țara noastră iar mai tîrziu în orga
nizarea primelor instituții bancare. 
A fost partizanul dezvoltării uneî 
industrii naționale românești.

Prin patriotismul său înflăcărat, 
prin poziția sa militantă în sprijinul 
aspirațiilor sociale și naționale ale 
poporului, prin remarcabilele sale 

de stat. Alexandru

Și 1848 
numărîn- 

........  , ei cele 
mai radicale. a apărat și susținut cu 
pricepere cauza revoluției române în 
principalele capitale europene, a mi
litat activ pentru unirea Moldovei 
cu Țara Românească, iar după crea
rea statului român modern a con
tribuit la consolidarea lui

Deși aparținea 
rești. s-a ridicat 
ideilor clasei sale, 
mai ales în pe
rioada revoluției 
pașoptiste, mani- 
festînd un deose
bit. interes și sim
patie față de ma
sele populare și 
doleanțele lor. 
După studiile fă
cute la colegiu) 
Sf Sava din Bu
curești. a urmat 
Școala Centrală 
clin Paris, pregătindu-șe pentru pro* 
fesia de inginer Depărtarea de patrie 
îi prilejuiește nostalgice aduceri a- 
minte, iar scrisorile sale din această 
vreme - adevărate imnuri închinate 
frumuseților pămîntului românesc — 
prefigurează pe marele patriot de 
mai tîrziu. Amintindu-și de Carpați, 
scria : iubesc la nebunie acel? stînci . 
uriașe, acești codri, această mulțime 
de pîraie. Aș dori să le pot lua cu 
mine pretutindeni, pentru a avea me; 
reu în fața ochilor mei icoana patriei 
mele"

Anul 1848 îl găsește lă Paris, par- 
ticlpînd activ, alături de alți tineri 
români aflați în capitală Franței, la 
revoluția burghezo-democratică Re
întors în țară, a desfășurat o inten
să activitate de pregătire a revolu
ției române. Din primele zile,ale re
voluției, Al. G Golescu a fost ales, 
ca și Nicolae Bălcescu și C. A. Ro- 
setti, secretar al Guvernului provi- 
zoriu Alături de aceștia s-a situat 
în aripa înaintată, radicală a revo
luției. împotriva tendințelor mode
ratoare. A militat, pentru împroprie
tărirea țăranilor, pentru eliberarea 
robilor, pentro Constituirea armatei

includ lacurile și 
pe bază de ulei și 
sintetice ; „Velux" 
pentru biciclete ; 

„Termplux’ — email pentru 
calorifere. De asemenea, aici 
se produc și alte tipuri de pro
duse : clei de oase și de pie
le ; qrăsime de oase și de 
piele; spumogen-lichid și 
praf; cărbune animal tehnic ; 
mangal de oase ; făină 
oase calcinate; fosfat 
calcic qlimentar.

De la Fabrica chimică 
Mărășești ne parvine șj pro
dusul îmbunătățit „Alba me
naj" — pentru curățirea ve
sele*, tqcîmurilor și altor o- 
biecte de uz casnic.

unei familii 
cu mult deasupra

de 
til

deputați, cum este 
inginerul Nicu 
Tănase, directorul 
direcției de gospo
dărie comunală și 
locativă, care, 
luînd cuvîntul, a 
trecut pur și sim
plu peste activita
tea formală desfă
șurată de. direcția 
pe care o conduce 
în ceea ce privește 
rezolvarea propu
nerilor venite de 
la cetățeni. Aceas
ta nu l-a împiedi
cat însă să-i cri
tice pe alțij. Vor
ba proverbului : 
vede paiul din o- 
chiul altuia... In 
aceeași manieră 
au vorbit și tov 

Ion Carpov, directorul direcției de 
transporturi auto, inginerul Alexan
dru Teodorescu, directorul direcției 
de drumuri. Datorită unor asemenea 
discuții, 
un caracter 
evidente de 
nieă, . . . ..
care ar fi putut duce lucrările înain
te Evident din această cauză, mai 
ales problema stilului de muncă al 
comițetului executiv, a modului de 
urmărire a propunerilor alegătorilor 
a rămas înfășurată în vorbe

Referindu-se la raportul prezentat, 
Inginerul Ilie Cîșu. președintele, co
mitetului executiv a| consiliului 
popular județean, a fost de acord 
că putea fi mai analitic ~ 
adăugat -, îp a-e=t caz trebuia 
se cunoască mai în profunzime mo
dul de rezolvare a pr ipuneriloț la 
direcții și organele în subordine 
Cînd însă nu știi ceva, faci o for
mulare generală și gata..."

Tovarășul Constantin Marinov, se
cretar al comitetului județean de 
partid, era de părere că „informarea 
unor depuțați, legătura lor cu di
recțiile și serviciile consiliului popu
lar, este slabă ; de aceea, ei nu cu
nosc o serie de.acțiuni privind pro
blemele de gospodărie, organizare, 
finanțare, stadiul lor si atunci pre
feră să fie un tel de „asistenți" în 
sesiune și nu militanți activi pentru 
rezolvarea problemelor ..“

Considerăm că ambele Idei pot fi 
înscrise drept concluzii ale 
pe care am analiz.at-n Ea a 
țiat necunoașterea realității, 
legătură dintre depuțați și

Evident, obligațiile asumate 
de alegători se cer îndeplinite 
sfințenie. Căci modul îp 
viață propunerile oamenilnr muncii 
influențează în mare măsură și 
creșterea interesului maselor 'de ce
tățeni pentru problemele obștești, 
participarea lor activă la rezolvarea 
acestor treburi.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii*

De ce din sesiunea Consi
lîului popular al județului
Prahova nu s-a putut afla 
adevărata soartă a propu

nerilor cetățenești 9 9
nicate și nimeni n-a urmărit aplica
rea lor

Ne-am Interesat șl de seriozitatea 
răspunsurilor date ta propunerile 
unor cetățeni Cu regret trebuie să 
spunem că unele direcții de specia
litate ale consiliului popular au dat 
soluții în doi peri, iar alteori răspun
suri de-a dreptul lipsite de răspun
dere, dar vicepreședintele de resort 
al consiliului popular n-a sesizat și 
n-a tras Ia răspundere pe cei vino
vați De exemplu, locuitorii din Va
lea Doftanei propuneau - spre a se 
valorifica posibilitățile existente — 
să se înființeze la ei o secție de bă
tut dimia Inginerul Aurel Melnic, 
directorul direcției industriei locale, 
răspunde ■ „De unde luăm dimie 
pentru a □ bate ?“. La fel de ușura; 
tic răspunde și la unele propuneri 

------ ----  _, . pr.iy.ind deschiderea unor .cariere de . 
întreprinse este cu mult măi mare. piatră de gips. înființarea unor secții

unde propunerile au fost rezolvate 
în întregime sau aproape în întregi
me S-a desprins deci <*ă in cuprinsul 
județului sînt zeci și sute de primari, 
depuțați, membri ai comisiilor per
manente. care lucrează cu seriozitate, 
considerînd propunerile cetățenilor 
un sprijin prețios în m'mca lm. r-*ră- 
duindu-se să le valorifice cil mai 
bine, Sintetizînd aceste acțiuni, se
siunea a reușit să consemneze că, în 
decurs de numai cîteva luni, s-au în
treprins in Prahova lucrări de inte
res edilitar-gospodăresc care valo
rează peste 100 milioane lei, Aceasta 
ar fj valoaiea materială. Dar valoa
rea morală și educativă a apțjunjlor

Cînd însă raportul a treput,..la an,a- 
Liza felului cum s-au rezolvat' 'propu
nerile ajunse la nivelul județului, 
lucrurile nu au mai fost atît de cla
re. în locul răspunsurilor precise — 
aprecieri cu caracter general, neana- 
litice, îneît deputății n-au mai avut 
o oglindă asupra situației propune
rilor Pină și prezentarea cifrică a a- 
cestora a fost confuză. Să dăm numai 
un exemplu. S-a spus : Din 724 pro
puneri reținu'e la nivelul județului, 
au fost rezolvate 259. Sînt în curs de 
executare (probabil realizare 1) 248.
Dar, toate acestea, adunate la un loc, 
nu fac debit 507. Unde sînt celelalte ; 
ce s-a făcut cu restul, adică cu aproa
pe o treime din propuneri ? Am vrut 
să subliniem adeastă ne’cdncordanță 
pentru ă âfrag'e âtb'iîțiă' aSupra unui 
stil superficial de informare. Dar. am 
spline că nu acesta a fn-f elementul 
cel mai negativ al raportului, ci ab
sența unei afialixe critice.

Din cele 15 pagini ale materialu
lui prezentat de către comitetul exe
cutiv, li șTfir jî.ltnd d?.feallzări me 
fapt, se înșiră lucrări efectuate, de
numirea elădirilor etc., adâtigîndu-se, 
— din eroare sau pentru a 
în eroare 11 •• și obiective 
cate anul , trecut) Decî,

induce 
ridi- 

__  __ ....... . . ... numai 
patru pagini sînt rezervate analizei 
critice a muncii depuse pentru rezol
varea propunerilor „Nu sîntem de 
loc împotriva evidențierii rezultate
lor,bune subliniindu-se mai ales ex
periența pozitivă — spunea deputa
tul Cornel Șerban — dar nu este de 
acceptat ca peste lipsuri să se treacă 
atît de ușor"

Intr-adevăr, s-a trecut extrem o« 
ușor peste lipsuri Și aceasta dintr-un 
motiv lesne de înțeles : tovarășii de 
ia direcția de gospodărie comunală 
și hicativă au încuiat propunerile în 
sertar prin martie și au uitat de ele. 
Cînd, ap-oape de sesiune, cineva din 
comitetul 
ele, s-au grăbit să dea celor intere
sați niște răspunsuri formale, în bloc. 
Am găsit 
de noi - 
bătute în copii la mașină și trimise 
în diferite comune. Indiferent dacă a- 
colo se făcuse vreo propunere simi
lară sau nu. Un asemenea stil de 
muncă, care demonstrează existența 
unei doze considerabile de forma
lism, ar fi trebuit 
analizei sesiunii, cu 
cît procedeul nu a 
acum.

De fapt, cum s-a

de. csyoare românești .(.in. Prahova 
!§îof-'ăqevăfați artiști în arta țesutului 
de covoare) Vicepreședintele Ion 
Nistorlcă. cu care am discutat o pro
punere privind punerea în valoare a 
rezervelor de piatră de gips, a răs
puns tot atît de dezinvolt „N-avem 
beneficiari Cm să dăm piatra ? De 
aceea s-a și respins propunerea" De 
la inginerul șef Stefan Uieș (de la in
dustria locală) am aflat însă că be
neficiari s-ar fi putut găsi, ceea ce 
ar fi dus la valorificarea unor im
portante resurse locale. Toate acestea 
arată că — pe lingă un studiu ana
litic aprofundat al diverselor propu
neri ale cetățenilor . — este de ju
decat și modul cum un director sau 
chiar un vicepreședinte dă răspunsu
rile. Aici nu pot fi acceptate formu
lările Ironice sau cele care se vor 
spirituale : normal este să se ex
plice oamenilor deschis', argumentat, 
convingător ce se poate face, cît și 
cînd anume. îneît să fie foarte clar 
de ce aplicarea 
alteia comportă

Aici este locul 
activitatea slabă 
manente Ele nu 
unele din cele mai importante pro-

unei propuneri sau 
o anumită amînare. 
să vorbim și despre 
a unor comisii per- 

au luat în studiu

(Urmare din pag. I)

executiv i-a întrebat de

la o investigație făcută 
zeci de răspunsuri-tip.

forma- 
neapărat supus 
atît mai mult cu 
fost sesizat abia

De fapt, cum s-a procedat? Unele 
direcții, primind din partea vicepre
ședinților comitetului executiv pro
punerile care trebuiau soluționate, 
le-au pus în sertar și — din martie și 
pînă cînd s-a hotărît dezbaterea în 
sesiune a modului lor de re
zolvare — acolo au rămas A- 
tunci a început o muncă porp; 
pierească, inspectorii consiliului 
popular județean au început să se 
agite Sînt edificatoare cele ce ne re
latează inspectorul Stan Tudorache 
„Tovarășul vicepreședinte Paveles- 
cu, arată el. a venit și ne-a =ptis că 
trebuie să se întocmească raportul 
pentru sesiune. Am primit un set al 
propunerilor centralizate și noi. in
spectorii, am început să căutăm prin 
direcții cum au fost rezolvate. Asta 
prin iulie Eu am mers la inspecto
ratul școlar județean inspectorul șef. 
Ion Cristescu, căruia l-am arătat pro
punerile (el habar n-avea de ele), n-a 
putut să răspundă pe loc. După 
două zile, ne-au trimis p:< punerile 
înapoi — 7 soluționate, iar restul fără 
nimic"

Ne-am uitat și noi pe aceste pro
puneri — foarte inreresante, de altfel 
ce se refereau la procesul de învăță, 
mînf Ne-am uitat și la apostilele 
puse de inspectorul șef Aceeași apos
tilă la toate : „S-a mai făcut un răs
puns în acest sens" Ce răspuns poate 
fi acesta ? Cum poate el soluționa, de

s-a imprimat dezbaterilor 
formal, cu 

la o analiză 
critică și autocritică,

rețineri 
temei- 

singura

consiliului
Dar — a 

să

sesiunii 
eviden- 
lipsa de 
consiliu, 

.față 
cu 

oare prind

150 DE ANI
DE LA NAȘTEREA LUI

se construiește un nou hotel
Foto ștefan Marinescu

la Predeal, în prea|ma cabanei „Trei brazi 
turistic

Combinatul de exploatare șl 
industrializare a lemnului din 
Tîrgu Jiu execută diverse pie
se de mobilier practice, 
moașe, cu linii moderne, 
suța de radio, telefon, 
exemplu, finisată îngrijit, 
armonizează cu orice tip de 
mobilier. Tn construcția ei in
tră elemente de fag masiv pre* 
lucrat prin aburire. Placa su
perioară este confecționată din 
plăci de fag rezistente.

ALEXANDRU GOLESCU

naționale, cerînri 
împotriva partici-

libertății

înăbușirii 
împreună 
ă Iți con- 

ce luaseră 
desfășurat o

poporului, prir 
calități de om ......
Golescu și-a înscris pentru totdeau
na numele îp galeria ilustră a luptă
torilor pentru făurirea României mo
derne.

Silviu ACHIM

Fîntîna Domnească, ciobanii au sus. 
tras nu mai puțin de 1 000 litri de 
lapte de oaie; la cea din llovăț s-a 
constatat lipsa a 17 qî • tot aici, briga
dierul Ion Pîrvănescu a scos din ma
gazie 3 400 kg de grîu pentru a-1 
insâmînța, dar n-a făcut aceasta și 
nici înapoi nu l-a dus Aceste fapte 
grave n-ău constituit 
unei ample dezbateri 
a cooperatorilor, spre 
ternic opinia publică 
lor care se dedau la

Există și alte manifestări reproba- 
care de multe ori-trec neobser- 

Făcînd această afirmație, a- 
in vedere mai ales lipsa de 

luță de bunurile cooperativelor

însă obiectul 
cu masa largă 
a mobiliza pu. 
împotriva ce- 
hoții

le este încredințați^ gestiunea lor 
Experiența ne arată că exemplul 
personal al comuniștilor constituie 
condiția esențială a unei atmosfere 
sănătoase, în care necinstea, risipa, 
lipsa de spirit gospodăresc intimpinâ 
o ripostă hotărîtă. Aceasta este cu 
atît mai necesar cu cît în rîndurile 
unor comuniști din cooperativele a- 
gricole, cum sînt cele din Butoiești, 
Brezința de Ocol și altele, se obser
vă o mentalitate care, în fond, ex

pă cum nu se mii poate trece cu ve
derea — sub nici un motiv — atitudi
nea unor cadre de conducere din coo
perativele agricole care nu se în
grijesc cu simț de răspundere de 
gospodărirea bunurilor materiale și 
a fondurilor cooperativelor, de apă
rarea avutului obștesc, nu acționea
ză ou perseverență pentru înlătura
rea și prevenirea pagubelor, închi
derea tuturor canalelor de risipă 
Tocmai de aceea vom orienta apro-

dintr-o serie de comune, cum 
sînt Cerneț, Jirov șj altele, ce îrirîu- 
rire exercită ea asupra conștiinței 
țăranilor dacă nu izbutește să în- 
râdăciheze convingerea că negli
jența. sustragerea lovesc în pro- 
ptiile lor interese, că veniturile coo
perativei. valoarea zilei-muncâ și 
deci venitul personal sîrit serios „dij
muite" de existența unor astfel de 
manifestări nepedepsite și necombă- 
tute ?

vinovați de furturi, 
avutului obștesc 

veniturilor 
cit și ntăsu- 

elementclor 
în fața în-

bile. 
va t.e 
vem 
grijă . , 
agricole, care, prin urmările ei. prin 
proporțiile pagubelor pe care le 
provoacă, nu este cu nimic mai 
puțin dăunătoare dezvoltării pro
prietății obștești decît sustrageri
le sau delapidările Biroul comite
tului județean de partid s-a sesizat 
de faptul că la cooperativele agri
cole din Ghelmegioaia. Biltana, 
Malovat, o parte din inventarul agri
col (care, căruțe, pluguri, grape eto) 
a „dispărut" fără urme, iar alte uti
laje erau aruncate la voia intîmplă-

d'jrl, 
degradau sub ochii tuturor, fără ca 
cineva să acționeze pentru curmarea 
acestei stări de fapt Cine suportă 
pagubele? In extrem de puține ca
zuri. cei vinovați de producerea lor 
Ponoasele le resimt - e drept, in- 
tr-o formă mai puțin vizibilă — toți 
membrii cooperativelor respective

Avutul pbștes ’ este izvorul bună
stării tuturor membrilor cooperatori. 
De aceea ne preocupă foarte mult 
crearea, in fiecare cooperativă, a 
unei atmoslere combative, intolerante 
față de cei care, căutind să profite 
de pe urma muncii altora, fură din 
proprietatea obștească sau, manifes- 
tînd nepăsare, o lasă să se risipeas
că Comitetele comunale, 
organizațiilor de partid din unitățile 
cooperatiste au fost instruite să e- 
xercite un control sistematic asupra 
consiliilor de conducere. în vederea 
introducerii unei evidențe riguroase 
a produselor agricole, a inventarului, 
a tuturor bunurilor comune, selecțio
nării judicioase a oamenilor cărora

tn unele locuri, magazii, graj- 
, saivane și alte construcții se

birourile

Să știe tot satul!
9

primă nepăsarea față de cei care 
fură. „Eu sînt cinstit I'Dar nu mă 
privește ce face altul" lată de ce 
acordăm o mare atenție dezbaterii în 
adunările• generale ale organizațiilor 
de bază a problemelor privitoare la 
apărarea și dezvoltarea avutului ob
ștesc. Prin conținutul concret al dez
baterilor urmărim că toți comu
niștii să înțeleagă că ei sînt 
primii datori să apere ca lumi
na ochilor proprietatea obștească, să 
ia de guler și să aducă in fața între
gii brigăzi, a satului pe cei care 
provoacă pagube, să fie vigilenți. să 
ia poziție combativă față de orice 
tentativă de 
obștești față 
să se atingă

Cu cît va 
fiecare comunist că e dator să 
dovadă de o at tudine înainaifl față 
de averea obștească și să acționeze 
totodată combativ, intransigent 
potriva celor care 
obștesc, cu atît 
de convinși toți 
orice sustragere 
mun lovește în 
rese. Nu pot fi tolerate situații

> orice 
știrbire a proprietății 
de oricine ar încerca 

de bunurile comune 
înțelege mai profund 

dea

im-
■ știrbesc avutul 
vor fi mai repe- 

eooperalorii că 
rfln avutul co, 

propriile lor Inte- 
, . . ' ' '.’1 de

felul celor existente in cooperativele 
agricole de producție din Hinova ș’ 
Bistrița, unde chiar membri ai bi
roului organizațiilor de bază observă 
anumite abateri, sustrageri din recol
tă, dar nu demască pe cei care le co
mit, ferindu-se să nu-1 „supere". Du-

piatele adunări generale ale coope
ratorilor spre dezbaterea temeinica 
și a unor asemenea probleme.

