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CENTRALELE INDUSTRIALE 
ÎN SISTEMUL 

ECONOMIEI NAȚIONALE
A conduce, a îndruma, a coordona înseamnă 
exercitarea plenară a tuturor atribuțiilor, 

a prerogativelor fundamentale

Centralele, grupurile și combinate
le industriale, devenite o vie realitate 
a vieții noastre economice, își fac 
simțită din ce în ce mai mult pre
zența în activitatea productivă. La 
ora actuală, măsura rezultatelor ob
ținute de fiecare din aceste mari or
ganisme industriale noi este dată de 
Operativitatea cu care ele soluționează 
o serie de probleme concrete ale 
producției, legate de activitatea în
treprinderilor, de rapiditatea cu care 
se ocupă efectiv de munca de coordo
nare, îndrumare, sprijin și control a 
unităților economice.

In pragul noului an. centralele, 
grupurile și combinate'e indus
triale se află în fața a două sar
cini imediate, de mare însemnătate : 
definitivarea organizatorică a atribu
țiilor și îndatoririlor pe filiera cen- 
trală-tntreprindere — mai ales în 
domeniul aprovizionării tehnico-ma- 
teriale și desfacerii producției finite 
— precum și pregătirea producției 
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din planul anului 1970. Cum se înde
plinesc aceste sarcini ? Iată cîteva 
din constatările prilejuite de o an
chetă în cîteva din aceste organisme 
industriale din județul Bacău.

în statutul (cadru) sînt clar preci
zate atribuțiile centralei industriale 
în privința întocmirii planului de 
aprovizionare cu materii prime, ma
teriale și piese de schimb. Rezolvarea 
problemei aprovizionării la acest ni
vel este de natură să asigure un flux 
normal de materii prime, materiale 
și piese de schimb către toate uni
tățile din subordine, să faciliteze op
timizarea stocurilor, să preîntîmpine 
apariția unor imobilizări de mijloace 
materiale și bănești. Atribuții im
portante au noile organisme econo
mice și în domeniul desfacerii 
producției finite. Notăm, în acest 
sens, că, de pildă, Combinatul de ce
luloză și hîrtie Bacău (care cuprinde 
unități producătoare din Suceava, 
Piatra Neamț și Bacău), precum și 

grupul industrial petrochimic Bor- 
zești, practic, au asigurată, la ora 
actuală, desfacerea pentru întreaga 
producție marfă din anul viitor.

Evident, rezultatele bune obținute 
în activitatea de pînă aoum sînt o 
dovadă a bunei colaborări ce se per
manentizează între unitățile direct 
productive, centrala industrială și 
minister. Nu mai puțin adevărat este 
și faptul că pe alocuri urmele ve
chiului stil de muncă nu s-au șters 
încă, ele punîndu-și amprenta asu
pra activității diferitelor sectoare din 
cadrul centralelor. Să ne oprim asu
pra determinării necesarului de apro
vizionat pentru anul viitor atît la 
Combinatul de celuloză și hîrtie, cît 
și la Combinatul pentru exploatarea 
și industrializarea lemnului din Ba
cău. Acesta s-a calculat, pur și sim
plu, prin însumarea aritmetică a ve
chilor planuri de aprovizionare ale 
întreprinderilor subordonate. Desi
gur, în timpul scurt care a mai rămas 
pînă la sfîrșitul anului trebuie să 
fie rezolvate și alte probleme, care 
mai de care mai presante; însă, 
poate tocmai din acest motiv, com
partimentele cu sarcini de aprovizio
nare din cadrul acestor combinate, 
fără a mai aștepta altș, .instrucțiuni, 
puteau să întreprindă, urgent, o ana
liză a modului în care este.(.eșalonată 
producția prin plan, din perspectiva 
lor, pentru ca plecînd de aici să sta
bilească un nivel cît mâi redus al 
stocurilor, în special al celor din im
port. un flux optim al aprovizionări
lor în timp. Ceea ce au făcut, pînă 
acum, în acest domeniu combinatele 
amintite, nu se deosebește esențial 
de felul în care se lucra în vechile 
direcții generale.

