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Stimați tovarăși,

împlinirea a 50 de ani de la înființarea Teatrului 
Național și a Operei Române din Cluj îmi oferă plăcu
tul prilej de a adresa pe această cale, în numele Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român, al 
Consiliului de Stat și al meu personal, un cald salut 
și cordiale felicitări actorilor, regizorilor și tuturor 
celorlalți membri ai celor două instituții de cultură, 
care, prin talentul și strădania lor, contribuie activ la 
înflorirea artei teatrale și muzicale românești, la dez
voltarea continuă a culturii noastre socialiste.

Crearea Teatrului Național șl a Operei Române din 
Cluj — rod al eforturilor pasionate depuse de-a lun
gul multor ani de mari cărturari și patrioți — a însem
nat un moment de seamă în afirmarea vieții spirituale 
a poporului nostru. Vreme de o jumătate de secol, 
Teatrul Național și Opera Română din Cluj au militat 
pentru idealurile luminoase ale umanismului, ilustrînd 
cu strălucire virtuțile creatoare ale poporului, aspira
țiile sale spre frumos și cultură.

Continuînd tradiția activității unor personalități de 
prestigiu ale culturii progresiste românești — Gheorghe 
Barițiu, Iosif Vulcan, Zaharia Bîrsan, Gheorghe Dima, 
Iacob Mureșianu, Tiberiu Brediceanu — Teatrul Na
țional și Opera Română din Cluj și-au îndeplinit cu 
cinste, în condițiile noi create după 23 August 1944, 
misiunea de propagatori ai artei socialiste înaintate, 
aducînd o prețioasă contribuție la cultivarea idealuri
lor noii noastre societăți, a dragostei de patrie, a prie
teniei între oamenii muncii români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, la strîngerea legăturilor 
lor frățești în munca comună pentru progresul și pros
peritatea României socialiste. In această nobilă acti
vitate, numeroase generații de artiști s-au dedicat cu 
înflăcărare și devotament ridicării prestigiului celor 
două instituții clujene, dînd viață, cu o deosebită

măiestrie artistică, unor opere din dramaturgia națio
nală și universală, care au avut un adînc ecou și au 
făcut să vibreze inimile miilor de spectatori.

încadrîndu-se efortului general al întregului popor 
călăuzit de partid pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, slujitorii Teatrului Național 
și Operei Române din Cluj, împreună cu ai celorlalte 
lăcașuri de cultură, au datoria să-și închine în și mal 
mare măsură talentul și capacitatea creatoare înflo
ririi artei noastre socialiste, realizării unor spectacole 
tot mai valoroase care să dea o înaltă expresie artis
tică vieții noi a poporului nostru, momentelor glo
rioase din istoria sa, idealurilor sale de pace, luptei 
popoarelor pentru libertate socială și națională, pentru 
independență, suveranitate și progres social; prin în
treaga ior activitate să contribuie la dezvoltarea con
științei socialiste a maselor, la lărgirea orizontului lor 
de cultură și formarea sensibilității estetice, la edu
carea oamenilor muncii în spiritul luminoaselor idei 
ale marxism-leninismului, ale patriotismului și inter
naționalismului, ale frăției și unității trainice dintre 
poporul român și naționalitățile conlocuitoare, ale pri
eteniei și înțelegerii între popoare.

îmi exprim convingerea că, alături de ceilalți oa
meni de cultură și artă, dezvoltînd și întărind colabo
rarea cu colegii lor de artă 'maghiari, colectivele Tea
trului Național și Operei Române din Cluj vor ști să 
fie la înălțimea marii lor misiuni, vor continua cu 
aceeași dăruire valoroasele tradiții ale înaintașilor, 
ridicînd pe noi culmi arta teatrală și muzicală româ
nească, sporind tezaurul cultural național și renumele 
patriei noastre — Republica Socialistă România.

în încheiere, doresc să adresez tuturor oamenilor da 
cultură din Cluj — români, maghiari și de alte na
ționalități — urarea caldă de a obține noi și însem
nate succese în activitatea de mare frumusețe și nobilă 
răspundere socială căreia i s-au consacrat, de a da 
noi străluciri culturii noastre socialiste.

șată la începutul anului, In 
î de muncă plină de elan 
de pregătirile pentru în- 
a celui de-al X-lea Con- 
’.C.R. și a gloriosului jubi- 
iberării patriei, întrecerea 
între organizațiile județe- 

- - : id — prima de acest gen 
astră — a dus la crește- 
organelor și organizații- 

■ - ..d în conducerea activitâ-
- . .„mice, determinînd inter

ii.,ti operative ale organizațiilor de 
partid în vederea descoperirii și 
valorificării unor noi rezerve eco
nomice existente în întreprinderi, 
care să asigure îndeplinirea anga
jamentelor asumate.

în răspunsul la chemarea organi
zațiilor de partid ale municipiului 
București și județului Timiș, comu
niștii din Prahova s-au angajat, la 
conferința județeană de partid, să 
realizeze peste prevederile planului 
anual o producție globală industrială 
de 250 000 000 lei, din care 100 000.000 
lei destinată exportului, și să obțină i 
beneficii »uplimentare de 150 000 000 
lei.

Bilanțul celor 10 luni care au tre
cut din acest an relevă concludent : 
cuvîntul comuniștilor și al celorlalți 
oameni ai muncii din județ se tradu- 
• -■ Ir.’* ote. S-a dat peste plan o.pro- 

[lobală industrială în valoa- 
09 000 000 lei. din care circa 
limi pe seama depășirii sar- 

creștere a productivității 
au fost livrate economiei 

e peste plan 130 tone mașini 
e petroliere, chimice și side- 

0.3 000 ■ tone produse pet.ro- 
îsemnate cantități de țiței, 
. polietilenă. îngrășăminte 
, ciment, 93 000 anvelope, 
mp geamuri. 41 000 mp țe- 

:i altele. La exDOrt s-au li- 
este prevederile planului, 

în valoare de 98 330 000 lei. 
ducerea cheltuielilor de pro- 
(la 1 000 lei producție marfă 

acestea au fost reduse cu 9,72 lei 
față de sarcina planificată) s-au ob
ținut pe primele trei trimestre be
neficii suplimentare de 214 500 000 
lei.

Evident, aceste realizări constituie 
o premisă certă că angajamentele a- 
sumate pentru întregul an vor fi 
realizate și depășite ; acestui țel îi 
sînt consacrate toate eforturile or
ganizației județene de partid. Reali
zarea acestui obiectiv este înlesnită 
de faptul că în rîndurile organiza
țiilor de partid s-a înrădăcinat con
vingerea că angajamentele sînt de
parte de a reflecta integral posibili
tățile reale existente la fiecare loc 
de muncă si, totodată, că principalul 
„barometru" al întregii noastre 
munci politice si organizatorice îl 
constituie realizările obținute în în
deplinirea sarcinilor economice.
- Este o realitate de necontestat că

Ing. Ilie CÎȘU, 
prim secretar al Comitetului 
județean Prahova al P.C.R.

în acest an B-au făcut mult mai mult 
simțite suflul nou, spiritul novator și 
acțiunile promovate de conducerea 
partidului nostru in ultimiii ani cu 
privire la perfectionarea organizării 
producției și a muncii, rentabilizarea 
tuturor produselor și întreprinderi
lor, creșterea responsabilității socia
le a fiecărui comunist.

Majoritatea organizațiilor de partid 
din întreprinderi își axează efortu
rile spre laturile esențiale ale acti
vității economice, intervenind opera
tiv și cu competență în prevenirea sau 
lichidarea unor neajunsuri. Una din

aceste laturi pe care punem un ac
cent deosebit este realizarea la ter
menele stabilite, a investițiilor, mai 
ales a celor productive, atingerea pa
rametrilor proiectați la noile instala
ții și. pe cît posibil, devansarea ter
menelor prevăzute in proiect

Comitetul județean de partid nu 
«-a mulțumit cu analizarea acestor 
probleme în plenare sau ședințe de 
birou i prin colective de specialiști 
și activiști ai comisiilor economice, 
prin organele de sinteză județene, s-a 
urmărit sistematic stadiu] fiecărui 
obiectiv, au fost îndrumate organi
zațiile de partid în. inițierea unor 
analize periodice, „pe viu", cu toți 
factorii interesați si în aplicarea sis
tematică a măsurilor stabilite. Pu
tem cita, în această ordine de idei, 
exemplul comitetului de partid de la 

•Rafinăria Brazi care. împreună cu
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• Problemele adolescenților cer răspunsuri mature • Cînd 
familia și școala nu răspund, apar „mentorii viciului"

Imaginea tineretului nostru este 
legată, pentru mulți dintre noi, de 
eforturile, de entuziasmul, de cinte- 
cele și dinamismul primelor brigăzi 
patriotice de acum două decenii și 
mai bine. Dar nume ca : Bumbești- 
Livezeni, Salva-Vișeu, Hunedoara, 
Agnita-Botorca constituie un simbol 
cu mult mai larg, simbolul unui ti
neret angajat pe toate fronturile con
struirii unei societăți fundamental 
noi. La. chemarea partidului, comu
nist, tineretul patriei a pornit cu en
tuziasm la edificarea socialismului, 
dovedind prin fapte pline de abne
gație și eroism că este însuflețit de 
cele mai înalte idealuri ale epocii. 
O epocă de luptă și avînt construe-

tiv, de eforturi eroice, nu lipsită de 
privațiuni și jertfe în numele înaltu
lui ideal socialist, al unui viitor lu
minos.

ștafeta 
pur'te, cu

este dusă astăzi mai de- 
n.‘s<ă'i’it elan Am consem

nat. în aceste coloane, entuziasmul și 
dragostea ie rrjuncă cu care mii și 
mii de tineri din întreagă țară și-au 
exprimat dorința de a fi primii la 
începerea lucrărilor marelui Combi
nat siderurgic de la Galați, am des
cris, în reportajele noastre, voința și 
hotărîrea cu care alte mii de tineri 
au lucrat și lucrează pe vastul șan
tier al luminii de la Porțile de Pier. 
Fie că sînt constructori sau țărani 
cooperatori, elevi sau studenți. . ti-
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răspunsuri: 
TREPIDAȚIILE EPOCII AC
TUALE ATROFIAZĂ UNI
VERSUL SENTIMENTAL ?
• Civilizația industrială determi
nă o revoluție a sentimentelor ? • 
Sonata de Bach și teoria relativi
tății — componente ale universului 
interior al omului • Pentru o nouă 
„educație sentimentală" • Etala
rea obsesivă a erotismului și trau
mele psihice • Nu puritanism fă
țarnic, dar nici semidoctism vul
garizator • Beatnicii și hippieșii 
sînt oare exponenții tineretului 
contemporan ? • Drogul : „moar
tea este la capătul drumului" • 
Filmele de scurt-metraj... psihic • 
Fuga de natură și criza emotivi
tății • Un „sistem antișoc" în ju
rul afectului uman • Axul de e- 
chilibru al vieții lăuntrice : împli
nirea.

EPOCII ACTUALE
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nerii de azi sînt însuflețiți de un sen
timent necunoscut de tinerii de acum 
trei sau patru decenii — sentimentul 
profund al participării la viața între
gii țări, la făurirea destinelor patriei 
socialiste. E un sentiment care își 
trage seva din înseși realitățile coti
diene ale societății noastre, funda
mentate pe respectul față de muncă, 
pe aportul tuturor Ia înfăptuirile pre
zentului, la conturarea cu certitudi
ne a viitorului.

Există azi în țara noastră toate 
condițiile create pentru ca tinerii șă 
intre în viață bine pregătiți, conști- 
enți de datoria lor socială, educați 
în spiritul muncii și al cinstei, însu
flețiți de exemplul unei generații 
care, așa cum am arătat, nu a pre
cupețit nici efort, nici sacrificii pen
tru a înfăptui marea, aspirație a po
porului nostru : socialismul. Acest 
cadru economic și social conferă un 
înalt sens vieții și muncii tineretului, 
constituie terenul fertil pe care cresc 
aceleași idealuri de efort constructiv, 
de progres și perfecțiune urmate cu 
devotament și pasiune de generația 
tînără de acum un sfert de veac.

Sînt adevăruri fundamentale, impu
se de însăși viața noastră, de reali
tatea dmamică a patriei noastre. Dar 
mm există și un alt adevăr, adeseori 
uitat : în aria largă a vieții sociale 
not anărea zone în care diverși tineri 
manifestă atitudini și mentalități 
care se exclud din atmosfera gene
rală, sănătoasă și tonifiantă a socie
tății noastre. Este un adevăr pe care 
trebuie să-l privim în .față : atunci .

Victor BlRLADEANU 
Paul DIACONESCU

(Continuare în pag. a V-a)
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I.a sosire, pe aeroportul Bâneaso Foto : M. Andreeson

la amiază s-a înapoiatSîmbătă
în Capitală, venind de la Londra, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, care, 
însoțit de ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, a făcut 
o vizită oficială în Marea Britanie, 
la invitația primului ministru Ha
rold Wilson.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, se aflau tovarășii Gheorghe 
Rădulescu, Ilie Verdeț, Maxim Ber- 
ghianu, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Leonte Rău- 
tu. Petre Blajovici, Ion Iliescu, Ion 
Ioniță, Ion Stănescu, Mihai Mari
nescu, Ion Pățan, membri ai gu
vernului și alte persoane oficiale.

Era prezent M. S. Reid, însărci
natul cu afaceri 
rii Britanii

lelalte persoane oficiale, a părăsit 
sîmbătă dimineața Londra, îndrep- 
tîndu-se spre patrie.

Pe aeroportul Heathrow, înaltul 
oaspete a fost salutat, în numele 
guvernului Marii Britanii, de Mi
chael Stewart, secretar de stat 
pentru afacerile externe și al 
Commonwealthului, de Denis Las
key, ambasadorul Marii Britanii la 
București, și de alte oficialități bri
tanice. Au fost prezenți Vasile Pun-

gan, ambasadorul României la Lon
dra, membrii ambasadei și Agenției 
comerciale române.

★

De la bordul avionului special, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, a adre
sat primului ministru al Regatu-

(Continuare în pag. a V-a)
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Rodescu transmite:

la

29.LONDRA 
Agerpres L. 
încheindu-și vizita oficială pe care 
a făcut-o în Marea Britanie la in
vitația primului ministru Harold 
Wilson, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
însoțit de ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, și de ce-

Telegramă
Excelentei Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Exprim Excelenței Voastre vii mulțumiri pentru felicitările pe care 
ați avut amabilitatea să mi le adresați cu ocazia zilei naționale a Liba
nului și vă transmit, la rîndul meu, cele mai bune urări de fericire per
sonală pentru Excelența Voastră și de prosperitate poporului român.

CHARLES HELOU 
Președintele Republicii Liban

La invitația primului ministru al 
Regatului Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord, Harold Wilson, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, însoțit de 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, a făcut o vizită ofi
cială în Anglia, în zilele de 24—29 
noiembrie 1969. în timpul vizitei, 
președintele Consiliului de Miniștri 
și ministrul afacerilor externe au 
fost primiți în audiență de Maies
tatea Sa Regina. Ei s-au întîlnit cu 
reprezentanți ai vieții politice, in
dustriale, culturale și științifice din 
Marea Britanie.

Au avut loc convorbiri între pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, și primul 
ministru. Harold Wilson, Ia care au 
participat:

Din partea română : Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor externe, 
Vasile Pungan, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România în Rega
tul Unit, Nicolae Nicolae, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
Gheorghe Oprea, adjunct al minis
trului industriei construcțiilor de 
mașini, Ștefan Ispas, director ge
neral în Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, Cornel 
Vladu, director în Ministerul Afa
cerilor Externe, Nicolae Cristescu, 
consilier în Ministerul Finanțelor.

Din partea britanică : Michael 
Stewart, secretar de stat pentru a-

facerile externe și al Common
wealthului, Anthony Wedgwood 
Benn, ministrul tehnologiei, George 
Thompson, cancelar al ducatului de 
Lancaster, lordul Brown, ministru 
de stat la Ministerul Comerțului, 
Denis Seward Laskey, ambasador 
al Regatului Unit al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord în România.

De asemenea, au avut loc con
vorbiri separate între secretarul de 
stat, Michael Stewart, și ministrul 
afacerilor externe, Corneliu Mă
nescu, însoțiți de consilierii lor.

In timpul convorbirilor, cel» 
două părți au efectuat un schimb 
de vederi cuprinzător și util asu
pra relațiilor dintre Republica So
cialistă România și Regatul Unit șl 
asupra problemelor internaționale 
actuale de interes comun.

Convorbirile s-au desfășurat In
tr-o atmosferă de prietenie, cordia
litate și înțelegere mutuală. Cei doi 
prim-miniștri au remarcat cu sa
tisfacție că relațiile dintre România 
și Marea Britanie, întemeiate pe 
încredere și respect reciproc, evo
luează favorabil. Ei au salutat In 
mod deosebit creșterea schimbt*- 
rilor comerciale și intensificarea 
cooperării economice, tehnologice, 
culturale și științifice între cela 
două țări și au căzut de acord că 
este de dorit extinderea acestei co- 
operări. ,

(Continuare Im pag, a x
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un

unitatea auto-service a

Și

deservirii, zac nefolosite. Mo- 
Media răspunsurilor îl scot

peste tot — și asta e rau. Unde să dam telefon ca 
să se urnească lucrurile ?

aceeași operațiune, 
plecată.

® UNII AU Șl N-AU, ALȚII - 
VICEVERSA

Doi muncesc, patru se uită, 
iar ai șaptelea controlează

Potrivit unei Hotărîri a Consiliului de Miniștri, 
întreprinderile din subordinea a două ministere — 
M.I.C.M. și M.I.U. — trebuiau să realizeze, pentru 
anul viitor, 30 000 de mașini de gătit și plite elec
trice, destinate locatarilor din numeroasele blocuri 
cu confort diferențiat. Prototipurile au putut fi ad
mirate la „E.R.E.N.". Dar cînd a venit vremea în
cheierii contractelor cu comerțul, fabricile producă
toare au ezitat să-și ia angajamente ferme. Și iată 
de ce. La întreprinderea „1 Septembrie" — Satu 
Mare din punct de vedere constructiv, mașina de 
gătit electrică ar fi realizabilă însă... nu există 
echipament electric în cantități necesare (în cel mai 
bun caz fabrica se poate angaja să producă 5 000 
bucăți). La întreprinderea „Electro-Mureș", feno
menul e invers : există partea electrică, dar lip
sește suportul emailat. Prin urmare unii au și n-au, 
alții — viceversa. Cu o asemenea „organizare", 
cineva „se va arde". Solicitanții se și perpelesc.

® 0 LUMINARE PENTRU
ÎNTREPRINDEREA 
DE ELECTRICITATE

r Cu cronometrai în mînă, am mă
surat, în mai multe unități comercia
le bucureștene, timpul consumat de 
cumpărători pentru procurarea unor 
mărfuri de cerere curentă. Te duci 
într-un mare magazin și, cu toată 
modernizarea promisă, reușești să 
pleci după minimum 30 de minute; te 
duci la „Legume și fructe", unde ești 
servit de un unic vînzător, la un unic 
cîntar și pleci după alte 30 de mi
nute | te duci la mercerie, la „Tex
tila".., Peste tot aceeași risipă de 
timp, cheltuită la cozi — după cum 
vom vedea — pentru mărfuri existen
te din abundență.

Pot magazinele să-și. mărească vi
teza de deservire, capacitatea de a 
face această operație mai rapid, în 
interesul economisirii timpului cum
părătorului și sporirii eficienței acti
vității comerciale ?

Ne aflăm în biroul directorului 
organizației comerciale locale Ali
mentare nr. 5. „într-adevăr, deser
virea populației nu se face încă la 
nivelul cerințelor — ne spune tovară
șul C. Vlad. Introducerea formelor 
moderne de deservire nu poate re
duce, ea sin'gură, timpul pierdut de 
cumpărător în magazine. Elemen
tul determinant în această pri
vință este forța de muncă. Dar 
cum să aocelerăm vînzarea dacă, la 
ora actuală, ne lipsesc aproape 50 de 
lucrători operativi ?“ Fenomenul nu 
este singular ; majoritatea conducăto
rilor organizațiilor comerciale vizi
tate au acuzat lipsa, devenită croni
că, a lucrătorilor.

Fără să punem la îndoială afirma
țiile factorilor de răspundere ai a- 
cestui sector, ne-am propus totuși să 
facem o investigație pe cont propriu, 
pentru a înregistra „pe viu" situația 
din cîteva magazine. Din capul lo
cului trebuie să spunem că doar în 
3 din cele 15 unități comerciale vizi
tate, forța de muncă a vînzătorilor 
este judicios utilizată. Să trecem 
deci din domeniul considerațiilor ge
nerale în cel al exemplificărilor.

-• Vizităm mai întîi noul ansamblu 
Berceni-sud. Aici, ca și în alte locuri 
din țară, numeroaselor blocuri de lo
cuințe 11 se adaugă edificii comercia
le moderne, spațioase. Ajunși la 
Complexul comercial nr. 2 devenim, 
pentru scurt timp, cumpărători. Ale
gerea mărfii în unitatea cu autoser-

vlre devine aproape o formalitate: 
în două minute am umplut coșule- 

! țul. încă două-trei minute la casă șl 
ar fi trebuit să devenim beneficiarii 

i avantajului suprem al autoservirii : 
i economia maximă de timp. Dar sur- 
i priză : toți cumpărătorii (vreo 50—60 
■ la număr) intrați în magazin cu circa 

20—30 de minute 
: înainte se află pre-

zenți în fața celor 
două case de mar
cat. încasarea mer
ge încet și timpul 
trece. Avantajul 
autoservirii — 
piditatea — 
astfel în bună 
sură anulat.

— De ce nu 
puneți o casieră ? 
— se adresează un 
cumpărător respon
sabilului.

— N-avem 
sonal!

S-ar părea că, 
într-adevăr, așa 
stau lucrurile. Dar 
să vedem la ce 
concluzie ne poate 
duce analiza mai 
amănunțită a unor 
unități. Comparînd 
magazinul cu auto
servire nr. 6 (din 
cadrai O.C.L. „A- 
limentara"-l) cu u- 
nitatea (clasică) nr. 
83, observăm că, 
la o suprafață e- 
gală, autoservirea 
are de două ori 
mai mulți lucrători. 
Este explicabil, în 
aceste condiții, de

■ ce și rentabilitatea — 
mai sintetic al 
țăți economice 

. vire de numai 
desfacere, față 
cea de-a doua

Ne aflăm astfel în fața unui para
dox : magaz’nele... fără vînzători o- 
cupă, de fapt, un număr mai mare de 
lucrători decît celelalte. Deci, atribu
tele esențiale ale autoservirii — re
ducerea numărului de lucrători și

creșterea productivității muncii — 
în multe cazuri au fost anulate de 
modul mecanic, lipsit de o cercetare 
analitică, în care a fost aplicat acest 
sistem. Rezultatul : în unele magazi
ne lucrătorii sînt insuficienți, iar în 
altele prisosesc.

Ne continuăm raidul. Unitățile ți

ritmul
tivul ? __  ...
vinovat — pe cine credeți ? — pe 
cumpărător, care, chipurile, nu vrea 
nici în ruptul capului marfă tăiată 
frumos, subțire, cu mașina 1 Și, pen
tru a fi mai convingători, interlocu-

o1

Cel ce furâ timpul cetățeanului
Desen de Eugen TARU

indicatorul cel 
activității unei uni- 
— este la autoser- 
1,14 lei la 100 de lei 
de aproape 3. lei, la 
unitate.

do Nicufă TĂNASE

raioanele care comercializează meze
luri și brînzeturi sînt cunoscute ca 
fiind cele mai aglomerate. Unul din 
principalele mijloace de reducere a 
aglomerației îl constituie dotarea cu 
utilaje moderne, în principal mașini 
de tăiat, menite să mărească produc
tivitatea, îmbunătățind totodată atit 
condițiile de muncă, cît și de deser
vire. Intrăm în unitatea nr. 44. Ne 
așteptăm ca, încă de la intrare, să > 
auzim zbîrnîitul mașinii. Ne întîm- 
pină însă doar larma zecilor de cum
părători aflați la rînd. Cauza aglo
merației ? Vînzătoarele au ca instru- 

. ment principal de lucru tot clasicul 
cuțit, în timp ce în spatele lor stă, 
strălucitoare și imaculată, o moder
nă mașină de tăiat.

— Nu funcționează ? — ne adresăm 
responsabilului.

— Cum să nu, dar... la cererea 
clientului.