Cinstea, simțul de dreptate sînt în 
firea țăranului nostru. Dar ele tre
buie stimulate și cultivate. Tn această 
privință. un rol 
munca politică și

botărîtor are 
....... . .. . cultural-educa-
tivă de masă, pentru a sădi adînc în

. "... .’ ” :onvlngerea că
roadele muncii depuse de ei le apar
țin lor înșilej cu cil cooperativa este 
mai puternica, cu atît este mai mare 
averea lor cnniună. cu atît va avea 
un trai mai îndestulat fiecare coo
perator. Experiența demonstrează 
că acolo unde organizațiile de partid 
— cum se petrec lucrurile in comu
nele Vînători Vlătaia și Bălăclța - 
acționează prin metodele lor spe
cifice — controlul asupra consi
liilor de conducere, munca de 
lămurire de la om la om, discuții 
și convorbiri în brigăzi și echipe - 
pentru a cultiva o atitudine plină de 
grijă față de averea obștească, pen
tru a combate neglijența, risipa, 
pentru a demasca orice încercare de 
sustragere a produselor agricole, de 
însușire 
se creează 
ranță față de proasta gospodărire 
Tocmai ținînd seama de această ex
periență. pe car4 trebuie s-o dezvol-

conștiința țăranilor

din bunurile comune 
o atmosferă de intole-

tăm. nu se poate «ă nu ne întrebăm 
ce eficiență are propaganda -le par
tid, munca politică de masă

Trebuie să recunoaștem că nici 
biroul comitetului județean de partid 
n-a acționat cu destulă perseveren
ță pentru a ajuta organizațiile de 
partid de la sate să orienteze cu con
secvență activitatea 
cativă spre problemele 
pararea și dezvoltarea 
ștesc De asemenea, 
„Viitorul" a combătut 
mentalitățile nogjve care mai dăi
nuie în această privință lată de ce. 
In planul de activități politico-edu
cative pentru perioada de iarnă la 
sate. care se întocmește la nivelul 
județului, s-au prevăzut o serie d? 
acțiuni pe linia invățămîntului de 
partid, a muncii politice de masă, a 
brigăzilor științifice - vjzînd direct 
explicarea necesității de a apăra si 
dezvolta proprietatea obștească

Este știut cît d? mult contează pen
tru fiecare țăran „ce zice satul", cît 
de sensibil este la aprecierea, la pă
rerea celor din jur Tocmai de aceea 
trebuie ca organizațiile .de partid să 
acționeze sistematic spre a cultiva 
o stare de spirit -ombativă. intran
sigentă față de toți cei ce lovesc 
îp avutul obștesc în acest, sens vom 
aplica metoda, practicată cu bune re
zultate în unele ■boperative agricole 
de a .populariza" prin gazete de pe
rete, afișe, prin panouri în fața că
minelor culturale, consiliilor popu
lare, la sediile cooperativelor agri
cole, prin stațiile de radiofiearc atît

politico-edu- 
legate de a- 
avutului ob- 
ziarul local 
prea puțin

numele celur 
daunele aduse 
și în ultimă instanță 
fiecărui cooperator, 
rile luate împotriva 
necinstite. Dezvăluirea 
tregii comune a făptașilor va stîrni 
împotriva lor indignarea opiniei pu
blice și va încetățeni, totodată con
vingerea că abuzurile, actele de ne
cinste nu sînt tolerate, că ele pri
mesc o ripostă fermă, că vinovății 
sînt trași la răspundere, ceea ce va 
constitui o formă eficientă de influ
ențare obștească.

Desigur, un rol important in aceas
tă direcție revine și comisiilor do 
judecată Trebuie să spunem că, în 
multe cooperative agricole, activita
tea lor este formală, cazurile de sus
tragere din avutul obștesc rămînind 
nepenalizate Ba chiar din rîndurile 
membrilor acestora se pot auzi voci ; 
„Ce-i dacă a furat î Nu sărăcește coo
perativa dintr-atîta *“ De aceea. în
drumăm adunările generale ale coo
peratorilor să revadă componența a- 
cestor comisii. întrucît multe dintre 
ele nu-și îndeplinesc cum se cuvine 
misiunea din cauză că nu sînt alcă
tuite dip oameni combativi, princi
piali. intransigenți. Este 
ca organizațiile de partid de la 
sate să acorde comisiilor 
decată din cooperativele 
de producție un ajutor 
creț decît pină acum, i 
să-și îndeplinească cu 
Iul lor de instituție 
să devină un instrument 
fluență și autoritate in 
oricăror tentative de a . 
obștesc, de a lovi in interesele gene
rale ale cooperatorilor

Avem convingerea că. acționînd 
cu mai multă fermitate pentru a 
spori combativitatea organizațiilor 
de partid de la sate, a consiliilor de 
conducere ale cooperativelor agricole 
de producție și a comisiilor de ju
decată, pentru a orienta mai bine în
treaga muncă politică 
o largă opinie de masă 
celor care dau dovadă de neglijență, 
nepăsare, de lipsă de simț gospo
dăresc și. mai ales, a acelora care se 
ating de proprietatea obștească, ne 
aducem contribuția la soluționarea 
uneia dintre cele mai importante pro
bleme ale consolidării unităților a- 
gricole cooperatiste.

necesar
de ju- 
agricole 

mai con- 
încit ele 

adevărat ro- 
demoeratică, 
social cu in- 
combaterea 

știrbi avutul

spre a crea 
împotriva
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Tn aceste zile, la loc de 
frunte pe agenda de lucru 
a mecanizatorilor, coopera
torilor și a organizațiilor 
de partid din județul Vran- 
cea se află executarea a- 
răturilor de toamnă. Dato
rită lipsei precipitațiilor, e- 
xecutarea arăturilor s-a 
prelungit mult: solul este 
deosebit de tare și în con
secință micșorează viteza 
medie zilnică de lucru a 
tractoarelor. Dar rămîne- 
rea în urmă în executarea 
acestei lucrări nu poate ti 
pusă exclusiv pe seama 
condițiilor grele de lucru. 
Sînt și alte cauze care au 
concurat ca, la această 
dată, în cooperativele agri
cole să mai fie nearate 
10 OO0 hectare.

Dintr-o discuție avută cu 
tovarășii Nicolire Alexan- 
drescu și Pâraschiv Dră- 
ghici, directori adjuncți ai 
direcției agricole, a rezul
tat că pe. parcursul ultimei 
.săptămîni, direcția agricolă 
a planificat o medie, zilnică 
de 1,5 hectare arături pe 
fiecare tractor; Ni se spu- ' 
ne că această medie repre
zintă mult l'ață de condi
țiile grele în care se lu
crează. Situația existentă in 
multe cooperative agricole 
demonstrează însă că se 
putea realiza un volum de 
lucrări mult mai mare. Nu 
numai tăria solului de
termină întârzierea lucră
rilor, ci și faptul că terenul 
nu este eliberat de coceni.

Că la această dată lu-

De ce se realizează greu pianul arăturilor 

de toamnă în județul Vrancea

ÎN CALEA TRACTOARELOR 
STAU SUTE DE HECTARE 
DE COCENI NERECOLTAJI

c.rările puteau fi mai avan
sate o dovedește experiența 
snultor cooperative agrico
le fruntașe. La cea din co
muna Vulturu, de exemplu, 
s-a eliberat întreaga supra
față . de 2,200.. ha. Unele 
parcele de teren sînt 
mai - ușor de lucrat, al
tele mai greu. Inginerul 
cooperativei, toy. IT. Ber
nard, a hotărît ca, în 
primul rînd. să fie arate 
sDlele cu terenul cel mai

greu. „Acum vremea este 
frumoasă, însă dacă vor în
cepe ploile, pe terenurile cu 
structură grea apa băltește 
și tractoarele nu mai pot 
lucra, ne spune interlocu
torul nostru. De aceea arăm 
în primul rînd aceste su
prafețe și chiar dacă vor 
începe ploile, avem sigu
ranța că vom putea lucra 
și celelalte terenuri cu o 
structură mai ușoară" S-a 
procedat gospodărește. în

țelept. Aci, datorită bunei 
organizări a muncii, chiar 
în condițiile grele, de care 
aminteam, viteza medie de 
lucru a tractoarelor nu a 
coborît sub 1,5 ha zilnic. 
Astfel pînă la 23 noiembrie' 
s-au arat 1 850 ha. Bune 
rezultate au și cooperati
vele agricole SUraia, Răs
toacă și altele. Eliberarea 
întregii suprafețe ce ur
mează să fie arată permite 
mecanizatorilor să folo

sească bine mijloacele me
canice, să evite staționările.

în alte cooperative agri
cole, eliberarea terenurilor 
a întîrziat mult, ceea ce 
provoacă multe greutăți 
mecanizatorilor. La coope
rativa agricolă Unirea, din 
cele 344 ha-planificate, pînă 
la 23 noiembrie .s-au arat 
40. în decursul ultimei Săp
tămîni s-au arat numai 8 
ha. Tov. Baron Izu, ingine
rul cooperativei, ne spune

că terenurile sînt foarte 
tari și se lucrează greu. 
Mult mai tare este însă in
diferența consiliului de con
ducere. Din cele 260 ha cul
tivate cu porumb s-au elibe
rat numai 60 ha, Deci pe 
celelalte 200 ha, fie el tere
nul greu sau ușor, deocam
dată arături nu se pot e- 
xecuta Situații asemănă
toare am întîlnit și în alte 
cooperative agricole. La 
Biliești nici nu se poate 
afla ce suprafață de teren 
este eliberată de coceni. 
Parcelele libere erau atît 
de mici îneît inginerul coo
perativei, tov. Ion Alexan
dru, nu putea să țină O e- 
vidență clară Cu toate că 
cele 3 brigăzi de cîmp au 
peste 600 cooperatori, la e- 
liberarea terenului nu par
ticipă decît cel mult 100 
de oameni. La Mircești,pri
mim asigurări că se va pu
tea intensifica eliberarea 
terenurilor după termina
rea.. recoltatului. La 23 
noiembrie mai erau de re
coltat 60 ha cu porumb. A- 
ceeași participare nesatis
făcătoare a cooperatorilor 
am întîlnit și la cooperati
va agricolă Tănăsoaia, unde 
mai sînt. de recoltat 35 ha 
cu porumb. în toate aces
te unități sînt suficiente 
mijloace mecanice, însă lip
sa frontului de lucru face 
ca un mare număr de trac
toare să nu poată lucra. „în 
fața acestei situații am fost 
nevoiți să deplasăm tractoa
rele în alte cooperative a- 
gricole, unde există teren 
eliberat, ne spune tov. Ște

fan Scărlătescu, directo
rul întreprinderii pentru 
mecanizarea agriculturii 
Florești. în felul acesta 
pierdem foarte mult timp. 
Uneori tractoarele trebuie 
să parcurgă 30-40 km".

Iată deci că nu numai 
condițiile de Jucru deter
minate de starea terenului 
cauzează Tămînerea în 
urmă în ce privește execu
tarea arăturilor de toamnă, 
în cele mai multe locuri 
principalul obstacol care 
stă . în fața tractoa
relor sînt.. . cocenii.
Se pune întrebarea : ce fac 
direcția agricolă și Uniunea 
județeană Vrancea a coo
perativelor agricolă pentru 
a îndrepta .aceasta Situație ? 
Din discuțiile avute la di
recția agricolă a rezultat 
că după încheierea însă- 
rnînțărilOr de toamnă nu a 
continuat cu aceeași perse
verență activitatea de con
trol și îndrumare îh coope
rativele agricole de către 
organele județene. Modul 
sporadic în cape Se face 
mobilizarea cooperatorilor 
pentru eliberarea .terenului 
și chiar pentru terminarea 
recoltatului nu permite fo
losirea mijloacelor meca
nice Cu întreaga, capacitate. 
■Se impune de aceea mobi
lizarea mai puternică a tu
turor forțelor din unități 
pentru a se deschide front 
de lucru tractoarelor și ter
minarea arăturilor pe toate 
suprafețele.

Teodor ION

CONTRASTE
tsasa

o De trei ori 10
Dintr-o scrisoare tri

misă redacției de că
tre corespondentul nos
tru Alexandru Rezea 
aflăm despre un 
jubileu care a avut 
loc, recent, la Uzina 
de produse sodice Go- 
vpra I 10 ani de exis
tență a acestei uni
tăți. Făcind bilanțul 
acestui deceniu de ac
tivitate, oamenii își 
aduc aminte de înce
put, de acele zile Cînd 
fiecare trebuia să în
vețe meseria pe 'ȚU1 
o dată cu construirea 
uzinei. De-a lungul a- 
nilor cota exigențelor 
ca și cea a succeselor 
a fost ridicată tot.mai 
sus, pe măsura price
perii acumulate de că
tre fiecare salariat. 
Oamenii au crescut 
și s-au maturizat o- 
dată cu uzina. Bună-

oară, tov. Paul Cri- 
șan, pînă mai ieri 
muncitor, astăzi șef de 
instalație, tov. Ion 
Lițiu, fost inginer sta
giar, în prezent ingi
ner șef, sau tov. Va
sile Săvulesou, fostul 
șef de secție, care este 
la ora actuală direc
torul uzinei.

Anul jubiliar este 
onorat din plin cu noi 
succese; în 10 luni 
din acest an, uzina a 
dat peste plan 1500 
tone sodă caustică, 
1200 tone sodă cal
cinată și beneficii în 
valoare de 10 milioane 
lei. Felicitărilor noas
tre pentru succesele 
obținute de-a lungul 
anilor, le adăugăm și 
urarea de fericire per
sonală fiecărui mem
bru al acestui harnic 
colectiv.

i.

LA UZINA DE MEDICAMENTE DIN BUCUREȘTI

BUNA ORGANIZARE 
CONDUCEREA GOSPODĂREASCĂ

au fructifirat vrednida colectivului
A devenit un„fepț .obișnui.!, ca.uzi; 

'na.de medicameuțe, dip București sa 
■se situeze printre. irilfeprînderile de 
frunte, cu realizări valoroase, din ca
drul acestei ramuri a industriei chi
mice, O atestă, ele altfel, și rezulta; 
tele înregistrate pe primele 10 luni 
ale acestui, an : planul la producția 
globală și la producția marfă vindută 
și încasată' a fo'st depășit cu 2 la sută, 
economiile peste plan la prețul, de 
cost se ridică la. 10 milioane lei, iar 
beneficiile suplimentare —. lă 12 mi
lioane lei. '..

în mod firesc, primul gînd ne-a 
îndemnat să aflăm care este expli
cația acestei evoluții pozitive.

— Bilanțul rodnic al activității 
noastre, economice a , fost Obținut în 
condițiile în’care fiecare din secții
le uzinei și-a îndeplinit, sau depășit 
sarcinile de plan, ne precizează tov. 
Glieorghe Gliiorma, contabilul șef 
al. întreprinderii. Explicația rezulta
telor pozitive de pînă ;acum trebuie 
căutată în realizarea ritmică, decadă 
cu decadă a sarcinilor de _ producție. 
De fapt urmărirea ritmicității pro
ducției a devenit'un obiectiv de., ma
ximă importanță pentru, comitetul 
nostru de direcție.

Care sînt coordonatele intervenții
lor făcute în acest sens? S-a luat 
hotărîrea ca urmărirea realizării sar
cinilor de plan pe trimestre, luni și 
decade Să se facă pe baza Unor g.ra- • 
fice de producție exprimate în uni
tăți fizice. Permanentă lor consulta; 
re a permis ca nici un amănunt teh
nic și organizatoric să nu fie omis, ca 
specialiștii uzinei să fie „pe l'az.ă". să 
intervină cu promptitudine pentru li
chidarea, neajunsurilor. Desigur că 
lucrurile' nu au cunoscut 6 evoluție 
cursivă de' la încăput. Uneori aceste 
grafice n-au fost respectate. Atunci, 
lua ființă, ad-hoc, un- colectiv de „in
tervenție" care, sub conducerea șefu
lui de secție sau a inginerului șef din 
secția unde au apărut dificultățile, 
analiza critic greutățile ivite — în 
prezența muncitorilor din secție — și 
hotăra aplicarea cu maximă operati
vitate a celor mai nimerite măsuri. 
Acest sistem de analize colective — 
decizii colective, completat cu o ri
guroasă precizare . a răspunderilor 
pentru aplicarea măsurilor luate, a 
dus, în scurt timp, la apariția ți
nui control preventiv în fiecare sec
ție. Acum se poate preîntâmpina cu 
precizie apariția oricăror fluctuații 
în realizarea sarcinilor de plan. De 
exemplu, între secțiile de tablete și 
fioiaj — apropiate ca profil de pro
ducție — se face un permanent tran
sfer de personal specializat, care per
mite stabilirea, unei bune corelări a 
necesităților ambelor secții.

— Dar centrul de greutate al pre
ocupărilor noastre l-a constituit rea- 
nalizarea critică a întregului proces de 
producție,, precizează ing. Teodor 
IVIarinică, directorul uzinei. Pe aceas
tă bază am trecut la stabilirea unui 
plan complex de măsuri, care în mare 
parte a și fost pus în aplicare.

L-am studiat și noi. La prima ve
dere impresionează numărul mare de 
probleme și aspecte abordate, dar a- 
profundărea lui reliefează legătura 
și continuitatea dintre ele Sînt. păr
țile care se integrează perfect între
gului. Oferind un unghi complet de 
analiză a întregii activități de pro
ducție, măsurile luate poartă girul 
celor mai pregătiți specialiști ai u- 
zinei. Modul lor de elaborare rezidă 
în confruntarea desihisă a diferitelor 
opinii, contribuind la selecționarea 
acelor propuneri care duc la obți
nerea unei eficiențe .economice supe
rioare. Astfel. în secția de vamixuri, 
activitatea specialiștilor și-a găsit o 
fructificare elocventă.

— Aveam înainte o instalație baza
tă pe producerea sulfaților de măn- 
gan. Eâ prezenta două dezavantaje : 
influența negativ calitatea produse
lor și lăsa să se piardă, sub formă

de deșț-IL. bioxidul, de jumigan, ,rezv
I: I .din r: .K-țiile li j ,.i\ .' iu ,!< > 

i.me‘--ingi.nerud"'^s.-jjîfe iu .’-ii i ur il -seȚ, ... ... - 
•ivluneâ. 'Atunci. împreuna cu ing. Io
nel Aclam am hotărît. să construim o © Zoo filantropie
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Șantierul naval Oltenița. — Aici se realizează 
astăzi motonave de 5 000 t și vase de pasageri, 
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Viticultura se mo
dernizează fi în sensul 
că locul aracilor este 
luat de spalieri — stilpi 
de beton pe care se în
tind sirme necesare 
susținerii corzilor. La 
cererea unităților agri
cole, la Fabrica de pre
fabricate „Progresul" 
din Capitală s-a ame
najat o instalafie unde 
se produc spalieri din 
beton. Prin întreprin
derile de aprovizionare, 
cooperativele agricole, 
care fi-au 
ultimii 
de vii, 
spalierii 
iată că
din aceste unități re
fuză materialele res
pective. întreprinderea

județeană de aprovi
zionare a cooperative
lor 
țul 
zat 
de
pentru vifa de vie, ca
re trebuiau livrați in 
trimestrele trei fi pa
tru din acest an, con
form contractului nr. 
32811969. $i cum spa- 
lierii stau stocați, în
treprinderea a făcut 
demersuri la arbitraj in 
vederea soluționării 
problemei. Alți bani, 
altă distracție. Pînă a- 
tunci spațierii stau la 
„Progresul" în Capita
lă, iar viile cooperati
velor agricole... la pă- 
mint.

'alieLde.' I.lidxogenare-carr ...a^ejuiiinal
“ a.s.prbitei "

'Ca. ufmăf^F . . . RwV
al produselor i'ezultate a fost dimi- 

. nuat, iar economiile de fond valu-
riouă hlștalație. mai mult adecvată 
cadrului acestei secții

tn esență, noua instalație, bazată 
pe săruri de mahgăn, prevede, o teh
nologie . care recuperează mungiinal 
— altădată deșeli - și jl utilizează 
la producerea', caibonatului de .man- 
gțin. necesar producției. Economiile

tar se cifrează la 1 milioh lei.
Aria preocupărilor specialiștilor 

uzinei' este atît de diversificată, in
cit este greu să 'optezi pentru pre
zentarea uneia'sau alteia dintre mă
surile întreprinse Ne-a reținut aten
ția acțiunea pentru folosirea cit mai 
rațională a capacităților de produc-

tnbuna experienței înaintate

la prețul de cost sînt, numai în urma 
aplicării acestui nou procedeu, de 
3:5 milioane lei Se cuvine să amin
tim șl de contribuția deosebită adusă, 
la această realizare, de colectivul a* 
țelif.TUlui de proiectare al uzinei, 
tiare a răspuns cu maximă operati
vitate cererilor celor doi specialiști. 
Un alt exemplu. La secția de sinteze, 
a reieșit cu pregnanță posibilitatea 
reducerii volumului materialelor din 
Import, prin folosirea pe scară largă 
ă materiilor prime și materialelor in
terne S-a pus la punct, o nouă insta-

ție. Efectele ei economice sînt semni
ficative, Să alegem — și nu intîmplă- 
tor — secția de condiționare. De la în
ceput, în această, secție mașinile tip 
KMA și RMS/KMA. stăteau uitate, 
datorită greutăților pe care le ridica 
calitatea, nu întotdeauna corespunză
toare, a ambalajelor. La ’ •sugestiile 
specialiștilor, aceste mașini au fost 
readaptate și acum se găsesc in ex
ploatare cumntă. Readucerea lor în 
circuitul productiv - pe lîngă intro
ducerea mecanizării în secțiile de am
balat — a permis creșterea producti

vității muncii in aceștu.șecții cu.pgste 
3U la; sută, , ,

Perspectiva imediata pune co
mitetul de direcție al uzinei in 
fața unor exigențe sporite îmbunătă
țirea calității produselor existente, 
crearea dc produse noi, originale, 
competitive, la nivelul terapeuticii 
moderne, sînt problemele-cheie pe 
care iși axează activitatea cercetarea 
științifică uzinală. Planul tehnic 
și de cercetări, elaborat și pus în a- 
pllcare, prevede introducerea in pro
ducția curentă a 80 de sortimente 
noi de produse medicale, cu grad ri
dicat de dificultate tehnologică.