Și, cum majoritatea clienților „Ig
noră" existența acestui utilaj, el ține 
doar loc de... decor. La unitățile din 
străzile Lipscani, Decebal, Amzei, la 
„Bitolia", în cartierele Berceni, Titan 
și Drumul Taberei, peste tot în Ca
pitală și în țară — aceeași situație : 
utilaje moderne, în valoare de zeci 
și sute de mii de lei, care ar putea 
mări simțitor randamentul muncii și

torii noștri adaugă alte „argumen
te" : nu se pot tăia decît două sorti
mente de preparate, mașina merge 
greu etc. Nu de mult însă, specia
liști ai Direcției generale comerciale 
a municipiului au demonstrat, prac
tic, că se pot tăia toate sortimentele 
de mezeluri, că în decurs de o oră 
nici un client n-a refuzat marfa tă
iată, că mașinile au un randament 
mult mai mare. Experimentul a in
firmat deci toate „argumentele" vîn
zătorilor și șefilor de unități. în rea
litate, principalele cauze ale nefolo- 
sirii utilajelor rezidă în comoditate, 
rutină și nepăsare față de cumpără
tori. Și, dacă s-a ajuns la asemenea 
concluzii, de ce nu se iau măsuri în 
consecință ?

Dar utilizarea nejudicioasă a per
sonalului în aceste tipuri de unități 
nu se reduce doar la atît. Ne aflăm, 
de exemplu, la raionul de mezeluri 
al magazinului „Bitolia". La casă nu
mărăm 25 de cumpărători, care aș
teaptă să facă bon. în fața tonetelor, 
alți 32 așteaptă să fie serviți. După 
tejghea se află trei vînzătoare și... 
două cîntare. Una cîntărește, alta 
taie, a treia așteaptă cuțitul, cîntarul 
sau aceeași bucată de marfă, din 
care taie celelalte două.

— N-aveți alt cîntar ?
— Ba da, cum să nu — ne răs

punde D. Stroie, șeful magazinului, 
dar e la raionul „Gospodina" de ală
turi.

îl zărim și noi ; se află tocmai lă
doi metri distanță. Stă nefolosit, ra
ionul „Gospodina" nefiind solicitat la 
acea oră. „O să-l folosim" — pro
mite imediat responsabilul. întreba
rea este : cînd ? Pentru că lucrurile 
se petrec astfel nu de azi de ieri, 
ci de multe luni de zile.

S-a discutat adesea despre rolul- 
cheie al șefului de unitate, ale cărui 
calități esențiale trebuie să fie ope
rativitatea și adaptabilitatea activită
ții la cele mai diverse situații. Dar 
în loc de a interveni activ în ase
menea cazuri, de a cataliza efortu
rile vînzătorilor, de a-i organiza și 
dirija spre locurile cele mai aglome
rate în funcție de „pulsul" cererii, 
mulți dintre șefii de unități nu 
intervin cu nimic pentru ca în
treaga activitate să se înscrie 
sub semnul bunei organizări și 
al operativității. Că exemplele pre
zentate, deși puțin numeroase, au un 
caracter de generalitate, că ele duc 
la o unică concluzie — și anume că 
nu lipsa de lucrători generează în 
primul rînd aglomerația din magazine 
— o dovedesc și unii dintre princi
palii indicatori economici : volumul 
desfacerii, productivitatea muncii etc. 
Pentru edificarea cititorului, prezen
tăm mai jos un tabel comparativ al 
indicatorilor obținuți de două maga
zine cu vînzători ale organizației co
merciale „Alimentara"-!.

Locul acțiunii: Timișoara, biroul președintelui 
uniunii județene a cooperativelor- meșteșugărești. 
Tema : reparația unei pene la un autoturism.

Telefon la stația auto-service (pendinte de acest 
organism).

— Vă rugăm să trimiteți o mașină să ne remor
cheze...

— N-avem, e plecată. Dar vă putem trimite 
mecanic... să se uite ce are.

— Trebuie remorcată...
— Telefonați atunci la 

Industriei locale.
Telefonăm și solicităm
— N-avem, mașina e
— Așteptăm pînă se întoarce.
— Să nu faceți asta că se termină programul 

șoferul pleacă acasă I Telefonați mai bine la coo
perația meșteșugărească I.

Unde am spus că se află... locul acțiunii — la Ti
mișoara ? Dacă-i numai acolo, e încă bine. Dar este

De mai bine de un an, întreprinderea „Electromon- 
taj" Cîmpina din subordinea Ministerului Energiei E- 
lectrice nu a reușit să termine lucrările de racordare 
a blocului 22 A Ploiești (Str. Cameliei, 20) la rețeaua 
electrică a orașului. Prin bunăvoința constructorului, 
clădirea se alimentează (citiți : mai mult nu se ali
mentează) de la o sursă locală a unui șantier. Acesta, 
furnizează curentul după nevoile șantierului și nu 
după ale locatarilor. în consecință, cînd se lasă în
serarea intră în funcțiune lămpile de gaz și lu
minările. întreprinderea de electricitate Ploiești, 
care încasează frumușel abonamentele de la 
locatari, afirmă că termenul de încheiere a lucră
rilor de racordare este 31 decembrie 1969 (la un an 
după darea în folosință a blocului). Șeful șantierului 
de instalații al Trustului de construcții-montaje Plo
iești declară : „Energorconstrucția" trebuia să încheie 
lucrarea la 31 decembrie... anul trecut. De altfel, nu-și 
respectă îndeobște termenele stabilite de comun acord 
cu noi sau cu Consiliul popular județean Prahova".

Așa stînd lucrurile, locatarii — circa 100 de familii 
— ar trimite o nouă sesizare întreprinderii „Energo- 
oonstrucția". Așteaptă însă să se facă lumină la res
pectiva întreprindere ca să poată fi citite scrisorile ce
tățenilor.

©ȘABLONUL MECANIZAT
Jucăriile mecanizate sînt produse de două întreprin

deri : I.I.S. „Ambalajul metalic" și „Metaloglobus". 
Unindu-și „eforturile", cei doi producători fabrică la 
un loc... 36 de sortimente, și acelea cu mecanisme din 
cele mai simple. „Metaloglobus" a adus, la ultimele 
contractări, 5 jucării noi ; I.I.S. „Ambalajul metalic" 
se ține pe poziție : nu a mai schimbat șablonul jucării
lor de 3 ani. Expozițiile comparative, concursurile și 
planurile de creație au determinat industria să-și ia 
angajamentul de a asimila... 12 jucării mecanizate. S-a 
realizat una singură. în consecință, comerțul a recurs 
la import : a contractat — cu valută — peste 150 de 
sortimente de jucării acționate electric și cu teleco
mandă. Cu ce primă vor fi răsplătiți cei care au inven
tat „jocul de-a planul" la producția de jucării ?

DOUĂ AUTOBUZE
NUMITE DORINȚĂ

„E vorba de 
exact . două au
tobuze. Cu șase 
luni in urmă ele 
au intrat în do
tarea întreprin
derii mecanice 
Sadu cu scopul 
de a se îmbu
nătăți posibili
tățile de trans
port ale munci

torilor pe ruta Sadu — Tg. Jiu. Era 
o veche dorință a noastră. Și ca 
atare, sosirea lor a fost aplau
dată la scenă deschisă. Ce credeți 
că fac cele două autobuze de la so
sirea lor pînă acum ? Transportă 
muncitori 1 Ferit-a sfîntul! S-au 
tamponat chiar la sosire ? Nu I Au 
fost trimise fără volane, fără roți 
ori cutii de viteze ? Da’ de unde ! 
Sînt în perfectă stare de funcționa
re. De ce nu circulă ? Pentru că 
n-au autorizație. Și autorizație nu 
dă și cică nu se poate să dea 
D.R.T.A. De aceea vă întreb eu pe 
dumneavoastră de ce au fost aduse 
aceste autobuze aici ? Ca să stea în 
remiză ? Să clocească găinile in 
ele Semnează Ion Scorei, co
lonia Sadu.

care a completat actul, o alta în
soțește marfa, alta i se dă predă- 
torului și așa mai departe.

Aflați că aricită bunăvoință ai a- 
vea și oriclt de savant ai fi nu 
poți să descifrezi cam ce marfă în
soțește acest document. Ca exem
plu vă trimit cîteva mostre. Desci- 
frați-le și dumneavoastră dacă sin- 
teți în stare, ne îndeamnă tovară
șul Șușnea Ion, din Galați.

Ne-am chinuit să le descifrăm și 
după vreo cîteva zile de cercetări 
ne-am lăsat păgubași. D-aia susți
nea semnatarul scrisorii că „dacă 
eu îți trimit un gramofon, tu poți 
primi o ladă de gutui".

Trimitem aceste rînduri direcției 
de resort din Ministerul Transpor
turilor și tare sîntem curioși să ve
dem ce-o să Ie .ajungă la destina
ție...

DIN SCRISOAREA 
UNUI PROFESOR

Unitatea

nr. 
nr.

9
27

mp. de volumul desf. număr de productivitatea 
supraf. (în mii. lei) lucrători (în lei)

66
77

3,8
2,1

13
4

296 300
515 700

Tovarășe Scorei. Ne-am adunat 
mai mulți redactori și am căutat 
un răspuns întrebării dumneavoas
tră. Care va să' zică vi s-au trimis 
două autobuze și... zău dacă reu
șim să încropim vreun răspuns. Așa 
că apelăm la ajutorul celor care 
le-au trimis pentru folosință și, bi
neînțeles, Ia cei care nu vă lasă să 
Ie folosiți. Cînd vom fi scoși din a- 
ceastă dilemă, o să vă comunicăm.

O sumară analiză a acestor date de
monstrează chiar și unui nespecialist 
diferența calitativă dintre cele două 
magazine. La o suprafață cu 11 mp. 
mai mare, a doua unitate are de 3,2 
ori mai puțini lucrători și desface 
doar de 1,8 ori mai puțin. Rezultatul ?

Productivitatea muncii este de două 
ori mai mare în a doua unitate; în 
fapt, fiecare din cei 13 lucrători ai 
primei unități vînd mai puțină marfă 
decît vînzătarii din unitatea a doua 
menționată In tabel. Pe planul de
servirii, lucrurile se traduc astfel : 
în timp ce vînzătorii dintr-o unitate 
abia prididesc cu vînzarea, ceilalți 
își folosesc doar ceva mai mult de 
jumătate din ziua de muncă.

în concluzie, nu putem decît să re
petăm esența observațiilor anteri
oare : lipsa lucrătorilor este, în mare 
parte, o pseudoproblemă ridicată de 
unii reprezentanți ai comerțului la 
diferite niveluri. în condițiile cerințe
lor actuale și, mai cu seamă, ale celor 
de perspectivă, se impune ca, alături 
de folosirea cu maximă eficiență a 
posibilităților materiale ale comerțu
lui, să se ridice permanent gradul de 
utilizare a lucrătorilor în raport cu 
capacitățile și pregătirea lor, îneît a- 
cest sector să-și poată îndeplini la 
nivel mereu mai înalt funcțiile social- 
economice ce-i revin.

George POPESCU

— Ia opriți-vă, ia stați puțin I Cine 
și de unde sînteți ? De ce umblați 
neînsoțiți prin bucătăria localului ? 
întrebările acestea veneau din par
tea responsabilului restaurantului 
„Lipscani". Ce căutam noi în bu
cătăria restaurantului ? Ne docu
mentam pentru un reportaj des
pre igiena în alimentația publică. 
Cînd intri pe ușa „din față", ca prin 
farmec totul, dar absolut totul este 
bine. Așa că, pe neanunțate, am pă- 
truns pe scara de serviciu.

înainte de a ne continua raidul so
cotim că e locul să amintim, în trea
căt, importanța igienei în alimentația 
publică. Nu, nu vă gîndiți că vom în
cepe’ o plicticoasă teorie despre „ro
lul"... etc., etc. Despre altceva este 
vorba. Avem în 
țară aproximativ 
10 000 de unități 
de alimentație 
publică. Prin a- 
ceste localuri se 
perindă zilnic 
sute de mii de 
consumatori. Mai e 
trebăm dacă igi 
lor elementare de 
trarea, 
bucatelor 
pur și simplu un atentat la sănătatea 
publică ? Aceasta în primul rînd. în 
al doilea : cine răspunde de igiena 
acestor localuri ? Șefii unităților res
pective, inspecția sanitară, inspecția 
comercială, controlul obștesc (cel pu
țin din punct 
care persoană . .
prinderilor și trusturilor de alimen
tație publică. Atît am vrut să pre
cizăm 1 Să ne

Cînd am pătruns în subsolul res
taurantului „Lipscani" (responsabili 
Ion Blinda și Niculae Niculescu) 
ne-a tăiat calea o pisică... neagră I 
Dar n-a fost cu ghinion. Dintre na
vetele de alimente a ieșit fîlfîind și 
cotcodăcind (să fi fost cloșcă ?) o 
găină... albă. „Ce e aici ? — l-am 
întrebat pe șeful localului,“depozit 
de alimente, bazar de vechituri sau... 
grădină zoologică ?“

Dacă un restaurant de pe Lipscani 
e neglijat într-atît de inspecția sani
tară, comercială, de controlul obștesc 
etc., ce vom găsi într-un cartier mai 
mărginaș ? Așa am ajuns la bufetul 
„Tîrgoviște" din Obor (responsabil 
Simion Ude). Arareori am întîlnit 
atîta indolență ca la „ 
te". Cu tot frigul de-a 
cest spațiu în care se prepară mîn
carea e năpădit de insecte de tot 
felul... în rest? Borcane, farfurii cu

Dar să revenim la anexe. Am vă
zut, de curiozitate, un laborator, loo 
special amenajat pentru produse de 
patiserie, unde te duce gîndul, firește, 
că respectarea normelor de igienă 
este lege, nu tocmeală. Cînd colo, în 
„laborator" parcă lucrează numai 
oameni certați cu regulile de igienă. 
O mulțime, de oale, ulcele, precum și

mîncare, crătlți stau neacoperite șl 
în debandadă. Fotografiem totul. în
trebăm apoi pe responsabil, omul 
care ar trebui să sfințească locul în 
această unitate, dacă îi place cum 
arată bucătăria.

Dumnealui zice cu totul lateral :
— Altceva mai bun n-ați găsit la noi?
— ?!! . . ., ..... .............................. ..........7,
— Uite, niște măduvloare, niște alte ustensile erau aruncate pe ci-

momițe... mehtul ud și soios. Apoi, erau luate
.' — A,-da, aveți? — ... . ’ ’ ' ‘1 ' ’ ...
în Joc. ”

— Avem. Vă servim, dar faceți o 
poză așa, frumoasă, cu toate lucru
rile aranjate, cu farfuriile curate și 
mîncarea acoperită.

Ce era să facem ? Am „regizat" to
tul și i-am satisfăcut omului dorința.

DACĂ EU ÎTi TRIMIT 
UN GRAMOFON,

TU POȚI PRIM! 0 LADĂ 
CU GUTUI

V-ați uitat vreodată într-un va
gon poștal 1 Așa de curiozitate ? în 
el găsești de la cărucioare de co
pii pînă la cuști cu iepuri sau ace 
cu gămălie. Trimițătorul se duce la 
„Mărfuri", cîntărește ce vrea să 
trimită și funcționarul de aici în
cepe să completeze scrisoarea de 
trăsură, avizul de expediție ori mai 
știu eu ce alte documente. Le com
pletează in vreo cinci ori șase e- 
xemplare. O copie rămîne la cel

Deși comuna 
Racovițeni - Bu
zău este decla
rată electrifica
tă complet, to
varășul. profe
sor Ștefan Ra
ce vi țeanu și alți 
colegi de-ai 
domniei sale ne 
scriu că sini ne- 
voiți să citeas

că, să-și facă planurile lecțiilor 
și să corecteze tezele copiilor la 
lampă de gaz și că nu se pot fo
losi de televizor ori de alte 
aparate electrice. Cum adică ? 
ne întrebăm noi — comuna e 
complet electrificată și dumnea
lor... Continuăm lectura și aflăm 
că-n repezeala cu care s-a făcut 
„electrificarea completă" s-a uitat 
vreun kilometru și ceva de șosea 
neelectrificată. In zona asta locuiesc 
(ghinion ?) cadrele didactice.

A sosit și iarna — ne relatează 
în continuare cititorul — și, la fel 
ca șl in anii trecuți, iar o să ba
tem drumurile pe la C.A.P. să ne 
aprobe căruțe pentru transportul 
lemnelor și iar o să fim refuzați. 
De ce ? Pentru că nu sîntem rude 
ori prieteni la cataramă cu preșe
dintele C.A.P.-ului, tovarășul An
gliei Bleandă.

Tovarășe profesor, după cum ve
deți, am primit scrisoarea dumnea
voastră și o trimitem spre studiere 
și „gospodarilor" comunei Racovi
țeni, de la care așteptăm un răs
puns complet. Dar nu precum e- 
lectrificarea !

f
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®Referindu-se la o an
chetă care aducea în 

dezbatere modul cum își 
îndeplinesc atribuțiile ma
gazinele de prezentare, Mi
nisterul Industriei Ușoare 
ne informează : „La nivelul 
Direcției generale de desfa
cere, articolul a fost prelu
crat cu lucrătorii care răs
pund de organizarea și în
drumarea acestui sector, 
stabilindu-se o serie de mă
suri a căror aplicare să 
conducă la readucerea a- 
cestor magazine la profilul 
și rolul pentru care au lost 
înființate. Aceleași indica
ții au fost transmise tutu
ror comitetelor de direcție 
din întreprinderi, care au 
în subordine magazine de 
prezentare și desfacere, so- 
licitîndu-li-se ca, după dez
baterea articolului cu toți 
factorii competenți care 
concură la bunul mers al 
acestora (personalul opera
tiv din magazin, creatorii, 
maiștrii principali etc.), să 
comunice planurile de mă
suri adoptate.

Cu ocazia reorganizării 
ministerului, prin crearea 
centralelor industriale și a 
combinatelor, s-a ținut sea
ma de întărirea activității 
magazinelor de prezentare,

- ne prindem' noi și .puse de-a țireptul pe mesele pe 
" r‘: Câte' se frămînta... - Dar să nu mai

vorbim. Pînă și halatele unora dintre 
cei care ne îneîntă cu priceperea lor 
în arta patiseriei erau murdare.

— De ce nu respectați curățenia ? 
— Să vedeți...
Ce să mai vedem ? Ce era de văzut, 

am văzut. Unele 
localuri de ali
mentație publică 
(subliniem, une
le, pentru că 
cele mai multe 
nu pot fi etiche
tate ca dezertoa- 
de igienă) pot f' 

gospodinei ca) 
frica soacrei. 1

ssmsa»

Incognito pe scara de serviciu a unor restaurante
cazul să ne în- 

jnorarea norme
le igienă în păs- 

prepararea și servirea 
nu este altceva decît

de vedere moral), fie- 
din conducerea între-

continuăm raidul.

Dar cu momițe nu ne-am lăsat... mo
miți. Invităm în consecință pe direc
torul întreprinderii de alimentație 

d-lui
„cu 
lasă 

„Tîr-

publică locală să viziteze și 
bucătăriile restaurantelor ce 
onoare le conduce". Poate 
„momit" șj o să treacă și pe 
goviște".

...Restaurantul „Cozia" - 
„Traian" (responsabili Mircea Boieru 
și Vasile Rotaru). Prindem în 
biectivul aparatului imagini incredi
bile. Anexele 
prenta lipsei 
Apeste anexe 
cineva grăbit .
tot — vase de tot felul, așa cum au 
fost aduse din salon, tacîmuri az- 
vîrlite pe jos.

Din Obor ajungem la „Dezrobirea", 
în Ferentari Aici observăm mai atent 
și mai pe îndelete acea „gingașă" și 
primă anexă în care se primesc măr
furile alimentare. Imagini : lăzi pră
fuite peste butoaie de brînză și vice
versa ; niște gogoșari stricați și res
turi, multe resturi alimentare. Cum se 
pot tolera asemenea situații ? Pot 
să ne răspundă la această între
bare inspectorii sanitari, inspectorii 
comerciali, merceologii, directorii 
T.A.P.L. etc. ? Punem atit 
direct întrebarea pentru că 
pecte, mai mult sau mai 
țin asemănătoare cu cele relatate, 
am întîlnit și la restaurantele „Cire- 
șica", „Buzău", „Gambrinus", „Mota
nul negru", în birturi, bodegi și alte 
localuri de consum public.

se 
la

piața
o-

localului poartă am- 
totale de gospodărire, 
par abandonate de 
peste măsură. Peste

de 
as- 
pu-

re de la regulile 
comparate cu casa 
mătură numai de tnca soacrei, li. 
față, în local — totul curat, pus la 
punct în cele mai mici amănunte. In 
culise, acolo unde se păstrează marfa, 
unde sînt produse mîncărurile, în ca
merele frigorifice, ți se 
fața invizibilă, neplăcută, 
pingătoare a localului.

Dacă în aceste cazuri 
face cu oameni indolenți 
tură de frica soacrei", de 
„soacra" mai des ? De ce 
specția comercială, inspecția sani
tară, directorii I.A.P.L., directorii 
T.A.P.L., controlul obșteso? Dar și 
cînd vin, „severitatea" lor nu prea 
clatină indolența. Ce e drept, se a- 
plică și penalizări. Pentru fapte grave 
— ca cele descrise mai sus — se a- 
plică colosala amendă de... 12,50 lei ! 
(La . atîta este „prețuită" sănătatea 
publică ?). Dar de ce să mai lungim 
vorba ?

în încheiere, nu vom spune „cel în 
drept să ia măsuri", ci venim cu o 
sugestie : dacă după critici atît de 
des repetate lucrurile nu se îndreap
tă, nu este momentul să fie penali
zați (dar nu cu 12,50 lei !) și cei în
sărcinați cu penalizarea : inspectorii, 
care au datoria să vegheze la sănă
tatea publică ?

Gheorghe GRAURE

dezvăluie 
uneori res-

avem de-a 
care „mă- 
ce nu vine 
nu vin in-

LA SEMNALELE ZIARULUI
punîndu-se un accent deo
sebit pe orientarea acestora 
spre studierea cererii de 
consum, cunoașterea gustu
rilor și exigenței cumpără
torilor, influențarea pro
ducției în direcția satisface
rii cerințelor populației, di
versificării produselor și 
chiar organizarea unor sec
ții de producție de serie 
scurtă. Dat fiind numărul , 
restrîns al acestor unități, 
pentru ca .rezultatele son
dajelor efectuate de acestea 
să poată fi cît mai conclu
dente, vom iniția viitoarele 
sondaje în colaborare cu 
organele M.C.I. și, în pri
mul rînd, cu organul de 
specialitate pe economie, 
respectiv Institutul de cer
cetări comerciale.

Se va acorda o asistență 
de specialitate mult mai a- 
tentă și sistematică perso
nalului din magazine, stu- 
diindu-se posibilitatea de 
reprofilare a magazinelor 
corespunzător profilelor 
noilor combinate, pentru

lărgirea varietății sortimen
tale și de modele, «întrucît 
numai prezentarea produse
lor unei singure întreprin
deri s-a dovedit a fi prea 
săracă".

©în urma publicării arti
colului „închis pentru 

renovare... dar deschis pen
tru pagubă", Direcția co
mercială județeană Arad ne 
comunică : „Cercetîndu-se 
cazurile unităților comer
ciale semnalate ca închise 
peste termenele stabilite 
pentru renovare și moder
nizări, s-a constatat că lu
crările au întîrziat din 
cauza insuficienței forței de 
muncă, constructorul des- 
fășurîndu-și activitatea pe 
circa 2 00(1 de obiective în 
anul curent. I.J.P.C. Arad 
nu și-a respectat în acest 
fel angajamentele contrac
tuale încheiate cu sectorul 
comercial de stat.

Pentru viitor, sore a se 
scurta termenele de execu
ție a lucrărilor de moder-

nizare și reprofilări de ma
gazine, s-au luat măsuri 
pentru realizarea din timp 
a unor proiecte de o cali
tate mai bună. Avem în 
pregătire documentații pen
tru cinci unități, care se vor 
închide pentru renovare 
numai în momentul cînd vor 
fi asigurate integral mate
rialele, mobilierul și utila
jul comercial, iar construc
torul va avea forță de mun
că asigurată pentru ataca
rea și terminar.ea lucrării 
în cadrul termenului con
tractual".
/x Ca urmare a anchetei 
W „în Gara de Nord — 
servicii pe linie moartă", 
Direcția regională C. F. 
București ne aduce la cu
noștință că, pentru evitarea 
aglomerației la ghișeele ca
selor de bilete, pentru tre
nurile cele mai solicitate — 
801, 209, 81, 703, 207 și 111 
— călătorii au la dispoziție

simultan 3 case, la trenul 
803 — 4 case, iar la cele
lalte trenuri cîte 2 case. A- 
ceste ghișee vor fi deschise 
la trenurile respective, in
diferent de numărul de 
locuri disponibile în stație 
și de frecvența călătorilor. 
Trenurile 201, 211, 301, 331, 
303, 11 și 603 — pentru care 
nu se dau locuri în picioa
re, fiind trenuri internațio
nale sau în compunerea lor 
existînd vagoane interna
ționale — vor fi deservite 
de un singur ghișeu de 
bilete în stația București- 
Nord.