— Este modul în care am înțeles 
să acționăm pentru păstrarea presti 
giului cucerit, ne arată in încheiere 
directorul uzinei Cu atît mai mult 
cu cît sarcinile anului 1970 prevăd O 
creștere substanțială a producției 
globale și marfă, lur sarcinile la ex
port vor spori, la rîndul lor. cu a- 
proape 40 la sulă față de anul în 
curs. Este evident că acțiunea de Va
lorificare a tuturor rezervelor și dis
ponibilităților interne trebuie adînci- 
tă și mai ■ mult.

Sînt cuvinte care conturează ho- 
tătîrea colectivului-acestei.'uzine de 
a-și îndeplini sarcinile ce-i revin, 
de a-și onora angajamentele luate, 
în aceeași manieră ca pină acum.

A. CR1STESCU

In planurile și situa
țiile cooperativei agri
cole din Bucu, județul 
Ialomița, figurează 
printre altele la rubri
ca „număr de capete" 
27 vaci sterpe care de 
peste 4 luni mănîncă 
zilnic, dar nu produc 
nimic. în comună e- 
xistă 6 circumscripție 
sanitar-veterinară, cu 
un medic și doi teh
nicieni, cooperativa 
mai beneficiază de 
îndrumarea inginerilor 
proprii și ai direc-

ției agricole și, totuși, 
nimeni nu dă un răs
puns la întrebarea: ce
le 27 de necuvîntătoare 
se cheamă vaci numai 
pentru că au coarne, 
ori pentru a da viței 
și lapte ? Una din 
două : ori există posi
bilitatea ca măcar o 
parte dintre 
„pensionare" 
recuperate și 
producției, ori 
lor să-1 ia 
productive.

Foto : Agerpres

(Urmare din pag. I)

economici sau a altor elemente ca
racteristice documentației, proiectele 
de execuție elaborate pînă in acest 
moment vor trebui refăcute, parțial 
sab total, ceea ce necesită timp. Ni 
ș-a argumentat că maniera labo; 
rioasă de elaborare a documentației 
nu va crea practic nici un neajuns. 
Precedente neplăcute demonstrează 
contrariul. Astfel, la lucrările de 
dezvoltare de la „Țesătoriile Re
unite" din București, tocmai după 
ce se elaborase complet studiul teh- 
nico-economic și proiectarea își în
cepuse activitatea, s-a hotărît pre
gătirea unei alte documentații Des
chiderea șantierului a întîrziat cu 3 
luni, iar consecințele se resimt se
rios în activitatea constructorului. 
Cu tot efortul depus, acesta nu a pu
tut atinge pînă acum stadiile fizice 
care să-i garanteze un front larg de 
lucru pe timp friguros.

Cum se vede, situația este departe 
de a fi satisfăcătoare. Cu toate că 
pregătirea planului de investiții a 
început mai devreme ca în alți ani, 
timpul destinat elaborării documen
tației a fost, lungit exagerat de mult. 
Și dificultățile n-au întîrziat să 
apară. Construcția Fabricii de sobe 
pentru combustibil solid și lichid din 
Sighișoara urma să înceapă în 
cursul acestui an. Dar nici pînă la 
această oră constructorul n-a început 
iucrarea. Din datele statistice exis
tente la Banca de Investiții, am re
ținut că specialiștii ministerului, mai 
bine-zis cei din Direcția de investiții 
a M.I.U., au tărăgănat excesiv stabi
lirea amplasamentului acestei unități.

— Alegerea variantei optime de 
amplasare necesită studierea unui 
complex întreg de factori, lucru care 
cere timp, ne-a explicat ing. Lazăr 
Osy, consilier in minister.

De acord în principiu, numai că 
între termenii opțiunii și cei ai ac
țiunii s-a manifestat Un dezacord fla
grant. Cauza întârzierilor rezidă nu 
în căutările specialiștilor, ci în n0- 
clarificările existente in tema-pro- 
gram a lucrării,, ce conține principa- 
iele date în legătură cu noul obiec
tiv Omisiunile, lipsa unei vederi uni
tare n-au întîrziat să se revanșeze. 
De fiecare dată cînd se hotăra „de
finitiv" un nou amplasament, pro-

iectanții au fost puși în situația să 
facă adevărate tururi de forță. în 
elaborarea documentației. Iar după 
scurt timp se renunța, și la ultima 
soluție aleasă

— Această manieră de lucru se 
resimte, evident în calitatea ge
nerală a soluțiilor adoptate, cît 
și în ritmicitatea predării proiec
telor, ne-a arătat ing. Vasile Kusa- 
novschi, directorul Institutului de 
proiectări pentru industria ușoară 
In plus, climatul care ia naștere în 
sînUl proiectanților devine defavora
bil unei adevărate munci de concep
ție. Se știe, doar, că proiectarea nu 
este .o producție de serie. Tărăgăna

productive, lucrările de execuție 
trebuiau de mult să înceapă.

Ce întreprind concret specialiștii 
ministerului în vederea rezolvării 
acestor probleme,' pentru da cons
tructorul șă pornească la lucru cit 
mai rapid ?

— Ministerul nostru a propus scoa
terea lor,' atât rlin planul pe anul a- 
cesta, cît și din Cel pe anul viitor, 
ne-a spus ing Viorel Ocico. Recu
nosc, a fost greșeala specialiștilor 
noștri că au 'abordat o- serie de lu
crări. care nu ne-au oferit garanții 
sigure de realizare Pe viitor vom 
fi mai exigenți.

Din această decizie se văd limpede

rea unor etape din întocmirea docu
mentației în detrimentul altora — 
și în special al proiectării — duce 
inevitabil la încropeli și improvizații.

In timpul discuției ing. Lazăr 
Osy releva câ în acest an s-au 
pus lâ punct o serie de perfecțio
nări ale metodologiei de pregătire a 
documentației. Astfel, în etapa desti
nată asigurării cu utilaje tehnologice 
s-a acționat, mult mai operativ Ur
marea ? In numeroase cazuri s-a 
putut, [asigura o justă corelare a ter
menelor de livrare a acestor utilaje 
cu duratele de montaj și cu terme
nele de punere în funcțiune a noilor 
obiective industriale.

Acțiunea lăudabilă a specialiștilor 
din minister n-a fost. însă, suficient 
adîhciță pentru fiecare obiectiv în 
parte, i La fabrica de sobe din Si
ghișoara, la lucrările de dezvoltare 
de la topitoria din Sinnicolau Mare, 
la stația pilot de la Fabrica de nas
turi din București, problema nere
zolvată este tocmai asigurarea unui 
volum însemnat de utilaje tehnolo
gice. Or, la toate cele trei unități

oscilațiile între nehotârîre și ar
bitrar. Acum se pare că cele 
trei obiective s-au expulzat sin
gure din actualitate. O. situație 
cu totul inacceptabilă în condițiile 
în care fiecare dintre ele răspunde 
unei necesități bine definite. Fabrica 
de sobe trebuie să asigure instalațiile 
de încălzire pentru locuințele cu 
confort, diversificat, ce se construiesc 
în întreaga țară, iar stația pilot are 
rolul să inaugureze cercetarea ști
ințifică într-un domeniu de maximă 
importanță găsirea unor înlocui
tor! adecvați pielii naturale, între
buințate la confecționarea încălță
mintei. Iar ceea ce este prezentat 
ca o anume viziune, este de fapt un 
eșec. „Pe noi, proiectanții, nu ne in
cintă această inițiativă (scoaterea 
acestor obiective din plan — o.ti.) 
a specialiștilor din minister, ne-a 
spus directorul I.P.I.U înseamnă 
că munca noastră a foșt zadarnică, 
iar proiectul s-a născut, mort. 
Peste un an sau doi. cînd se va rein
troduce acest obiectiv în plan, va 
trebui întocmit un alt prolOct, co

respunzător evoluției pe plan mon
dial a tehnologiei respective.

Lucrările de dezvoltare] de la în
treprinderea „Emailul Roșu" din 
Mediaș se circumscriu în .aceeași ca
tegorie, a obiectivelor cu situație 
incertă. Beneficiarul a predat docu
mentația cu mare . întârziere, la în
ceputul acestei Iutii, deși . prin plan 
deschiderea finanțării și. începerea 
lucrărilor de execuție urnjau să aibă 
loc în luna ilinie. De ce î Nici tov. 
director, ing. Viorel Ocico, n-a putut 
sa ne spună.

Ce concluzii se impun în urma in
vestigațiilor făcute 1 Elaborarea do
cumentației nu a avut la .baza ei un 
grafic coordonator corespunzător cu 
termenele de începere a execuției, 
iar pe de altă parte, acest grafic a 
fost încălcat într-un șir de cazuri. 
A.șa cum graficele de execuție 
silit legiferate, se impune ca și pe
rioada de pregătire â documentației 
să fie reglementată, iar .respectarea 
termenelor intermediare ' să devină 
un imperativ. Situația actuală este 
un argument , concluuent. pentru ea 
conducerea Ministerului Industriei 
Ușoare să stabilească norme; certe în 
această privință. Acest, lucru com
portă, însă, o preocupare, susținută 
aih partea specialiștilor pentru 
perfecționarea metodologiei de pre
gătire a documentației. Etapele care 
se parcurg în această fază — stabili
rea indicatorilor tehnicd-economici, 
a amplasamentului, alegerea tehno
logiei. contractarea- Utilajelor, aviză
rile — impun abordarea lpr cu mai 
multă atenție și competență, o rigu
roasă analiză critică a carențelor 
existente, renunțarea la o serie de 
„forme tradiționale" de lucru, Care 
își fac și în âcest an simțită influen
ța. Timpul care a mai rârriăs pînă la 
sfirșitul anului trebuie fructificat la 
maximum I Specialiștii rțiinisterului, 
cei din Direcția de resort a M.I.U. 
au datoria să Clarifice de’urgență 
situația Capacităților de producție 
incerte, să dea „drum liber" proiec- 
tânților pentru întocmirea în cel 
mai scurt timp a documentației. în
vestitura pregătirii noilor "obiective 
industriale trebuie onorată,'în totali
tate. în bune condiții calitative, fără 
nici un compromis card ar putea 
dăuna eficienței cheltuirii fondurilor 
materiale și bănești ale statului.

Capacitatea modelă- 
riei de la uzinele „23 
August" din Capitală 
nu este corelată cu 
necesitățile turnăto
riei. Din această cau
ză, 40—50 la sută din 
modelele din lemn, fo
losite la pregătirea 
turnării pieselor pen
tru F.M U.A.B., deși se 
află intr-un stadiu a- 
vansat de uzură și, în 
mod normal, ar trebui 
casate, continuă să fie 
folosite. La fel se pre
zintă lucrurile și la 
modelele pentru tur
narea reperelor nece
sare fabricației și 
vestițiilor proprii, 
aceasta provoacă 
buturi, generează
consum suplimentar de 
manopera la formare 
și ansamblare. S-au

întocmit o serie de scri
sori, memorii, sesizări 
către Ministerul In
dustriei Construcțiilor 
de Mașini, la toate ni
velele de competență. 
In loc. de soluții, s-a 
oferit doar o indica
ție laconică și expedi
tivă : „Descurcați-vă“. 
Cu această tactică a 
struțului nu s-a rezol
vat însă problema. Și 
se știe foarte bine ce 
trebuie făcut : dezvol
tarea și dotarea cores
punzătoare a modelă- 
riei. Are acum cuvîn- 
tul 
lei 
laj 
gic 
Ea
rect interesată în rea
lizarea unei modelării 
...model.

In termeni contabili, 
se numesc cheltuieli 
neproductive. Le știe 
toată lumea din ce 
provin : rebuturi, a- 
menzi și penalizări, 
declasări sau deterio
rări de produse, pier
deri din 
Sînt surse 
alimentate 
rezervor : 
superficialitatea și lip
sa de răspundere. Va
loarea lor ? Deși u- 
neori relativ mică, lua
tă izolat pe o între
prindere sau alta, va
loarea cheltuielilor ne
productive atinge ci
fre nebănuite la nivel 
de minister. Iată cî- 
teva „acumulări" de 
asemenea cheltuieli

înregistrate în acest 
an : Ministerul Indus
triei Construcțiilor de 
Mașini 57 milioane lei, 
Ministerul Industriei 
Ușoare 44 milioane lei, 
Ministerul Industriei 
Metalurgice 41 milioa
ne lei. Este vorba, 
deci, de zeci de mi
lioane lei care au în
cărcat nejustificat pre
țul de cost și, conco
mitent, au diminuat 
beneficiile aferente în
treprinderilor în cauză. 
Dacă asemenea chel
tuieli ar fi suportate nu 
de întreprinderi, ci din 
propriul buzunar al 
Celor vinovați ar mai 
fi ei ața de galantoni 
cu... banii statului ?

na.de
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Programul de dezvoltare și moder

nizare a învățămîntului de toate gra
dele preconizat. de partid aduce pe 
prim plan sarcina primordială a șco
lii de azi : legătura studiului cu 
viața, cu producția. Cum se reali
zează această cerință majoră a pro
cesului instructiv-educativ ?

Am încercat să. formulăm un răs
puns vizitînd cîteva licee din Bucu
rești și din Cluj, sondîtid opinia unor 
cadre didactice și inspectori școlari.

De la bun început se poate face re
marca — îmbucurătoare, de altfel — 
că modernizarea învățămîntului se 
află înscrisă ca o preocupare de că
petenie pe agenda de lucru a condu
cerii școlilor, a cadrelor didactice. Pe 
această temă se organizează dezbateri 
în colectivele profesorale, în organi
zațiile de partid, sînt căutate căile 
cele mai adecvate de transpunere în 
viață a acestui important principiu 
politic și pedagogic al școlii în socie
tatea noastră socialistă. Există un 
consens unanim cu privire la înda
toririle concrete ale slujitorilor școlii 
în această privință.

— După părerea mea 
profesorul emerit Ion Dragii, 
torul 
București 
gătura școlii 
fundamentală 
rodnică a 
nesc, că ea 
limitat de 
cei care lucrăm 
rindu-se la toate aspectele învăță- 
Tnîntului : de organizare și structură, 
de conținut. Ceea ce ni se cere este 
să orientăm organic predarea disci
plinelor, activitatea aplicativă a e- 
levilor, întregul proces instructiv-e- 
ducativ spre aspectele moderne ale 
științei și tehnicii, spre direcțiile 
principale de dezvoltare ale societății 
noastre socialiste.

„Să ne fie clar — consideră, în a- 
ceastă ordine de idei și prof, emerit 
Augustin Matei, directorul Liceului 
„Emil Racoviță" din Cluj — să 
nu confundăm principiul legăturii 

^organice a studiului cu viața și cu 
'.practica de producție, cu vorbăria 
idespre practică. O problemă de matg- . 
matică, de exemplu, în care datele 
sînt obiecte sau elemente din viața 
curentă, nu înseamnă încă o legătură 
a matematicii cu cerințele vieții. Pre
darea modernă a matematicii, în sen
sul cerut de necesitatea înarmării te
meinice a elevilor cu acest imocr; 
tant instrument de lucru al societății 
și vieții moderne. înseamnă să ex
plicăm tineretului semnificația și u- 
rilitatea practică a noțiunilor stu
diate, să le formăm deprinderi te
meinice de calcul și. ceea ce este 
mai important, să le dezvoltăm un 
sistem științific de gîndire, simțul 
noului, interesul pentru știință și 
tehnică". Asemănător se cuvin privite 
lucrurile și atunci cînd este vorba de 
predarea oricărei discipline de studiu.

Consemnînd acordul unanim cu 
care este susținut „în teorie" dezide
ratul modernizării învățămîntului. se 
cuvine să semnalăm că, în practică, 
îndeplinirea acestei sarcini pri
mordiale a școlii, este stînjenită pe 
alocuri de lipsa unor condiții mate
riale corespunzătoare de activitate 
cu elevii, de unele imperfecțiuni ale 
instrumentelor de lucru ale cadre
lor didactice. Bunăoară. în unele co
lective didactice se consideră, în mod 
cu totul greșit, că problema moder
nizării predării se rezolvă în între
gime numai prin introducerea în 
predare a mijloacelor audio-vizuale. 
Și cum, de regulă, înzestrarea școlii 
cu asemenea mijloace intră în atri
buțiile forurilor de învățămînt. se 
consideră că rezolvarea problemei 
depășește competența profesorului

Un alt teren de acțiune îl reprezin; 
tă amenajarea și îmbogățirea zestrei 
laboratoarelor. „în București - ne 
informează prof. Sofia Pușcașu, in
spector general a) Inspectoratului 
școlar al municipiului — se desfă
șoară de cîtva timp o largă acțiune 
de modernizare și extindere a labo
ratoarelor din licee. Aceasta pentru 
că laboratorul este un element in
dispensabil al perfecționării predării 
fizicii, chimiei, biologiei, al familia
rizării tinerilor cu aspectele prac
tice, concrete ale acestor domenii de 
activitate. Anul acesta, consiliul 
popular al municipiului a alocat, în 
acest scop, circa 2 milioane de lei". 
La Cluj, însă, în această, acțiune 
liceele întîmpină unele dificultăți, 

laboratoarelor noastre a 
totul neîncăpător - ne 
Victoria Socol, directoare 

Liceul „Emil Racoviță" 
pe " ’

clase 
clase 
făcut

tice universitare aduc o remarcabilă 
contribuție la lărgirea orizontului de 
cunoștințe al elevilor, la apropierea 
lor de problematica de actualitate a 
diferitelor științe, de laturile practice 
ale muncii de cercetare științifică și 
de aplicabilitate practică a roadelor 
cercetării, prezentînd în cadru! cer
curilor științifice școlare expuneri, 
exemplificări practice cu privire la 
tendințele și direcțiile moderne de 
dezvoltare ale diferitelor domenii de 
activitate. Din acest punct de vedere, 
ar fi de dorit ca experiența 
licee din Cluj să-și găsească 
și la liceele b.ucureștene sau 
alte centre universitare.

Incontestabil, programele, manua
lele și toate celelalte instrumente de 
lucru ale profesorului 
să-l sprijine efectiv în 
dernă, strîns legată 
vieții contemporane,

unor 
ecou 

din

Sînt cărți care, departe de jocul 
de lumini și umbre pe care-1 pro
iectează asupra lor critica, își do
vedesc utilitatea, pentru specialiști și 
amatori, atunci cînd este necesar 
studiul aprofundat al izvoarelor 
operei unor mari personalități scrii
toricești. Pe eșafodajul acestor lu
crări de strictă erudiție, scrise cu 
disciplină arhivistică și cu o conti
nuă aspirație spre precizia factolo
gică, se clădesc apoi exegezele cu 
arhitectonică monumentală, inter
pretările creatoare, ipotezele îndrăz
nețe O astfel de carte prezintă ci
titorilor și Augustin Z. N Pop 
cînd tipărește , și comentează peste 
170 de documente inedite privitoare 
la „luceafărul" poeziei românești — 
Mihai Eminescu. Continuînd volu
mul din 1962. cel de-al doilea tom 
cuprinde „noi contribuții documen
tare" la biografia celui care a sin
tetizat la nivelul artistic cel mai 
înalt sevele spiritualității poetice ro
mânești.

Noile documente rezultate din des- 
folierea a peste 30 de arhive de stat 
și particulare, din țară și de peste 
hotare, din anchetele întreprinse pe 
teren, la Dumbrăveni, fpotești, Cu- 
corăni, Botoșani. din investigațiile 
desfășurate pe parcursul unor ani 
îndelungați în muzee și periodice ro
mânești și străine, sînt interpretate 
din punct de vedere istoric literar.

ne spune 
direc- 

Liceului „Ion Neculce" din 
— trebuie menționat că le- 

cu viața este o cerință 
pentru perspectiva 

învățămîntului româ- 
oferă un teren ne- 

activitate pentru toți 
în școală, refe-

sînt menite 
predarea mo
de cerințele 
a disciplinei 

respective de specialitate. „Ar fi ne
drept să nu semnalăm progresele 
evidente în conținutul programelor, 
în alcătuirea manualelor — observă 
profesoara de chimie Cecilia Marian 
din Cluj Cu toate acestea, manua
lele - vorbesc îndeosebi de cele de 
chimie — mai continuă incă să fie 
greoaie, nesistematice sau pe alocuri 
neclare, nu acordă atenția cuvenită 
și prezentării celor mal moderne și 
răspîndite instalații . și procedee 
tehnologice din industria țârii noas
tre în acest caz revine profe
sorului obligația ca predarea fie
cărei lecții, a fiecărui capitol s-o 
facă. în directă concordanță cu re
alitatea social-economică.. pe care el 
însuși este obligat s-o cerceteze și 
s-o cunoască în profunzime" (Alte 
cadre didactice cu care am stat de 
vorbă au extins aceste observații și 
la alte manuale în care, după cum 
au semnalat, este preponderentă în
deosebi informația, documentația 
teoretică și se acordă prea puțină 
atenție cunoștințelor care au o în
semnătate deosebită pentru înțele- 

' gerea activității de producție ce șo 
desfășoară astăzi în țara noastră, 
menite să le ofere elevilor elemente 

!■ cît de cît concrete, pentru viitoarea 
lor participare la o muncă utilă). 
„Pe Iîngă aceasta — continuă inter
locutoarea noastră — cu toate că în 
programe și manuale au fost intro
duse unele capitole și teme noi con- 
ținînd noțiuni moderne de.sco'pvriri 
noi ale științei. întreprinderile de 
material didactic continuă s;i ne tri
mită materiale «clasice», care se uti
lizau și acum două-trei decenii, dar 
care nu sînt de nici un folos în 
exemplificarea problemelor noi care 
sînt tnciuse în predarea științelor na
turii. fizicii, chimiei"

Departe de a epuiza problema pusă 
în discuție, intervențiile participan- 
ților la această anchetă pledează în 
favoarea menținerii unui dialog mai 
viu, mai rodnic între cadrele didac
tice, care lucrează direct cu elevii 
și forurile de învățămînt. autorii de 
manuale, specialiștii care produc 
material didactic, pentru a se 'On- 
corda cu mai multă operativitate si 
cu rezultate mai evidente eforturile 
ce se depun pentru perfecționarea 
activității școlare de pregătire și e- 
ducare a elevilor.

note de lectură

scopul cercetătorului fiind acela de 
a restabili adevărul istoric 
pra poetului și mediului 
de a explica „genetic" multilaterali
tatea operei eminesciene. A scrie 
biografia celui mai înalt pisc al poe
ziei noastre se arată a fi un ideal 
pe care au încercat să-1 atingă mulți 
critici și cercetători, dintre care a- 
mintim pe George Călinescu cu a sa 
„Viață a lui Mihail Eminescu" (1932) 
în mod inevitabil personalitatea emi
nesciană va ispiti pe numeroși exe- 
geți și eforturile lor reconst.itutive 

■ revelează în continuu noi și noi fa
țete Afirmația își demonstrează va
labilitatea și în cazul lui
Z. N Pop

Alcătuită dintr-o suită de 
biografice 
istoricul 
Ipoteștii 
bulațiile 
cești ale 
caly îi 
asociații 
mănunte 
cabala liberală.

Un grup compact de scrisori 
acte inedite cuprinde date grăitoare 
asupra receptării poeziei lui Emi
nescu în epocă, dezvăluind simpatii 
și surprinzătoare obtuzități Suges
tivă este scrisoarea Liviei Maiorescu 
Dym«za către Iacob Negruzzi în 
care 
rn.-n Sylvei. regina 
tudini de Mecena.
..Regina 
proastă 
limba și 
gal)"

Scris in stilul cunoscut al autoru
lui, cu un lexic cu patină ușor ar
haică. volumul lui Augustin Z N 
Pop se resimte pe alocuri, de pe 
urma aplicării rigide a principiilor 
critice pe temelia cărora a fost clădit.

In pofida acestei observații, a co
mentariului uneori prea stufos al au
torului. noile contribuții documentare 
la biografia lui Eminescu se închea
gă într-o carte de o incontestabilă 
utilitate.

asu- 
său.

Augustin

Florica DINULESCU

(Urmare din pag. I)

de-Teatrul din Piatra Neamț a 
venit una din instituțiile artisti
ce cu profil distinct și reputație re
cunoscută. Cu toate acestea, tară a 
diminua cu nimic din meritele co
lectivului său artistic, nu putem să 
nu consemnăm că afluența publicului 
spre sălile de spectacol, și cu atît mai 
mult a publicului tînăr, nu este în
totdeauna cea dorită. Astfel, pentru 
a aminti un singur fapt, la cîte
va sâptâmîni de la premieră, „Al 
patrulea anotimp", se juca, sîmbătă 
seara, cu 30—40 de oameni în sală

Repertoriul 
lea anotimp" 
cu, „Afară-i

„Spațiul 
devenit cu 
spune prof, 
adjunctă la 
din 
mare 
avem 
zică.
corp 
relor, 
zarea __ — „----
construit. Tn nomenclatorul destina
țiilor bugetare la capitolul construc
ții nu sînt cuprinse laboratoarele 
(ci numai sălile de clasă). După pă; 
rerea mea, de la caz la caz, ar trebui 
să existe posibilitatea utilizării fon
durilor destinate lărgirii bazei ma
teriale a învățămîntului în funcție 
de cerințele mai stringente dintr-o 
unitate de învățămînt sau alta" 
(Poate n-ar strica, în această pri
vință. un schimb de experiență între 
organele de resort ale consiliilor 
populare ale celor două orașe).

Este interesant de menționat fap
tul că profesorii liceului clujean nu 
s-au. lăsat copleșiți de, situația, pe 
care o relatam. 
nuite vizitele elevilor 
laboratoarele instituțiilor 
vățămînt superior din 
între care Institutul de calcul al 
Academiei, institutele agronomic 
și de medicină etc. Concomitent, 
cadrelor didactice și elevilor le 
sînt puse la dispoziție diferite 
materiale bibliografice Dar co
laborarea nu se limitează numai 
la aspectul material. Cadrele didae-

iîngă numărul 
obișnuite, mai 

speciale de fi; 
proiectul noului

Cluj, 
de 
ȘiAm . _ 

de clădire destinat laboratoa- 
există și fonduri pentru reali; 
lui, dar practic nu poate fi

... _? situația pe 
Au devenit obiș- 

liceului în 
de în- 

localitate,

divers („Al patru- 
de Horia Lovines- 
vopsit gardu’, înă- 

untru-i leopardu". de Al. Popovici, 
„Cronica lui Laonic" de P. C Chitic, 
„Paharul cu apă" de Scribe. „Britani- 
cus" de Racine, „Omul cel bun 
Siciuan" de Brecht și altele) 
testă în parte preocuparea 
a îmbina posibilitățile colectivu
lui de interpreți eu rigorile unui 
text de valoare estetică și educativă, 
de a avea în atenție capacitatea de re
ceptare a publicului. Se poate totuși 
observa că teatrul din Piatra Neamț 
nu a 
larg, 
une, 
rați. 
țară, 
cîteva seri, foarte puține din ele a- 
jungînd să dețină „capul de afiș" 
pentru o perioadă mai îndelungată 
Cum se explică acest lucru ? Mai 
întîi prin aceea că acțiunile între
prinse pînă acum de teatru, de or
ganismele culturale și obștești pen
tru a stimula interesul tînărului 
spectator pentru teatru au fost pa
lide. nu au fost urmărite cu consec
vență

Datorită profilului său industrial, in 
oraș există un mare număr de mun
citori. tehnicieni, ingineri. Mii de ti
neri sînt integrați în diferite forme 
de ridicare a cunoștințelor profesio
nale Aici este una din zonele cele 
mai importante. în care s-ar fi putut 
acționa cu pasiune și răbdare pentru 
a călăuzi cit mai mulți tineri spre 
sălile de teatru Cu toate acestea, 
tocmai aici se manifestă pregnant 
slăbiciunile activității de propagandă 
teatrală, adevăr evidențiat și de in
terlocutorii noștri Astfel. Nichici 
Gheorghe, ajutor de maistru, și Luca 
Minodora, muncitoare la întreprinde
rea „8 Martie", remarcau că „sînt

din 
fi
de

reușit să-și formeze un public 
dornic să urmărească cu pasi- 
constant. jocul artiștilor prefe- 
Ca în multe alte teatre din 
un spectacol se epuizează în

rașelor țării și, deci, de un 
proces cu implicații în 
domeniul educației esteti
ce. lată de ce ni se pare 
cu totul nepotrivită părerea 
unor producători, afirmată 
în cadrul întîlnirilor și nu
meroaselor discuții de la 
Mangalia-Nord. potrivit 
căreia magazinele de ar
tizanat ar trebui să vîndă 
obiecte avizate de comisiile 
de specialitate, dar că, în 
aceiași timp, în tîrguri ele 
să fie prezentate în concu
rență liberă cu acele ca
tegorii ele obiecte refuzate 
de comisiile de avizare dar 
recomandate de producători 
ca fiind „cerute de popu
lație" Credem că o aseme
nea prezentare neselectivă 
(și în același timp într-o 
anume privință concesivă) 
ar fi cit se poate de deru
tantă și cu efecte din cele 
mai negative asupra orien
tării estetice 
larg, 
festat 
locală 
și o 
de cele 
lități artistice (ca cele rea
lizate de T.I..L. „Metalurgi
cii" din Piatra Neamț, de 
întreprinderea de industrie 
locală din Dorohoi sau 
I l.L Moldova" din Ba
cău) are repercusiuni dintre 
cele mai nefaste asupra a- 
cestei orientări estetice. 
Iată de ce rolul contractă
rilor anuale, deci 
inertului, 
de primă

Faptul 
exportul 
șugăre.ști 
produse de artă populară 
și artizanat

ții de lărgire a cadrului de 
producție, precum și conti
nuitatea într-un proces per- 
maneni de perfecționare, 
se creează posibilitatea aso
cierii unor cadre, tinere cu 
însușiri deosebite, care să 
preia -și să continue ’acesta 
producții"

O parte a acestor dezi
derate formulate de tov 
Gh Focșa au fost realizate 
prin depistarea și sprijinul 
acordat unor meșteri popu
lari, prin asigurarea ma
teriei prime (meșterilor din 
Avrig, Țara Bîrsei, Bran. 
Breaza sau ropoIoVeni). 
sau prin reactivarea unor 
centre de veche tradiție a 
căror producție încetase 
(ca acelea de olărie de la

pregătire superioara, care 
dau o expresie artistică 
nouă, modernă valorilor 
eterne și originale ale 
artei noastre populare ..

Pentru ambele categorii 
de - lucrări se cer două 
condiții cunoaștere Și ta
lent. Pildele pozitive pe 
care le prezintă actuala ex
poziție dovedesc că este po
sibil să avem numai produ
se dc calitate superioară, 
iar exigența manifestată 
în selectarea a 500 de mo
dele din cele 900 prezentate 
de „Arta lemnului" din 
București ni se pare pe de
plin justificată. Energia, ta
lentele. inspirația din tradi
ție sînt tot atîtea argumen
te care îndeamnă la crearea

fășurat un efort susținut și 
consecvent pentru organiza
rea activității acestui sec
tor

Munca desfășurată în cele ■ 
26 de cooperative profilate 
în această activitate și în
ființate în acest răstimp, 
permanenta îndrumare a 
specialiștilor din organul 
central, prezența consiliului 
artistic aJ UCECOM și 
al unor uniuni județene, 
rezultatele .pozitive obți
nute prin contribuția e- 
fectivâ a specialiștilor la 
Cluj, Brașov. Harghita 
sînt tot atîtea garanții de 
succes. A fost desfășurată 
nu numai o muncă de depis
tare a unor centre de ve
che tradiție dar și de an-

Peste 8 000 de produse se
lectate din circa 11 000 
prezentate de atelierele 
meșteșugarilor de artă 
populară și artizanat, de 
pe cuprinsul întregii țări 
au fost reunite în cadrul 
unei vaste expoziții des
chise la 
Destinată 
comerciale 
alegerii și 
celor mai 
totipuri, 
în atenția 
aspecte 
activități de

în diversitatea stilu
rilor regionale prezente 
în standurile expoziției 
subzistă o diversitate de 
gîndire și de exprimare 
care, în ----- — 
evidente, 
comune.
într-un spațiu de muncă 
și creație bine determi
nat. Expresia sublimată â 
efortului creator de-a lun
gul generațiilor este adusă 
(enumerăm doar o infimă 
parte a obiectelor de 
artă populară prezente 
în actuala expoziție) de
costumul popular autentic 
din Țara Oașului sau
Tîrgul Lăpuș. de cerami
ca de Vama, de 
rele moldovenești, 
săturile realizate 
ria 
ceramica 
Oboga, 
Sighet, 
costumul popular din 
ra Hațegului etc.

Alături de 
înscriindu-se 
general de 
domeniul artizanatului pen
tru realizarea unor pro
duse originale, care să 
valorifice tradiția, în ex
poziție se află o serie 
de produse moderne ca
re au drept resort ele
mente ale decorului popu
lar. Valorificările în con
fecții realizate de „Arta 
casnică-Tismana" (cu piese 
premiate de altfel la con
cursul „De la munte la 
mare" — care a premers, 
constituind o parte a fon
dului de produse al acestei 
expoziții), gluga moldove
nească, 
tilelor 
Bîrsei. 
decorativă 
lemn, de asemenea premia
te, realizate de „Arta de- 
corativă-Cluj", țesăturile 
realizate de „Arta-Brașov". 
confecțiile realizate de coo
perativa din Breaza, ca și 
excelentele lucrări de fe
ronerie realizate de coope
rativa „Arta decorativă- 
Ploiești" se înfățișează ca 
tot atîtea reușite.

O privire comparativă 
scoate în evidență, chiar 
privitorului neavizat, am
ploarea si nivelul cali
tativ superior al actualei 
expoziții față de 
organizate anterior. Me
ritul este în primul 
al Direcției de artă popu
lară și meșteșuguri artis
tice din UCECOM. în
ființată în urma consfă
tuirii pe țară cu producăto
rii din 1967 care a des-

Mangalia-Nord. 
contractărilor 
anuale, deci 

multiplicării 
frumoase pro- 

exp'ozițla aduce 
privitorului 

ale unei vaste 
creație

potida varietății 
își are tradiții 
formate f"fiind

De la obiectul
covoa- 
de țe- 

.__ _ de Ma-
Spiridon din Avrig, 

sau 
din

Și 
Ta

de 
de 
de

Hurez 
cergile 
traistele

acestea, 
în contextul 
căutări în

valorificarea 
populare din 
obiectele de 

modernă

tex- 
Țara 
artă 

de

de artă populară
a artizanat

O METAMORFOZA IN LIMITELE

ARTEI AUTENTICE

a publicului 
Dezinteresul mani- 
uneori de industria 
care promovează 
producție lipsită 

mai elementare ca-

al co
se dovedește a fi 
importanță.
că 34 la sută din 
cooperației mește- 
este ocupat de

___ 1. conferă aces
tor produse calitatea de a 
fi purtătoare, în felul lor, 
ale mesajului artei româ
nești în străinătate.

Nivelul expoziției de con
tractare. marele număr al 
produselor noi pe care 
le-am 
an
re .. __
cît. de la realizarea produ
selor 
cu publicul (și ne gîndim și 
la publicul de peste hota
re) în magazinele de des
facere mai sînt încă mul
te de făcut. De obicei, vi
trinele magazinelor de ar
tizanat se prezintă ca o /a- 
glomerare neselectivă ' 
în același timp neatracti
vă. neconvingâtoare) de 
obiecte eterogene. Un 
prim pas spre o expunere 
adecvată, și totodată o pri
mă reușită oe acest drum, 
l-a constituit p.
-le artă populară și 
zanat deschis în 
EREN. Succesul 
s-a bucurat ne 
țește speranța 
rînd se vă îmbunătăți pre
zentarea produselor arti
zanale din magazinele e- 
xistente și vor fi create a- 
cele mult promise și me
reu întîrziate magazine de 
prezentare ale UCECOM 
care să cuprindă tot ce e 
mai frumos și mai repre
zentativ din oroducția ac
tuală

Marina PREUTU

Vama — din Țara Oașului 
sau Bihor)

Trebuie însă desfășura
tă mai departe această 
muncă de sprijinire a meș
terilor populari pe o arie 
geografică cit mai largă cu 
convingerea că numai in a- 
cest fel pot fi obținute pro
duse a căror autenticitate 
și calități artistice să fie 
maxime Este o condiție 
care se impune cby nece
sitate producției unor cen
tre, pînă acum nu îndea
juns 
ceramică de 
Harghita, 
Arad sau 
lucrare a 
ramureș)

Discuția 
a pus în evidență o a doua 
problemă legată de produc
ția artizanală româneas"â 
- cea a comercializării, a 

lor Este vorba 
proces cu impli- 
vaste decît cel 

unui cadru plă- 
zilnice, este vor-

unor obiecte care să nu fie 
cu nimic mai prejos decît 
cele tradiționale. Dar nu 
cred că reprezintă o rea
lizare prea însemnată șa- 
blonizarea unui obiect de 
muzeu și repetarea lui în 
sute tje exemplare.

Desigur din multipli
citatea formelor de 
populară tradițională, 
diferențieri originale 
valoroase de la o zonă la 
alta, trebuie selecționate 
și chiar reînviate acele 
categorii de producții în 
costume, țesături decorati
ve, mobilier și usten
sile de casă etc. care asigură 
o largă producție și desfa
cere datorită integrării lor 
în condițiile vieții moderne. 
Dar și în aceste condiții 
trebuie eliminate cît mai 
grabnic toate improvizațiile 
și aspectele hibride care 
mai persistă încă în produc
ția unor cooperative

Conducerea (JCECOM- 
ului are îndatorirea de a 
identifica creatorii, de a-i 
selecționa și de a le crea 
condiții normate de lucru, 
oferindu-le materiale tre
buincioase. un contact cît 
mai larg cu valorile tradi
ționale. debușeu și încura
jare Așa se asigură condi-

noi
înregistrat în acest 

reclamă și o prezenta- 
cît. .mai adecvată întru-

trenare masivă a meșterilor 
populari în această acțiune. 
Iar acolo unde resursele lo
cale erau sub nivelul cerin
țelor, un sprijin atent, 
competent. din partea di
recției de artă populară a 
dus la crearea unor exacte 
documente etnografice, ea 
păpușile folclorice realizate 
de cooperativa „Arta Crișa- 
nei" din Oradea înființat 
recent în aceiași scop, co
lectivul de creație a) Direc
ției de artă populară și 
meșteșuguri artistice din 
UCECOM a valorificat 
creația populară în produse 
moderne de artă decorati
vă. furnizînd prototipuri ca
re. marcate de girul calită
ții. ar putea fi multiplicate 
pe plan local. Sînt remar
cabile 
lectiv 
fecții 
clărie

„în 
de bogat al 
ziții - ne-a 
un v dr Gh. Focșa. di
rectorul Muzeului Satului 
— observatorul poate dis
tinge două mari categorii 
de obiecte • cele care re
prezintă lucrările efectuate 
de meșterii populari si cele 
realizate de Dersoane cu

realizările acestui co- 
în sectoarele de con
ți mai ales de sti-

cadrul

la confruntarea lor

artă 
cu 
Și

pînă acum
susținute (centri:! de 

la Dănești— 
cele din județul 
centrele de pre- 

lemnului din Ma-
cu producătorii

i

pavilionul 
arti- 

cadrul 
de care 
îndreptă- 
că în cu-

ră'spîndirii 
aici de un 
cații mai 
al creării 
cut vieții 
ba de o luptă continuă îm
potriva nivelării și stan
dardizării, a uniformizării 
plate și obositoare. împo
triva acelor produse hibri
de care au umplut pînă a- 
cum magazinele tuturor o-

general ații 
acestei expo- 

spus cont 
Focșa.

cele
momente 
prezintă 

evocă
cheie, 

familiei 
copilăriei lui Eminescu, tri- 
acestuia în trupele actori- 
lui lorgu Caragiali și Pas- 

semnalează prezența 
patriotice, dezvăluie noi 
ale procesului înscenat

că rt ea 
poetului.

rînd

în 
fi
de

Ș>
¥

către Iacob Negruzzi 
domnișoara de onoare a Car- 

ce poza în ati- 
mărturisește că 
„Luceafărul" o 
din Alecsandri. 
rele (creier re-

găsește 
imitație 
versurile

..,1 .

loan ADAM

mulți acei care doresc să vizioneze 
un spectacol de teatru, însă, de cele 
mai multe ori, nu există nici o iniția
tivă de explicare a pieselor. Ne-ar 
fi de mare folos dacă am ști. dacă ni 
s-ar explica la ce piesă să mergem, 
dacă am fi ajutați să-i cunoaștem 
conținutul, s-o înțelegem". Paraschiv 
Vasile, instalator, Popa Ana, conta
bilă. și mulți alți interlocutori și-au 
exprimat în convorbirile pe care 
le-am avut părerea că teatru! politic, 
dezbaterea amplă de idei pot consti
tui unele din formele cele mai si
gure, capabile să mențină viu intere
sul pentru teatru Gontinuînd ideea. 
Grigore Coste!, 
șanu Nicolae. 
ar dori „mai

instalator. și le- 
lăcătuș. arătau că 

multe piese care

• Vă place Brab.ms ? : PATRIA
11,30 : 14 : 16.30 . 19 : 21,30.
o Operațiunea Lady Chaplin : 
BLICA - 8,45 ; ..................
BUCUREȘTI - 8
16.45 ; 19 : 21,15.
• Noile aventuri 
LUCEAFĂRUL —
18.15 . 20,45.
• Blow-up : CAPITOL
NEMATECA - 10 ; 12,30.
• Femeia îndărătnică : FESTIVAL - 9,15 ; 12 ; 15 : 18 ;
20.30. FAVORIT - 10 . 13 ; 15,30 ; 18 : 20,30, MODERN —
8.45 ; 11,15 : 13,45 ; 16,15 ; 18.45 ; 21,15.
« Păpușa (ambele serii) : VICTORIA — 9: 12.30; 16;
19.30.
• Morțil rămîn tineri : CENTRAL
16.15 ; 18.30 ; 20,45.
• Paria : LUMINA - 8,45—16,15 în continuare , 18,30 ; 
20,45, PACEA - 15,45 ; 18 ; 20,15, VIITORUL - 15.30 . 18.
® Program pentru copii : DOINA — 9 . 10.
« căldura : DOINA - 11,30 . 13.45 . 16 . 18.15 . 20.30.
• Fluviul ș) marea ; Dincolo de val : Spectatori și „spec
tatori" ; Rugby ; TIMPURI NOI
• In împărăția leului de argint : FEROVIAR
11 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ;
20.30.