în continuare, în răspuns 
se mai arată că pentru în
lăturarea aspectelor negati
ve sesizate, s-au luat urmă
toarele măsuri : s-au reuar- 
tizat în stația București- 
Nord casieri pentru com
pletarea posturilor vacante; 
pentru o cît mai bună de
servire a călătorilor la de
punerea bagajelor de mînă 
s-a înființat un depozit su
plimentar în sala de aștep-

tare cl. a Il-a ; toți salarla- 
ții cărora le incumbă sar
cina să dea relații publicu
lui călător au fost rein- 
struiți. Cu ocazia întocmi
rii noului grafic, se va avea 
în 1 vedere sporirea tuturor 
garniturilor, în special la 
trenurile cu frecvență mare 
de călători ; organele de 
control vor urmări perma
nent modul cum se desfă
șoară activitatea de bună 
deservire a publicului.

©întreprinderea pentru 
exploatarea vagoanelor- 

restaurant și de dormit 
C.F.R., referindu-se la arti
colul „Deservirea civilizată, 
pasager clandestin în tre
nuri și gări dună ce ne 
informează în legătură cu 
cazurile concrete citate în 
ziar, arată: „Deficiențele 
semnalate au fost prelucrate 

cu întregul personal și ră- 
mîne în atenția organelor 
de îndrumare și control de 
a urmări îndeaproape acti
vitatea acestuia pe parcurs. 
Mulțumim pe această cale 
ziarului „Scânteia" pentru 
sprijinul pe care ni l-a dat 
în acțiunea ce o desfășurăm 
pentru lichidarea deficien
țelor din sectorul nostru de 
activitate".
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Pe șantiere din județul Satu-Mare

T ribuna
experienței

înaintate

la

să

de 
și 

de

de mare 
producției, 
ministeru-

acest indicator
depășit cu 6

constructorii
pornit de la posibilități 

restrînse față

pe linia
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rulmenfi din Birlad Foto : Gh. Vințilă

UZINA DE VAGOANE DIN TURNU-SEVERIN

Cale liberă

succeselor
Uzina de vagoane din Tr. 

Severin, formată o dată cu 
șantierul naval din loca
litate, prin divizarea fostei 
uzine mecanice, își începea 
activitatea în a doua parte 
a anului trecut cu o situa
ție economico-financiarâ 
necorespunzătoare. Princi
palii indicatori erau ne- 
îndepliniți. Numai rămi- 
nerile în urmă la produc
ția marfă se ridicau la cir
ca 30 milioane lei. Evident, 
era o situație dificilă, după 
unii chiar fără ieșire. Dar 
colectivul nu s-a lăsat în
vins de greutăți. Erau su
ficiente motive să nu se 
„depună armeie" fără o 
nouă examinare atentă a e- 
ventualelor posibilități de 
redresare rapidă. Așa au 
fost găsite sursele revitaii- 
zării producției, chiar în 
secțiile de fabricație. Pînă 
la urmă, întreprinderea a 
reușit să încheie activita
tea economică a anului 

,.1968 cu toți indicatorii în
depliniți. Dar fără o pre
gătire temeinică a produc- 
iei anului acesta. Cum ne 

unea cineva, din cauza 
Ocupărilor de mare tensi- 

ii.i pentru realizarea pla
cului, s-a neglijat oarecum 
perspectiva. In mod concret 
nu s-a făcut, concomitent 
cu recuperarea restanțelor, 
și o pregătire temeinică a 
planului pe acest an. Așa 
s-a creat din nou o stare 
de incertitudine în realiza
rea planului. în primele 
luni, uzina a înregistrat 
mari rămîneri în urmă la 
producția marfă și la aiți 
indicatori de plan. Cu toa
te acestea, acum, la înche
ierea celor 11 luni de 
activitate, uzina de vagoa
ne se prezintă cu un bilanț 
bun. Planul la producția 
globală a fost realizat în - 
proporție de 100,8 la sută, 
iar la producția marfă de 
101,3 la sută. Cheltuielile 
la 1 000 lei producție marfă 
s-au redus cu 16 lei, ceea 
ce . a permis ca, în 10 luni 
să- se realizeze o economie 
de peste 3 milioane lei la 
premii de cost.

Intr-o discuție purtată cu 
mai mulți factori de răs
pundere din conducerea u- 
zinei severinene, am căutat 
să aflăm ce măsuri au de
terminat trecerea punctului 
critic, situația economică 
și financiară bună ce se 
’nregistrează la finele a- 
estui an. „In prima parte 

a anului acesta și îndeosebi 
în lunile ianuarie și februa
rie — ne-a relatat inginerul 
Vasile Bacalu, directorul u- 
zinei — am avut necazuri 
foarte mari din cauza a- 
provizionării defectuoase ' 
mai ales cu placaj Tegotex, 
pentru vagoanele acoperite, 
cu două osii. Nu am aștep
tat lichidarea de la sine a 
acestui neajuns. Intrucît 
rezolvarea problemei depă
șea posibilitățile noastre, 
am făcut prompt demersu
rile necesare la forul tute
lar și la întreprinderile cu 
care cooperăm. Incepînd. 
din luna martie, situația 
aprovizionării cu placaj 
Tegotex s-a ameliorat, dar 
de acum soarta planului pe

trimestrul I era pecetluită. 
Așa se face că, deși pro
ducția globală era îndepli
nită, la producția marfă am 
înregistrat o restanță fi
zică de 177 vagoane".

O dată rezolvată pro
blema aprovizionării, tre
buia acționat de așa mani
eră îneît să se recupereze 
timpul pierdut, producția 
nerealizată în primele luni 
ale anului. Desigur că nu 
era ușor. Comitetul de di
recție a analizat posibilită
țile existente, a căutat să 
descopere toate rezervele 
interne pentru a se intra 
într-un ritm normal de 
lucru. „Accentul principal 
— ne-a spus tovarășul Di
nei Stamate, inginer șef al 
uzinei — l-am pus pe mă
surile menite să ducă la

creșterea productivității 
muncii, în toate secțiile și 
sectoarele și îndeosebi în 
acele secții in care procesul 
de producție suferise gîtuiri, 
ca urmare a deficiențelor 
de aprovizionare. Dintre 
acțiunile mai importante aș 
aminti : îmbunătățirea teh
nologiei de fabricație, prin 
confecționarea unei mașini 
de curbat arc pentru aco
perișul vagoanelor și a li
nei mașini de debitat prp- 

,.fj).e etc. Pe linia organiză-. 
rii superioare a producției 
și a muncii, trebuie spus că 
s-au întocmit 23 studii, din 
care 19 au și fost aplicate. 
Astfel, s-a introdus organi
zarea preluării în flux a 
conductelor de la frîne, re- 
dueîndu-se drumul. de 
transport cu 400 metri li
niari. S-a organizat prelu
crarea în flux a arcelor de 
acoperiș și s-a extins con- 
tainerizarea la secția a 2-a 
debitare, ceea ce a dus la 
reducerea efortului fizic și 
la creșterea productivității 
muncii".

In cadrul acțiunilor în
treprinse în interiorul uzi
nei pentru bunul mers al 
activității nu putem să nu 
vorbim despre munca poli
tică perseverentă desfășura
tă de organizațiile de par
tid. în cadrul adunări
lor generale ale celor 15 
organizații de bază și ale 
comitetului de partid pe u- 
zină s-a făcut un apel 
membr’i de partid, ca ei să 
fie în fruntea- întrecerii, 
constituie un exemplu, un 
îndemn pentru ceilalți mun
citori, i„Comuniștii din u- 
zina noastră — a ținut să 
precizeze tovarășul Ilie Do- 
brin, secretarul comitetului 
de partid — au îmbrățișat 
apelul lansat de comitetul 
de partid. Birourile organi
zațiilor de bază s-au

ocupat cu mai mult simț de 
răspundere pentru rezolva
rea problemelor care au 
dus la îmbunătățirea ac
tivității economice și întă
rirea disciplinei în muncă. 
Măsurile privind organiza
rea științifică a producției 
și a muncii, sprijinite de 
o muncă politică eficientă, 
au dus la realizarea și de
pășirea sarcinii de creștere 
a productivității muncii, 
ceea ce a făcut posibil ca, 
în trimestrele al 11-lea și 
al III-lea, să se recupereze 
rămînerile în urmă".

Cifrele furnizate de către 
serviciul plan-producție al 
uzinei sînt edificatoare în 
această privință. Dacă pe 
trimestrul 1 productivitatea 
muncii a fost îndeplinită 
doar în proporție de 94,6 la 
sută, în urma rezultatelor 
obținute în trimestrele al 
11-lea și al III-lea, 
luni, 
fost 
sută, 
tare 
lei. 
prin 
lor specifice, s-au economi
sit 138 tone metal.

Ne aflăm la sfirșitul ce
lui de-al patrulea an al cin
cinalului. Colectivul de 
muncă al Uzinei de vagoane 
din Tr. Severin, prin rezul
tatele obținute, a dovedit 
capacitate organizatorică și 
hotărîrea de a depăși o si
tuație critică, impasul in 
care s-a aflat. Experiența 
dobîndită, modul de a ac
ționa sînt o garanție că 
sarcinile sporite din anul ce 
vine vor fi, de la bun în
ceput, duse la îndeplinire. 
In legătură cu aceasta, di
rectorul uzinei a ținut să 
ne spună : ;,Sarcinilor ae 
plan și sortimentelor pe 
care le vom realiza în a- 
nul -viilor. ne-am străduit 
să ie asigurăm de pe â- 
cum condiții corespunză
toare. Colaborările care 
pentru noi reprezintă un 
procent destul 
din volumul 
cu sprijinul 
lui și grupului industrial 
de vagoane, au fost stabili
te din timp. Aș vrea să fac 
însă o precizare : unele în
treprinderi cu care coope
răm, printre care amintesc 
uzina „Progresul" din Brăi
la și uzinele „23 August", 
reclamă lipsa de capacitate, 
spunind că nu ne pot satis
face. cererile noastre în 
trimestrul al IV-lea al anu
lui curent".

Considerăm că remarca 
conducerii uzinei severi
nene este îndreptățită și, 
ca atare, ea trebuie să stea 
în atenția grupului indus
trial de vagoane și a minis
terului pentru a se evita în 
anul viitor situația existen
tă la începutul acestui an.

...Am plecat din uzină eu 
convingerea că aici există 
un colectiv hotărît să facă 
tot ce depinde de el ca în 
anul 1970, ultimul an al cin
cinalului, să pornească din 
primele zile cu dreptul, 
consemnînd succese în rea
lizarea planului.

pe 10 
a 

la 
Beneficiile suplimen- 

se ridică la 5 964 000 
In aceeași perioadă, 
reducerea consumuri-

Nisfor ȚUICU
corespondentul ..Scînteii

dezbaterea comuniș-pus în
toate organizațiile de bază
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PESIMISMUL NU ARE TEMEI,
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SE DOBÎNDEȘTE PRIN ACȚIUNE
Cine călătorește prin județul Satu- 

Mare este puternic impresionat de 
volumul lucrărilor de investiții, 
care se efectuează tn fiecare 
oraș, precum și în mai toate 
unitățile economice. Pentru acest an, 
de pildă, după cum ne spunea ing 
Simion Marinca, inspector tehnic-șef 
la Sucursala județeană Satu-Mare 4 
Băncii de Investiții, fondurile aloca
te se ridică la circa 240 milioane lei, 
din care lucrările de construcții- 
montaj însumează aproape 140 mili
oane lei. Din păcate, însă, în trei tri
mestre, din planul anual de investi
ții nu s-a realizat decît 62 și, respec
tiv, 64 la sută. In cursul lunii oc
tombrie și în prima jumătate a lunii 
noiembrie — ca urmare a măsurilor 
luate de către comitetul județean de 
partid — s-a muncit mai intens pe 
toate șantierele de investiții, ceea ce 
ă asigurat recuperarea în parte a 
restanțelor pe ansamblul județului.

Sarcina de mare însemnătate a ma
terializării investițiilor în acest ju
deț este, în principal, încredințată la 
doi constructori : întreprinderea ju
dețeană de construcții (director ing. 
Gheorghe Pauliuc) și șantierul 903 
(șef de șantier ing. Traian Frengel) 
aparținînd întreprinderii 9 construc
ții Cluj. Vom analiza deci activitatea 
ambilor constructori. Vom ține seama 
— in timpul investigațiilor — de re
comandarea ce ne-a făcut-o tov. ing. 
Ferdinand Nagy, secretar al Comi
tetului județean Satu-Mare al P.C.R.: 
„Să aveți în vedere că județul 
nostru este nou ; 
aici au pornit ’. 
dotații tehnice mai 
alte județe".

Am început deci ancheta de la 
sucursala județeană a Băncii de In
vestiții. Tov. Ioan Brctan, inspector 
principal oredițe-construcții. ne-a 
relatai :

— întreprinderea județeană de 
construcții are — în raport cu pla
nul pe trei trimestre din acest an — 
o restanță de peste 17,5 milioane lei. 
în suma aceasta ■ sînt cuprinse, ră- 
mîneri in urmă la lucrări de mare 
interes'-pentru municipiul Satu-Mare, 
cum ar fi : alimentarea cu apă, ca
nalizarea, copstrucția de locuințe

Intr-adevăr, restanța este mare, Lla 
locuințe proprietate particulară, 
bunăoară, s-a realizat numai 9 la sută 
din planul anual de investiții. In ritm 
lent s-a muncit și pe șantierul Liceu
lui economic Satu-Mare, unde în trei 
trimestre s-a realizat abia 52 la sută 
din prevederile planului de investiții 
pe întregul an. Este deci îndreptățită 
parerea .tovarășilor de la Banca de 
Investiții, care nu sînt deloc mulțu
miți de ritmurile în care se desfă
șoară construcțiile în județ Pe multe 
șantiere se înregistrează un număr 
prea mare de întreruperi in muncă, 
în județ se semnalează o acută ce
rere de fo’-ță de muncă, pentru a sa
tisface necesarul. îndeosebi, zidari, 
zugravi, mozaicari, chiar și munci
tori necalificați. Or. în aceste condiții, 
79 206 ore/om întreruperi, de-a lun
gul a trei trimestre, înseamnă foarte 
mult, la care se adaugă și 19 826 ore/ 
om absențe nemotivate ; dacă s-ar fi 
înlăturat aceste pierderi, dacă s-ar 
fi folosit rațional forța de muncă 
existentă și mijloacele tehnice, a- 
tunci s-ar fi putut obține un impor
tant spor de productivitate a 
muncii.

Să continuăm Investigațiile. . Deși 
nu ne așteptam, totuși ne-a fost dat 
să auzim și o astfel de părere fata
listă :

— Nici vorbă că putem realiza pla
nul de investiții pe anul în curs, 
ne-a spus tov. ing. Gheorghe Darida, 
vicepreședinte al consiliului popular 
județean. In prezent, sarcinile de in
vestiții depășesc posibilitățile noastre 
— atît sub raportul cantităților de 
materiale, cît și al dotației tehnice.

Despre ?e este vorba ? Ni s-a sptis 
că utilajele de pe șantiere au- lucrat 
simțitor sub capacitate; s-au înre
gistrat multe ore de nefuncționare, 
datorită lipsei unor piese de schimb. 
Acestea se obțin numai prin delegați, 
centralizat, de la București. Și încă 
ceva am reținut din cele spuse de 
tov. Darida. La începutul acestui an, 
sarcinile de investiții ale județului 
au sporit cu circa 30 la sută față de 
anul precedent. Nu însă în mod co
respunzător și dotația , ou . utilajele 
pentru șantiere.

— Cum ăpreciaț! totuși că se va

încheia planul de investiții pe anul 
în curs ?

— El nu se va realiza sută la sută. 
Vom rămîne cu o datorie Ia lucră
rile de construcții de locuințe, la u- 
tiele lucrări din zona Cărei ș.a.

In legătură cu mărimea restanțe
lor, la diverse lucrări de investiții, 
care de pe acum șe anticipează, opi
niile diferă de la interlocutor la in
terlocutor Așa. de exemplu, tov ing. 
Gheorghe Pauliuc susținea că în ca
zul, noii poligrafii din Satu-Mare' și 
al altor lucrări executate de între
prinderea , județeană de construcții 
nu se vor realiza circa 10 milioane 
lei ; inginerul șef adjunct de pro
ducție, de la aceeași întreprindere, 
Nicolae Wainberger, în prezența u- 
nqr specialiști și activiști de partid 
din județ — opina că prevede pen
tru 1969 o nerealizare în valoare de. 
circa 12 milioane lei. Așadar, cifrele 
referitoare la mărimea restanțelor nu 
concordă între ele. E de prisos, în 
această situație, să mai insistăm asu
pra întrebării : cit de bine cunosc 
factorii de pe plan local stadiul real 
de execuție a lucrărilor de inves
tiții — atît pe ansamblu, cit și pe 
fiecare lucrare în parte.

Am revenit, în schimb, asupra în
trebării : se poate îndeplini integral 
planul de investiții pe acest an ?

— Da, cu condiția ca din. partea 
conducerii întreprinderii județene de 
construcții și a consiliului popular 
județean să se vădească, mai mult 
ca pînă acum, fermitate și preocu
pare față de organizarea, conducerea 
și utilizarea mai rațională a forței 
de muncă existente, a utilajelor și 
față de aprovizionarea cu materiale 
necesare, este de părere tov. Aurel 
Pușcașu, șeful sectorului coordonare 
și sinteză economică din comisia >;■- 
conomică a Comitetului județean 
Satu-Mare al P.C.R..

— Da, ne-a spus și maistrul V. 
Zultan, de la blocul 67 microraion, 
din Satu-Mare. Noi ne-am putea rea
liza planul în termenul stabilit dacă 
materialele de care avem nevoie ar 
sosi la timp. Dar aici șe înțimplă așa : 
ai una șirți lipsește alta

Și cel de-al doilea ‘constructor, 
la. care ne-am referit mai la începui
— șantierul, .nr, 903 S^tu-Mare al . 
întreprinderii nr. 9 construcții Cluj
— nu stă mai bine ; el are mari In- 
tîrzieri, față, de graficele realizării 
planului de investiții pe anul curent. 
Deși la sfirșitul anului 1968 trebuiau 
terminate toate lucrările de investi
ții de la noua țesătorie de fibre de 
cinepă Negrești, totuși ele vor con
tinua și în anul vuitor.

— Nici beneficiarul nu l-a... supărat 
pe constructor, nici acesta riu s-a 
grăbit, ne-a spus tov. Simion Ma- 
rinca.

Acest constructor are mari întir- 
zieri, față de planul pe anul curent, 
și la lucrările de dezvoltare a fabri
cii de mobilă din cadrul Combinatu
lui pentru exploatarea și industria
lizarea lemnului Satu-Mare, precum 
și la noua hală pentru turnătoria de 
fontă de la uzina „Unio".

— Motivul ?
—' Planul e prea mare — preciza 

Interlocutorul — lipsesc utilajele de
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Intr-uno din secțiile Fabrici: de

CONTRASTE
• Ca pe...
Autocamionul are 

roți pentru ca să cir
cule, nu ca să stea pe 
loc zi și noapte in ga
raj, in atelier sau în 
altă parte. De aceasta 
nu par insă 
se cadrele 
ducere

convin
ce con- 

de la între
prinderea de transpor
turi auto Deva. Deși 
unitățile industriale, a- 
gricole și alte organi
zații economice din ju
dețele Hunedoara și 
Alba, pe teritoriul că
rora se află autobaze
le întreprinderii, soli
cită zilnic autovehicu
le pentru transportul 
de materii prime și 
produse, in multe ca
zuri conducerea între
prinderii de transpor-

butuci
turi răspunde cu seni
nătate : „Nu avem ma
șini, sint in cursă". Ni
mic mai neadevărat. 
Zilnic, 130—150 de au
tocamioane și autobas
culante nu sint utiliza
te din lipsă de piese 
de schimb și de con
ducători auto. Tot zil
nic 150—200 de autove
hicule sint... pe butuci, 
imobilizate pentru re
vizii și reparații cu
rente. Nu mai punem 
la socoteală pe cele a- 
flate in reparații capi
tale, și ele de ordinul 
sutelor. Este limpede 
că activitatea conduce
rii nu merge ca pe 
roate, ci... ca pa bu
tuci.

• Un furnizor
la... dispoziția 
beneficiarilor

In trimestrul al IV- 
lea al acestui an, Uzi
na de produse sodice 
Govora are încheiate 
contracte pentru livra
rea silicatului de sodiu 
lichid unor unități care 
aparțin diferitelor mi
nistere. Cei mai mari 
consumatori de silicat 
de sodiu lichid sini 
uzinele „23 August." 
București și I.S.C.M. 
Brăila. Dar tocmai a- 
ceștia nu-și respectă 
obligațiile care le re
vin prin contract. In 
conformitate cu re
partiția și contractul 
încheiat, uzinele „23 
August" București mai 
au de ridicat de la 
Uzina de produse so
dice Govora, pe acest, 
trimestru, peste 500 
tone silicat de sodiu 
lichid, iar I.S.C.M. 
Brăila, 1100 tone . din 
același produs. Și to
tuși, deși silicatul de 
sodiu este fabricat, 
cele două întreprin
deri. beneficiare nu se

o ...dar și

grăbesc să-l ridice. D» 
la sfirșitul lunii sep
tembrie a.c. și pină în 
prezent s-au făcut 
numeroase intervenții 
la toți factorii de răs
pundere, la ministere
le de resort — de la 
direcțiile generale, pină 
la beneficiarii în 
uză — dar toate 
rămas fără efect, 
ajuns să nu mai 
suficient spațiul 
depozitare pentru 
dusul fabricat. Cine a 
făcut toată încurcătu
ra să fie pus să plă
tească. Dar nu din 
punga statului. Iar si- . 
tuația stocului și . a 
producției viitoare de 
silicat de sodiu trebuie 
reglementată de acum. 
Uzina de produse sodi
ce Govora așteaptă
răspuns de la foru
rile de resort. După ce 
s-a „prăjit" are mai 
puțină încredere in 
răspunsul beneficiari
lor.
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ca 
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fie 
de 
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comitetul de direcție, s-a ocupat stă
ruitor de asigurarea punerii în func
țiune a complexului de majorare a 
fabricației de xileni, cu pondere im
portantă în planul de producție _ pe 
acest an. și de atingerea capacităților 
de producție la instalațiile intrate în 
exploatare în anul 1968. Desfășura
rea lucrărilor la acest obiectiv a fost 
urmărită pe baza unor grafice co
mune ; în același timp, s-a intensifi
cat munca politică în rîndul cons
tructorilor, comuniștii fiind aceia 
care au dat „tonul" diverselor ac
țiuni. Analizele periodice efectuate 
la fața locului cu toți factorii intere
sați (proiectant, constructor, benefi
ciar), controlul aplicării măsurilor 
stabilite au dus la rezultate deose
bite.

Rezultatele pozitive obținute în 
acest an de Combinatul petrochimic, 
uzina „1 Mai", Uzina de utilaj chi
mic Ploiești. întreprinderea de ma
teriale izolatoare Berceni, „Victoria" 
Florești și alte unități importante se 
datoresc în bună măsură preocupă
rii stăruitoare, sistematice a orga
nelor și organizațiilor de partid, a 
comitetelor de direcție, pentru mai 
buna organizare a producției și a 
muncii, pentru creșterea eficienței 
întregii activități economice. Tn a- 
ceastă perioadă au fost aplicate 1 329 
măsuri reieșite din cele 575 studii ef
fectuate. determinînd un spor de 
producție de 80 516 000 lei și avînd o 
eficiență economică suplimentară de 
130 653 000 lei.