11,15 . 13,45 ;
10 ; 12.15 :

9 ;

REPU- 
16,15, 

14.30 :
ale răzbunătorilor

9 ; 11,15 : 13.30 ; 16
9,15 : 12 ; 15,15 ;

cinema

18 ; 20.45. CI-

9.30 ; 11.45 : 14 :

- 9—21 în continuare.
8,30 : 

16 ; 18,30 ; 21, MELODIA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
20,45, GLORIA — 9 ; 11,15 : 13,30 : 16 : 18,15 ;

în sala de spectacol tineretul munci
tor, alegerea repertoriului la nivelul 
cerințelor actuale și popularizarea 
lui prin cele mai variate și ingeni
oase forme constituie condiții obli
gatorii. După cum remarcam, teatru) 
din Piatra Neamț, prin repertoriul 
alcătuit, a reușit să vină doar parțial 
în întîmpinarea solicitărilor tineri
lor. Mai mult, desele sale turnee 
întreprinse în afara localității nu pot 
fi considerate- de natură să mențină 
constant interesul spectatorului pen
tru viața teatrală. S-ar putea chiar, 
după cum a reieșit și din unele dis
cuții purtate, că „Teatrul tineretului" 
să fie mult mai bine cunoscut în a- 
fară decît la el acasă

Este adevărat că susținerea „afișu-

j •- ’ K !•■/ji-ria .? nî /-i- ■
<9 Beru și comisarul San Antonio :
BXCELSIOR - 9 ; 11,15 . 13,30 ; 16 , S
18.30 ; 21, FLOREASCA - 9 . 11,15 . \
13.30 ; 16 . 18,15 . 20,30. FLAMURA - <
9.30 ; 11,45 , 16 ; 18,15 . 20,30. TOMIS - C «
9,30—15,30 în continuare . 58 ; 20.15. r S
• Mai periculoase decît bărbații : GRI- \
VITA — 9 ; 11,15 ; 13,30 : 16 ; 18.15 : 20.30, \
; 11,30 ; 13,30-, 16 ; 18.15 .9.30 , . . .... , __  ___

mame și doi tap : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE20.30.AURORA -
• Am douâ
POPOARE - 15,15 , 17.45 . 20• Angelica și sultanul : BUZEȘTI
LOR - 15.30 . 18.• Moartea unui birocrat
• Yo—Yo :
• La nord 
tinuare.
• Corabia
19.30, ARTA — 8—16.30 în continuare . 19.30.
• Omul care valora miliarde 
RENTARI - 15,30 : 18 . 20,15.
• Primul învățător : UNIREA
• Cînd voi fi mort și livid :
• Baltagul : DRUMUL SĂRII
LEȘTI - 15,30 : 18 ; 20,30.
• Război și pace (seria I și II) : COTROCENI — 15 :
19.30.
• Viața Iui Mateus : VIITORUL — 20.30.

15,30 ; 18. MOȘI-
MOȘILOR — 20.30.BUZEȘTI - 20.30.

prin nord-vest. : DACIA — 8,15—20 în con-
nebunilor : BUCEGI 9,15 ; 12.30 : 16,15 .

: UNIREA — 15,30 ; 18. FE-
- 20,15.
LIRA — 15,30 ; 18 : 20,15.

15 ; 17,30 : 20. GIU-

• Opera Română : Traviata — 
19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Studio) : Al patrulea 
anotimp — 19.30.
• Teatrul 
publică —
• Teatrul 
dra" (sala
reanu) ; Strigoii 
str. Alex. 1 
tuneric — ;
o Teatrul 
tor — 20.
• Teatrul 
Magheru) . 
sassafras -

de Comedie : Opinia

Bulan-
Măgu-

20.
„Lucia Sturdza 
clin Bd. Schitu

20 : (sala din 
Sahia) : Comedie pe în- 
20.
Mic : Ofițerul reeru-

lui în spiritul respectului pentru va
lorile durabile ale poporului nostru.

Educația patriotică a tineretului, 
cultivarea respectului față de tradi
țiile de luptă și muncă ale poporului, 
stimularea dorinței de a spori prin 
faptele sale zestrea înaintașilor, de a 
manifesta în toate împrejurările vie
ții o atitudine înaintată, responsabi
lă. de a fi la înălțimea sarcinilor și 
exigențelor operei de edificare so
cialistă a țării pot găsi 
unul i" 
directe 
teatrul 
multe 
tr-o zonă bogată în mărturii ale tre
cutului. dramaturgia națională de in
spirație istorică ar fi „Ia ea acasă"

din cele rriai 
mijloace, fn 
din Piatra 

resurse de

i în
expresive 
acest 
Neamț 

fructi ficat

teatru 
?i 

sens 
are 
în

SPECTATORUL
să 
tre, 
lui 
nim la teatru pentru a învăța ceva 
- spuneau' ei - pentru a ne lămuri 
unele probleme ce le ridică actua
litatea pentru a asista. la dezbaterea 
unor idei ale
Alți interlocutori, printre care Cosma 
Carmen, inginer, sau Secară Elena, 
muncitoare, au ridicat problema mo
dului cum sînt atrași spre teatru: 
„Uneori mergem la teatru deoarece 
ni se dau bilete Nu știm la ce mer
gem. dacă e un spectacol bun, inte
resant Sistemul de a distribui bilete 
la reprezentațiile ce n'> fac „casă" 
ni se pare la fel de dăunător ca în
săși absența din sala de spectacol" 

lată așadar că accesul tineretului 
în sala de spectacol este încă privit 
ca un act mecanic, implicit prin sim
pla procurare a biletului Or apropie
rea tineretului de teatru, a tineretu
lui deschis, receptiv la o artă bogată 
în idei și sentimente umane înalte, 
o artă mobilizatoare adresată lui. pe 
care să o înțeleagă și în care să 
se regăsească cu universul de viață, 
cu simțirea si aspirațiile lui. nu se 
poate realiza prin acte formale

Este evident că pentru a invita

adreseze generației noas- 
i muncii și felu- 
înțelege viața". „Ve

se 
specificului 

ei de a

cont.empoia neității“.

lui" la Piatra Neamț se realizează 
și prin numeroase turnee ale unor 
teatre din țară Renumele unor co
lective artistice, prezența lor cu pie
se de prestigiu ar face ca asemenea 
turnee să se bucure de o mare aflu
ență de public. Și unele se și bucură 
De multe ori însă unele teatre afla
te în turneu nu vin cu piesele lor 
cele mai bune ti se mulțumesc să 
reprezinte așa-zisele „piese de pu
blic". care fac „casă". Ne îngăduim 
să numim printre ele „Enigmatica 
doamnă M“. prezentată de Teatrul 
Nottara. și „Hotel pentru nebuni". în 
montarea teatrului din Bîrlad, spec
tacole oarecarl, promovînd o drama
turgie bulevardieră sau fals polițistă, 
cu o discutabilă valoare, estetică, mai 
degrabă menite să dezvolte gustul 
pentru facil decît interesul pentru 
teatru. Un astfel de repertoriu poate 
duce la o confuzie 9 valorilor poate 
forma în conștiința publicului gustul 
pentru spectacolul desuet, nepreo
cupat de promovarea unor idei 
înalte, a unor sentimente autentice 
profund umane Nu mai trebuie do
vedit că însăși alegerea repertoriu
lui este 
implicații 
neretului către teatre, în

nn act de opțiune cu 
majore în atragerea ti- 

educarea

așa oum la Tîrgovișie. Sibiu. Cimpu- 
lung sau în alte părți s-țiu hIIui 
mijloace de a se monta mai -des î.n 
preajma unor inari monumente, 
spectacole de puternică rezonanță, la 
care au 
Alături 
vor trebui, neîndoios, 
zente într-un repertoriu 
creații ale dramaturgiei 
contemporane, cele mai valoroase lu
crări ale scenei universale actuale, 
care se impun printr-o viziune luci
dă, constructivă, optimistă, asupra 
lumii

Promovarea unor asemenea pro
ducții dramatice ar fi. credem, un 
mijloc fericit de a atrage către tea
tre oameni de cele mai diverse vîr- 
ste și profesii, dar în mod cu totul 
aparte ar contribui la instruirea și 
edu.iarea elevilor în spiritul prețui
rii tradițiilor noastre eroice, al cu
noașterii trecutului de luptă al po
porului român a marilor probleme ale 
contemporaneității Miile de elevi , ai 
orașului constituie o masă potențială 
de recrutare a viitorilor spectatori. 
Teatrele au datoria de a oferi elevilor 
uneie spectacole "are să vină pe cîi 
posibil în întîmpinarea preocupări
lor lor actuale, să completeze, cu

participat mii de spectatori 
de asemenea piese de teatru 

să fie pre
echilibrat, 
românești

mijloace specifice, lecturile școlare 
Interlocutorii noștri, Popescu Corne
lia, Braeșter Andrei, Radu Carmen 
și Condureanu Aurel, sugerau iniți
erea unor matinee pentru elevi al
cătuite din piesele reprezentative 
ale repertoriului clasic românesc și 
universal cuprinse în programa de 
învățămînt Asemenea acțiuni i-ar 
apropia fără îndoială pe elevi de 
teatru, ajutîndu-i să înțeleagă mai 
bine mesajul cuprins în opera de 
artă, i-ar forma ca viitor! specta
tori.

Printr-o muncă asiduă și o înțele
gere adîncă a realităților concrete 
existente în orașele noastre, se pot 
deschide nci căi care să îndrepte ti
neretul către teatru Acestea sînt 
multiple și impun o atenție sporită 
din partea forurilor responsabile 
însă numai activitatea spectacn 
logică cu toate succesele ei reale 
amplificate .in bună măsură și de re
zultatele recentului festival de tea
tru pentru tineret desfășurat aici, nu 
este suficientă și după cum conside
ra directorul teatrului, tovarășul 
E. Covali, „constituirea unui micro
climat favorabil creării unui publit 
de teatru presupune o „chimie" spe
cială în care să fuzioneze substanțe 
foarte 
tragi1 
trir se 
largi de acțiune 
simpozionul. întîlniri cu spectatorii 
din întreprinderi, instituții și școT 
chiar la locul lor de muncă, o mai 
eficientă acțiune de popularizare a 
spectacolelor și altele ce pot fi in
tuite doar prin sondarea periodică a 
preferințelor și gusturilor, pot înlesni 
apropierea între publicul tînăr și 
teatru Fără îndoială, o contribuție 
de seamă este chemată să aducă și 
critica dramatică, menită să dez
bată amplu conținutul de idei al spec
tacolelor. să evidențieze mesajul u- 
manist al pieselor de teatru, contri
buind astfel la “ducația artistică și 
cetățenească a spectatorului la va
lorificarea marii forțe de înrîurire a 
teatrului în procesul complex tie for
mare a tinerei generații în spirit so 
cialist. Sînt de așteptat și acțiun' 
concrete 
ponsabili 
dramatici 
culturale 
toate împreună.
inspirată și cu o perspectivă clară 
să asigure sălilor de teatru nrezenta 
masivă a spectatorului. personajul 
fără de care teatrul nu poate exista.

,,C. I. Nottara" (sala 
Vijelie în crengile de 

19,30 ; (sala Studio) : 
Enigmatica doamnă „M" — 20.
e Teatrul Giulesti : Cursa de 
șoareci — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă* : Po
veste neterminată — 9,30.
e Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) ■ Ileana Sînziana
— 17 ; (sala din str. Academiei) ■ 
Căluțul cocoșat
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Varietăți ’69
— 19,30 ; (sala Victoria) : Femei, 
femei, femei — 19.30.
• Circul de Stat: Ritmurile are
nei — 19.30.

17.

t V

diverse" Desigur, pentru a a- 
n<n sper tutori in sălile de tea- 
impiuK găsirea unor forme mai 

Șezătoarea literară 
întîlniri

Sînt de așteptat
din partea factorilor res- 

regizori, autori 
ai organismelor 

pentru ca

- actori, 
directori 
și obștești 

într-o conlucrare

\18,00 — Deschiderea emisiunii: Lu
mea copiilor — Succese 
mari... în fața celor mici 
Fragmente din spectacolul 
„Cocoșelul neascultător" de 
la Teatrul „Ion Creangă". 
Prezintă Ion Lucian.

18.30 — Alma Mater — Conferin
ța pe țară a cercurilor 
științifice studențești. Re
portaj de Val Tebeica și 
Dodu Cătălin.

— Telejurnalul de seară.
— Intermezzo muzical.
— Ce știm și ce nu știm des

pre om — emisiune de 
știință. „Celula -- alt uni
vers". Redactor : Andrei Baealu.

20.00 — Film artistic „Bădăranii" 
— o producție a studiourilor „București".

21.30 — Reflector — telefoiletoncotidian,
— Teleglob . Llubliana —

film realizat de Isac Brii- 
căr

— Artiști amatori în studio : 
Doua colective laureate la 
Concursul al IX-lea al ar
tiștilor. amatori • Taraful 
din Plopeni, dirijat de 
Sile Ungureanu, și Echipa 
de dansuri a sindicatelor 
rafinăriei Ploiești.

— Telejurnalul de noapte.
— Antologia poeților con

temporani.
23.10 — închiderea emisiunii.

19,00
19.20
19.30

21.40

22,00

22,25
22.50
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Vizita președintelui Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, in Marea Britanie

Toastul premierului
Harold Wilson

Toastul premierului
Ion Gheorghe Maurer

Premierul Harold Wilson a adresat 
un bun venit călduros oaspeților 
români, relevînd că ospitalitatea și 
căldura primirii pe care guvernul 
Marii Britanii dorește să le-o ofere 
nu pot fi măsurate în cuvinte.

Ne întîlnim — a spus vorbitorul — 
în această săptămînă, noi, din această 
insulă oceidențaiă, spălată de apele 
uneori neprielnice ale Atlanticului, 
și dv., din Europa de sud-est, care 
veniți dintr-o țară ale cărei țărmuri 
sin-t spălate de apele mai blinde ale 
Mării Negre. Statele și popoarele 
noastre trăiesc și prosperă sub for
me de guvernare foarte diferite, cu 
instituții politice, economice și so
ciale deosebite. Par aceste deosebiri, 
chiar adinei fiind - și adincă ește 
și convingerea cu care fiecare dintre 
noi aderă la sistemul său — nu sînt, 
după părerea nici unuia dintre noi, 
un motiv de a nu coexista în pace 
și înțelegere. Și nu există nici un 
motiv pentru ea în această săptă
mînă. și în general în relațiile din
tre noi, să nu acționăm pentru o înțe
legere reciprocă mai strînsă și pen
tru o înțelegere mai' largă în lume.

Vor fi puține problemele mondia
le pe care nu le vom discuta in a- 
ceastă săptămînă, fiecare din un
ghiul său propriu de vedere — a 
spus în continuare premierul brita
nic. Da" vom fi, de asemenea, in
teresați -j e un mare număr de pro
bleme privind relațiile bilaterale.

Salutăm ampla dezvoltare din ul
timii ani a contactelor atît cultu
rale, cit și sportive. Sint convins că 
salutați ca și mine dezvoltarea spec
taculoasă a comerțului între cele 
două țări ale noastre in ultimii cinci 
ani. Anul trecut, exporturile noastre 
în Româma au fost de aproape pa
tru ori mai mari decît in 1964, iar 
importurile engleze din România au 
crescut, de asemenea, intr-un ritm 
rapid. Sperăm să ajungem la con
tacte comerciale și mai ștrinse. 
Ambasadorul nostru din București 
ne-a informat că următorul dv. 
plan cincinal prevede o sporire a 
comerțului exterior al României de 
aproximativ 40—45 la sută, între anii 
1970—1975. Sperăm să contribuim și 
noi la această sporire și să facem 
aceasta prin mărfuri valoroase pe 
care putini să le furnizăm. Muite 
prilejuri'de cooperare intre noi au 
apărut în domeniul tehnologic.

După ce s-a referit pe larg la pro
blema cooperării în domeniul asam
blării și fabricării de avioane, vorbi
torul a aniintit. de asemenea, pre
gătirea în comun în tehnlcjle de 
management industrial și în utiliza
rea computerelor Concluzia este 
clară — a spus el . cooperarea teh
nologică nu poate fi decît în avan
tajul ambelor țări

Vom tl îneîntați să discutăm cu 
dv. nu numai problemele de interes 
bilateral pentru cele două țări ale

Cronica zilei
nitiw.

Luni seara a părăsit definitiv 
țara noastră Jozsef Vince, amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Populare Unga
re în Republica Socialistă Româ
nia. *

Luni seara s-a înapoiat în' Ca
pitală, venind din RD. Germană, 
delegația Ministerului Energiei E- 
lectrice, condusă de Cristinel Vîlciu, 
adjunct al ministrului, care a par
ticipat la cea de-a 30-a ședință a 
Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru energie electrică, desfășurată 
la Berlin între 18 și 23 noiembrie.*

în cadrul planului de colaborare 
culturală dintre Republica Socia
listă România și Republica Popu
lară Bulgaria, ne vizitează țara o

r
ț
*

*

La orice oficiu și agenție P.T.T.R. de la orașe și j

prinderi, din instituții și școli, puteți reînnoi

ABONAMENTUL pentru anul 1970
la ziarul

„SCINTEIA“ !

SEMICENTENAR 
ȘCOLAR

La 14 decembrie a.c. Liceul 
de cultură generală Drăgățani 
— judelui Vîlcea, îșS serbează 

I semicentenarul, foștii profe
sori și elevi sînt rugați să tri
mită fotografii și documente 
privind activitatea liceului în
tre anii 1913—19C9 

noastre. Sper să discutăm cu dv. des
pre o problemă care nu poqte să nu 
constituie preocuparea comună a ce
lor două țări — pacea și securitatea 
Europei.