O experiență prețioasă » fost acu- ■ 
mulată de colectivul schelei Boldești 
în reducerea cheltuielilor de pro
ducție, în vederea rentabilizării ex
tracției de țiței. Pentru asigurarea 
condițiilor necesare atingerii aces
tui obiectiv, comitetul de partid al

schelei a 
tilor din 
problemele legate de mai buna orga
nizare a procesu'ui de producție. Nu
meroasele propuneri și sugestii fă
cute cu acest prilej au fost studiate 
cu atenție de comitetul de direcție, 
cu sprijinul unor specialiști din ca
drul comisiei economice.- alcătuin- 
du-se un plan concret de măsuri cu 
termene și răspunderi precise, care 
a fost apoi dezbătut și aprobat în- 
tr-o plenară a comitetului de par
tid. Aplicarea acestor măsuri — vi- 
zîrid comasarea unor secții, a unor

parcuri de separatoare, baterii de 
cazane, simplificarea rețelei de con
ducte pentru transportul țițeiului 
și a celei de energie electrică, in
troducerea unor metode moderne de 
exploatare pe unele structuri, po
licalificarea unor muncitori (sondor- 
fochist, fochist-laborant) — au deter
minat reducerea cheltuielilor de 
producție față de plan, pe primeie 
10 luni, cu 20,8 lei la 1 000 lei pro
ducție marfă, realizarea de beneficii 
în valoare de 3.4 milioane lei. pre
cum și a unei producții suplimenta
re de țiței, gaze, gazolină în valoa
re de peste 2 milioane lei. Metode 
similare au fost folosite cu bune, re
zultate și la schelele Băicoi și Cîm- 
pina, ceea ce a avut ca efect renta- 
bilizareo extracției țițeiului în în
tregul județ.

Tn urmărirea sistematică a modu
lui în care se îndeplinesc sarcinile

de plan și âtigalamentele. de un mare 
folos ne-a fost introducerea unui sis
tem eficient de informare, prin care, 
la mijloc.uJ fiecărei luni și al fiecă
rui trimestru, sîn’em îneunoștin'.ați 
de realizările probabile la producția 
globală și marfa, export și investi
ții O asemenea informare promptă, 
riguroasă, ne-a dat posibilitatea să 
intervenim operativ acolo unde se 
preliminau nerealizări sau realizări 
nesigure. In același timp, prezenta 
pe: teren, la fața locului, a activiști
lor comitetului județean ne-a înles
nit: să cunoaștem „de la. sursă

utâțile, neajunsurile, să discutăm 
direct cu cei în. cauză mijloacele, cie 
îndreptare a lucrurilor Renunțarea 
Ia „mijlocitori" în informare, con
tactul permanent cu realitățile ne-au 
dat posibilitatea să valorificăm mai 
bine rezervele producției și, totoda
tă să solicităm la timp sprijinul or
ganelor centrale pentru rezolvarea 
problemelor ce depășeau posibilită
țile noastre.

După cum am arătat la început, 
realizările obținute nu reflectă decîl 
parțial posibilitățile existente 
economia județului nostru. în 
l» cifrelor medii, globale se 
multe neajunsuri și rezerve 
cient valorificate î" primul 
nu putem accepta faptul că 
tați economice din județ nu 
că nu și-au îndeplinit angajamente
le privind realizarea unor economii 
de 9 200 000 lei, dar, prin rămînerile

în 
spate- 
ascund 
insufi- 

rind, 
5 uni- 
numai

lor în urmă, au diminuat realizările 
pe ansamblu! județului cu peste 
21000 000 lei. De asemenea. 14 uni
tăți economice și-au realizat in pro
porție insuficien'ă angajamentul a- 
nual. Se mențin l-i nivel ridicat 
cheltuielile materiale de producție, 
iar cheltuielile neproductive • n-au 
fost reduse potrivit cerințelor actua
le. Apreciem ca o latură neșatis a- 
cătoare a muncii comitetului jude
țean. a organizațiilor de partid, a co
mitetelor de direcție faptul că, în- 
tr-un șir de , cazuri, s-a insistat ex
clusiv pe unele greutăți obiective, 
generate fie de timpul nefavorabil, 
fie di lipsa de materii prime sau de 
modificări’? în stțnctura producției 
din lipsă de comenzi, fără a se con
centra eforturile spre diminuarea 
cheltuielilor de producție.

In prezent, pe baza datelor pe care 
le deținem in iegțțturâ cu îndepli
nirea planului pe trimestrul al IV-lea 
și pe întregul an 1969. analizăm in fie
care unitate industrială, de construc
ție, de deservire rezervele care pot fi 
fructificate în continuare, cauzele 
unor rămineri în urmă Căutăm să 
stabilim cu ajutor ii centralelor, com
binatelor. grupurilor industriale și al 
ministerelor de resort măsuri efi
ciente. operative, pentru ca la .fine
le anului realizarea planului și a an
gajamentelor să reflecte cit mai fi
del posibilitățile noastre reale Din 
analizele efectuate pînă în orezent. 
apreciem că avem toate condițiile ca 
ritmul producției să fie intensificat, 
asigurîndu-se prin aceasta depăși
rea angajamentelor asumate in în
trecerea dintre județe. Vom mobili
za toate forțele organizației județe
ne di partid, ale oamenilor muncii 
din întreprinderi. uzine, șantiere 
pentru a crea, prin realizările pe 
care le obținem în acest an. o pu
ternică bază de pornire la înfăptui
rea cu succes a sarcinilor sporite ce 
ne revin în anul 1970. ultimul an 
al actualului cincinal.

construcții și 
lajele de pe 
crează cu numai ...___ _  __
damentul lor posibil; au și multe 
absențe nemotivate.

Tovarășul A. Pușcașu ne-a mai in
format, telefonic, acum cîteva zile, 
că _ din analizele făcute la co
misia economică a comitetului ju
dețean de partid reiese că planul de 
investiții pe anul în curs, va fi totuși 
realizat, cu unele excepții. Așa de 
exemplu, la întreprinderea „1 Sep
tembrie" Satu-Mare nu se vor rea
liza 4 milioane lei, pentru că Mi
nisterul Industriei Ușoare nu a asi
gurat utilajele necesare ; în construc
țiile de locuințe nu se vor realiza 
circa 3 milioane lei, ceea ce nu va 
afecta darea în folosință a aparta
mentelor, deoarece suma nerealizată 

reprezenta finisări exterioare.
Neajunsurile semnalate pe șantie

rele sătmărene pot fi depășite dacă 
comitetul județean de partid și con
siliul popular județean vor angaja. în 
această acțiune, toate posibilitățile 
și torțele de care dispun, dacă , se va 
renunța, din partea conducerilor de 
întreprinderi și șantiere de construc
ții. la tactica justificărilor în acest 
domeniu.

forța de muncă. Uti- 
șantierul „Unio" lu
ll 60 la sută din ran-

...un beneficiar la 
dispoziția furnizorilor, 
lată ce ne scrie tov. 
Palzot Toma, șeful ser
viciului de aprovizio
nare al Uzinei de fier 
Vlăhița : „Cu o vechi
me de 130 de ani, uzi
na noastră este singura 
producătoare de fontă 
spe.cială, cu mangal de 
bocșă, foarte solicitată 
de industria construc
toare de mașini. Pen
tru realizarea în bune 
condiții a planului pe 
acest an, am solicitat, 
pe baza consumurilor 
specifice aprobate, li
vrarea a 30 000 tone de 
mangal de bocșă, can
titate care ni s-a și re
partizat de către forul 
tutelar. Numai că emi
terea promptă a repar
tițiilor a rămas ca un 
fapt pozitiv izolat, de
oarece furnizorii nu

ne-au livrat pină tn 
■prezent decit 75 la sută 
din cantitatea prevăzu
tă in contracte pină la. 
sfirșitul trimestrului 
al Ill-lga". După ce 
prezintă o listă cu 
principalii restanțieri — 
30 de unități ale indus
triei lemnului, cea mai 
mare parte din ca
drul C.E.I.L, Miercu- 
rea-Ciuc, Brașov, Rim- 
nicu-Vilcea ș.a. — 
semnatarul scrisorii 
arată în încheiere: 
„Cerem ca cei care, au 
'provocat aceste dere
glări in aproviziona
rea uzinei noastre să 
fie trași la răspundere 
și să suporte conse
cințele”. Nimic mai 
normal ! Oricum, can
titățile de mangal con
tractate trebuie livra
te neintirziat 1

® Solicitarea
cooperatorilor

va

Sever UTAN

Noi obiective
miniere

După cum aflăm de la Minis
terul Minelor, incepînd din 29 
noiembrie, 12 noi capacități de 
producție au început să livreze 
primele tone de cărbune, mine
reuri de fier și complexe. Prin
tre acestea se numără noile ca
pacități de Ia exploatările car
bonifere Ploștina, cu 500 000 tone 
anual, Paroșeni, cu 200 000 tone 
anual, Lonea, Dîlja, Vulcan 
Cîmpulung, fiecare cu cite 
producție de 100—200 000 tone 
cărbune pe an. De asemenea, 
început să producă înainte 
termen noile capacități de 
Leșul Ursului, cu 165 000 
minereuri complexe 
Ghelar, cu 225 000 tone 
retiri de fier pe an.

Noi capacități au fost puse în 
funcțiune și în exploatările ne- 
tnetalifere. Este vorba de dez
voltarea salinei Ocnele Mari, cu 
o producție anuală de. 850 000 
tone de sare, și a exploatării A- 
ghireș, cu 15 000 tone caolin pe 
an

Șl 
o 

de 
au 
de 
Ia 

tone 
anual, și 

mine-

J

brăileni
Directorul adjunct al 

Direcției agricole ju
dețene. Brăila, dr. Ca- 
rabăț Tănase, ne-a so
licitat să adresăm In
stitutului de studii, 
cercetări și proiectări 
agricole din București 
rugămintea de a ur
genta proiectarea com
plexelor pentru. 60 000 
de porci, prevăzute a se 
construi în. cadrul ju
dețului. Pentru aseme
nea complexe, coope
rativele agricole au 
creat asociații inter- 
cooperatiste, se îngri
jesc de stringerea fon
durilor necesare, de 
amplasarea obiective
lor care urmează să 
producă cel mai tirziu 
pină in' anul 1972. 
Ceea ce le lipsește însă

sînt documentațiile 
tehnice, necesare . de 
altfel și altor județe 
in care se construiesc 
complexe de porcine. 
La ora actuală, proiec- 
tanții de la I.S.C.P.A. 
sint extrem de solici
tați. Le transmitem 
totuși rugămintea brăi- 
lenilor : trimiteți-le un 
răspuns cit mai con
cret — bineînțeles, sub 
formă de documentații 
tehnice — pentru că, 
știți bine, piatra de te
melie a viitoarelor 
complexe nu se poate 
pune pină cind acestea 
nu sint conturate pe 
hirtia de calc. Ar fi 
cel mai bun răspuns la 
G solicitare de însem
nătate majoră.

• Pe ce dați finul?
Pină la începutul a- 

cestei luni, cooperativa 
agricolă din Avrig, 
județul Sibiu, a obți
nut iii medie abia 
828 litri de lapte pe 
vacă furajată. Este o 
producție mică, neren
tabilă, cu mult sub po
sibilitățile reale ale a- 
cestei unități. Căutind 
să dezlegăm misterele 
acestei situații, aflăm 
că de la 342 vaci și 
jtininci existente, a- 
nul acesta au rezul
tat numai 163 de viței. 
Or, este știut de cind 
lumea că vacile care

nu dau viței nu au 
nici lapte. Nu produc 
nimic, dar consumă 
zilnic furaje spre pa
guba cooperativei. Ni 
ș~a spus că pentru 
iarna care vine coope
rativa are fin bere
chet, astfel' că „placa" 
lipsei de nutrețuri ca 
justificare a produc
ției scăzute de lapte se 
invîrte in gol. Pe cind 
măsuri judicioase de 
organizare, pentru ca 
și la această unitate 
să fie deschise „robi
netele" laptelui ?
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Interviul nostru cu scriitorul Alexandru IVASIUC

trebuie să le albă, 
măcar implicit, ca

foarte precise 
Împiedicat să

Dimpotrivă 1 
tocmai pentru 
cea mai dina-

fundal.
N.D. : Dar
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artistic al Uniunii Generale a

numerele pe no- 
ale revistelor de 
din provincie se
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TIM-
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Iorga și 
de mare 
asemenea 

fi fost 
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Stă-

19. 
ia:

arti- 
ținu- 

majorității 
rubricile 

ca

FERO- 
18,30.; 21,

16 ; 18,30 ;
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Mic : De viață, de dragoste, de 
15,30 ; Ofițerul recrutor — 20.
Giuleștl : Comedie cu olteni — 
de șoareci — 19,30.
evreiesc de stat : Răzbunarea

NICOLAE DRAGOȘ : Ați pu
blicat pînă acum trei romane. 
Ele au reușit să Impună prin 
vocația vizibilă a problematiză
rii. In cărțile dv., prin evoluția 
personajelor, prin amplul co
mentariu eseistic se realizează, 
indiscutabil, o demonstrație.

) ALEXANDRU IVASIUC: în primul 
rînd, un amănunt biografic, ca să 
sugerăm măcar în parte și relația 

, foarte complexă între om și operă. 
Prima mea facultate a fost aceea de 
filozofie. Am rămas măcar cu o de
prindere, aceea de a-mi fundamenta 
acțiunile. Iar o carte este o acțiune 
în scris, bazată pe principii teoretice. 
Asta înseamnă că paralel cu proce
sul de creație — cu tot neprevăzutul 
care-i dă farmecul de altfel — există 
un proces de fundamentare teoretică, 
în cadrul acestei fundamentări teo
retice care reprezintă, de fapt, o o- 
pinie despre literatură, una dintre 
funcțiile esențiale ale artei scrisului 
este aceea de problematizare. O carto 
este o întrebare activă adresată lu
mii. Este, deci, o dezvăluire prin în
trebare. în epoca noastră se întîm- 
plă un lucru cu totul special. Dato
rită ritmului progresului și schimbă
rii, datorită faptului că trăim înce
putul unei noi epoci a omenirii, nu 
avem impresia pe care au avut-o 
înaintașii noștri de a trăi într-o 
lume în care totul pare stabil, struc
turat pînă la imobilism, sentimentul 
că trebuie să mergi în afunduri ca 
să descoperi aspectele inedite. E- 
poca noastră ridică probleme acute 
chiar la suprafața ei. întrebările se 
găsesc la tot pasul. Atunci cînd por
nești de la o concepție marxist- 
leninistă, la care eu ader ca la o ne
cesitate interioară de explicare a 
raționalității omului, îți dai seama 
că necesitatea istorică se realizează 
prin voința liberă a oamenilor, că ea 
nu este fatalitatea, ci capacitatea de 
a schimba lucrurile în sensul evo
luției lor intrinseci. în cărțile mele, 
poate tocmai de aceea, sînt preocu
pat de raportul om-istorie într-o e- 
pocă de o excepțională dinamică

N.D. : Spuneați că fiecare car
te trebuie să fie o întrebare a- 
dresată lumii. Considerați, desi
gur, că întrebările unei cărți tre
buie să fie întrebări da strin
gentă actualitate. Cum credeți 
că poata ajunge autorul să adre
seze lumii întrebarea, sau între
bările esențiale ?

A. L : Mat întii, prin aceea că între
barea trebuie să aibă o importanță 
capitală pentru însuși autorul. For
mulată simplu și clar. întrebarea tre
buie să te implice. Șl dacă sensibili
tatea artistului este autentică, atunci 
caracterul întrebării îl depășește pe 
e) și are importanță generală. De 
altfel, social, întrebarea este oportu
nă atunci cînd ea concentrează, în 
plan artistic, întrebările neformulate 
ale unui mare număr de oameni. O 
literatură nu se naște prin particu
laritate, ci din capacitatea de ridi
care la general. Orice întrebare e- 
sențială privind destinul unei colec
tivități și al unui om într-o colecti
vitate nu poate să fie neoportună. 
Cu condiția de a fi doar destul de 
profundă ca să depășească unghiul 
prea personal al celui care o pune.

Din punctul de vedere al întrebă
rilor pe care le ridică îmi consider 
cărțile — cărți politice; politice, nu 
ziaristice. Putem renunța la dimen
siunea istorică în cărțile noastre nu
mai cu sacrificiul amputării grave a 
întrebărilor noastre autentice. Rela
ția fundamentală pentru epoca noas
tră — și, deci, și pentru scriitor — 
nu este raportul dintre încercările 
individuale și destinul individual, cît 
raportul dintre un destin individual 
ți un destin istoric.

N.D. : Realitatea cărților dv. 
face dovada preocupării de a de
fini personajele în raport, cu o 
eroare de natură individuală sau 
cu nemijlocite implicații sociale. 
Dar lumea nu este construită nu
mai pe erori. Aș spune chiar că 
dimpotrivă.

A. 1.: Intr-adevăr, dar eroarea 
poale deveni un pretext artistic, ea 
poate pune în evidență, ca și tragi
cul, marile probleme. Adică, in ace
lași timp, ce se înumplă și ce trebuia 
să se tntimple, creinuu-se raportul ae 
lumină și ae umbră prin care putem 
percepe lucrurile. Literatura nu 
poate așeza în țața unor tablouri 
o singura culoare. Se cer scoase 
evidență reliefurile. In acest sens, 
personaj al meu, ion Marina, 
se ascunde nici în spatele principii
lor abstracte, nici ai activității prea 
detașate, ci in spatele îerarmei so
ciale. Aceasta este un alt fel de eroa. 
re, a faisuiui sentiment că atunci 
cind Iaci un lucru de care nu ești con
vins raspunuerea nu-ți revine și ție, 
ci numai celui care-ți dă sarcina ae 
a tace acel lucru. Desigur, nu se 
poate concepe o societate lără disci
plina, dar aceasta nu intirmă un alt 
mare aaevâr, că nimeni nu are drep
tul să iacă un tiansier de responsa
bilitate. Ai datoria să privești lumea 
cu ochii deschiși, să-i înțelegi pro
fund evoluția și să te situezi in linia 
de forță a progresului social. Fie
care om are dreptul și datoria — 
în condițiile societății socialiste cu 
atît mai mult — de a participa la 
istorie. Colectivitatea în care Ion 
Marina se integrează din principiu 
luptă cu răul social și istoric. In sen
sul acesta, hotărirea iui de a se in
tegra este pe deplin dreaptă. Nu 
orientarea este, deci, de vină, nu 
faptul că el devine soldat disciplinat 
al unei armate, ci faptul că nu a 
înțeles că există și o latură de răs
pundere personală și de spontanei
tate chiar tără de care nici nu poate 
exista o colectivitate activă, o disci
plină autentică. Cînd această uni
tate dialectică este ruptă, apar 
la ■ o extremă anarhismul și la 
cealaltă închistarea și conservatoris
mul. Problema mobilității sociale își 
găsește răspunsul în posibilitatea 
individului participant la istorie de 
a fi deschis și adaptabil realității în 
devenire Dacă există un lucru pen
tru care mă simt dator să pledez in 
cărți, articole etc , este deschiderea 
față de realitate, eliberarea de pre
judecăți, cultura fiind o formă a

luptei cu ele. Nu este, deci, vorba 
de relativism, ci de o veritabilă dis
ponibilitate a spiritului. Aș spune că 
întreaga evoluție văzută într-o largă 
perspectivă constă în apariția struc
turilor complexe, caracterizate prin- 
tr-un echilibru ce nu exclude trans
formările ci le implică. Adică apa
riția unor structuri foarte dinamice, 
îmi închipui societatea viitorului 
care nu poate fi alta decît societatea 
socialistă ca cea mai dinamică din
tre structuri. A considera că există 
un punct stabil și absolut, nesupus 
modificărilor și progresului, ca o idee 
platonică de dincolo de lume, în
seamnă a nu avea o viziune adevă
rată despre societate.

Scriitorul nu poate să nu reflecte 
în cartea lui efortul de structurare 
a unei asemenea societăți, deschisă 
inițiativelor.

socială, iar un altul poate si a- 
jungă la o concluzie decepționis- 
tă, nihilistă...
I.: Dacă arta nu este plăcere 

pură, ea este în orice caz dezvăluire
a existenței. Susținînd că și tragedia 
implică alirmarea că viața este bucu
rie, nu spun un lucru nou. Sensul 
răspunsurilor nu poate face abstrac
ție de acest adevăr. Și, mai ales, nu 
poate face abstracție de spiritul e- 
pocii sale, de structura el. Prin asta 
n-aș vrea însă să se înțeleagă, în 
nici un fel, că m-aș declara partiza
nul unei prezentări în roz a vieții. 
Nu pentru orice lucru ce se întîm- 
plă în jur trebuie să rîdem, bătînd 
din palme. In discursul lui Faulkner, 
la înmînarea premiului Nobel, se 
spunea — citez din memorie — că 
subiectul scriitorului este inima u- 
mană cu toate contradicțiile ei și este

N.D. : Aminteați, ca un fapt 
biografic, de legăturile nemijlo
cite cu filozofia. Considerați că 
poate să rămină fără urme în 
creație confruntarea scriitorului 
cu filozofia ? Care sînt, după 
părerea dv., raporturile dintre 
țiteratură și filozofie ?

A. I. : Raportul dintre artă și fi
lozofie este foarte complex. Dar exis
tă un punct esențial de contact între 
aceste două activități, aceste două 
forme ale suprastructurii. Și anume 
că atît arta mare, cît și filozofia 
mare prezintă un punct de vedere 
global despre lume. Cred că există o 
limită pînă la care se pot scrie lu
cruri cu mare talent, fără o concep
ție filozofică precis configurată, dar 
peste această limită pentru lucruri 
foarte mari a existat totdeauna o 
concepție care nu este exterioară ar
tei, ci este inclusă în însuși procesul 
de creație artistică. Filozofia tre
buie să fie o prezență. Filozofia nu 
trebuie să fie exterioară creației, 
nici ca punct de plecare, nici ca 
punct de ajungere. Dar ea nu poate 
să fie străină artei. Faptul că Dos
toevski a avut opinii * 
despre lume, nu l-a 
fie un scriitor mare. 
Mai mult decît atît : 
că lumea de azi este__ ____
mică și cea mai problematică, devi- 1 
ne evident un proces de intelectua- 
lizare a artei. Dar acest element in
telectual al artei este vechi de cînd 
lumea. Să nu uităm că „Iliada" cu
prindea un univers în care era in
clusă și o concepție despre lume. 
După cum chiar operele artiștilor 
primitivi răspundeau și ele unei con
cepții coresounzătoare acelui tip de 
societate. Ținui de societate în care 
noi ne desăvîrșîm onora este socie
tatea socialistă, far filozofia care o 
slujește și care dimensionează lăun
tric operele noastre este filozofia 
marxistă.

N.D. r Pledind pentru necesi
tatea intelectualizării artei în
țeleg că nu subțtituiți o aseme
nea pledoarie unor afirmații 
care exclud noțiunea de autenti
citate și nici condiția comuni
cării

A. I.: Firește că nu ! Susțin doar 
că năzuința oricărui artist nu este 
doar să placă ci să modifice, să în- 
rîurească conștiințe, să cultive ati
tudini. Orice artist visează să fie de 
folos semenilor săi prin profunzimea 
concepțiilor pe care le promovează 
opera sa.

N.D. : Este fapt cunoscut că la 
aceeași întrebare, adresată lu
mii prin scrisul său de un autor, 
se pot afla mai multe răspunsuri, 
în funcție de spiritul operei, de 
concepția autorului. Un scriitor 
poate să dea un răspuns opti
mist, generator de certitudini la 
o cardinală problemă umană.

lauda capacității omului de a îndu
ra și de a triumfa Acesta este un 
umanism implicit, permanența tu
turor marilor creații.

N.D. : Apropo de umanism. 
Aș observa că o bună parte din 
personajele cărților dv. se dis
ting, mai ales, prin natura inu
mană a actelor lor.

A. I. : Nici arta și nici litera
tura nu fac excepție de la dia
lectică. Există o alternanță necesară 
atît a momentelor, cît și a persona
jelor. Deci, deși sensul trebuie să 
fie unic, adică unitar, un sens nu se 
construiește pe situații monocorde. 
O carte este o orchestrație, unde 
există tonuri grave și tonuri acute. 
Este o înfruntare, ca în forma de 
sonată a muzicii, a două teme. Cred 
că aici este întregul secret și orice 
încleștare presupune de fapt un ra
port. După cum o realitate socială 
are lumini și umbre, așa și cartea pen
tru a fi viabilă 
Dacă nu direct, 
un

ceea ce n-are drep
tul o carte să mistifice este 
adevărul vieții, liniile de per
spectivă ale unei societăți. A nu 
te situa prin cartea ta in spiri
tul evoluției, al progresului, a a- 
păra idei conservatoare înseam
nă a accepta o situație de infe
rioritate în competiția cu timpul.

A, I.: Aceste calități le asigură 
cărților marea dragoste pentru oa
meni a scriitorului și dorința lui de 
a afirma, fie și prin negație.

N.D. : Cum apreciați peisajul 
și destinul literaturii românești 
contemporane 1 Legat de aceas
ta, ce loc acordați evenimentu
lui contemporan, prezenței spi
ritului lui in creație ?