Pentru a dezvolta pe deplin relații 
pașnice și reciproc avantajoase în
tre cele două țări ale noastre avem 
nevoie să ajungem nu numai la 
starea de nebeligeranță ci la starea 
de prietenie. Prin aceasta — a spus 
premierul Wilson — înțeleg că 
trebuie să ne simțim în suficientă 
măsură eliberați de amenințarea și 
primejdiile războiului, pentru a ne 
consacra energiile activității pasio
nante și de răspundere privind reali
zarea securității pentru toate națiu
nile Europei și din afara acestui con
tinent. Trebuie să recunoaștem că 
starea de securitate relativă la eare 
am ajuns în Europa — un fel de 
armistițiu incert care lasă probleme
le europene majore nesoluționate — 
nu este decît un substitut insufi
cient pentru soluționarea la care am 
dori în realitate să ajungem.

în continuare vorbitorul a decla
rat : Ne întîlnim în această săptă
mînă nu ca reprezentanți a două 
„sisteme sociale" deosebite. ostile, 
care se străduiesc «ă realizeze simpla 
coexistență, și încă și mai puțin ca 
delegați a două ..blocuri11 opuse. 
Dimpotrivă, reprezentăm două țări 
europene: considerăm că atît unul 
cît și celălalt, putem lua hntărîri 
proprii.

A depune eforturi doar pentru coe
xistență na ar însemna în realitate 
mai mult decît a ne strădui să con
tinuăm să existăm, deoarece. așa 
cum spune un maie predecesor 31 
meu. lordul Attlee, singura alterna
tivă este distrugerea reciprocă Sco
pul întîlniriî noastre este acela de 
a ne strădui să realizăm relații bune 
și prietenești cu toate celelalte țări, 
indiferent de sistemul social.

Ne întîlnim așadar, ca reprezen
tanți ai unor state suverane, care 
respectăm atît independenta și su
veranitatea proprie, eît și pe a ce
luilalt, Sîntem capabili să ne trăim 
existența netulburați de temerile unui 
atac din partea ’«țliii'alt Ne întil- 
nim într-o atmosferă de respect re
ciproc si cu dorința sinceră de a 
acționa împreună pentru interesele 
noastre comune și mai presus de 
orice pentru pacea și securitatea 
continentului nistru

în încheiere. premierul Harold 
Wilson a toastat în sănătatea pre
ședintelui Consiliului de Stat. Nieplae 
Ceaușescu. a urat premierului Ion 
Gheorghe Maurer succes deplin în 
activitatea <a și și-a exprimai, con
vingerea că convorbirile care vor 
avea loc Vor contribui la promovarea 
cooperării intre România și Regatul 
Unit, spre avantajul lor comun și 
spre binele general

delegație a Ministerului Invăță- 
mintului Public din R-P Bulgaria, 
condusă de Atanas Vălkanov Di
mitrov. consilier pentru probleme 
de învățămînt al Consiliului de 
Miniștri bulgar.

Oaspeții, sosiți luni în Capitală, 
se vor documenta în probleme ale 
învățămîntului de cultură gene
rală și superior din tara noastră.

*
Luni dimineața, delegația Socie

tății inginerilor americani, condusă 
de prof, ing Phillipp Myers, pre
ședintele acesteia, care la invitația 
Institutului politehnic din Bucu
rești a făcut o vizită în țara noas
tră. a părăsit România, îndreptîn- 
du-se spre patrie-
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Mulțumind călduros pentru cuvin
tele alese rostite la adresa Româ
niei, pentru ospitalitatea și atenția 
cu ogre sînt înconjurați reprezentan
ții guvernului român, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, a subliniat stima și prețui
rea pe care România,, poporul ro
mân le nutresc față de Marea Bri
tanie și poporul ei.

. Cunoaștem și apreciem valoarea 
realizărilor Marii Britanii — a spus 
vorbitorul - contribuția de prestigiu 
adusă de țara dumneavoastră la te
zaurul gindirii umane, la progresul 
omenirii. Cunoaștem și apreciem, de 
asemenea, rezultatele remarcabile 
obținute de Anglia modernă în do
meniul industriei, al tehnologiei, al 
științei și culturii, rezultate care o 
plasează pe unul din locurile de 
frunte în comunitatea mondială a 
națiunilor.

La rîndul săli — a spus premierul 
Ion Gheorghe Maurer poporul ro
mân. intrat într-o epocă ae reală in
dependență, este angajat într-o vastă 
operă de construcție și înnoire multi
laterală a țării. Acest proces de 
dezvoltare, rezultatele lui, fac po
sibilă și necesară participarea din 
ce în ce mai activă a țării 
mele la fluxul continuu de schim
buri și raporturi internaționale, 
deschid perspective favorabile crește
rii aportului României la cooperarea 
dintre națiuni

Vizita pe care o întreprindem în 
Marea Britanie ~ înscrisă în contex
tul multiplelor contacte și întîlniri la 
diferite nivele ce au avut loc în ulti
mii ani — ne oferă prilejul de a exa
mina. în primul rînd, evoluția rela
țiilor dintre țările noastre. Sîntem 
bucuroși să constatăm că aceste re
lații progresează satisfăcător, dove
dind că România și Marea Britanie 
pot. coopera fructuos în variate do
menii, pot schimba în mod reciproc 
avantajos roadele creației popoarelor 
lor Avem în aceasta încă o ilustrare 
a posibilităților de înțelegere și con
lucrare între state cu filozofii sociale 
și politice diferite, atunci cînd ra
porturile dintre ele sînt prezidate ele 
comprehensiune și respect mutual

Dezvoltarea relațiilor bilaterale in
tre România și Marea Britanie se in
tegrează în chip firesc ;îti procesul 
obiectiv de accentuare a interdepen
dențelor dintre țări și popoare, de 
extindere și ramificare considerabilă 
a legăturilor , |e colaborare dintre 
state prices căruia revoluția tennipo- 
științil'ieq dm zilele noastre îi con
feră noi dimensiuni

Interesele vitale ale omenirii — a 
spus vorbitopu] - însăși rațiunea 
umană cer să se depună eforturi 
permanente pentru a se asigura apli
carea creatoare a roadelor științei și 
tehnicii, astfel înalt de ele să bene
ficieze toate popoarele. în scopuri 
pașnice

Nu poate să nu provoace în
grijorare lapte) că în lumea de 

.azi. cele cîtșya oaze de abun
dență.. produse ale . dezvoltării in
dustriale. slpi înconjurate de im a- 
devărat ocean ai subdezvoltării, cu 
repercusiuni gțave asupra destinelor 
mulțor popoare, ca și asupra păcii 
mondiala, Este în afară de price în
doială că la înlăturarea acestor de
calaje poale contribui în mod sub
stantial coopi-rarea internațională, ca 
factor complementar indispensabil la 
eforturile proprii ale fiecărei țări.-In 
condițiile actuale, este în interesul 
tuturor statelor de a participa în mă
sură crescindă la cooperarea interna
țională. această constituind o premi
să importantă atît pentru dezvoltarea 
rapidă și multi laterală a fiecărei țări, 
qjt și pentru instaurarea unui climat 
de înțelegeri- și pace în lume.

Privită din unghiul de vedere al 
raporturilor politice internaționale, 
revoluția lehnîco-științifieă creează 
condițiile obiective care impun înlă
turarea soluțiilor violente și afir
marea coexistenței pașnice între sta
te oti slălemt sociale și filozofii po
litice diferite Tn zilele noastre co
existența pașnică se dovedește 0 
cerință fundamentală a vieți) In
ternaționale. care trebuie să gd-' 
verneze conduita .tuturor națiu
nilor. nu numai pentru că ea 
reprezintă 'in’Orii alternativă a unui 
conflict termonuclear pustiitor, ci 
șț penti u că in lumea contemporană, 
cu trăsăturile pe oare în mod suc
cint le-am evocat, este de neconceput 
o simplă juxtapunere, pasivă și in
diferentă. a membrilor comunității in
ternaționale,

A devenit un adevăr axiomatic, u- 
nanim recunoscut, că in lumea ac
tuală relațiile dintre state se pot si
tua lq nivelul cuceririlor geniului u- 
man numai.dacă sînt așezate pe prin
cipiile fundamentale ale dreptului t>l” 
ternationa! -• suveranitatea și inde
pendența națională . egalitatea în 
drepturi, neamestecul in treburile in
terne ale altora» avantajul reciproc, 
țjreptu' fiertum popor de a-si hotărî 
singur destinele.

Respectarea de către toți și față 
de toii a acestor norme universale 
de conduită are menirea de a asi
gura în relațiile dintre state preepti-. 
nența rațiunii, un climat de pace și 
colaborare Cu atît ma’ necesară este 
observarea riguroasă a principiilor 
de drept în condițiile interdependen
ței crescînde dintre națiuni, carac
teristică lumii contemporane 1 este 
evident cp. în aceste condiții orice 
lezare a personalității unei națiuni, 
orice încălcare a libertății și suve
ranității ei no --e repercutează nu
mai asupra subiectelor direct im
plicate. într un «matin geografic limL 
tat, oi qu efecte In scară mult mm

vremea
ten <n țară : Vremea s-a men

ținut călduroasă,, cu cerul va
riabil, mai mult noros în Banat, 
Transilvania |și Oltenia, unde au 
căzut ploi locale si sub formă de 
aversă. Vîntul a suflat slab, 
pînâ la potrivit, Temperatura aerului la orele 14 oscila între 8 
grade la Toplița și 22 de grade 
la Medgidia. In București : Vremea a fost călduroasă, cu cerul 
variabil, vîntui a suflat slab. 

largă, chiar planetară, devin un fac
tor de tulburare a păoii în lume, Res
pectarea libertății naționale se im
pune, totodată, ca un cadru indis
pensabil și o garanție a oricărei li
bertăți umane, a înfloririi plenare a 
personalității omului.

O privire asupra situației existen
te azi în lume atestă, fără putință de 
tăgadă, că tocmai nesocotirea drep
tului inalienabil al popoareloi ele 
a-și rezolva singure treburile consti
tute surșa principală a focarelor de 
încordare și t«. conflictelor din dife
rite regiuni ale globului, care pro
voacă omenirii o legitimă îngrijorare, 
Nu le voi mai aminti, întrucît gu
vernul român și-a făcut cunoscut în 
repetate rîtiduri punctul său de ve
dere.

Tn acest context și ținînd seama de 
caracterul indivizibil al păcii, cola
borării și libertății națiunilor, fie
care stat,. indiferent de mărimea și 
potențialul său, este chemat să par
ticipe, prin eforturi proprii, la crea
rea celor mai favorabile condiții 
pentru rezolvarea problemelor cu 
care este confruntată omenirea. Por
nind de la asemenea considerente, 
activitatea externă a statului nostru, 
avînd ca element central rapor
turile de prietenie cu țările cu care 
împărtășim aceleași concepții sociale 
și politice, urmărește sporirea con
stantă a contribuției României la dez
voltarea unor relații de înțelegere și. 
cooperare între națiuni.

Președintele Consiliului de Miniș
tri a spus în continuare : prin
tre problemele care vor face, 
desigur, obiectul schimbului de ve
deri ce va avea loc î-n cadrul convor
birilor noastre,. înfăptuirea- securită
ții europene reprezintă O preocupare 
ar primă însemnătate 0 României.

Pentru poporul român și, sîntem 
convinși, pentru toate celelalte po
poare iile Europei, realizarea secu
rității pe continent este de un inte
res vital.- constituie o condiție esen 
țială a dezvoltării lor multilaterale 
și independente.

Sînț binecunoscute rolul Șj ponde
re^ pe care Europa le-a avut și le 
are în ansamblul vieții internaționale 
Este notoriu, totodată, că în Europa 
postbelică persistă probleme majore, 
care î.și așteaptă soluționarea' Se 
poate afirma, fără exagerare, că li
niștea și securitatea popoarelor eu
ropene cîntăresc greii în balanța 
securității internaționale. De aici, și 
preocuparea creseîndă, care antre
nează statele Europei, popoarele de 
pe alte continente, pentru organiza
rea securității europene. Evident. în
făptuirea acestui obiectiv, care este 
favorizată de progresul realizat în 
ultimul timp în relațiile bi și multila- > 
turale dintre țările continentului, 
trebuie concepută in cadrul unui pro
ces mai mult sau mai puțin înde
lungat. In ultima perioadă, guverne
le țărilor europene, ca și ale altor 
țâri, sint preocupate de chestiunea 
pregătirii și realizării unor întîlniri 
eopsnerațe problemelor cooperării m 
securității în Europa In concepția 
noastră, organizarea (țcestor conie- 
rjnte nu trebuie în nici un fel lega
tă sau condiționată do . rezolvarea 
prealabilă a problemelor îri suspen
sie Dimpotrivă, tocmai întîlpirile 
statelor europene, corespunzător pie- 
gătite, .ar ptțfea să faciliteze iri mă
sură considerabilă solutionarea mari
lor probleme ale Europei. De altfel, 
prin ele însele,. întîlnitile ar contri
bui lă crearea uneî atmosfere de în
credere .și siguranță, la diminuarea 
pericolului de conflicte

Multitudinea problemelor europene 
reclamă după părerea noastră, ea 
dezbaterit& pentru găsirea de soluții 
să fie concepute într-o succesiune d° 
întîlniri. neniru înaintarea gradwlă 
pa calea securității. Apare necesară, 
așadar, o activitate laborioasă de 
pregătire concentrarea dezbaterilor 
asupra țrinr ohtanffyp țq început ><- 
mitate, dar realiste. într-o Ierarhie 
care să permită abținerea fie so
luții

In aces' .sens, considerăm că 
unele din obiectivele cele mai im
portante care ai trebui să rețină a 
tehția și ar putea' constitui o bază 
de dezbateri ar fi renunțarea la fo
losirea forței sau la amenințarea cu 
forța în relațiile reciproce dintre 
statele emopene. precum s' extinde
rea relațiilor comerciale, economice 
și tehnico-șfiintifice, așa cum au 
propus recent țările socialiste. Ase
menea înțelegeri si altele care ar 
izvorî din multiplicarea contactelor 
dintre țările europene in perioada 
de pregătire ar contribui considera
bil la îmbunătățirea climatului po
litic pe continent și prin aceasta la 
oroarea unor premise favorabile 
pentru abordarea constructivă și a 
altor probleme mai complicate. Con
siderăm că la înfîțnirlie ce ar urma 
să aibă loc. ca și la încheierea în
țelegerilor. trebuie să participe tonte 
statele continentului. Totodată, sîn
tem de părere că Ia conferință ar 
putea Iun parte și alte state intere
sate in crearea atmosferei de cola
borare și securitate ne acest conti
nent.

Atenția șl simpatia ctl care ne 
simțim înconjurați ne întăresc con
vingerea că Intîlnirile și convorbi
rile noastre ce vor avea loc în zilele 
următoare vor deschide noi perspec
tive intensificării relațiilor dintre 
țările și popoarele noastre.

Irț încheiere, premierul ion Gheor
ghe Maurer a toastat în cinstea Ma
iestății Sale Regina Elisabeta a Il-a, 
a primului ministru. 3 secretarului de 
stat, pentru sănătatea și fericirea 
color prezenli. pent.ru colaborarea 
roniâno-britămcă.

pînâ la potrivit Temperatura 
maximă a fost de 20 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
rte 26, 27 și 28 noiembrie. Iu țară : 
Vreme in general călduroasă, 
mal ales tn sudul și eștul țării, 
apoi în răcire ușoară, Gerul va fi 
schimbător, Vor cădea pțoi lo
cale, mai ales în Jumătatea de 
nord-vest a tării. La munte se va semnala tapoviță. Vînt potri
vit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între mmuș f> șl plus 
5 grade, iar maximele între 5 și 15 grade, local mai ridicate. In 
București : Vreme în general 
călduroasă la început, apoi în ră
cire ușoară. Ceru] va fi schimbător, favorabil ploii slabe. Vînt 
potrivit.

în ziua de 24 noiembrie a avut 
Ioc la Palatul Marii Adunări Națio
nale ședința Comisiei pentru consi
liile populare și administrația de 
stat, prezidată de Dumitru Bala- 
lia, președintele comisiei.

în cadrul acestei ședințe, Con
stantin Dăscălescu, președintele 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular al județului Galați, și 
Gheorghe Alecu, președintele Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular al municipiului Ploiești, au 
prezentat rapoarte cu privire la 
activitatea comisiilor permanente 
ale acestor consilii populare.

PLECAREA LA MOSCOVA A UNEI DELEGAȚII 
ROMÂNE PENTRU A PARTICIPA

LA CONGRESUL UNIONAL AL COLHOZNICILOR

„MADRKALUL

Delegația Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de- Pro
ducție și Ministerului Agriculturii 
și Silviculturii, condusă de tovară
șul Vasile Vîlcu, președintele Con
siliului Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție, 
a plecat luni după-amiază la Mos- 

.cova, unde va participa la cel de-al 
IlI-lea Congres Unional al Colhoz
nicilor, care se va desfășura între 
25 și 28 hoiembrie. Din delegație 
fac parte : Dumitru Moianu, secre
tar general în Ministerul Agricul
turii și Silviculturii, Ion Mănoiu, 
directorul Direcției Agricole Jude
țene Brașov, și Ion Davidoiu, pre
ședintele cooperativei agricole de 
producție din cortiuna Timboiești, 
județul Vrancea.

ÎNCHEIEREA VIZITEI
MINISTRULUI COMERȚULUI 

EXTERIOR AL UNIUNII SOVIETICE
Lum la amiază a părăsit Capi

tala, îndreptîndu-se spre patrie, 
Nikolai Patolicev. ministrul comer
țului exterioi al Uniunii Sovieti
ce, care, la invitația ministrului 
comerțului exterior al României, a 
făcut o vizită în țara noastră. Oas
petele a fost însoțit de consilieri 
și experți.

■Moi-» o?'

0 delegație de activiști ai P.C.R. 
a plecat in R. 0. Germană

Luni dimineața a plecat in Re
publica Democrată Germană o de
legație de activiști ai P.C.R., con
dusă de tovarășul Gheorghe Ba- 
drils, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., adjunct al șefului secției 
propagandă a C.C. al P.C.R,, care, 
la invitația C.C. al P.S.U.G., va 
face o vizită pentru schimb de ex
periență.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de 
tovarășul Constantin Vlad, merp- 
bru supleant al C.C. ai P.C.R., ad

Primire la Consiliul Național 
al Frontului Unității Socialiste

La Consiliul Național al Frontu
lui Unității Socialiste a fost primi
ta luni delegația Conferinței Fede
rale a Uniunii Socialiste a Poporu
lui Muncilor din Iugoslavia, condu
să de Liupcio Arsov, vicepreședinte 
al conferinței, care face o vizită de 
schimb de experiență în țara noas
tră. La întâlnire au participat to
varășii Tamara Dobrin și Mihai

ROMÂNIA —SUEDIA
în finala competiției „Trofeul Carpați" la handbal (masculin)

TIMIȘOARA (prin telefon) — Ni
mic nu dezice, ba dimpotrivă întă
rește afirmația că marea pasiune 
sportivă a timișorenilor (într-adevar 
nu singura.,) este toiijși handbalul 
Cred că dacă aseară la noua sală a 
sporturilor Olimpia s-ar fi pus in vîn- 
zare cinci-șqse mii de bilete (bineîn
țeles, dacă ș> capacitatea tribunelor ar 
fi permis) meciurile ar fi avut Ioc cu 
casa închisă. Nici derbiul de fotbal de 
duminică dimineața, dintre Ripensia 
și C.Ș.M. Sibiu nu a exercitat aici la 
Timișoara o atît de mare atracție 
precum meciul dintre selecționai ele 
masculine de handbal ale Datîemăr- 
'•ei și li'imăniei an adevărat Ierbi 
al „Trofeului Carpați" Interesul față 
de confruntarea Uandhali.șt.ilor da
nezi Ș> români poate fi pus. la fel 
de explicabil și pe seama actualului 
palmares internațional și pe seama 
dorinței de a verifica sau, mai 
bine-zis de a întări torțele in ve
derea „mondialelor" din februarie 
70 Desigur, și nu (n ultimul rînd. 
fiecare formație țțntea cu această 
ocazie îmbunătățirea bilanțului direct 
intențiiri qare aseară la ora 20. cînd 
a început meciul arăta că din releu 
dispute eu formația daneză, românit 
an cîștigat 6 ș> au pierdut 2 (gola
veraj 128 im»

Echipa noqsrră nu și-a dezamăgit 
suporterii Ar fi fost chiar nefiresc 
să o facă, pentru că în prezent nive

La discuții au luat parte nume
roși deputați, membri ai comisiei 
și invitați, care au apreciat pozitiv 
activitatea desfășurată și au făcut 
unele propuneri de îmbunătățire a 
muncii.