A. I.: Fără îndoială că în anii din 
urmă, datorită dezvoltării, consoli
dării societății noastre socialiste, a- 
sigurării unui climat mai bun pen
tru dezvoltarea creației, s-a înregis
trat o serioasă reînvigorare a lite
raturii românești, care și-a configu
rat un drum nou. Ea nu repetă si
tuația de dinainte de război Adică 
nu ne-am întors la aceeași dimen
siune valorică. Cred că începem să 
ne apropiem mai mult decît pînă 
acum de universalitate. Avem o poe
zie de mare valoare. Există o 
înnoire a limbajului și problemati
cii ei, fiindcă există și o problema
tică a poeziei. Cred că Nichita Stă- 
nescu este un poet care se înscrie 
cu cinste în marea tradiție a poeziei 
noastre. Si el nu este singurul. O 
nouă serie de tipuri umane au apă
rut și în proză, mult mai amolă ca 
problematică. Ar fi o iluzie să cre
dem că aceste realizări se datoreso 
în exclusivitate generației tinere. 
Zaharia Stancu, aproape la 70 de ani, 
a scris două cărți foarte bune, fiind

într-o primăvară de creație. Marin 
Preda și-a diversificat problematica 
prin „Intrusul" și și-a lărgit-o prin 
„Moromeții" — voi. 2, unde proble
me contemporane sînt reliefate cu 
mare acuitate. Prozatori de puternic 
talent ca Nicolae Breban sau Fănuș 
Neagu au publicat cărți a căror va
loare a fost subliniată, cu deplin te
mei, de critică și cititori. Nu știu cîte 
capodopere s-au produs în ultimii 
am, dar nimeni nu știe și nici nu 
poate afirma lucrul acesta pentru că 
sîntem prea contemporani cu ele. In 
prezent trăim însă o perioadă de e- 
mulație a valorilor. Probabil că ma
rile capodopere vor apărea ca niște 
țișniri de mare simplitate în care pro
blemele de mare complexitate, fără 
să fie simplificate, vor fi aduse la 
esențial, la liniile esențiale.

N.D. : Aș aminti, în finalul 
convorbirii noastre, ca un lucru 
foarte important, afirmația făcu
tă într-un document fundamen
tal pentru epocă — Raportul la 
Congresul al X-lea al partidu
lui — potrivit căreia „literatura 
este un factor puternic de in
fluențare a conștiinței umane". 
O asemenea apreciere implică 
în mod firesc solicitarea și, în 

egală măsură, datoria scriitoru
lui de a asigura sensuri educa
tive majore creației sale.

A. 1.1 Cred că o carte e mare în 
măsura în care reușește să ridice pe 
cititor la generalitate, să creeze pre
misele orientării lui către acte de 
progres, la acțiune creatoare, la ati
tudini umane Drumul către împli
nirea acestui etern ideal scriitori
cesc trebuie aflat în efortul susținut 
al creatorului de a înțelege realită
țile noastre socialiste, superioritatea 
orînduirii în care trăim și ne desă- 
virșim operele, de a face o litera
tură angajată, pe deplin angajată, 
care să impună prin autenticitatea ei, 
prin forța ei de influențare a con
științelor umane Iar aceasta nu se 
va realiza prin apelul la instrumen
tele didacticismului simplificator, ci 
prin harul de a folosi și de a des
coperi modalități artistice superioare. 
Numai un talent viguros, o conștiin
ță artistică lucidă, responsabilă, năs
cută din spiritul înaintat al epocii 
căreia îi aparține va putea să aspire 
la gloria de a se ști făuritor al unei 
mari literaturi. Firește, oricîte efor
turi s-ar face, nu toate cărțile ce vor 
apărea^ ne vor da satisfacții. Nici 
o cultură din lume n-a trăit ex
clusiv prin capodopere. De aseme
nea, să nu uităm că publicarea și 
confruntarea cu publicul înseamnă și 
o școală pentru artist, absolut nece
sară. Literatura este un feno
men organic, fiecare scriitor are 
o evoluție. Deci, apariția unor lu
crări diverse ca valoare nu mi se 
pare o investiție inutilă, fie și numai 
prin comparația pe care o prilejuieș
te. Trebuie, desigur, să cerem exi
gență. Această exigență nu poate 
să fie cuvîntul dur, care să 
nu țină seama de sensibilitatea 
artistului, ci mai degrabă un punct 
de vedere mai răspicat. Ambiguita
tea judecății de valoare nu înseamnă 
același lucru cu nuanțarea. Un arti
col de critică trebuie să fie tot atît 
de structurat ca și o carte și mai 
explicit decît ea. Am văzut cărți cla
re comentate atît de complicat încît 
adevărul se scursese printre rînduri. 
Și criticul și scriitorul trebuie să 
aibă curaj. Prin curaj înțeleg afirma
rea unui punct de vedere răspicat, 
rigoarea interioară care nu este 
străină artei ci dimpotrivă. O socie
tate dinamică ca a noastră nu-și poa
te permite luxul să nu aibă o lite
ratură care să cimenteze o unitate 
de valori. Arta poate să aibă o mare 
influență asupra societății. Arta este 
școala oamenilor maturi. Spre o 9- 
semenea artă ne îndeamnă, cu pre
țuire pentru nobila noastră misiune, 
partidul, spre arta pe care o merită 
și o cere societatea noastră.

Nicolae DRAGOȘ

Filmul lui Wojciech Has are 
ca punct de plecare romanul 
scriitorului polonez Boleslaw 
Prus „Păpușa", a cărui acțiune 
se plasează în Polonia sfîrși- 
tului de veac XIX, cînd — 
după înfrîngerea răscoalei din 
1863 (care urmărise eliberarea 
Poloniei) și după împroprietă
rirea țăranilor, din 1864 — 
burghezia polonă arborează 
stindardul prosperității, opu- 
nînd conservatorismului aris
tocrației nobiliare noi devize. 
E o epocă de tranziție de la 
sentimentalismul de factură 
romantică la idealurile poziti
viste, epocă de mari contraste 
sociale, în care „unii mor de 
mizerie, alții de desfriu", idee 
esențială care structurează, de 
altfel, construcția întregului 
film, închegat din alternanțe 
de decor, pendulînd între sor
didul cel mai înspăimîntător și 
somptuozitatea extrem rafinată.

Fiind însă mai puțin un ta
blou larg de epocă, filmul 
„Păpușa" e mai degrabă o 
foarte tipică poveste romanti
că, cu tot. arsenalul de situații 
al genului : pe de oț parte due
lul în zori de zi, cursele de 
cai, petrecerile și ambianța lu
xoasă, iar pe de alta, maida
nele cu gunoaie, cocioabele 
mizere adăpostind personaje 
dubioase, descinse parcă din 
„misterele Parisului".

Filmul urmărește destinul 
negustorului Stanislaw Wo
kulski (interpretat de actorul 
Mariusz Dmochowski): de 
descendență obscură, dar ani
mat de ambiții hrănite de u- 
milințele îndurate, Wokulski 
devine, din simplu băiat de 
prăvălie, unul din cei mai bo- 
gați negustori ai Varșoviei. în
drăgostit de frumoasa aristo
crată Isabela Lecki, „Păpușa* 
(interpretată de foarte decora
tiva actriță Beata Tyszkie- 
wicz), de care îl desparte, însă, 
o imensă distanță socială, Wo-

kulski va încerca și va reuși 
în cele din urmă, grație ave
rii sale, să obțină mîna Isabe- 
lei. Reușita, însă, este doar a- 
parentă. Isabela continuînd 
să-l sfideze și să-l facă să sim
tă acut diferența dintre lumea 
ei și a lui. Infrînt chiar de 
pasiunea sa, Wokulski renunță 
la tot și pleacă într-o lungă 
pribegie fără destinație pre
cisă.

In aparență, povestea e ba
nală și tipică pentru epocă, 
dar schema este depășită prin 
structura sufletească complexă 
a lui Wokulski, personaj dra
matic în care trăiesc în sim
bioză romanticul și pozitivis
tul. Dincolo de negustorul cal
culat, priceput în afaceri, în 
Wokulski sălășluiește un în
drăgostit romantic, căruia i se 
reproșează „reminiscențele 
medievale" din comportarea 
sa față de Isabela, precum și 
un om dornic să pătrundă 
misterele naturii, pasionat de 
cercetarea științifică. Această 
ipostază a lui Wokulski va 
prilejui, de altfel, una din sce
nele cele mai frumoase ale 
filmului, cea din grădina co
nacului de la Zaslawsk, cînd 
Stanislaw povestește Isabelei 
despre uluitoarele perspective 
ale științei.

Ca în majoritatea cazurilor, 
cînd o ecranizare urmărește 
fidelitatea față de modelul ei 
literar, și în cazul „Păpușii" 
lui Wojciech Has lipsește un 
limbaj specific artei filmului. 
Cu excepția cîtorva foarte 
frumoase secvențe de scriitu
ră cinematografică propriu- 
zisă — scena de la curse, due
lul într-un superb peisaj ma
tinal, serata muzicală din cas
telul prințului (într-un cadru 
de un baroc straniu) — fil
mul constituie o bună ilustra
re, în culori, a textului literar.

Adriana ȚABIC

va place Brahms 7 : PATRIA - 9 ; 11,30 ; 
; 16,30 ; 19 ; 21,30, SALA PALATULUI — 
(seria de bilete — 3070).

Operațiunea Lady Chaplin : REPUBLICA 
8,45; 11,15; 13,45, 16,15; 18,45; ""

BUCUREȘTI — 8 ; 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 
19 ; 21,15.
© Noile aventuri ale răzbunătorilor i 
CEAFARUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
20.45.
O Blow-up I CAPITOL — 9,15 ; 12 ;
18 ; 20,45.
© Femeia îndărătnica : FESTIVAL —
12 ; 15 ; 18 ; 20,30. FAVORIT — 10 ; 13 ;
18 ; 20,30, MODERN — 8,45 ; 11.15 ;
16.15 ; 18,45 ; 21,15.
• Păpușa : (ambele serii) : VICTORIA — 9 ;
12,30 ; 16 . 19,30.
• Morțli rămîn tineri : CENTRAL — 9,30 ; 
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Răul vechi : LUMINA — 9,15—16,15 în 
continuare ; 18,30 ; 20,30.
« Paria : PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15, VII
TORUL — 15,30 ; 18.
• Program pentru copil i DOINA — 9
o Căldura : DOINA — 11,30 ; 13,45 ;
18.15 ; 20,30.
• Fluviul șl marea ; Dincolo do
Spectatori șl „spectatori" ; Rugby : '
PURI NOI — 9—21 In continuare.
© In împărăția leului de argint :
VIAR - 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; "
MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
20.45, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30
20.30.
• Beru șl comisarul San Antonio 1 EX
CELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 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 — 9,30—15,30 în continuare ; 
18 ; 20,15.
• Mal periculoase decît bărbații : GRIVIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA
— 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
e Am două mame șl doi tați : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
• Angelica șl sultanul : BUZEȘTI — 15,30 ; 
18, MOȘILOR — 15,30 ; 18.
O Moartea unul birocrat: MOȘILOR —
20.30.
• Yo—Yo 1 BUZEȘTI — 20,30.
• La Nord prin Nord-Vest : DACIA — 8,15 
—20 În continuare.
O Corabia nebunilor : BUCEGI — 9,15 ;
12.30 ; 16,15 ; 19,30, ARTA — 8—16,30 tn con
tinuare ; 19,30.
• Omul care valora miliarde : UNIREA —
15.30 ; 18, FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Primul învățător : UNIREA — 20,15.
© Cînd voi fi mort șl livid : LIRA — 15,30 ; 
18 ; 20,15.
e Baltagul : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17.30 ; 
20, GIULEȘTI — 15.30 ; 18 ; 20,30.
• Război șt pace (seriile I șl II) : COTRO- 
CENI — 15 ; 19,30.
o Viața Iul Mateus : VIITORUL — 20,30.
• Testamentul doctorului Mabuse : VOLGA
— 9,30—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
» Virldiana : MIORIȚA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45.
• Lupii albi : POPULAR — 15,30 ; 18.
• Vară capricioasă : POPULAR — 20.30.
0 Un glonte pentru general : MUNCA — 
16 ; 18 ; 20. CRINGAȘI — 15.30 ; 18 ; 20,15.
• Stelele din Eger : COSMOS — 15,30 *
ffl Galileo Galilei : FLACARA — 15,30 ;
20.30.
O Omul, orgoliul, vendetta i VITAN
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Tinerețe tără bătrînețe : RAHOVA
15.30.
• Soarele vagabonzilor J RAHOVA —
20.30.
• Dragoste la Las Vegas : PROGRESUL — 
15,30 ; 18.
• Mica romanță de vară i PROGRESUL
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PROGRAMUL

8,45 Deschiderea emisiunii. Matineu duminical pentru 
copil șl tineretul școlar. o „Ileana Sînziana” de Alccu 
Popovicl și Vlniclu Gafița, Transmisiune de la Teatrul 
de păpuși șl marionete „Țăndărică". Regla artistică : Mar
gareta Nlculescu • Șah, marelui maestru I Partidă de șah 
prin televiziune susținută de Florin Gheorghiu © Filmul 
serial „Fiul mării ; 10,15 Ora satului ; 11,15 Concert sim
fonic. In program : Concertul pentru vioară șl orchestră 
de Ludwig van Beethoven. Interpretează orchestra sim
fonică a Radloteleviziunll române. Solist : Ion Voicu. Di
rijor Ioslf Conta ; 12,00 De strajă patriei ; 12,30 Miră de 
reglaj ; 12,35 Emisiune în limba maghiară ; 13,35 Miră de 
reglaj ; 13,40 Nestemate argeșene. Film folcloric de Theo
dora Popescu și Ion Filip ; 14,00 Fotbal : Rapid—Farul, 
contînd pentru divizia națională A — transmisiune de Ia 
Stadionul Giuleștl ; 15,45 închiderea emisiunii ; 16,30 Des
chiderea emisiunii. Realitatea ilustrată. Invitații emisiu
nii — arh. prof. Ascanlo Damlan, ziarista Catinca Ralea, 
conf. univ. Eugen Dobrotă. Din cuprinsul emisiunii : Bra
șovul modern în viziunea unul arhitect ; Studiul forme
lor — o preocupare modernă ; în direct de la Sofia — 
muzică ușoară cu Emilia Markova ; Povestea unui oraș — 
Calgary (Canada) ; Jaz Experimental Club Timișoara ; 
Altceva... despre sport ; In exclusivitate : ansamblul 
de balet „Cullberg" ; Sunet șl lumină — gen de spectacol 
cu punere în valoare a monumentelor istorice : Supli
ment muzical af realității ; 19,00 Telejurnalul de seară. 
Cronica duminicală ; 19,30 Codrule cu frunza rară — 
montaj folcloric. Redactor Dan Constantlnescu ; 19,50 De
sene animate ; 20,00 Film cu trei stele : Gambitul reginei". 
In distribuție : Shirley Mac Lalne și Michel Caine. Regia 
Ronald Reame ; 21,45 Letopiseț : „Alba Iulla» — film 
documentar, care evocă actul Istoric de la 1 decembrie 
1918 — Unirea Transilvaniei cu România ; 22,05 Telesport ; 
22,25 Intermezzo muzical cu Enrico Macias ; 22,45 
naiul de noapte ; 23,00 Noutăți cinematografice ; 
chiderea emisiuni programului L

Telejur-
23,20 In-

PROGRAMUL n

20,00 Deschiderea emisiunii. Seară de teatru,
Ianche și Cadîr” de Victor Ion Popa. Distribuția , „____
Iordănescu, Gheorghe Leahu, Victor Odllo Timbru, Elena 
Simlonescu, Gh. Stoian, Marla Tudor Cercel, Dumitru 
Dobrin. Regla Ion Maximilian. Scenografia : Horla Po
pescu ; 22,05 „La răscruce de vînturl". Reluarea episodului 
„Prima răzbunare" ; 22,50 închiderea emisiunii programu
lui II.

„Take, 
: Ștefan

• Filarmonica de stat „George Enescu" 
(la Ateneul Român) ; Concert de muzică 
populară românească dat de Orchestra 
„Barbu Lăutaru" — 20. Dirijori : Ionel Bu- 
dișteanu și Florian Economu.
• Opera Română : Travlata — 11 ; Amorul 
vrăjitor, Bolero, Tricornul — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala 
Comedia) : Enigma Otillel — 10,30 ; Alizuna
— 19,30 ; (sala Studio) : Travesti — 15,30 ; 
Al patrulea anotimp — 19,30.
o Teatrul de comedie : Un hamlet de pro
vincie — 10,30 , Ucigaș fără simbrie — 20. 
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala 
din Bd. Schitu Măgureanu) : Strigoii — 10 ; 
Viteazul — 15 ; Dansul morțli - 20 ; (sala 
din str. Alex. Sahla) ; Transplantarea ini
mii necunoscute — 15 ; Victimele datoriei
— 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : 
Vijelie în crengile de sassafras — 10 ; La 
ciorba de potroace — 15,30 ; Ce scurtă e 
vara — 19,30 ; (sala Studio) : Enigmatica 
doamnă „M" — 10.30 ; Cînd luna c albastră 
- 20.
O Teatrul 
moarte — 
o Teatrul 
10 , Cursa 
e Teatrul 
suflerului - 11 ; înțelepții din Heîem — 20.™ 
© Teatrul „Țăndărică” (sala din Calea Vic
toriei) : Papuclada — 11 ; Cele trei neveste 
ale lui Don Cristobal — 19,30 ; (sala din 
str. Academiei) : Căluțul cocoșat — 11.
• Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (sala 
Savoy) • Cafeaua cu lapte de adio — 19,30 ; 
(sala din Calea Victoriei nr. 174) : Femei, 
femei, femei — 19,30.
O Teatrul de revistă șl comedie „Ion Va- 
silescu" : Doamna de Ia Maxim — 10 ;
19,30.
o Ansamblul __  __ __________ ,_____ __
Sindicatelor : Esop, viața, muzica și noi — 
20.
O Ansamblul
Palatului) : I-atlzi plaiurile cîntă —’ 19,30.
• Circul de stat : Ritmurile arenei

folcloric „Perinlța" (la
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Intre 
iembrie 
cultură 
remarcă — prin rubricile 
noi. prin sumarul bogat 
in semnături de prestigiu 
și idei interesante — a- 
cela al revistei „Af-geș". 
în articolul semnat de 
primul secretar al Comi
tetului județean Argeș al 
PC R , Gheorghe Năâtase. 
se relevă, de altfel, că 
„înnoirea acestei revis
te, revistă care a fost 
gindită cu emoție încă 
înainte să vadă 
mina tiparului, se 
scrie într-o arie de preo
cupări primenitoare în 
care e angajată întreaga 
țară"-. Sumarul acestui 
prim număr probează nu 
numai existența unui efort 
de înnoire, ci și materia
lizarea lui. Numeroase
le rubrici, distincte în 
coloanele publicației, măr
turisesc preocuparea peny 
tru a face cît mai limpezi 
intențiile revistei, pentru 
o disciolinare a structurii, 
a arhitecturii sale. De
sigur, un număr are doar 
o semnificație restrînsâ și 
istoria unei reviste de 
cultură a depins în
totdeauna de fermita
tea cu care ea și-a 
slujit ideile directoare, 
de măsura în care aceste 
idei s-au înscris în rîn- 
dul celor capabile să con-

lu- 
în-

tnbuie la progresul cul
turii. Este marea datorie 
pe care și-a asumat-o, fi
rește. și revista „Argeș".

Așteptînd în continuare 
o evoluție care să-i con
fere un loc de frunte, de 
autentic prestigiu în rîn- 
dul revistelor noastre, 
consemnăm, urmărind a- 
cest număr bogat și in
teresant, rubrica „Argeș 
azi", redactată Ia un bun 
nivel publicistic, inspi
rată de fapte și realități 
argeșene cu expresive 
semnificații sociale și u- 
mane De evidentă utilita
te și ecou sigur ni se pare 
a fi sugestiva rubrică „La
birint". în. cadrul căreia 
poetul Ion Caraion va 
convorbi lunar cu cei ce 
bat la porțile literaturii, 
ca și pagina de poezie 
„Un poet — o poezie" în 
care - selecționate cu 
discernămînt — versurile 
vor putea oferi o imagine 
edificatoare a actualită
ții noastre poetice.

O inițiativă remarca
bilă, anticipînd de pe a- 
cum viitoarele reușite, 
este publicarea, în inte
riorul revistei, a „Biblio
tecii — Argeș", sub îngri
jirea redactorului șef. poe
tul Gheorghe Tomozei. 
Primul număr al acestei 
originale biblioteci (pe 
care o vedem deschisă nu 
numai poeziei ci și prozei

sau eseului) cuprinde a- 
preape 500 de 
semnate de Nichita 
nescu.

Prin diversitatea 
colelor sale, prin 
ta elevată a 
textelor, prin 
ingenios gindite, ca și 
prin grafica îngrijită, re
vista de cultură „Argeș" 
își anunță, așadar, un nou 
moment în existența sa. 
Prezența în coloanele pu
blicației a unor personali
tăți ale culturii noastre, 
din cele mai diverse ge
nerații, va constitui —

Pasionat cercetător a) 
folclorului și literaturii 
românești, om cu o cul
tură întinsă, pusă cu ge
nerozitate în slujba pro
pășirii noastre, prezență 
vie mai bine de o jumă
tate 40 veac în mișcarea 
culturală a țării, G. T Ki- 
rileanu s-a dovedit a fi.

sîntem încredințați — un 
stimulent puternic pen
tru descoperirea și va
lorificarea calităților spi
rituale ale intelectuali
tății ale talentelor lo
cale, un criteriu al exi
genței menit să asigure 
nivelul pe care și-l dato
rează în permanență o 
revistă de cultură. Ru
bricile și anchetele, arti
colele acestui număr pro
bează că se pot găsi mo
dalități ingenioase pentru 

a 
și

abordarea eu succes 
problemelor sociale 
culturale locale.

Piatra Neamț ființează de 
mai mulți ani, încă de pe 
vremea cînd trăia iniția
torul, biblioteca documen
tară G. T Kirileanu, al
cătuită în imensa ei ma
joritate din donațiile ilus
trului cărturar. Cuprin- 
zînd peste 30 000 volume 
în limbile română și 
străine (greacă, franceză, 
germană), un număr im
presionant de colecții de 
ziare și reviste, fondul 
G. T. Kirileanu se consti
tuie ca un prețios tezaur 
documentar aflat în slujba 
publicului larg și a spe
cialiștilor Aici se află 
peste 200 de cărți vechi 
românești, la loc de cinste 
situîndu-se „Cazania lui 
Varlaam", 1643, „Noul tes
tament de la Bălgrad", 
1648, „Psaltirea slavo-ro- 

lui Dosoftei, 1680, 
de la București, 

altele. Există o 
cărți aflate la 
lor în biblioteca

mai presus de orice, un 
fidel prieten al cărții.

Ceea ce se cunoaște mai 
puțin din intensa lui stră
danie cărturărească este 
tocmai acest aspect de 
colecționar al cărții rare, 
al edițiilor princeps sau 
edițiilor complete de mare 
valoare Așa se face că la

mână" a 
„Biblia" 
1688, și 
serie de 
vremea 
lui Creangă, cuprinzînd 
diferite însemnări ale a- 
cestuia. Să amintim tot
odată prezența colecțiilor 
complete ale unor reviste 
de literatură și cultură, 
cum ar fi „Convorbiri li
terare" și „Viața româ
nească". precum și exis
tența unui excepțional 
fond folcloric.

Grija, pasiunea șl gene
rozitatea ilustrului cărtu

rar au dat orașului șl în
tregii țări, așa cum au fă
cut odinioară 
alții, un dar 
preț. Avînd o 
moștenire, ar 
firesc ca ea să _ 
tâ, vegheată cu responsa
bilitate, pusă în valoare 
la întreaga ei dimensiu
ne și pe cît posibil îmbo
gățită continuu în sensul 
păstrării profilului prin 
achiziționarea unor lu
crări și publicații con
temporane. Mai mult, se 
impunea grabnica sa in
stalare într-un local a- 
decvat, astfel ca întregul 
material existent să poată 
fi inventariat, catalogat 
și pus la dispoziția citi
torilor, 
necesare 
o bună 
bllcațiile 
catalogate încă, să fie 
puse pericolului degradă
rii. De cîtva timp s-a pus 
Ia dispoziția Bibliotecii o 
clădire corespunzătoare, 
dar întîrzie totuși nejus
tificat procurarea mobilie
rului, repararea instala
țiilor interioare, ceea ce 
impietează asupra trece
rii propriu-zise a cărți
lor și publicațiilor în noul 
local. Forurile culturale 
locale și județene ar tre
bui să acorde mal mare 
atenție urgentării acțiunii 
începute, tărăgănarea și 
dezinteresul putînd cauza 
reale pierderi acestui 
fond documentar atit de 
prețios.