în încheierea lucrărilor a. luat 
cuvîntul tovarășul Gheorghe Stoi
ca, membru al Consiliului de Stat.

Comișia a hotărîț să înainteze 
Consiliului de Stat un raport cu- 
prinzînd principalele concluzii re
zultate din dezbateri.

(Agerpres)

La plecarea delegației, pe aero
portul Iiăneasa au fost prezenți 
Angela Miculeseu, ministrul agri
culturii și silviculturii, Gheorghe 
Petrescu, prim-vicepteședinte al 
Consiliului Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție, și alți membri ai conduce
rii celor două instituții.

★
La sosire, pe aeroportul Șere- 

metievo din Moscova, delegația a 
fost întâmpinată de Ivan Volovs- 
cenko, prim-adjunct al ministrului 
agriculturii ai U.R.S.S., și de alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Teodor Marines
cu, athbâsadorul României, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, erau prezent! Cornel Burtică, 
ministrul comerțului exterior, și 
alte persoane oficiale.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. de activiști de partid.

Au fost de față reprezentant) ai 
Ambasadei R.D. Germane la Bucu
rești.

*
La sosirea pe aeroportul Schene

feld din Berlin, delegația română a 
fost salutată de Klaus Gaebler, loc
țiitor al șefului secției de propa
gandă a C.C. ai P.S.U.G., de alți 
activiști de partid, preoujn și de 
Nicu Șerban, prim consilier al Am
basadei române.

(Agerpresi

Drăgănescu, vicepreședinți ai Con
siliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste, precum și Vasile 
Potop, secretar al consiliului. A 
fost de față ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia la București. Iso N.jega- 
van.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de lucru, caldă, tovără
șească.

lul ei de pregătire este superior ce
lui atins de handbalist!! danezi,

Aseară jocul a început neașteptat 
de timid. Zece minute danezii au 
avut, inițiativa și au marcat două go
luri, luînd conducerea. După cîteva 
schimbări în formația aflată pe teren, 
mai precis țn ntom.enf.nl cînd au in
trat sg joace și Gruia și Gatu, ega
litatea pe tabela de marcaj s-a in
stalat imediat Oțelea a înscris 3 go
luri admirabila, de fiecare dalii p;.- 
trunzînd cu temeritate pe semicerc, 
printre ..goliațli" âdve'rș) și șutind 
ireparabil Gruia (3). Guneș și Chicid 
a.i marcat și ei în prima repriză tț>- 
talizî.nd pentru echipa noastră. 8 go
luri cu 2 mai mult decît danezii

Scor final în .meciul România—Da
nemarca 16—13

Despre celelalte meciuri, care au 
precedat derbiul România-^Danemaf- 
ca. iată oît.eva scurte adnotări

Polortjq—Româniți B 30—19 
(10-11)

O primă repriză de evident echi
libru între forțele aflate pe teren, 
ceea ce pentru „secunzii" noștri în
seamnă tin adevărat succes, Eroii a- 
cestei prime părți a meciului : Nica, 
autor a 5 golurt. și portarul Negpvan 
După pauză, luptă la fel de dîrză Po
lonezii și-au asigurat victoria nu a- 
tît poate datorită creșterii forței

0 delegație 
a Ministerului 

Industriei Chimice 
a plecat la Moscova

Luni seara a plecat la Moscova 
o, delegație a Ministerului Indus
triei Chimice, condusă de minis
tru] Alexandru Boabă, care va 
purta tratative privind unele pro
bleme de interes reciproc în do
meniul industriei chimice.

Printre persoanele oficiale pre
zente la plecare pe peronul Gării 
de Nord se aflau A, V- Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și alți membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

c. alexanproaie

Washington.

a atins

pisturile

perfecțiunii"

coMnman
ALE PRESEI AMEHICME

Turneul corului „Madrigal" in i 
Statele Unite s-a încheiat. Timp / 
de o lună și jumătate, acest an- f 
samblu care, după expresia Ițji / 
Arthur Adler, dirijor la Metro- > 
polițaii Opera din New York, „a > 
atins piscurile perfecțiunii", a / 
prezentat peste 50 de spectacp- »’ 
le in 25 de mari orașe ale ? 
S.U A. (Washington, New York, / 
Los A.ngeles, Sah Francisco, Dttl- r 
las etc.). Presa americană ă a- P 
predat în mod elogios ealitatea ( 
spectacolelor. „Superbul1 „Mădri- ? 
gal" este cel mai inipr^sianant ? 
cor de cameră care ă vizitat f 
vreodată Statele Unite" — scrie r , 
„Courier Journal". — Louisville. ? 
„Vocile celor 32 de interpreți, a- r 
rată „Dallas Morning News", r 
se contopesc intr-una singură.^ 
Ansamblul are o superbă Unt- 
late în atacarea notelor înalte, ? 
o mare flexibilitate a articula- 
tiilgr, un echilibru și o precizie^ 
care iți taie respirația". La rin- <1 
dul său, „San Francisco Chro- <1 
nicle" sublinia, printre altele, că 
«„Madrigalul" este unic, dcgajînd 
un torent, de calități"», „San? 
Francisco Examiner1' relevă că ? 
,Mărim constantin dirijează c« ? 

o excepțională sensibilitate mu- ? 
zicală un giist imaculat", (

Biroul de prezentare 
a publicațiilor 
din București «

Institutul central de docu
mentare tehnică prezintă în 
permanență spre consultare 
toate publicațiile șale re
cente la biroul din Calea 
Victoriei nr, 100, sectorul 1 
București. Acest birou difu
zează persoanelor interesate 
exemplare din publicațiile
institutului și contractează în 
același timp abonamente 
pentru anul 1970. Biroul este 
deschis luni, miercuri, vineri 
între orele 13—21, iar marți, 
joi și sîmbătă de la ora 7 
pînă la ora 15.

lor de joc, cît impreciziei șuturilor 
jucătorilor noștri,

Ungaria—Franța 18—li 
(10-9)

Dificilă departajare. Ea s-a produs 
de abia în ultimele 10 minute ale me
ciului Spectrul lanternei roșii în gru
pă (poate chiar și in clasamentul ge
neral final) a influențat vizibil mai 
ales jocul francezilor, cărora li s-a a- 
cordnt de fapt prima șansă ' Masivul 
Germain a fost în vervă de șut, însă 
ce folos dacă în poartă colegul său 
Sellenet s-a dovedit complet neinspi
rat..

Suedia—Iugoslavia I5-—14 
17-5)

Victoria suedezilor era previzibilă. 
Dar, deși la un moment dat scorul a 
fost net favorabil, cu mare greutate 
au terminat învingători la limită. Iu
goslavii, tenaci și eu o condiție fizică 
bună, au încheiat jocul în plină ofen
sivă Ultimul lor șut Iq' poartă, ce pu
tea să le aducă egalarea. a pornit cu 
o fracțiune da secundă după fluierul 
final

*
„Trofeul Carpați" se încheie thîine, 

(miercuri), cînd va avea -loc și me
ciul decisiv : România-Suedia.

I. DUM1TRIU

pent.ru
ntom.enf.nl


viața internațională_____ __
DEZARMAREA GENERALĂ -

calea radicală pentru 
asigurarea păcii și securității

CUV1NTAREA DELEGATULUI ROMÂN, C. BOGDAN, IN COMITETUL 

PENTRU PROBLEMELE POLITICE Șl DE SECURITATE AL 0. N. U.
NEW YORK 24 — Corespondentul 

Agerpres, C. Alexandroaie, trans
mite : Comitetul pentru problemele 
politice și de securitate al Adunării 
Generale a O.N.U. își continuă dez
baterile asupra problemelor dezar
mării.

în ședința de luni dimineața au 
luat cuvîntul ambasadorul României 
în Statele Unite, Corneliu Bogdan, 
membru al delegației române la ac
tuala sesiune, precum și reprezen
tanții statelor Costa Rica, Birmania, 
Maroc și Japonia.

După ce a făcut o trecere în revistă 
a principalelor etape ale tratative
lor de dezarmare din ultimii ani, re
prezentantul român, ambasadorul 
Corneliu Bogdan, a spus i

Dezbaterile îndelungate asupra de
zarmării, în cadru] O.N.U., atît în 
Adunarea Generală cît și în Comite
tul de dezarmare, au consacrat ca o 
doctrină unanim acceptată concepția 
potrivit căreia obiectivul centra] al 
unui program efectiv și realist de 
dezarmare îl constituie dezarmarea 
generală. Tn mod firesc, de atingerea 
acestui obiectiv este organic legată 
satisfacerea năzuințelor de pace, 
securitate, progres și bunăstare ale 
tuturor națiunilor.

,,O importanță hotărîtoare' pentru 
însănătoșirea climatului internațio
nal — declara recent in această pri
vință președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu — ar avea 
înfăptuirea dezarmării generale, în 
primul rind a dezarmării nucleare 
— calea radicală de a elimina peri
colul războiului atomic. Aceasta ar 
reprezenta o uriașă contribuție po
zitivă nu numai ia realizarea des
tinderii internaționale și întărirea 
păcii, ci și la progresul general al 
omenirii. Fondurile considerabile 
alocate astăzi pentru înarmare ar 
putea fi folosite pentru intensifica
rea dezvoltării economice și sociale a 
țărilor, pentru lichidarea marilor de
calaje existente în nivelul forțelor de 
producție și al potențialului material 
și cultural al statelor, pentru îmbună
tățirea condițiilor de trai ale popoa
relor".

Ocupîndu-se de problema priorită
ții ce trebuie acordată dezarmării 
nucleare, C. Bogdan a declarat că a 
sosit de mult vremea ca această 
„prioritate absolută" să călăuzească 
în practică negocierile Comitetului 
dezarmării. în concepția guvernului 
român — a adăugat el — aceasta pre
supune realizarea unui întreg com
plex de măsuri care să cuprindă în
cetarea producției de arme nucleare, 
reducerea și apoi lichidarea totală a 
stocurilor existente. Abordarea rea
listă a problemelor dezarmării re
clamă evident ca în paralel cu acțiu
nile îndreptate spre atingerea obiec
tivului central — dezarmarea gene
rală și în primul rînd dezarmarea 
nucleară — să fie adoptate măsuri 
colaterale, menite să frîneze competi
ția modernă a armamentelor, să di
minueze pericolul nuclear, cum ar fi 
interzicerea folosirii armelor nucle
are, garanții corespunzătoare pentru 
statele nenucleare.că niciodată și sub 
nici un pretext nu vor fi su
puse amenințării sau atacului cu 
arme nucleare, interzicerea tutu
ror experiențelor cu arma nucleară, 
crearea de zone denuclearizate in di
ferite regiuni ale lumii.

Referindu-se la influența recipro
că dintre problematica dezarmării și 
aceea a securității, vorbitorul a de
clarat :

Considerăm că problema secu
rității europene are o semnificație 
pentru dezarmare care trece dincolo 
de limitele continentului, ținînd 
seama că tocmai în Europa se află 
principala concentrare de forțe ar
mate și armamente aparținînd unor 
grupări politico-militare opuse. Gu
vernul român consideră că securita
tea europeană reclamă un sistem de 
angajamente clare din partea tutu
ror statelor, precum și măsuri con
crete care să ofere fiecărui stat ga
ranția deplină că se află la adăpost 
de orice primejdie de agresiune sau 
de alte acte de folosire a forței sau 
de amenințare cu forța și să asi-

U.R.S.S. Și S.U.A. AU RATIFICAI TRATATUL 
DE fflOUFERARE A ARMELOR NUCLEARE
MOSCOVA 24 (Agerpres). — în ca

drul ședinței sale de luni, Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. a ra
tificat Tratatul de neproliferare a 
armelor nucleare, care a fost sem
nat la 1 iulie 1968. La ședință, care 
a fost prezidată de Nikolai Podgor- 
nii, au 1'ost prezenți Leonid Brejnev, 
Alexei Kosîghin și alți conducători 
de partid și de stat sovietici. _

Despre semnificația ratificării a- 
cestui tratat au vorbit Nikolai Pod- 
gornîi, Andrei Gromîko și alte perso
nalități sovietice. în cuvîntul său, N. 
Podgornîi a subliniat, printre altele, 
că tratatul trebuie să constituie un 
pas substanțial spre rezolvarea al
tor probleme importante ale dezar
mării, în primul rînd ale dezarmării 
nucleare.

★
WASHINGTON 24 (Agerpres). — 

Președintele S.U.A., Richard Nixon, 
a semnat luni. în cadrul unei_ cere
monii organizate la Casa Albă, in
strumentele de ratificare ale Trata
tului de neproliferare a armelor nu
cleare, aprobat de Senatul american 
la 13 martie a, c. Cu acest prilej, el 

gure dezvoltarea lor pașnică, intr-un 
climat de destindere, înțelegere și 
colaborare. în acest spirit, ne pro
nunțăm pentru adoptarea unui curs 
hotărît spre desființarea blocurilor 
militare, a alianței nord-atlantice și, 
concomitent, a Tratatului de la Var
șovia — propunere formulată în re
petate rînduri de țările socialiste 
membre ale tratatului — și, ca pași 
însemnați spre acest țel, lichidarea 
bazelor militare străine de pe teri
toriile altor state, retragerea tuturor 
trupelor neeuropene de pe continent 
și, în general, retragerea tuturor tru
pelor străine în interiorul granițelor 
lor naționale. O mare importanță, în 
același cadru, ar avea-o realizarea u- 
nei înțelegeri între statele Europei 
de a se abține de la acțiuni și de
monstrații de forță. Fără îndoială că 
asemenea măsuri ar crea un climat 
de încredere în care, s-ar putea a- 
borda cu rezultate mai bune proble
mele de care depind pacea și secu
ritatea lumii, inclusiv dezarmarea.

România acordă o deosebită în
semnătate interzicerii armelor chimi
ce și bacteriologice (biologice), a spus 
in continuare C. Bogdan. Ca stat 
parte la protocolul de la Geneva 
din 1925, România este gata să spriji
ne acțiunile menite să contribuie la 
întărirea acestui important acord in
ternațional, pe calea respectării lui 
stricte și a aderării tuturor țărilor.

Preocupată de riscurile și perico
lele incalculabile pe care armele de 
distrugere în masă le comportă, Re
publica Socialistă România, împreună 
cu alte state socialiste, a solicitat în
scrierea pe ordinea de zi a actualei 
sesiuni a unui punct intitulat „înche
ierea unei convenții privind interzi
cerea perfecționării, fabricării și sto
cării armelor chimice și bacteriolo
gice (biologice) și distrugerea lor". 
Pentru a înlesni realizarea unui acord 
internațional, țările coautoare ale 
acestei propuneri au prezentat și un 
proiect de convenție, în care se pre
vede, în esență, angajamentul statelor 
de a nu perfecționa, fabrica, stoca sau 
dobîndi arme chimice și bacteriolo
gice (biologice), precum și de a dis
truge astfel de arme. Ne exprimăm 
speranța că proiectul de convenție va 
li examinat cu atenția cuvenită și că 
va întruni o largă adeziune din par
tea statelor.

Guvernul român — a subliniat, vor
bitorul — consideră, de asemenea, im
portantă o reglementare internațio
nală care să prevină extinderea cursei 
înarmărilor în teritoriile submarine 
și să asigure folosirea acestora în 
scopuri exclusiv pașnice, conform re
zoluțiilor adoptate de Adunarea Ge
nerală. Vorbitorul a expus, apoi, 
punctul de vedere de principiu al gu
vernului român cu privire la preve
derile de bază ale unui viitor tratat 
în această materie.

Abordînd problema „Conferinței 
statelor neposesoare de arme nu
cleare", delegatul român a spus că a- 
ceasta este o ilustrare a raporturilor 
directe dintre interesuL vital al po
poarelor în dezarmarea nucleară și 
posibilitatea acestora de a utiliza 
energia atomică în scopul dezvoltării. 
Considerăm că în traducerea în viață 
a dreptului inalienabil al țărilor ne
posesoare de arme nucleare de a fo
losi în scopuri pașnice energia ato
mică și de a beneficia de avantajele 
exploziilor nucleare în scopuri paș
nice un rol însemnat revine Agenției 
Internaționale pentru Energia Ato
mică.

Vorbitorul a subliniat că țara 
noastră sprijină ideea convocării 
unei conferințe mondiale de dezar
mare la care să fie invitate, creîn- 
du-se condiții corespunzătoare de 
participare, toate țările. Așa cum 
am declarat și în alte ocazii, a con
tinuat el, considerăm că orice abor
dare realistă a marilor probleme ale 
vieții internaționale, și îndeosebi 
a problemelor dezarmării, presupune, 
ca o premisă fundamentală, asigura
rea participării Republicii Populare 
Chineze.

Trecerea în revistă a principalelor 
probleme ale dezarmării relevă lipsa 
de progrese în realizarea unor mă
suri efective de dezarmare, a conti- 

a declarat că guvernul Statelor U- 
nite încheie astfel procesul de ra
tificare a unui acord internațional de 
o importanță majoră, destinat să în
tărească securitatea în lume. Preșe
dintele și-a exprimat, totodată, spe
ranța că tratatul va fi ratificat cit 
mai curind, de numărul necesar de 
state pentru ca el să poată intra în 
vigoare.

★
NEW YORK 24 — Corespondentul 

Agerpres, C. Alexandroaie, transmi
te : Secretarul general al O.N.U., U 
Thant, a salutat ratificarea simulta
nă de către Uniunea Sovietică și 
Statele Unite a Tratatului de nepro
liferare a armelor nucleare, relevînd 
însemnătatea acestei acțiuni în ca
drul eforturilor pentru realizarea 
dezarmării.

Acest tratat, adoptat de Adunarea 
Generală a O.N.U. în vara anului 
1968, a fost ratificat pînă în prezent 
de 22 de state și semnat de aproxi
mativ 90. Pentru a intra în vigoare, 
el trebuie să fie ratificat de cel pu
țin 43 de state, printre care și patru 
mari puteri. 

nuat vorbitorul. Ne exprimăm con
vingerea că factorul esențial în mă
sură să depășească greutățile exis
tente în domeniul dezarmării îl re
prezintă voința politică a statelor, a 
puterilor nucleare in primul rînd.

In opinia noastră, datoria Adunării 
Generale, a fiecărui stat membru 
este să-și aducă întreaga contri
buție pentru a imprima negocierilor 
de dezarmare un nou ritm și un con
ținut. corespunzător rezoluțiilor, o- 
bieotivelor, principiilor O.N.U., in
tereselor și așteptărilor popoarelor. 
In ceea ce o privește, România, țară 
socialistă, profund atașată cauzei 
păcii, participantă activă la negocie
rile de dezarmare, își exprimă hotă- 
rirea de a acționa ferm în acest spi
rit.

România, a spus C. Bogdan, a su
gerat la 3 aprilie 1969 să se aibă în 
vedere proclamarea unui deceniu al 
Națiunilor Unite pentru dezarmare, 
1970—1980. In concepția guvernului 
român, obiectivele deceniului dezar
mării ar urma să se inspire din re
zoluțiile adoptate în ultimii ani de 
Adunarea Generală a O.N.U. în pro
blema dezarmării, din recomandările 
Conferinței statelor nenucleare, din 
principiile Cartei O.N.U. și prevede
rile art. 6 al tratatului de neprolife
rare a armelor nucleare și să țină 
seama de documentele, propunerile 
și sugestiile avansate de diferite state 
în cadrul Națiunilor Unite și în Co
mitetul de la Geneva. Elaborat 
într-o primă formă, în Comi
tetul dezarmării, programul dece
niului de dezarmare ar urma să fie 
finalizat la Adunarea Generală cu 
participarea largă a tuturor membri
lor Organizației Națiunilor Unite. El 
ar constitui, astfel, baza acțiunilor 
întreprinse în cadrul deceniului de 
dezarmare al Națiunilor Unite, asigu- 
rînd ca arzătoarea problematică a 
dezarmării să se afle — ca și dezvol
tarea — în centrul preocupărilor co
munității internaționale în perioada 
1970—1980.

Fără îndoială, între volumul și du
rata dezbaterilor privind dezar
marea și rezultatele obținute, e- 
xistă o disproporție care desigur 
stîrnește nemulțumiri și dezamăgiri 
legitime — a spus în încheiere dele
gatul român. Dar ar fi, după părerea 
noastră, o greșeală cu grave urmări 
ca această situație să ducă la descu
rajare, la slăbirea eforturilor în fa
voarea dezarmării. Analiza sobră a 
realităților internaționale arată că în 
ciuda obstacolelor, uneori mari, ideile 
păcii, securității și legalității interna
ționale își croieso drum. Dezarmarea 
rămîne, în optica noastră, singura 
cale, pe care însă trebuie s-o folosim 
cît. mai eficient,, cu perseverentă și 
responsabilitate, pentru asigurarea 
păcii și securității, atît de necesare 
tuturor popoarelor lumii.