Lipsa spațiilor 
determină 

parte din 
existente.

ca 
pu
tt e- 
su-

Emil VASILESCU

Cea mal veche, și aș 
zice cea mai nedezmin
țită „realitate a teatru
lui", Măria sa PUBLI
CUL, tinde să fie din ce 
în ce mai puțin o reali
tate „indefinisabilă, in
descriptibilă, inanaliza- 
bilâ", „alunecătoare, im
palpabilă, imponderabi
lă". Tinde și trebuie să 
fie așa. Tendința izvo
răște dintr-o acută ne
cesitate.

Fără cunoașterea apro
fundată a acestei reali
tăți care este publicul 
spectator, teatrul nu își 
poate îndeplini înalta sa 
misiune spirituală și nu 
își poate asigura pereni
tatea. Tocmai de aceea 
toți adevărații slujitori ai 
Thaliei s-au gîndit și 
se gîndesc la această 
realitate și, situînd-o pe 
locul de frunte, ii desci
frează cu perseverență 
secretele ; mereu de la 
epocă Ia epocă, altele. Și 
în domeniul cunoașterii 
„gustului pentru teatru" 
omul a introdus rigorile 
științei. O știință care 
așteaptă să fie dezvoltată 
creator încît să devină 
aptă de a fertiliza vastul 
și dificilul domeniu 
practicii : sociologia 
blicului de teatru.

Revista „Teatrul"
vorbește într-un atrăgă
tor limbaj publicistic (u- 
șor improvizat unde e 
vorba de anchete) despre 
această realitate funda-

al 
pu-

ne

mentală a vieții teatrale 
care este publicul și tot
odată despre această 
știință relativ noua. a- 
flată la noi la începuturi 
— sociologia teatrului.

Ultimul număr al re
vistei, numărul 10, este 
consacrat tocmai Măriei 
sale PUBLICUL, raportu
rilor teatrului cu specta
torul suveran.

Sînt consemnate judi
cioase observații ale u- 
nor personalități ale vie
ții noastre teatrale, care 
răspund direct sau indi
rect la întrebări precum 
„Ce vrea publicul" ? sau 
„Cum face față teatrul 
exigențelor publicului

Revista ... . _ _
anchetă pe tema „Publi
cul — oglinda vremii" și 
angajează mai multe dia
loguri ; sînt consemnate 
părerile unor spectatori, 
dar și ale unor oameni 
de teatru rugați să se a- 
șeze o clipă în stat

Foarte binevenită ni 
se pare publicarea opi
niilor a doi sociologi — 
în căutarea spectatorului, 
opinii care pun premise 
teoretice utile și au da
rul de a îndemna, prin 
referințele concrete pe 
care le conțin, la iniție
rea și dezvoltarea unor 
cercetări temeinice, sis
tematice, vaste de socio
logie a teatrului

întreprinde o

Natalia STANCU
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Încheierea vizitei președintelui consiliului de miniștri, 
ION GHEORGHE MAURER, IN MAREA BR1TANIE 

CONFERINȚĂ DE PRESĂ
LONDRA 29 — Trimișii speciali 

Ada Gregorian și N. Ionescu tran
smit :

înainte de a părăsi capitala Marii 
Britanii, președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, înso
țit de ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, a participat la un 
dejun oferit la Dorchester Hotel de 
Asociația presei străine din capitala 
Marii Britanii.

După salutuVadresat de președin
tele asociației, H. G. Alexander, pre
mierul român a răspuns la numeroa
sele întrebări puse de ziariști.

Exprimînd satisfacția părții române 
pentru felul cum s-au desfășurat 
convorbirile oficiale •— caracterizate 
printr-o atmosferă constructivă, de 
deplină sinceritate, printr-o cordia
litate desăvîrșită — ca și pentru re
zultatele lor, șeful guvernului român 
a arătat că discuțiile s-au purtat a- 
supra a două mari grupe de pro
bleme : dezvoltarea multilaterală a 
relațiilor dintre cele două țâri pe 
plan economic, tehnico-științific, cul
tural și politic — ajungîndu-se la 
concluzia unanimă a necesității de a 
aborda în mod concret realizarea unei 
serii întregi de acțiuni comune — 
precum și probleme internaționale.

în ce privește acest al doilea capi
tol, a relevat premierul român, unul 
din principalele aspecte discutate a 
fost securitatea europeană. Impor
tanța acestei probleme — a spus vor
bitorul — a fost subliniată în cadrul 
convorbirilor noastre de către ambele 
părți, ceea ce nc-a îngăduit să anali
zăm o serie de modalități de tradu
cere în viață a acestui deziderat.

Menționînd că discuțiile purtate au 
contribuit la apropierea posibilității 
de a începe realizarea securității eu
ropene, premierul român a subliniat 
că aceasta nu se poate realiza dintr-o 
dată, ci în cadrul unui proces care 
rebuie parcurs etapă cu etapă și a 
ărui durată depinde de însuși mo- 

1 în care el evoluează.
te știut — a relevat primul-mi- 
ii Ion Gheorghe Maurer — că 
*'x>pa sînt probleme nerezolvate.

>, sp_’tfel și în alte părți ale lumii.
; i-vjblemele europene cîntăresc 

.recdrîî mai greu, deși nu au mani
festări atît de ascuțite ca în alte 
puncte ale globului, datorită posibili-' 
tăților pe care le au statele europene 
de a folosi toate cuceririle științei și
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Cele două părți au convenit să 
acționeze pentru încheierea la o 
dată apropiată a unui acord pri
vind transporturile aeriene, a unui 
acord asupra certificatelor de to
naj și, de asemenea, să studieze po
sibilitatea încheierii unui acord de 
cooperare în domeniul turismului.

Părțile au stabilit să continue e- 
forturfle lor pentru rezolvarea pro
blemelor financiare în suspensie.

în discuțiile lor asupra proble
melor internaționale, cele două 
părți și-au reafirmat convingerea 
că promovarea consecventă a rela
țiilor normale între state este un 
’actor esențial în instaurarea unui 

■mat de pace, încredere și coope- 
» și că aceste relații trebuie să 
'temeieze pe dreptul fiecărui 

. or de a se dezvolta conform cu 
dorința și interesele sale și în res
pectul principiilor independenței 
naționale, suveranității, egalității 
în drepturi, neamestecului în tre
burile interne și avantajului reci
proc.

Cele două părți au efectuat o a- 
naliză aprofundată privind coope
rarea și securitatea în Europa și au 
subliniat importanța dezvoltării re
lațiilor economice, politice, tehno
logice, științifice și culturale, prin 
contacte bilaterale și multilaterale 
între toate statele europene.

Părțile au reafirmat hotărîrea lor 
de a contribui la îmbunătățirea si
tuației din Europa pentru a asigu
ra o atmosferă de înțelegere și co
operare. Ele salută contactele și ne
gocierile în acest scop care au în
ceput sau urmează să înceapă în 
curînd.

Părțile au căzut de acord că o 
conferință în problema securității 
europene, cu participarea tuturor 
statelor interesate, necesită o pre
gătire foarte atentă.

Cele două părți au reafirmat im
portanța deosebită pe care o acor
dă realizării de progrese pentru a- 
doptarea de măsuri concertate pe 
plan internațional în legătură cu 
dezarmarea. Ele au considerat că 
înfăptuirea acestor măsuri, inclusiv 
măsuri adecvate pe plan regional, 
în dorința de a promova destinde
rea, ar reprezenta o contribuție 
valoroasă la pacea internațională.

Cele două părți și-au exprimat

Plecarea din Londra
(Urmare din pag. I)

lui Unit al Marii Britanii și Irlan
dei de Nord, Harold Wilson, urmă
toarea telegramă :

„Părăsind teritoriul Marii Bri
tanii, doresc să vă transmit, Ex
celență, mulțumiri călduroase pen
tru primirea cordială și atenția 
deosebită cu care am fost înconju
rați în timpul Șederii în țara dum
neavoastră.

Folosindu-mă de acest prilej, îmi 
exprim, încă o dată, satisfacția 
pentru convorbirile fructuoase a- 
vute cu dumneavoastră, cu domnul 
secretar de stat pentru afacerile 
externe și cu alți membri ai gu
vernului britanic, precum și con
vingerea că ele vor contribui la 
dezvoltarea continuă a bunelor re
lații dintre România și Marea Bri- 
tanie, în interesul ambelor noastre 
națiuni, al înțelegerii și colabo
rării internaționale.

Vă adresez, Excelență, cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, iar poporului britanic 
— pace și prosperitate". 

tehnicii moderne. Desigur, în mod 
normal aceste mijloace ar trebui 
folosite spre binele omului, dar, din 
nefericire, ele ar putea duce și la 
distrugerea lui.

Referindu-se Ia căile de soluționare 
a problemei securității europene, 
premierul român a arătat că aceasta 
cere timp, suplețe, tact. O primă con
cluzie care se impune este aceea că 
abordarea problemei securității eu
ropene nu trebuie condiționată de re
zolvarea altor probleme existente în 
Europa. Așadar, trebuie început cu 
acele probleme asupra cărora se 
poate realiza mai ușor o înțelegere, 
ceea ce ar permite să se facă pași pe 
calea sporirii „coeficientului de secu
ritate".. Orice progres în direcția 
creșterii acestuia ar duce implicit la 
o îmbunătățire a condițiilor în care 
să poată fi rezolvate alte probleme.

In acest sens, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
a arătat că unul din primele obiecti
ve care se impune atenției este ca în 
relațiile dintre statele europene să nu 
se recurgă la forță, obiectiv care, de
sigur, ar trebui astfel definit în aran
jamentele posibile îneît să nu aibă 
un caracter formal. Ceea ce trebuie 
urmărit este să se asigure libertatea 
și independența fiecărui stat, securi
tatea sa deplină, neamestecul în tre
burile interne din partea nimănui și 
sub nici un pretext, dreptul fiecărui 
popor de a-și hotărî destinele și vii
torul așa cum socotește de cuviință. 
Consacrarea și asigurarea cît mai 
mult posibil a acestui drept sînt în 
interesul comun al tuturor statelor 
europene — și nu numai europene — 
indiferent de sistemul lor social-po
litic. Pentru că indiferent în ce parte 
a Europei ar fi încălcate principiile 
de bază în relațiile dintre țări, a- 
ceasta ar constitui o cauză serioasă 
de compromitere a păcii.

In continuare, premierul român a 
subliniat că o conferință consacrată 
securității europene trebuie bine 
pregătită. Evident că o asemenea con
ferință ar putea face parte dintr-un 
lanț de conferințe prin care s-ar pu
tea contura din e' în ce mai precis 
securitatea europeană. Pregătirile 
pentru prima conferință n-ar trebui 
însă să' întîrzie prea mult ținerea ei.

Desigur — a subliniat președintele 
Consiliului de Miniștri — în discu

COMUNICAT COMUN
speranța că negocierile de la Paris 
vor duce la încetarea războiului 
din Vietnam, la adoptarea unor so
luții care să asigure dreptul po
porului vietnamez să-și hotărască 
singur soarta și la instaurarea păcii 
și stabilității în regiune.

’ în legătură cu situația din Orien
tul Mijlociu, unde tensiunea care 
continuă constituie un pericol pen
tru pacea lumii, cele două părți au 
subliniat că rezoluția Consiliului 
de Securitate al O.N.U. din 22 no
iembrie 1967 oferă o bază rezona
bilă pentru o reglementare politică.

Ele au scos în evidență, de ase
menea, importanța rolului pe care 
Organizația Națiunilor Unite este 
chemată să-J joace în intensificarea 
cooperării între state și și-au ex
primat convingerea că, pentru a fi

(Urmare din pag. I)

cînd factorii educativi scapă de sub 
supravegherea plină de grijă pe a- 
cești tineri, ei îsi croiesc cîteodatâ 
făgașuri lăturalnice, adoptă mentali
tăți străine de marile idealuri ale 
generației lor, de principiile etice 
ale orînduirii noastre.

Propunem cititorului o incursiune 
tntr-o asemenea zonă.

. *
— Care este distracția ta prefe

rată 7
Interlocutorul ne-a măsurat cu o 

privire condescendentă față de o în
trebare atît de... naivă.

— Să merg la cinema I
— Dintre filmele pe care le-ai vă

zut în ultima vreme, care ți-a plăcut 
cel mai mult ?

Pasionatul „cinefil" s-a însuflețit. 
Fără ezitare și cu o strălucire păti
mașă în ochi a rostit un titlu : „Șapto 
oameni de aur".

— Și ce ți-a plăcut mai mult în fil
mul acesta 7

—Cum au pregătit gangsterii spar
gerea la banca aia și. pe urmă, cum 
curgea aurul în camionul lor...

O dată deschis subiectul, interlocu
torul dă la iveală o surprinzătoare 
informație de „specialitate" culeasă 
fără discernămînt din zeci de filme 
pe acela»! calapod, j,Specialistul" cu 
atît de vaste și precise cunoștințe în 
domeniul filmelor cu gangsteri și al 
poliției internaționale n-are decît 
12 ani. 11 cheamă Gheorghe B. L-am 
găsit la „camera minorului" de la 
Inspectoratul miliției municipiului 
București. Acum cîtva timp, în toiul 
nopții, a săvîrșit o spargere „după 
toate regulile artei" la cafe-barul 
„Unic".

Lîngă el — un „coleg", cam de ace
eași statură, cu care s-a întîlnit aici, 
la „camera minorului". 11 cheamă 
Florian N. și e numai cu un an mai 
mare decît Gheorghe. La 13 ani are 
la activul lui circa 60 de spargeri. 
Este oare întîmplător că Florian a 
urmat și el, cu aviditate, „cursurile" 
acestei „școli" cu nume straniu : 
„Șapte oameni de aur" 7 A văzut fil
mul de trei ori, L-a studiat, la fel 
ca și alte pelicule cu acțiunea situată 
în același mediu interlop. La vîrsta 
cînd alți copii trăiesc pasionanta a- 
ventură a cunoașterii, descoperind 
zilnic lumea de magice frumuseți și 
tulburătoare adevăruri a științei, li
teraturii, artei. Florian N. — hrănit 
din belșug cu otrava adesea subtilă 
și de aceea, la vîrsta lui, dificil de
tectabilă a iluzoriilor paradise din 
mucava — nutrește un vis, de alt
minteri mărturisit : s-a săturat, zi
cea, de spargeri mici, vrea să dea o 
„lovitură" în stil mare, exact ca-n 
filme

E vorba, desigur, de „cazuri-limită", 
izolate, care au însă capacitatea de a 
developa brusc și pregnant întreaga 
nocivitate a fenomenului, de a reliefa 
cu deosebită acuitate influența ne
fastă a unor asemenea filme. Aceasta 
nu înseamnă, firește, că toți adoles
cenții care se pasionează după ase- 

țiile asupra unor asemenea idei nu 
se poate cere acordul imediat al in
terlocutorilor, fiecare aie nevoie de 
un timp de gîndire. Problema aceas
ta ne-a preocupat mult în timpul 
convorbirilor și putem afirma că dis
cuțiile avute cu primul-ministru 
Wilson și cu membri ai cabinetului 
britanic au făcut să progreseze i- 
deea securității europene.

Premierul român a arătat, în con
tinuare, că securitatea europeană nu 
trebuie tratată de la bloc la bloc. 
Sîntem de părere — a relevat vorbi
torul — că la discuțiile consacrate 
acestei probleme pot participa și alte 
țari interesate. Primul-ministru a 
subliniat că organizarea securității e- 
uropene, la care trebuie să partici
pe,. pe bază de egalitate, toate sta
tele interesate, va trebui să conducă, 
în ultimă instanță, la desființarea 
blocurilor militaie, la crearea unui 
cadru favorabil climatului de cola
borare și cooperare fructuoase între 
țările europene. In continuare el a 
arătat că securitatea europeană este 
incompatibilă cu existența zonelor 
de influență. Desigur, influențe re
ciproce se exercită și s-au exercitat, 
acestea însă nu trebuie să afecteze 
principiile fundamentale ale rela
țiilor dintre state.

Premierul român s-a referit, în 
încheiere, la propunerile formula
te recent la Praga de către țările 
socialiste în problemele securității e- 
uropene. In această ordine de idei, 
el a subliniat importanța pe care o 
au propunerile privind renunțarea 
la folosirea forței sau la amenin
țarea cu folosirea acesteia în re
lațiile dintre statele din Europa, pre
cum și necesitatea lărgirii relațiilor 
comerciale, economice și tehnico- 
științifice, pe baza egalității în drep
turi, în scopul dezvoltării colaboră
rii politice între statele europene, 
propuneri menite să contribuie la a- 
sigurarea unui climat de destindere, 
colaborare și pace între popoare. Bi
neînțeles, a subliniat vorbitorul, sîn
tem gata să primim și să discutăm 
orice idei și sugestii de îmbunătă
țire. Tocmai în acest fel, prin discu
ții și schimburi de păreri, s-ar putea 
înlătura eventualele rezerve sau ne
dumeriri, ajungîndn-se la o mai bună 
înțelegere a problemelor, la progre
sele dorite pe calea securității.

deplin eficientă, organizația mon
dială trebuie să devină cu adevărat 
universală.

Ambele părți au subliniat rolul 
pozitiv jucat de contactele între 
membrii guvernelor și. alte perso
nalități din cele două țări în extin
derea colaborării romăno-britânice 
și au fost de acord că aceste con
tacte trebuie dezvoltate în conti
nuare.

Președintele Consiliului de Mi
niștri l-a invitat pe primul-minis
tru al Regatului Unit al Marii Bri
tanii și Irlandei de Nord și pe se
cretarul de stat pentru afacerile ex
terne și al Commonwealthului să 
facă o vizită în România. Invitația 
a fost acceptată cu plăcere. Data 
vizitei va fi stabilită pe cale diplo
matică.

menea pelicule ajung, neapărat, spăr
gători. Ar fi o viziune simplistă și 
naivă asupra gradului lor de pericu
lozitate socială. Mai grave însă ni se 
par urmările lor pe planul culti
vării unei mentalități îmbibate de 
iluziile unei existențe parazitare, 
cu sclipiri false și amăgitoare.

In această ordine de idei merită 
semnalat că am primit o serie de 
scrisori de la părinți subliniind noci
vitatea unor asemenea filme care, 
chiar dacă nu duc la infracționism, 
îi „învață" pe copii că se poate trăi 
în huzur și dezmăț, fără muncă, din 
subterfugii, expediente, neonestitate. 
Prin însăși lumea pe care o înfăți
șează, prin „eroii" care II propun 
admirației juvenile, ele constituie în
demnuri — firește, indirecte — la a- 
bateri de la datoriile și răspunderile 
care incumbă tinereții, de la normele 
de comportare specifice unei socie
tăți întemeiate pe suveranitatea
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muncii și a valorilor etice pe care 
aceasta le generează.

Să fim bine înțeleși : departe de 
noi intenția de a nega eventuala va
loare estetică a unora dintre aceste 
filme sau de a sugera ideea unui pu
ritanism ipocrit, concretizat prin iz
gonirea literaturii sau filmelor de 
aventuri. Aventura care stimulează 
curajul și dăruirea de sine, peripe
ția palpitantă in numele unei cauze 
nobile au hrănit și hrănesc o vîrstă 
caracterizată prin inepuizabile dis
ponibilități de fantezie. Aici este 
vorba însă de un anumit tip de pe
licule, „lecții audio-vizuale" de gang
sterism calificat, în care „tehniciza
rea" răului, demontarea rece și e- 
xactă a mecanismului preparării și 
organizării unor acte antisociale se 
îmbină cu colportarea unei mitologii 
ieftine, dar tentante pentru cei lip
siți de luciditatea și spiritul critic al 
maturității Este limpede că adultul, 
înzestrat cu experiența vieții, con
știent că nu tot ce zboară (pe ecran !) 
se și mânîncă, posedă, în general, 
capacitatea de a sesiza caracterul de 
ficțiune al unor paradisuri confec
ționate. Prin ce contracarăm influ
ența „educativă" a unor astfel de 
filme?

Fără îndoială, se impun și unele 
măsuri administrative menite să ba
reze drumul acestor impurități sub
til distilate spre zonele atît de fra
gile ale sufletelor tinere. In mai 
toate țările lumii există categorii de 
filme interzise „sub 18“ sau „sub 16 
ani" Nu știm ce rațiuni împiedică 
serviciile de difuzare a filmelor să

Uniunea ziariștilor din Republica 
Socialistă România a instituit premiul 
anual „Alexandru Sahia", care se a- 
cordă individual ziariștilor care s-au 
distins în mod deosebit prin creația 
lor publicistică în domeniul repor
tajului de presă — pentru reportaje 
publicate în presă sau transmise prin 
radio, televiziune și jurnalul cine
matografic de actualități, reprezen- 
tînd contribuții deosebit de valo
roase la investigarea și reflectarea 
realității social-politice din România.

Premiul „Alexandru Sahia" constă 
din diploma nominală, medalia de 
aur, argint sau bronz și sumele de

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a adresat ministrului de 
externe libanez o telegramă de' fe
licitare cu ocazia Zilei naționale a 
Republicii Liban.

In răspunsul său, ministrul de ex
terne al Libanului a transmis mulțu
miri pentru mesajul adresat.

★
Cu prilejul sărbătoririi Zilei na

ționale a R.S.F. Iugoslavia, sîmbătă 
a fost inaugurat un pod peste pîrîul 
Năidășel, punct de frontieră situat 
între localitatea românească Năidaș 
și satul iugoslav Călugăra, aparținind 
comunei Biserica Albă. Noul pod, 
construit în comun de către Consi
liul popular al județului Caraș-Se- 
verin și Scupștina populară a comu
nei Biserica Albă, constituie încă un 
simbol al relațiilor de prietenie sta
tornicite între cele două țări.

La inaugurarea podului au partici
pat reprezentanți ai consiliului popu
lar județean și ai comunei Năidaș, 
precum și reprezentanți ai Scupștinei 
populare a comunei Biserica Albă, 
numeroși locuitori.' După inaugurarea 
podului au avut loc vizite reciproce 
ale oamenilor muncii din comunele și 
satele vecine.

★
La invitația Secretariatului român 

al orașelor înfrățite, în ziua de 29 
noiembrie a.c. a sosit în Capitală o

ȘTIRI S
ILIE NASTASE IN FINALA TUR

NEULUI DE LA STOCKHOLM. In 
semifinale, Ilie Năstase l-a învins cu 
6—4, 3—6, 6—3 pe cunoscutul jucător 
Stan Smith (S.U.A). In finală, Ilie 
Năstase îl va întîlni pe iugoslavul 
Pilici, care l-a eliminat cu 7—9, 
12—10, 6—2 pe australianul Stolle.

în sferturile de finală Ilie Năstase 
l-a întrecut pe Ion Tiriac, în două 
seturi, cu 6—1, 6—3, demonstrînd o 
formă excelentă și un joc variat, care 
i-au atras aplauzele spectatorilor.

ASEARA, LA POIANA BRAȘOV, 
INTR-UN MECI INTERNAȚIONAL 
DE HOCHEI PE GHEAȚA, echipa 
României a învins cu scorul de 6—3 
(2—1, 1—1, 3—1) echipa Iugoslaviei. 
Astăzi de la ora 17,30, are loc me
ciul .revanșă.

• DUMITRESCU ȘI ALEXi; ÎN
VINȘI LA DUBLIN ! Meciul inter
național de box dintre selecționatele 
României și Irlandei, desfășurat la 
Dublin, s-a încheiat la egalitate : 
10—10. Punctele echipei române au 
fost realizate de C. Ciucă, M. Con- 
stantinescu, M. Gîju, C. Cuțov și V. 
Silberman. Campionul european A. 
Dumitrescu a pierdut la puncte în 
fața lui Dowling, iar Alexe a fost 
învins de Mckinty.
• BRUMEL, LA J.O. DIN 1972? 

Recordmanul mondial la săritura în 
înălțime, sovieticul Valeri Brumei, 
a declarat într-un interviu publicat 

procedeze în consecință. Altfel, cînd 
Mercur domină în exclusivitate ecra
nul, pierderile nerambursabile pe 
tărîm etic sînt infinit mai mari decît 
eventualele beneficii materiale.

O măsură administrativă însă nu 
poate soluționa de la sine o proble
mă atît de dificilă și de complexă.