ORIENTUL
INCURSIUNEA UNEI UNI

TĂȚI EGIPTENE DINCOLO DE 
SUEZ • BOMBARDAMENT 
EFECTUAT DE AVIAȚIA IS- 

RAELIANĂ
CAIRO 24 (Agerpres). — O uni

tate a forțelor armate ale R.A.U., 
staționate pe poziții avansate, a tra
versat duminică după-amiază Cana
lul de Suez în sectorul de nord și 
a atacat pozițiile israeliene, a decla
rat un purtător militar de cuvînt e- 
giptean, citat de agenția M.E.N. O- 
perațiunea egipteană a fost urmată 
de un atac al aviației israeliene a- 
supra pozițiilor R.A.U. din zona Ca
nalului de Suez, a declarat purtă
torul de cuvint.

TEL AVIV 24 (Agerpres). — Avia
ția israeliană a bombardat duminică 
seara, timp de 4 ore, pozițiile mili
tare egiptene situate între El-Kan- 
tara și orașul Suez, a comunicat un 
purtător de cuvînt al armatei israe
liene, a cărui declarație a fost re
luată de agenția U.P.I. Intervenția 
aviației a fost precedată de un atac 
al unei unități egiptene care a tra
versat Canalul de Suez în sectorul 
central și a atacat pozițiile israe
liene.

CAIRO 24 (Agerpres). — După cum 
anunță agenția M.E.N., Ministerul A- 
facerilor Externe al R.A.U. a notifi
cat guvernelor Statelor Unite, Marii 
Britanii și Canadei că guvernul e- 
giptean le consideră responsabile 
pentru permisiunea acordată compa
niilor din țările respective de a sem
na contracte în vederea unor pros
pecțiuni petroliere pe malul de est 
al Golfului de Suez, în teritoriile

Reuniunea de la Bruxelles 
a „celor șase“

BRUXELLES 24 (Agerpres). — 
Luni a început la Bruxelles o nouă 
reuniune, de două zile, a miniștrilor 
agriculturii și finanțelor din țările 
membre ale Pieței comune. Sarcina 
principală a participanților este de 
a elabora, în linii mari, propunerile 
referitoare Ia finanțarea „Europei 
verzi", propuneri care ar urma să fie 
definitivate cu prilejul conferinței la 
nivel înalt a șefilor de stat și gu
vern, prevăzută pentru 1 și 2 de
cembrie în capitala Olandei.

Tratativele preliminare 
soviete- americane 
de la Helsinki

HELSINKI 24 (Agerpres). — La 
24 noiembrie, după o pauză de trei 
zile, la Helsinki au continuat tratati
vele preliminare sovieto-americane 
privind limitarea înarmărilor strategi
ce. Întîlnirea a avut loc la sediul 
ambasadei S.U.A. După cum s-a mai 
anunțat, săptămîna trecută au avut 
loc trei întîlniri ale celor două dele
gații.

Anunțînd întîlnirea de luni, agenția 
TASS subliniază că interesul față de 
tratative este mare atît în Finlanda 
cît și în numeroase alte țări. „Acest 
lucru este de la sine înțeles, relevă 
agenția, deoarece limitarea înarmări
lor strategice, iar apoi reducerea lor 
este un scop important, a cărui reali
zare ar corespunde intereselor vitale 
nu numai ale popoarelor sovietic și 
american, ci și ale popoarelor din alte 
țări ale lumii".

Încordare
In relațiile dintre

CONGO(K) Șl CONGO(B)
KINSHASA 24 (Agerpres). — La 

Kinkole, în apropiere de Kinshasa, a 
avut loc duminică un miting orga
nizat cu prilejul împlinirii a patru 
ani de la preluarea puterii de către 
generalul Joseph Mobutu. Cu aceas
tă ocazie, șeful statului a rostit o cu- 
vîntare în care a subliniat succesele 
economice și realizările obținute in 
domeniul industrializării. Președinte
le Joseph Mobutu și-a consacrat o 
parte a cuvîntării sale relațiilor din
tre Congo (K) și Congo (Brazzaville), 
care cunosc în ultimele zile momen
te de tensiune. Șeful statului con- 
golez, Mobutu, a respins acuzațiile 
formulate de postul de radio Brazza
ville, potrivit căruia autoritățile de 
la Kinshasa ar fi implicate în recen
ta tentativă de lovitură de stat de
jucată de Congo (B). El a cerut în
cetarea acestor atacuri ale postului 
de radio Brazzaville împotriva țării 
sale și a avertizat că Congo (K) ar 
putea ocupa orașul Brazzaville în 
decurs de două ore.

Agențiile de presă anunță că in 
urma încordării relațiilor dintre 
cele două state, autoritățile de la 
Kinshasa au hotărît închiderea fron
tierelor cu Congo (B) și sistarea tra
ficului pe fluviul Congo. Totodată, 
la Kinshasa s-a anunțat că orice . a- 
vion străin, care va survola teritoriul 
congolez fără a informa în prealabil 
cu 48 de ore autoritățile, va ti 
dobori t.

BRAZZAVILLE 24 (Agerpres). — 
Postul de radio Brazzaville, reluat de 
agenția U P.I., a anunțat că in în
treaga țară armata a fost pusă în sta
re de alertă, ea urmare a declarației 
președintelui Joseph Mobutu.

Duminică seara, postul de radio 
„Brazzaville" a afirmat că „Congo (B) 
nu dorește război, dar că el este gata 
să răspundă oricărui atac din orice 
parte ar proveni".

APROPIAT
aflate sub ocupația trupelor Israe
liene. Guvernul egiptean — preci
zează agenția — a subliniat că au
torităților din cele trei țări le va 
reveni în întregime răspunderea pen
tru complicațiile care s-ar putea ivi 
în Orientul Apropiat în urma acestei 
hotărîri.

agențiile de presă transmit:
La Geneva s-a deschis cea de-a 28-a Sesiune a Co

mitetului energiei electrice de Pe lîn8ă Comisia economică a Na
țiunilor Unite pentru Europa. Participants vor examina situația energiei elec
trice în Europa și perspectivele ei, precum și problema schimburilor de infor
mații și experiență științifică, tehnică și economică intre țările europene. în 
ședința de inaugurare, ca președinte al comitetului a fost ales în unanimitate 
șeful delegației române, Adrian Georgescu, adjunct al ministrului energiei 
electrice.

Delegația grupului inter
parlamentar al Republicii 
Socialiste România, condusă 
de prof. Mihai Levente, președintele 
grupului, care se află în R. D. Ger
mană, la invitația grupului interparla
mentar al R.D.G., a vizitat regiunea 
Rostock, Luni, delegația română a fost 
primită la Consiliul de Stat al R. D 
Germane de secretarul consiliului, Otto 
Gotsche. în după-amiaza aceleiași zile, 
președintele grupului interparlamentai 
român a fost primit de Ceorg Stibi, 
locțiitor al ministrului afacerilor ex
terne.

„COSmOS-311". In Uniunea 
Sovietică a fost lansat luni satelitul 
artificial al Pămîntului „Cosmos-311", 
la bordul căruia este instalat aparataj 
științific destinat continuării cercetă
rilor în spațiul cosmic

Vizita președintelui Svo
boda în Iran. La Tel'>eran a sosit 
luni, într-o vizită oficială, președintele 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
Ludvik Svoboda, informează agenția 
C.T.K. La sosire, pe aeroport, el a fost 
întâmpinat de Șahinșahul Iranului, Mo
hammad Reza Pahlavi Ariamehr, și 
de alte persoane oficiale.

PUPA SUCCESUL CELEI DE-A DOUA EPOPEI SELENARE

„A POL LO-12“ 
a revenit pe Pămînt
• NAVA SPAȚIALĂ A AMERIZAT IN APELE PACIFICULUI, LA SUD-EST 

DE INSULA PAGO PAGO • PRIMA CONFERINȚĂ DE PRESĂ 
ÎN SPAȚIUL COSMIC

Duminică seara, la Houston, sule 
de reprezentanți ai ziarelor, radio
ului și televiziunii, „cronicari" ai ce
lei de-a doua epopei selenare, au 
trăit momente inedite, senzaționale 
pentru profesiunea lor, realizind, 
pentru prima dată in istoria presei, 
„o conferință de presă in spațiul 
cosmic". Cei trei astronauți ame
ricani, in drum spre Terra la bor
dul navei ,. Apollo-12“, au răspuns, 
timp de o jumătate de oră, la între
bările ziariștilor in legătură cu ex
pediția lor pe Lună.

...Orele 02 și 32 minute (ora 
Bucureștiului). Nava cosmică „A- 
pollo-12", aflată la o distanță de 
182 000 de km de Pămint, îna
intează cu o viteză de 6 000 km 
pe oră... Conferința de presă a în
ceput. Pe micile ecrane, cuplate la 
canalele uneia din marile rețele de 
televiziune americane, a apărut i- 
maginea celor trei astronauți, așe
zați unul lingă celălalt. In spatele 
lor se văd tablourile de control. La 
fiecare mișcare, cei trei saltă ușor 

■ de pe scaune, din cauza stării de 
imponderabilitate. întrebările, se
lecționate in prealabil din multitu
dinea problemelor ridicate, sint 
puse lui Charles Conrad, coman
dantul echipajului, Richard Gordon, 
pilotul cabinei de comandă, și Alun 
Bean, pilotul modulului lunar, de 
către un expert de la Centrul spa
țial de la Houston, spre a ușura 
tehnica dialogurilor dintre astro
nauți și ziariști.

Houston : Dacă această misiune 
ar trebui să fie refăcută sau ar 
trebui să efectuați alta, ce fel de 
echipament veți adăuga sau ce mo
dificări ați aduce celui existent, 
necesar activităților la sol ?

Conrad : Ameliorarea utilajelor 
și a casetelor lor. Ele sînt bune, 
dar ar putea fi mai bune.

Houston : Au existat unele neîn
țelegeri privind afirmațiile voastre 
in legătură cu lansarea pe timp de 
furtună. Ați accepta să fiți lansați 
încă o dată in asemenea condiții 
atmosferice ?

Conrad : Am reușit o dată, vom 
reuși și a doua oară.

Houston : Ați resimțit vreodată 
teamă sau ați fost preocupați de 
ceva ?

Conrad : Supapa de „presurizare" 
a costumului meu n-a funcționat 
cum trebuia, dar. în general, „a 
mers" bine.

Bean : Sint fericit că nu s-a pro
dus nici o surpriză in cursul E.V.A. 
(Activitatea extravehiculară).

Houston : Aflîndu-vă pe Lună, 
păreați extrem de fericiți, aveați o 
stare de euforie. Mulți credeau că 
erați amețiți de oxigen. Este ade
vărat ?

Conrad : N-am fost sub efectul 
oxigenului. Am fost pur și simplu 
fericiți că acționam în conformitate 
cu programul, că totul mergea bine.

Houston : Armstrong și Aldrin 
au fost nevoiți să doarmă destul de 
incomod intr-un colț al LEM-ului.

Ion Brad, vicepreședinte al 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă al Republicii Socialiste Româ
nia, care se află într-o vizită oficială 
în R. D. Germană, a fost primit la 
24 noiembrie de ministrul culturii al 
R.D.G., Klaus Gysi. întîlnirea s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială.

Intr-o cuvîntare rostită la 
Lille, în fața activului Federației de 
Nord a Partidului Comunist Frahcez, 
Georges Marchais, secretai al C.C.. al 
P.C.F., reafirmînd -poziția P.C.F. în 
problema unității de acțiune a forțe
lor muncitorești și democratice, a 
spus : „Noi sîntem hotărîți să nu ne 
cruțăm nici un efort pentru realiza
rea acestei unități și, în special, pen
tru unitatea comuniștilor și socialiș
tilor. Noi vrem unitate pentru a întări 
eficacitatea și amploarea luptei împo
triva marelui capital. în ceea ce ne 
privește, Partidul Comunist Francez 
este gata să înceapă imediat discuții 
cu Partidul Socialist Francez spre . a 
defini împreună obiectivele unei lupte 
comune pentru apărarea intereseloi 
oamenilor muncii și pentru lărgirea 
libertăților democratice, contra pu
terii monopoliste.

Ei s-au plins de frig și de lipsa 
confortului. Dimpotrivă, voi ați 
avut hamace și pături. Ați dormit 
bine ? Mulți se întreabă ce ați vi
sat pe Lună.

Conrad : N-am dormit prea bine 
în hamacul meu. N-am vrut să mă 
dezbrac de ținuta mea spațială din 
cauza prafului și, apoi, hamacul 
era cu 4 cm mai mic decit mine. 
N-am visat nimic.

Bean : Eu la fel, n-am visat ni
mic. Hamacele s-au arcuit mai pu
țin decit pe Pămint, deoarece greu
tatea noastră era mai mică. De fapt, 
insă, să fii mai ușor de șase ori este 
mult mai bine decit să ai greuta
tea întreagă.

Houston (adresindu-se lui Gor
don) : Ce ați putut să ob
servați din activitățile lui Pete și 
Al pe suprafața Lunii ? Cînd 
LEM-ul s-a. zdrobit de Lună, ați 
observat ciocnirea ?

Gordon : Am văzut LEM-ul prin 
binoclu. Am văzut, de asemenea, 
„Surveyor"-ul in craterul său. Am 
putut urmări LEM-ul cînd s-a de
tașat, dar nici unul dintre noi nu 
l-a văzut zdrobindu-se de Lună.

Houston : Credeți că se pot pre
lungi viitoarele activități pe supra
fața lunară peste cele patru ore pre
văzute și că s-ar putea spori nu
mărul ieșirilor ?

Conrad : Cred că ar trebui pre
lungită fiecare ieșire. Noi aveam 
rezerve pentru șase ore și nu ne-am 
simțit prea obosiți.

Simultan, la Centrul spațial de la 
Houston, se înregistrau și un alt 
gen de „mărturisiri" — trans
misiile efectuate de aparatura 
științifică instalată pe Lună de că
tre Conrad și Bean. In cursul pri
melor 76 de ore de la punerea lor 
tn funcțiune, aparatele lăsate pe 
Lună au trecut la îndeplinirea a 
nu mai puțin de 400 de comenzi lan
sate de pe Terra. De pildă, spec- 
trometrul de înregistrare a „vîn- 
titluî solar" transmite. în fiecare zi, 
echivalentul a 1440 de pagini de date 
științifice. O armată de 500 de sa- 
vanți este antrenată. în mod direct, 
tn experiențele științifice ale Iul

LA ÎNCHIDEREA EDIT]
După <m zbor care a durat 10 zile, nava spațială „Apollo-12" ' 

cu bine pe Pămint, amerizînil în apele Pacificului, la sud-est <1 
Pago Pago. din Arhipelagul Samoa.

După pătrunderea în primele straturi ale atmosferei terestre 
rile radio dintre „Apollo-12", transformat intr-un bolid înconji 
flăcări și stațiile terestre, au fost întrerupte pentru 2 minute și 5 
Cu 5 minute și 27 secunde înainte de amerizare s-au deschis ->.r ■" 
după abandonarea scutului termic, trei parașute mici de frinai 
la 3 kilometri înălțime, pe cerul tropical al Pacificului, au ap; .ei 
umbrele uriașe de culoare portocalie și una albă, care au permis cabinei 
să coboare lin pe valurile Oceanului. Era ora 22,58 (ora Bucureștiului).

Transportați eu un elicopter, Conrad, Bean și Gordon, purtînd măști 
de izolare biologică, au fost introduși imediat în laboratorul mobil de 
carantină în care urmează să stea pînă sîmbătă, cînd vor ajunge la labo
ratorul de recepție lunară al Centrului spațial de la Houston. De abia la 
10 decembrie, după încheierea perioadei de carantină, ei vor putea să se 
înapoieze în mijlocul familiilor.

Conferința internațională pentru interzicerea arme
lor chimice și bacteriologice s_a înclieiaf |a Londra, au fost adop
tate un proiect de rezoluție care cere tuturor statelor lumii să adere la pioto- 
colul de la Geneva din 1925, ce interzice folosirea armelor chimice și bacterio
logice, altul care reafirmă principiul potrivit căruia interdicțiile protocolului 
de la Geneva trebuie extinse și asupra altor substanțe. Cel de-al treilea 
condamnă folosirea în război a erbicidelor ca substanțe otrăvitoare.

Lucrările conferinței „Mediterana '70", organizată de co
mitetul „Palermo pentru pace", s-au încheiat la Palermo (Sicilia). La dezbateri 
au participat delegați din mai multe țări riverane. Ei au avut un schimb 
de păreri asupra unor probleme actuale privind autodeterminarea popoarelor, 
lupta împotriva imperialismului, situația din Orientul Mijlociu, transformarea 
Mediteranei într-o mare a păcii etc.

MĂRTURII ASUPRA MASACRULUI
DE LA SONG MY

NEW YORK 24 (Agerpres) — Scan
dalul declanșat în S.U.A. în legătură 
cu dezvăluirea masacrării de către 
trupele americane a populației civile 
din Vietnamul de sud ia noi propor
ții. Luni, Ministerul Forțelor Arma
te Terestre a anunțat că' locotenen
tul William Calley va fi judecat de 
o Curte Marțială sub învinuirea de 
„asasinare premeditată a 109 civili 
sud-vietnamezi de diferite vîrste și 
sexe" în satul Song My. Hotărîrea a 
fost luată de generalul Orwin Tal
bott. comandantul taberei militare 
de la Fort Benning (Georgia), unde 
este detașat în prezent locotenentul 
Calley. Data începerii procesului 
nu a fost încă stabilită.

Intre timp, în presa americană 
continuă să apară noi dezvăluiri cu 
privire la aceste masacre.

„Totul a fost ras de pe suprafața 
pămîntului... bărbați, femei... copii...

„Apollo-12“, menținînd viu dialogul i 
Lună-Pămînt. S

„Informațiile furnizate de aceste S 
aparate vor fi mai importante de- C 
cît tot ceea ce am putut obține noi C 
pînă acum in această direcție", a c 
declarat Tony Calio, directorul ? 
cercetărilor științifice de La Cen- / 
trul spațial Houston. J

Ultima zi în Cosmos a echipaju- S 
lui lui „Apollo-12" a început luni, S 
orele 12,30, după nouă o: 
tate de somn. Glasul lu. 
răsunat vesel : — „Bună 
ne pregătim să luăm mi< 
— „Foarte bine — li s 
de la Houston. Sînteți g 
ziua cea mare ?“ — „Nu : 
ce este vorba, ce trebuii 
tîmple ?“ — a replicat a 
simulînd surprinderea, 
v-am rezervat o mică 
Pacificul de sud fapt pi 
iată, așteaptă să vă înt. 
mare parte a flotei n 
„O.K. Bine". — a încheia 
facție Conrad, care eoni 
ia micul dejun.

La ora 19,44 astronauți 
tuat ultima manevră de 
a traiectoriei navei spaț 
pollo-12". înainte de ame 
în Oceanul Pacific. în ace 
nava se afla la o distanți 
kilometri de Pămînt. Prir 
rea manevrei, cabinei i i 
mat o viteză suplimenta 
kilometri pe oră, atingînd 
teza de deplasare pe traie 
13 255 kilometri pe oră. C 
nute după executarea 
Conrad a transmis că de 
navei se pot distinge ci 
continentelor și ale strati 
nori tereștri.

Puțin înainte de efectus 
tor manevre, astronauții 
prilejul să fie martorii 
spectaculoase priveliști — 
totală a soarelui, acoperi 
bul terestru de care se 
Astronauții au fotografii 
luînd numeroase imagini 
lungirilor erupțiilor pe ci. 
Identificat. în at.mosfpra sr

case", astfel își începe descrierea unul 
din martorii oculari ai masacrului 
comis de militarii americani la 16 
martie 1968 în satul sud-vietnamez 
Song My din provincia Quang Ngai. 
Este vorba de Charles Gruver, care 
a făcut parte din compania C. a ce
lui de-al 20-lea regimeițt de infante
rie care a participat la această „o- 
perațiune". „Mulți dintre „băieți" 
n-au putut suporta un asemenea ma
sacru . Cînd totul s-a terminat, ei 
erau aproape bolnavi. Atacul a în
ceput pe la ora 6 dimineața, ime
diat după ridicarea nopții... și a du
rat pînă la prînz... Am trecut prin 
sat după ce totul se terminase... De 
jur împrejur erau numai cadavre, 
femei și copii împușcați... Ordinul de 
atac îl primise unul dintre cei trei 
comandanți ai plutonului, William 
Calley, de la comandantul compa
niei, căpitanul Ernest Medina..."
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