Se preocupă oare în suficientă 
măsură părinții și profesorii de fil
mele pe care le văd elevii 7 Discută 
oare cu ei despre sensurile autenti
ce ale filmului, despre problemele 
etice pe care le dezbate, despre 
semnificația personajelor, despre 
doza de real și fantezie pe care o 
conține orice operă de artă 7 Auzim 
cîteodată părinți și profesori plîn- 
gîndu-se de unele manifestări nedo
rite. Dar acționează ei oare la fel de 
convingător și asupra cauzelor ? 
Dacă ar exista o mai atentă selecti
vitate critică față de ceea ce li se 
oferă tinerilor, o supraveghere mai 

strictă, mai eficientă din partea șco
lii și a părinților, acești factori e- 
ducativi nu s-ar trezi brusc in fața 
unor „surprize" educative.

A
„Aș vrea să ajung cascador. Eu 

cred că o să ajung, pentru că am 
multă cutezanță ca să joc în filme. 
Iubesc cascadoria pentru că îmi pla
ce o meserie plină de riscuri și a- 
venturi și pentru că îmi dă ocazia 
să vizitez țări străine". Semnat : 
Bebe.

Legătura dintre aceste rînduri și 
cele relatate mai sus sare în ochi. E 
vorba, în fond, de același miraj gău
nos, de aceeași confuzie între „ralu
rile" fictive derulate pe ecran... Cel 
care a scris aceste rînduri, Gheorghe 
T., în vîrstă de 14 ani, a fost prins, 
împreună cu alți zece adolescenți, 
vecini de-ai săi din cartierul Floreas- 
ca, în timp ce — organizați în bandă 
— furau diferite obiecte de la EREN 
'69 Prin diferite ascunzișuri, uneori 
în locuri bine tăinuite din chiar a- 
partamentele părinților, s-au desco
perit tot felul de lucruri, de la broșe 
și inele la voltmetre, de la ochelari 
de soare la relee electronice etc.

Știrea despre aceste isprăvi a avut 
efectul unei lovituri de trăznet în 
cancelaria Școlii generale nr. 10 de 
pe strada Garibaldi. Și pe bună drep
tate : cinci dintre cei zece membri 
ai bandei sînt elevi ai acestei școli, 
iar alți trei trecuseră, de' asemenea, 
prin băncile ei. Răsfoim cataloagele : 
aproape în dreptul fiecăruia dintre 
cei cinci se află un număr mai mare 
sau mai mio de absențe nemotivate. 

8 000, 4 000 și 2 000 lei pentru premiile 
I, II și, respectiv, III.

Premiul — ce poate fi decernat și 
unor colective de autori — se acordă 
pentru reportajele publicate sau 
transmise în perioada 1 octombrie 
din anul calendaristic precedent — 
30 septembrie din anul calendaristic 
curent. In acest an, în mod excep
țional, propunerile se pot înainta 
pînă la 15 decembrie.

Textul integral al regulamentului 
privind decernarea premiului anual 
„Alexandru Sahia" a fost publicat în 
numărul 10/1969 al revistei „Presa 
noastră", organ al Uniunii ziariștilor 
din Republica Socialistă România.

delegație a Direcției generale a Fe
derației Mondiale a Orașelor înfră
țite, condusă de Jean Marie Bressand, 
delegat general al F.M.O.I.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de Cos- 
tică Alecu, vicepreședinte al I.R.R.C.S. 
și Gheorghe Cambose, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului popular al mu
nicipiului Iași, membru al Consiliu
lui 'Executiv al Federației Mondiale 
a Orașelor înfrățite.

★
Sîmbătă a avut loc în parcul din 

centrul orașului' Curtea de Argeș 
dezvelirea unei statui a lui Vlaicu 
Vodă, domnitor al Țării Românești 
în anii 1364—1377.

La solemnitate au participat re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, personalități ale 
vieții culturale, numeroși cetățeni. 
In cuvîntul său, Vasile Mohanu, 
prim-secretar al comitetului orășe
nesc al P.C.R., președintele consi
liului popular orășenesc, a evocat 
personalitatea viteazului voievod, 
vajnic apărător al hotarelor țării. 
Apoi, tovarășul Gheorghe Năstase, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean al P.C.R., președintele Consi
liului popular județean Argeș, a dez
velit statuia, realizare în piatră a 
sculptorului Dumitru Foamete.

(Agerpres)

PORTI VE
de revista Ogoniok că va începe an
trenamentele pentru a lua parte la 
Jocurile olimpice din 1972, progra
mate la Munchen. Brumei, care a să
rit în anul 1963 peste ștacheta ridi
cată la 2,28 m, are vîrsta de 27 de 
ani, dar, după cum se știe, începînd 
din anul 1965 a fost nevoit să-și în
trerupă activitatea din cauza unui 
accident de motocicletă.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

1, 2 și 3 decembrie. în țară : vre
mea continuă să se încălzească ușor, 
mai ales în prima parte a interva
lului. Cerul va fi variabil. înnorâri 
mai accentuate se vor produce în ju
mătatea de vest a țării, unde vor că
dea ploi locale. In rest, precipitații 
izolate. Vîntul va sufla potrivit din 
sectorul vestic. Temperatura în scă
dere în a doua parte a intervalului 
în nord-vestul țării. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 4 și plus 4 
grade, iar maximele între 6 și 16 
grade. Ceață slabă. In București : 
vreme relativ călduroasă, cu cerul 
variabil. La sfîrșitul intervalului, 
ploaie slabă. Vînt potrivit din secto
rul vestic. Temperatura ușor varia
bilă.

Cum de nu s-au sesizat profesorii 
diriginți, direcția școlii, de acest ab
senteism destul de masiv 7

— Unii veneau cu motivări, ade
sea chiar cu motivări medicale — 
ne explică directoarea școlii. Să știți, 
de altfel, că isprăvile de la expoziție 
ei le făceau nu în orele de școaiă, 
ci în timpul liber, cînd ar fi trebuit 
să se afle sub supravegherea părin
ților. La școală se purtau destul de 
bine, erau chiar disciplinați...

Stînd de vorbă cu dirigintele cla
selor în care învață copiii res
pectivi — cadre didactice cu expe
riență, care se bucură de o meritată 
stimă — ne-am dat seama de o eroare 
comună ; neglijarea unor „amănun
te" pedagogice care blochează „cîm- 
pul magnetic" al influenței educa
tive. Aceste „amănunte" sînt : antu
rajul în care se învîrtesc elevii și 
preocupările lor din afara orelor de școală.

Nu e mal puțin adevărat Insă că 
principala vină o au părinții. Deși 
riscăm să repetăm un adevăr ele
mentar, trebuie s-o spunem încă o 
dată că familia poartă răspunderea 
fundamentală pentru dezvoltarea nu 
numai fizică, dar și sufletească a co
piilor, pentru a face din ei oameni 
în rîndul oamenilor. Nu putem uita 
că aici avem de-a face nu cu un caz 
sau două, ci cu zece cazuri de încăl
care flagrantă a legilor statului, care 
denotă, în chip izbitor, absența no
țiunii elementare de cinste din con
cepția despre viață a acestor adoles
cenți. Oare această „pată albă" de pe 
harta educativă nu relevă faptul că 
nici părinții, nici școala n-au acțio
nat cu forța și autoritatea necesare în 
această direcție 7

Majoritatea covîrșitoare a celor de 
care ne ocupăm provin din familii 
organizate, în general bine situate. 
Ba aproape toți sînt înconjurați acasă 
de răsfăț. Pe unul dintre ei, P.C., din 
clasa a 6-a l-am întîlnit. bunăoară, 
la școală într-o costumație destul de 
curioasă pentru un elev : în locul 
obișnuitei uniforme școlare, o îmbră
căminte de o eleganță ostentativă. 
In paranteză fie spus, e de mirare că 
profesorilor le scapă asemenea „de
talii", care uneori spun multe des
pre atmosfera în care trăiește elevul 
acasă Dar, totodată, ne întrebăm : 
oare acest „detaliu" nu relevă o 
grijă strîmb înțeleasă din partea 
părinților de a asigura odraslelor 
lor Un trai care să le creeze, prin 
el însuși, iluzia că totul li se cuvine 
„la de-a gata", fără efort, că n-au

Manifestări cu prilejui împlinirii 
a 50 de ani de la înființarea Teatrului 
Național și a Operei Române din Cluj

La Cluj au început sîmbătă festivi
tățile prilejuite de semicentenarul 
unor prestigioase instituții artistice, 
Teatrul Național și Opera Română 
din localitate.

La amiază, în sala consiliului 
popular județean, a avut loc solem
nitatea înmînării unor ordine și me
dalii acordate cu acest prilej de Con
siliul de Stat unui număr de 81 de 
actori, cîntăreți, regizori și alți lu
crători din cadrul celor două insti
tuții sărbătorite. Au fost de față to
varășii Aurel Duca, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al comitetului 
județean de partid, președintele con
siliului popular județean, Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, acad 
Ștefan Peterfi, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, acad. Constantin Dai- 
coviciu, membru al Consiliului de 
Stat, și alte persoane oficiale. In nu
mele celor decorați au mulțumit pen
tru înaltele distincții acordate artiștii 
Ion Fârăianu, Silvia Ghelan, Stela 
Simoneti, Constantin Ursulescu și re 
gizorul Ilie Balea.

După-amiază, în prezența unor per
sonalități ale vieții artistice și cul
turale din Cluj și din țară, a unui 
numeros public, a avut loc în sala 
Teatrului Național adunarea jubi
liară. Regizorul Vlad Mugur, direc
torul Teatrului Național, și conf. univ. 
George Merișescu, directorul Operei 
Române din Cluj, au înfățișat drumul 
parcurs de aceste instituții artistice 
în cei 50 de ani de activitate, contri
buția adusă în valorificarea celor mai 
merituoase lucrări ale dramaturgilor 
și compozitorilor români, pentru cu
noașterea tezaurului artistic univer
sal.

Tovarășul Aurel Duca a dat citire 
mesajului de salut adresat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge 
neral al P.C.R., președintele Consi
liului de Stat, colectivelor artistice 
ale Teatrului Național și Operei Ro 
mâne din Cluj, cu prilejul jubileului 
Mesajul a fost primit cu vii aplauze 
de către participanții Ia adunare.

Au rostit cuvîntări de salut Pompi

La semicentenarul întreprinderii 
poligrafice din Cluj

Cluj (corespondentul „Scînteii") 
Sîmbătă colectivul întreprinderii 
poligrafice din Cluj a sărbătorit îm
plinirea unei jumătăți de veac de 
existență. Manifestările au fost inau
gurate de un simpozion științifio con
sacrat istoricului dezvoltării tiparului 
la Cluj.

La vernisajul expoziției comemo
rative au participat tovarășii Aurel 
Duca, pririt-secretar. al Comitetului 
județean Cluj al P.C.R., Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetului de 

1 Stat pentru Cultură și Artă, alți re
prezentanți ai organelor județene și 
municipale de partid și de stat, un 
numeros public.

La adunarea jubiliară care a avut 
loc la Casa universitarilor, ing. loan 
Răduț, directorul întreprinderii săr
bătorite, a făcut un bilanț al activi
tății tipografilor clujeni. Au rostit 
cuvinte de salut ing, Soos Manea 
Carol, secretar al comitetului jude
țean de partid, ing. Constantin Tro- 
naru, director general al Centralei 
industriei poligrafice, reprezentanți

decît să întindă mîna ziua ca să ob
țină ce au visat noaptea 7

L-am întrebat pe tatăl lui Gh. T„ 
zis și Bebe, cel cu... cascadoria :

— Știați ceva despre anturajul 
fiului dumneavoastră 7

— Nu știam, tovarășe, cum să 
știu 7 Ne spunea că se duce la an
trenamente de canotaj cu niște co
legi de-ai lui și noi îl credeam...

— Bine, dar știați că a rămas re
petent. Cum ați putut să-i acordați 
un credit atît de larg de vreme ce 
v-a dovedit o dată că nu-1 merită 7

Omul tace îngîndurat. N-are ce să 
ne răspundă nici la observația că, 
deși copilul rămăsese repetent, nici 
el, nici soția lui nu s-au dus nici
odată la școală, de la începutul anu
lui școlar pînă în ziua cînd... au 
fost sesizați că Bebe a luat parte la 
amintitele isprăvi.

Cîți părinți nu uită să-și întrebe 
copiii unde au rătăcit la ore tîrzii 
de noapte, cîți dintre acești oameni 
maturi și responsabili nu se mulțu
mesc cu răspunsuri rapide și negli
jente, de tipul „am fost să-mi fac 
lecțiile la colegul X" fără a se inte
resa cine este acest X sau măcar 
dacă există 7 Lipsa de elementară 
supraveghere la vîrsta tuturor ten
tațiilor posibile se soldează, de obi
cei, cu eșecuri educative ale căror 
repercusiuni le suportă nu numai a- 
dolesccntul „scăpat din miini", dar 
și familia, societatea in întregul ei.

★
Să revenim la ănturaj. Reiese că 

„inspiratorul" celor zece este un 
tînăr fără nici o ocupație, pe nume 
Ticu Avrigeanu. care s-a erijat în 
mentor spiritual al „puștilor".

Cine sînt „mentorii" 7 Adeseori, In
divizi fără ocupație și fără scrupule, 
paraziți deprinși să trăiască din ex
pediente, din afaceri ilicite, care a- 
trag în sfera lor de influență ado
lescenți debusolați, amețiți de mira
jul unei vieți ușoare, duse de azi pe 
mîine, la marginea societății și a 
legii. Un asemenea personaj a fost, 
pînă nu de mult, Ion Catrina, zis 
Lordul, Edy, Diplomatul, Pisică, ale 
cărui fapte au constituit obiectul unui 
proces judecat la Tribunalul muni
cipiului București în afară de înșe
lăciune și uzurpare de calități ofi
ciale, instanța a reținut împotriva lui 
și acuzația de proxenetism.

„Făcea întotdeauna pe «domnul» 
foarte elegant", declară una din mar
tore, ca să adauge : „lovea pe fetele 
care-1 refuzau" „Mi-a prezentat un 
cetățean străin, spunîndu-mi că atît 
eu cît și el vom fi mulțumiți. Eu am 
refuzat. Faptul s-a petrecut la barul 
Continental", depune mărturie Elena 
A., în vîrstă de 16 ani, fostă elevă 
la liceul „Emil Racoviță". „Ion Ca
trina a primit 200 de lei de la doi 
cetățeni străini pentru că m-a pre
zentat pe mine și pe sora mea, în 
vîrstă de 16 ani", declară Florenti
na S. „Frecventam foarte des hote
lurile „Lido" și „Ambasador", unde 
veneau Ia masa mea femei — de
clară inculpatul — iar consumația o 
plăteau cetățeni străini...". Parazit 
„de profesie", avînd la activul său 

liu Macovei, președintele C.S.C.A., 
Trofin Simedrea, prim-vicepreședinte 
al consiliului popular județean, artis
tul poporului George Calboreanu, 
Octav Enigărescu, directorul Operei 
Române din București, reprezentanți 
ai unor instituții de cultură și artă 
din țară.

Participanții la adunarea jubiliară 
au adresat, într-o atmosferă entuzi
astă, Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
o telegramă în care se spune :

La aniversarea celor 50 de ani do 
existență a Teatrului Național și 
Operei Române din Cluj, în clipe do 
solemnă sărbătoare și emoționant 
bilanț, interpreții, regizorii și tehni
cienii — toți cei care prin muncă iși 
îndeplinesc chemarea și talentul pe 
scena astăzi semicentenară — pătrunși 
de semnificațiile multiple ale activi
tății și menirii artei noastre, ne în
dreptăm cu adîncă recunoștință și 
mulțumiri gîndurile și sentimentele 
cele mai alese, strădaniile și năzuin
țele către Comitetul Central al Par
tidului Comunist Român, către dum
neavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, făgăduindu-vă că vom 
contribui cu pasiune și dăruire la 
înălțarea marelui edificiu al culturii 
socialiste.

Urările și felicitările pe care ni 
le-ați adresat, fiecare cuvînt al gene
rosului și caldului dv. salut înseamnă 
pentru noi adîncă și profundă pre
țuire, o dovadă a sprijinului, a cin
stirii de care se bucură în România 
socialistă arta și slujitorii ei.

In încheiere, în telegramă se spune: 
Ne angajăm să slujim cu toată ener
gia și. însuflețirea politica marxist- 
leninistă a Partidului Comunist Ro
mân ; vă asigurăm de permanenta 
strădanie în promovarea unui reper
toriu valoros de înaltă ținută ideolo
gică și artistică, prin a cărei inter
pretare să cucerim zi de zi noi trepte 
și taine ale măiestriei, să participăm 
cu dăruire deplină Ia îmbogățirea 
universului spiritual al poporului, la 
efervescența constructivă și creatoare 
a întregii țări.

(Agerpres)

ai unor întreprinderi poligrafice din 
țară, tipografi.

Intr-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la adunare au 
adoptat textul unei telegrame adre
sate C.C. al P.C.R., tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, în care se 
spune, între altele : „Sub conducerea 
înțeleaptă a partidului, anii sfertului 
de veac care au trecut de la elibera
rea României de sub jugul fascist au 
însemnat ani de mari succese în dez
voltarea întreprinderii, perfecționa
rea proceselor tehnologice, introdu
cerea tehnicii moderne, precum și în. 
creșterea bunăstării materiale și cul
turale a salariaților. Aniversînd 50 de 
ani de muncă în răspîndirea cuvîn- 
tului scris, ne exprimăm întregul ata
șament, dragostea noastră față de 
Partidul Comunist Român, față de 
dumneavoastră. scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și ne angajăm să 
depunem toate eforturile pentru în
făptuirea sarcinilor ce ne revin din 
mărețul program de dezvoltare 
multilaterală a României socialiste".

@ n g o
și alte acte antisociale pentru care 
a ispășit o pedeapsă de un an și ju
mătate, Ion Catrina nu concepea să-și 
cîștige viața în mod cinstit, prin 
muncă, ci prin înșelăciuni și tran
zacții imunde, de genul celor arătate 
mai sus. Ducea o trenă de viață ca 
în filmele despre „feciori de bani 
gata".

Cînd un Individ lezează — prin 
furt, lovire, înșelăciune — interesele 
altuia, el comite un fapt antisocial 
cu repercusiuni asupra omului res
pectiv și. eventual, asupra familiei 
acestuia Cînd, însă, un element vi
ciat răspîndește în jur otrava pro
priei lui descompuneri, creează și ali
mentează un climat de imoralitate, 
atunci pericolul social pe care-1 re
prezintă e cu mult mai mare. Toc
mai de aceea considerăm că împo
triva unor asemenea indivizi legile 
trebuie să acționeze mai prompt și 
mai sever, iar organele judiciare să 
intervină mai operativ pentru a opri 
din timp atari activități antisociale.

Dar nu putem închide dosarul a- 
cestui caz fără a ne exprima o adîn
că nedumerire : ce căuta noaptea Ia 
bar eleva Elena A., care nici nu îm
plinise la acea dată vîrsta de 16 
ani 7 Ce căutau alte minore în ho
teluri, baruri și restaurante de lux 
la ore „mici" 7 în ce măsură vic
timele „Lordului" erau victime 
sau voluntare ale viciului 7 In ce 
fel aceste adolescente au fost in
fluențate de educația morală și ce
tățenească făcută în școală ? Dar mal 
ales, ce modele au avut în familie? 
Există părinți care, din dorința de a 
satisface toate pretențiile odraslelor 
lor, ajung pînă acolo îneît organi
zează petreceri pentru copiii lor și 
pleacă de-acasă lăsîndu-i singuri cu 
băutură din belșug. O asemenea „e- 
ducație" deschide apetitul pentru o 
viață ușoară, încurajează viciile, este, 
în fond, o educație profund minci
noasă, întrucît (ne vedem obligați 
să repetăm un adevăr îndeobște cu
noscut) societatea în care vor in
tra acești tineri este o societate în
temeiată pe muncă, pe efort, pe o 
înaltă răspundere cetățenească.

★
O constatare se impune acum, la 

încheierea acestor rînduri : nu e- 
xistă și nu pot exista zone de „vid 
etic", întrucît acolo unde neglijența 
factorilor de răspundere părinți, 
școală, U.T.C. — dă naștere unui a- 
semenea vid, se găsește imediat cine 
să-1 umple cu suave și iluzorii par- 
fumuri de împrumut, care ascund, 
în fond, mentalități și manifestări to
tal străine moralei societății noastre, 
principiilor umaniste de cinste, echi
tate, responsabilitate socială ce o 
călăuzesc.

E de datoria noastră, a tuturor — 
în primul rînd a factorilor educativi 
— să ridicăm un puternic zid împo
triva oricăror influențe nocive, să 
cultivăm permanent în conștiința ti
nerilor idealurile majoro ale socie
tății în care trăim, o societate ba
zată pe muncă și înalte concepții 
etice.
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securității europene

viața internațională
Dezbaterile asupra

al educațieiI

Intervenția reprezentantei 
României

NEW YORK 29. — Corespondentul 
Agerpres C. Alexandroaie transmi
te : Comitetul pentru problemele eco
nomice al Adunării Generale și-a în
cheiat dezbaterile asupra raportului 
secretarului general al O.N.U. privind 
progresele realizate de către organis
mele Națiunilor Unite în pregătirea 
„Anului internațional al educației". 
Adunarea Generală a hotărît la sesiu
nea din 1968 să desemneze anul 1970 
drept „An internațional al educației".

Luînd cuvîntul la dezbateri, dele
gata țării noastre, Zoe Dumitrescu- 
Bușulenga, a subliniat că România 
privește cu interes orice inițiativă a 
organismelor internaționale compe
tente privind problemele educației, 
atît la nivel național, cit și interna
țional. Caracterizînd drept prețioasă 
inițiativa desemnării anulu 1970 drept 
„An internațional al educației", dele
gata română și-a exprimat convin
gerea că anul viitor va fi un prilej 
de mobilizare a energiilor și de sus- 
citare a inițiativelor în domeniul edu
cației și că programul internațional 
de acțiune elaborat de organismele 
O.N.U. va constitui un stimulent pen
tru statele membre ale O.N.U.

Subliniind atenția pe care România 
o acordă învățămîntului public, pre
gătirii profesionale și educării ti
neretului, Zoe Dumitrescu-Bușulen- 
ga a exprimat dorința delegației Ro
mâniei de a vedea dezvoltîndu-se co
operarea internațională între toate 
statele, pentru realizarea visului mi
lenar al omenirii de pace și de bună 
înțelegere între oameni și între na- 
țiuni.

Plenara C. C
BUDAPESTA 29 (Agerpres). — La 

Budapesta a fost dat publicității co
municatul cu privire la plenara Co
mitetului Central al P.M.S.U., care 
a dezbătut și adoptat raportul Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U. cu pri
vire la dezvoltarea economiei în 1969 
și sarcinile economice pe 1970. Ca 
urmare a reformei economice intro
duse în 1968, se arată în raport, „în 
numeroase domenii ale economiei au 
avut loc evoluții favorabile". în ulti
mii ani, dezvoltarea economică a de
pășit nivelul prevăzut, în special în 
agricultură, se arată în raport. în 
ciuda proceselor pozitive, se mai re
simt încă influențele unor probleme 
vechi, nerezolvate In 1969 creșterea 
producției industriale nu a atins ni
velul prevăzut. Aprovizionarea cu 
mărfuri a populației s-a îmbunătățit, 
dar nu este pe deplin satisfăcătoare 

la anumite produse. în ce privește sar-

LUCRĂRILE PLENAREI COMUNE 
A C. C. Șl COMISIEI CENTRALE 

DE CONTROL ALE P. C. ITALIAN
ROMA 29. — Corespondentul A- 

gerpres N. Puicea transmite: La 
Roma au luat sfîrșit lucrările ple
narei comune a Comitetului Central 
și Comisiei Centrale de Control ale 
Partidului Comunist Italian. Pe or
dinea de zi a figurat raportul : „An
gajamentul comuniștilor italieni pen
tru o politică de reforme, pentru o 
cotitură spre stingă", prezentat de 
Paolo Bufalini, membru al Secreta
riatului și al Direcțiunii P.C.I. Au 
fost analizate, de asemenea, unele 
probleme interne ale partidului.

în raportul prezentat de Paolo 
Bufalini se subliniază că pentru a se 
da un răspuns pozitiv problemelor ce 
stau în prezent în fața Italiei este 
necesară o schimbare a cadrului po- 
litio, în concordanță cu votul expri
mat de către alegători la scrutinul 
din 19 mai 1968. Referindu-se la ac
tuala mișoare socială din Italia, 
Paolo Bufalini a scos în evidență ca
racterul său unitar. El a precizat că 
este necesar să se adopte măsuri 
imediate pentru a se da o soluție po
zitivă cererilor oare au stat la baza 
grevei generale de la 19 noiembrie

După discuții, la care au luat parte 
numeroși participanți, Comitetul 
Central și Comisia Centrală de Con
trol au aprobat, raportul și concluziile 
formulate de Paolo Bufalini.

La punctul doi al ordinii de zi, 
plenara a luat în dezbatere raportul 
asupra revistei „II Manifesto", pre
zentat de Alessandro Natta, mem
bru al Direcțiunii P.C.I. Plenara a 
adoptat o rezoluție în care se arată : 
„Apariția revistei „II Manifesto", me
toda din care s-a inspirat, activita
tea. care s-a desfășurat și s-a orga
nizat în jurul ei, pozițiile pe care 
le-a susținut și țelurile pe care și 
le-a formulat în mod repetat cu pri
vire la structura, viața internă și 
modul de conducere a partidului au 
determinat ca în jurul revistei să ia 
naștere un fenomen de fracționism. 
Acest fenomen este în contradicție 
cu concepția și principiile partidului, 
cu hotărîrile Congresului al XII-lea, 
reafirmate și precizate la reuniunea 
precedentă a Comitetului Central și a 
Comisiei Centrale de Control, pre
cum și cu normele care reglemen
tează în mod statutar viața partidu
lui. Refuzul acelor membri ai Co
mitetului Central, care sînt angajați 
în apariția revistei „II Manifesto", 
de a inceta această acțiune, hotărî- 
rea lor de a se situa astfel în afara 
căutării, a dialecticii și confruntării 
ce se desfășoară în cadrul partidului 
cu respectarea principiilor și sarci
nilor partidului, caracteristice orică-

Dupa citeva luni de acțiuni revendicative la locul de muncă, de ma
nifestații și greve, metalurgiștii din întreaga Italie au organizat vineri, 
la Roma, un marș prin care și-au exprimat din nou cerința de a li se 
reînnoi contractele colective de muncă, expirate de mai multă vreme. 
Ziarul „L'Unitâ" consideră acțiunea metalurgiștilor ca pe „o maro 
victorie a oamenilor muncii, o victorie politică, de o inestimabilă va. 
loare, a sindicatelor și a clasei muncitoare". în fotografie : aspect din 

timpul manifestației

asupra unor baze 
americano - saigoneze

SAIGON 29 (Agerpres). — Vineri 
noaptea și sîmbătă dimineața, forțele 
militare ale Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud au declanșat 43 de bombar
damente asupra unor baze ale trupe
lor americano-saigoneze. Instalațiile 
militare ale celei de-a 25-a divizii de 
infanterie americană din apropierea 
orașului Tay Ninh au fost supuse 
de detașamentele patrioților unui in
tens tir de mortiere. Tot în cursul 
nopții, patrioții au atacat tabăra spe
cială a forțelor inamice de la Ben 
Soi, situată la 88 kilometri nord-vest 
de capitala sud-vietnameză.

Ciocniri violente între grupuri ale 
patrioților și unități ale trupelor a-

al P.M.S.U
cinile pe anul 1970, se prevede o creș
tere a producției industriale cu 6 îa 
sută, a producției agricole cu 1 la 

. sută, a venitului național Cu 5—6 la
sută. Veniturile reale pe cap de locui
tor urmează să sporească cu 4.5—5,5 
la sută.

Plenara a constatat cu satisfacție 
că în ultimii zece ani s-a consolidat 
democrația internă de partid și a a- 
doptat o hotărîre referitoare la per
fecționarea în continuare a stilului de 
muncă.

A fost prezentat un raport cu pri
vire la activitatea Ministerului de In
terne al R. P. Ungare.

La plenară au fost discutate, de 
asemenea, probleme internaționale 
actuale, în special problema securi
tății europene, pe baza raportului pre
zentat de Zoltan Komocsin, secretar 
al C.C. al P.M.S.U.

iui comunist, fac incompatibilă apar
tenența și activitatea lor în P.C.I.". 
Ținînd cont de aceste considerente, 
plenara comună a Comitetului Cen
tral și Comisiei Centrale de Control 
ale P.C.I. a hotărît scoaterea din rîn- 
durile membrilor Partidului Comu
nist Italian a lui. Rosanna Rossanda, 
Luigi Pintor, Aldo Natoli, membri ai 
C.C. al P.C.I., și a lui Lucio Magri, 
membru al Comisiei Centrale de Con
trol.

CONTEXTUL ECONOMIC Șl POLITIC

AL ALEGERILOR DIN NOUA ZEELANDĂ
Ieri, populația Noii Zeelande s-a 

prezentat în fața urnelor, în cadrul 
a ceea ce agențiile de presă ,au nu
mit „competiția electorală cea mai 
strînsă" din întreaga istorie a țării, 
în trecut, alegerile din această țară 
se caracterizau prin . apatie și 
indiferență, fenomene ce consti
tuiau reflexul unei îndelungate 
imobilități politice. Agitata cam
panie electorală de anul acesta 
dovedește, în mod clar, că pe scena 
politică neo-zeelandeză au apărut 
elemente noi, care indică o desprin
dere de cursul politic tradițional. 
Participarea Noii Zeelande — care, 
după cum se știe, este membră a 
paotului militar ANZUS — la răz
boiul împotriva poporului vietnamez 
a determinat o stare de profundă 
nemulțumire în rîndul opiniei pu
blice. Dezangajarea militară a deve
nit o cerință majoră a populației și 
constituie una dintre problemeie- 
cheie ale actualelor alegeri. Cu pri
lejul campaniei electorale, străzile 
principalelor orașe au fost martorele 
unor puternice manifestații antirăz-, 
boinice, inclusiv demonstrații împu- 
triva instalării unei baze militare a- 
mericane în sudul țării.

La aceste probleme, de ordin poli
tic, au venit să se, adauge o serie de 
inconveniențe economice. Conducă
torii Noii Zeelande sperau ca în 
sphimbul alinierii la politica S.U.A. 
în Asia de sud-est să obțină unele 
avantaje economice. S-a întîmplat 
tocmai invers, și anume Wellingtonul 
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mericano-saigoneze au avut loc, de 
asemenea, în împrejurimile taberei 
speciale americane de la Bu Prang, 
asaltată continuu în ultima săptămî- 
nă, precum și în Delta Mekonguluf.

Continuă ciocnirile
armate

intre Yemenul de sud 
si Arabia Saudită 7

ADEN 29 (Agerpres). — Agențiile 
de presă relatează că în regiunea de 
deșert de la granița dintre Yemenul 
de sud și Arabia Saudită continuă 
ciocnirile armate între forțele celor 
două țări. în dimineața zilei de sîm
bătă, trupele sud-yemenite au reocu
pat postul de frontieră disputat de la 
Wadeiah, după lupte înverșunate. 
Ciccniri sporadice au continuat și du
pă ce trupele saudite au fost forțate 
să se retragă, se menționează în co
municatele armate sud-yemenite.

în același timp, se' arată că trupe 
ale Arabi ei Saudite au fost masate în 
zona Sharora, la aproximativ 30 ki
lometri est de Wadeiah.

Rocile seienaiagențiile de presă transmit:
Comunicat comun ceho- 

slovaco-iranian. La 29 noiem_ 
brie s-a încheiat vizita în Iran a pre
ședintelui R. S. Cehoslovace, Ludvik 
Svoboda. Oaspetele a avut convorbiri 
cu Șahinșahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, și cu alți 
conducători de stat iranieni. La înche
ierea vizitei a fost dat publicității un 
comunicat comun în 
dezvoltarea favorabilă 
colaborare economică 
dintre cele două țări, 
sibilitățile de dezvoltare a lor în con
tinuare. Părțile au discutat, de aseme
nea, unele probleme actuale ale si
tuației internaționale.

care se relevă 
a relațiilor de 
și comercială 

precum și po-

a avut surpriza neplăcută să con
state impunerea de către S.U.A. a 
unor restricții la mărfurile venite 
din Noua Zeelandă. Vara aceasta, 
Statele Unite, către care se îndreap
tă peste 15 la sută din exportul Noii 
Zeelande, au efectuat o reducere a 
importurilor de carne din această 
țară. Reducerile au reprezentat o lo
vitură grea pentru producătorii neo
zeelandezi. „In aceste condiții, scria 
revista engleză „ECONOMIST", refe- 
rindu-se la relațiile dintre cele două 
țări, guvernului (neo-zeelandez — n.r.) 
ii este tot mai greu să justifice în 
fața poporului alianța cu Statele U- 
nite“.

Măsura americană a readus în ac
tualitate și o problemă care îngri
jorează de mai multă vreme Welling- 
tonul — și care este legată de par
tenerul comercial cel mai important 
al Noii Zeelande, Marea Britanie. 
Este vorba de eventualitatea ade
rării Angliei la C.E.E., ceea ce ar a- 
trage după sine lichidarea sistemu
lui preferențial care guvernează 
schimburile economice dintre Lon
dra și celelalte țări ale Common- 
wealthului.

Iată o serie de motive care fac ca 
in fața Noii Zeelande să se pună, în 
prezent, în mod serios problema 
„reorientării economiei și a reexa
minării relațiilor politice". („FINAN
CIAR TIMES") Aceste probleme sînt

BELGRAD 29. — Corespondentul
Agerpres N. Plopeanu transmite ; 
La 29 noiembrie, popoarele Iugosla
viei au sărbăt >rit Ziua Republicii. 
Cu această ocazie, în întreaga țară au 
avut loc ședințe și adunări festive 
consacrate zilei de 29 noiembrie. La 
mormintele și monumentele înălțate 
in memoria celor căzuți în lupta de 
eliberare națională au fost depuse 
jerbe și coroane de flori.

La Saraievo a fost inaugu
rată moderna sală a sporturilor,
Skenderia Aici a avut loc sîmbătă 
premiera filmului artistic iugo
slav „Bătălia de pe Neretva",
al regizorului Veliko Bulaici. Pornind 
de la un episod — bătălia a 20 000 
de partizani, comandați de mareșa
lul Iosip Broz Tito. împotriva a 
120 000 de soldați ocupanți fasciști, 
precum și acțiunea de salvare a 4 500 
de partizani răniți care se aflau în 
spitalul de pe lîngă Statul major al 
armatei populare iugoslave — regizo
rul a izbutit să creeze o frescă a lup
tei de eliberare a popoarelor iugo
slave.

La festivitatea din capitala R. S. 
Bosnia și Herțegovina au participat 
președintele R. S 
Broz Tito, și alți 
tid și de stat.

încheierea Congresului
P. C. din Chile

SANTIAGO DE CHILE 29 (Ager
pres). — Intre 23 și 28 noiembrie, la 
Santiago de Chile s-au desfășurat lu
crările celui de-al XIV-lea Congres 
al Partidului Comunist din Chile. 
Congresul a examinat și a adoptat 
noul program al partidului și unele 
modificări la statut. A fost ales noul 
Comitet Central al Partidului Co
munist din Chile. în funcția de se
cretar general al Comitetului Cen-

PARIS 29 (Agerpres) — Consiliul 
' Național al Uniunii pentru apărarea 
Republicii (U.D.R.), întrunit la Mont
pellier pentru a stabili orientarea de 
perspectivă a partidului în politica 
internă și externă, a adoptat sîmbătă, 
în unanimitate, o moțiune prin care 
își • exprimă încrederea în Georges 
Pompidou, președintele Republicii și 
șeful delegației franceze la apro-

Convorbirile celor patru 
mari puteri cu privire la si
tuația din Orientul Apropiat 
vor fi reluate la 2 decembrie, s-a a- 
nunțat la Națiunile Unite. în timpul 
celor 15 reuniuni precedente s-a pro
cedat la analiza situației din Orientul 
Apropiat, fără a se găsi soluțiile ne
cesare pentru aplicarea rezoluției Con
siliului de Securitate din 22 noiembrie 
1967.

„Zilele economiei polo
neze" au ^ost inaugurate sîmbătă 
în Berlinul occidental, prin deschi
derea unei expoziții prezentînd pro- 

în ansamblul economiei, 
econo- 

• mai 
„pro-

vitale pentru dezvoltarea pe viitor 
a țării și de aceea au fost larg dez
bătute în cadrul actualei campanii 
electorale. S-au făcut auzite tot mai 
multe voci care au susținut ca Noua 
Zeelandă să procedeze la o reo- 
rientare. în relațiile sale, să caute 
noi forme de colaborare, în special în 
cadrul zonei geografice din care face 
parte, și să-și îndrepte de asemenea 
atenția. în această direcție, și spre 
țările socialiste. Această idee cîștigă 
tot mai mult teren în cercurile poli
tice și economice. Se pune, de ase
menea, în mod serios, problema di
versificării economiei și a dezvoltării 
industriei, care are o pondere extrem 
de redusă
O dezvoltare multilaterală a < 
miei ar oferi Noii Zeelande 
multă independență față de 
tectorii" ei tradiționali.

Toate aceste probleme au 
ca disputa dintre partidul național, 
care deținea puterea de nouă ani și 
care în vechea legislatură a dispus 
de o majoritate de 8 locuri, și parti
dul laburist, care a înscris în plat
forma sa o serie de cerințe ale opi
niei publice și în primul rînd redu
cerea cheltuielilor militare, precum 
și retragerea efectivelor neozeelan
deze din Vietnam, să oapete un ca
racter ascuțit.

făcut

Adriana SOCEC

A 25-A ANIVERSARE 
A ELIBERĂRII ALBANIEI

Demonstrația 
oamenilor muncii 

și parada militară 
de la Tirana

TIRANA 29 (Agerpres). — Gu pri
lejul celei de-a 25-a. aniversări a eli
berării Albaniei de sub jugul fascist, 
ta Tirana a avut loc, în prezența con
ducătorilor de partid și de stat, o de
monstrație a oamenilor muncii și o 
paradă militară.

Manifestările au prilejuit o trecere 
!n revistă a succeselor obținute de 
oamenii muncii albanezi în cei 25 de 
ani de putere populară, care au a- 
dus prefaceri adinei în toate sectoa
rele de activitate. In prezent, indus
tria albaneză realizează, într-o săp- 
tămînă, echivalentul întregii produc
ții industriale a țării din anul 1933. 
Ritmul său rapid de creștere a fost 
ilustrat de succesele a numeroase co
lective de muncă, care cu prilejul a- 
niversării au raportat îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor celui 
de-al 4-lea plan cincinal (1966—1970). 
Agricultura albaneză, complet coope- 
rativizată, a obținut, de asemenea, 
succese continue de ordin cantitativ 
și calitativ. în prezent se desfășoară 
acțiunea de electrificare a tuturor 
satelor țării, acțiune care urmează să 
se încheie in a doua jumătate a a- 
nului 1971.

trai al Partidului Comunist din Chile 
a fost reales tovarășul Luis Corva- 
lân.

La lucrări au participat numeroase 
delegații ale partidelor comuniste și 
muncitorești frățești. Din partea Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român a participat o delega
ție condusă de tovarășul Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

piata conferință la nivel înalt a Pie
ței comune de la Haga. Subliniind 
sprijinul unanim de care s-a bucu
rat această moțiune, observatori 
politici o apreciază ca pe un indi
ciu că politica externă a Franței va 
continua să fie bazată pe aceleași 
principii ale acțiunii internaționale 
practicate timp de zece ani de către 
generalul de Gaulle.

duse de export din R. P. Polonă. în 
cadrul acestei manifestări, întreprin
derile de comerț exterior din R. P. 
Polonă prezintă un bogat sortiment de 
bunuri de larg consum și produse a- 
gricole de export.

„Impotriva pătrunderii 
monopolurilor americane în 
viața economică, politica, 
socială și culturală a țarii", 
este lozinca sub care s-a desfășurat în 
Mexic o largă campanie de masă. Din 
inițiativa Partidului socialist popular 
din Mexic, în diferite regiuni ale țării 
au fost organizate mitinguri de protest 
împotriva încercării monopolurilor 
nord-americane de a-și consolida po
zițiile în Mexic.

Marele premiu pentru lucrări 
simfonice al Concursului inter
național de muzică „Regina Eli- 
sabeta" de la Bruxelles a fost 
decernat compozitorului romăn 
Nicolae Beloiu pentru „Simfonia 
in două mișcări". Concursul de 
la Bruxelles este una dintre cele 
mai prestigioase competiții mu
zicale din Europa. El a fost con
sacrat anul acesta compoziției.

Lucrările Congresului al 
IX-lea al Internaționalei ti
neretului socialist (iu.s.y.) 
s-au deschis la Roma. Avînd ca temă 
generală „Socialismul anilor ’70", 
congresul își propune să elaboreze „o 
linie politică capabilă să redea mișcă
rilor socialiste de tineret rolul loi 
inițial de forță activă în societate, pe 
calea spre socialism". Reprezentanți 
din România și Iugoslavia iau parte ca 
observatori.

Un acord comercial p® ° 
perioadă de trei ani între Uniunea 
industriașilor britanici și Camera de 
Comerț exterior a R.D.G. a fost pa
rafat vineri, ca urmare a convorbirilor 
purtate la Londra în luna octombrie de 
o delegație a Republicii Democrate 
Germane, condusă de Gerhard Beii, 
locțiitor al ministrului pentru proble
mele economice externe. Acordul pre
vede o extindere însemnată a schimbu
rilor de mărfuri, informează agenția 
A.D.N.

Curtea marțiala din Seul 
a pronunțat sentința de 
condamnare la moarte !idp° 
triva a doi militari din armata sud-

Viena — capitală europeană cu o 
bine cunoscută tradiție a întîlnirilor 
internaționale — găzduiește timp de 
trei zile, începînd de sîmbătă, „Con
ferința pentru securitatea și coope
rarea europeană" — cadru de dia
log pentru explorarea, prin mijloa
cele opiniei publice, a căilor de în
făptuire a securității pe continentul 
european.

Intîlnirea de la Viena își are ori
ginea în procesele noi care au loc în 
ultimii ani pe continentul european, 
procese de afirmare a unor mari 

. torțe so-ciale favorabile întăririi pă
cii, de accentuare a curentelor și 
tendințelor în favoarea eliminării de
finitive a factorilor de tensiune, 
pentru soluții constructive care să 
conducă la crearea unui climat de 
comprehensiune și cooperare întră 
toate țările continentului, fără deo
sebire de orînduire socială.

Inițiativa convocării unei confe
rințe care să reunească exponenții 
acestor forțe sociale largi, să răs
pundă preocupărilor lor în direcția 
întăririi păcii aparține unui grup de 
personalități belgiene, animat de 
Maurice Lambilliotte, om de cultură 
și om politio socialist, directorul re
vistei „Synthăs". Tdeea reuniunii s-a 
bucurat de ecou în rîndul unor Der- 
sonalități marcante ale vieții pu
blice din diferite țări europene, 
care și-au manifestat adeziunea ș> 
sprijinul. Promotorii conferinței 
au reafirmat in cadrul ședinței de 
deschidere de ieri convingerea care 
îi animă : „în contextul principiilor 
universale de independență, suvera
nitate și egalitate în drepturi, pe 
baza coexistenței pașnice și cooperă
rii tuturor statelor europene, pornin- 
du-se de la realitățile teritoriale ac
tuale, viitorul pașnic al Europei re
clamă crearea unui sistem echitabil 
și durabil de securitate, care ar face 
inutilă existența celor două grupări 
militare pe continent". Aceste prin
cipii au oferit o platformă de raliere 
și de participare unor personalități 
reprezentind, cum. au arătat orga.-. 
nizatorii, „diferitele interese politice, 
economice, social-culturale, religioa
se, fără distincție și fără discrimi
nare de regim și ideologie, care fac 
parte din aria geografică europeană".

coreeană acuzați de a fi vîndut arme 
și muniții persoanelor civile, relatează 
agenția A.P.

0 grevă de 24 de ore a 
avut loc în toate porturile 
maritime ale Franței,la che 
marea Federației C.G.T. a docherilor. 
Totodată, personalul tuturor centrale
lor telefonice și telegrafice din Franța 
a hotărît să declare grevă la 4 de
cembrie.

Constituirea unuia din 
cele mai mari concerne 
vest-europene - Ruhr Kohle 
A. G. — care încorporează vreo 20 
companii miniere vest-germane, a fost 
aprobată de comisia Pieței comune. 
Noul concern urmează să concentreze 
aproximativ jumătate din totalul pro
ducției de cărbune din R. F. a Ger
maniei.

I

i

I

Președintele Academiei 
franceze de științe, Auguste- 
Rene Dujarric de la Riviere, a încetat 
vineri noaptea din viață, în vîrstă de 
84 de ani. în 1918, el a descoperit 
virusul - —
și-a ( 

ul gripei. Dujarric de la Riviere 
desfășurat întreaga sa activitate 

științifică în cadrul Institutului Pas-

în portul olandez Amsterdam a explodat un petrolier încărcat cu 1,5 
milioane litri de petrol. Incendiul a durat mai multe ore. în fotografie t 

Petrolierul în flăcări

într-adevăr, la conferința de la Vie- 
na asistă reprezentanți ai opiniei 
publice din aproape 30 de state eu
ropene, oameni de diferite tendințe 
politice — comuniști, socialiști, creș- 
tin-democrați, parlamentari, fruntași 
sindicali, oameni de cultură, experți 
în problemele internaționale, profe
sori, economiști, precum și reprezen
tanți ai mișcărilor pentru pace, al 
unor organizații internaționale sindi
cale, de tineret, de femei etc. 
Desigur, nu s-ar putea spune 
că toate forțele și curentele 
care acționează pentru înfăptui
rea securității europene sînt re
prezentate, dar o simplă privire în 
sala conferinței oferea ieri dimi
neață o imagine a amplorii și di
versității acestor forțe, a posibilită
ților și perspectivelor pe care le au 
ele de a acționa în interesul secu
rității europene. în acest sens, în 
expunerea sa introductivă, Maurice 
Lambilliotte sublinia : „Trebuie să ne 
fie clar că este vorba d 
ță neguvernamentală, o 
tre nu vizează în fapt c 
opinia publică și a cit 
probleme. Noi nu avem 
tărîri, nu trebuie să ne su 
unei alte instanțe, ne-am 
tru a dialoga. Scopul no; 
a ajuta la o mai bună 
mutuală asupra cîtorva 
fundamentale. Optica noa: 
a degaja mai curînd ceea 
ne.ște, decît de a enumera ; 
c-ire pot să ne opună pe 
tora". în acest spirit au :• re
cursul după-amiezii discuți, 
patru comisii ale conferinț 

în cadrul dezbaterilor, 
română își aduce contrlt 
activă exprimînd punctul 
dere al opiniei publice din țt 
tră, care sprijină cu hotărîr
și activitatea constructivă a statului 
nostru în aceste probleme, precum și 
toate propunerile și inițiativele care 
pot întări pacea în Europa.

Conferința neguvernamentală de la 
Viena are, o semnificație deosebită 
tocmai prin aceea că ea are loc într-o 
perioada cînd propunerile privind o 
conferință, a statelor consacrată pro
blemelor securității și cooperării eu
ropene au îmbrăcat o formă concre
tă și se află în centrul discuțiilor 
dintre factorii de răspundere, ță- 
rilpr europene.
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oferă surpriz
HOUSTON 29 (Agerpres) 

Cercetătorii Centrului spați 
la Houston au constatat v 
după deschiderea celui 
doilea container cu mostr 
>■001 selenare aduse de astre. 
ții de pe „Apollo-12", că există 
diferențe inexplicabile intre e- 
șantioanele recoltate în Oceanul 
Furtunilor si cele provenite din 
Marea Liniștii. Deși cele două 
locuri de aselenizare se află in 
zone cu o structură asemănătoa
re, formată probabil intr-un mod 
similar, compoziția minerală a 
rocilor aduse de Conrad și Bean 
diferă de cea a rocilor culese de 
Armstrong si Aldrin.

O altă nedumerire a fost pro
vocată de faptul că mostrele 
din Oceanul Furtunilor au în 
general o structură cristalină 
mult mai evidentă decît cele din , 
Marea Liniștii. Ele sint acope- l 
rite de un strat mult mai dens' ■ 
de cristale de sticlă, ceea ce con
trazice toate ipotezele formula
te pină in prezent.

Cele două categorii de mostre 
selenare se mai deosebesc, in a- 
fară de culoare, și prin prezen
ța in cantități diferite in com
poziția chimică a titaniului a- 
flat din abundență in Marea 
Liniștii și in cantități mult mai 
reduse in Oceanul Furtunilor.

Se așteaptă cu un deosebit 
interes examinarea tuburilor 
care conțin mostre de sol sele
nar. recoltat cu ajutorul 
sonde implantate pină la 
ximativ 70 cm adîncime.
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