în același context se cuvine a fi a- 
rătat. că, la stabilirea materiilor pri
me, a. materialelor și pieselor de 
schimb care se procură din import, 
cele două combinate nu au avut prac
tic posibilitatea să intervină direct, 
într-o măsură sporită față de sis-

Corneliu CÂRLAN

(Continuare în pag. * III-a)
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DELEGAȚIA DE PARTID SI DE STAT 
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, 

CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUSESCU, 
s-a întors de la moscova

La sosire pe aeroportul Bâneasa Foto: M. Andreescu

Vineri după-amiază s-a înapoiat 
în Capitală, venind de la Moscova, 
delegația de partid și de stat a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, care a 
participat la întîlnirea conducăto
rilor de partid și de stat din Re
publica Populară Bulgaria, Repu
blica Socialistă Cehoslovacă, Re
publica Democrată Germană, Repu
blica Populară Polonă, Republica 
Socialistă România, Republica 
Populară Ungară șl Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste.

Din delegație au făcut parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Corneliu Mă- 
nesgu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, erau prezenți tovarășii Emil 
Bodnaraș, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, Flo
rian Dănălache, Constantin Dră- 

gan, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Manea 
Mănescu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, 
Petre Blajovici, Ion Ioniță, Vasile 
Patilineț, Dumitru Popa, Ion Stă- 
nescu, Mihai Marinescu, Ion Pă- 
țan, membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, conducători de instituții cen
trale și organizații obștești.

Plecarea din Moscova
-MOSCOVA 5. — (Corespondentul 

Agerpres, L. Duță, transmite) : 'Vi
neri lâ amiază a părăsit Moscova, 
plecînd spre patrie, delegația de 
partid și de stat a Republicii So
cialiste România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat, care a participat la întîlnirea 
conducătorilor de partid și de stat 
din Republica Populară Bulgaria, 
Republica Socialistă Cehoslovacă, 
Republica Democrată Germană, 
Republica Populară Polonă, Repu
blica Socialistă România, Republi
ca Populară Ungară, Uniunea So
vietică.

Pe aeroportul Vnukovo, delega
ția a fost salutată de L. I. Brej-

Erau de față V. S. Tikunov, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei.

Un mare număr de bucureșteni, 
aflați Ia aeroport, au salutat cu 
multă căldură, prin ovații și urale, 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
ceilalți conducători de partid și de 
stat. Un grup de pionieri a oferit 
flori. (Agerpres) 

nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., N. V. Podgornîi, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem, A. N. Kosîghin, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consiliu
lui de Miniștri, A. I. Pelșe, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., K. F. Katușev, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., A. A. Gromîko, 
membru al C.C. al P.C.U.S., minis
trul afacerilor externe, K. Rusa
kov, șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S., activiști de partid.

Erau prezenți Teodor Marinescu, 
ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Socialiste 
România în Uniunea Sovietică, și 
membri al ambasadei. -
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• Controversă Ia o întrebare capitală : cucerirea Cosmo
sului este utilă sau numai spectaculară 7 • Bogățiile din 
vidul cosmic așteaptă să fie culese • Camera Zgomotu
lui, Camera Tăcerii, Camera Presiunii — un apartament 
prin care nu oricine poate trece o limitele organismului 
uman și condițiile extraterestre • Hrana în pastile și ae
rul de respirat... prin bunăvoința algelor. • Atențiune, 
șantier ! Atelierul interstelar • Roadele imediate ale 
efortului spațial • „Trăirea cu încetinitorul" va învinge 
bariera anilor-lumină ? • Epsilon Eridani tace... • Și 
acum, ce va urma 7 Programul explorărilor cosmice pînă 

în anul 2000 (fără inevitabilele sale modificări...)

La chioșcuri și in librării 
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Excelenței Sale
Domnului URHO KEKKONEN

Președintele Republicii Finlanda
HELSINKI

Cu prilejul celei de-a 52-a aniversări a proclamării Republicii Fin
landa, vă adresez, Excelență, calde felicitări și cele mai bune urări de 
fericire personală și de prosperitate poporului finlandez.

îmi exprim și cu acest prilej convingerea că relațiile prietenești 
dintre țările noastre se vor dezvolta continuu în interesul reciproc și al 
cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România
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„PROVINCIALISMUL" 
amputează valoarea 
artistică si educativă9
a turneului teatral

Să reținem pentru început o cifră : 
în anul 1968, din cei opt milioane de 
locuitori din mediul urban, patru mi
lioane și jumătate au frecventat spec
tacolele teatrale. Este mult ? Este pu- 
țhi?

Mult — dacă ne gîndim că într-un 
răstimp de numai cîțiva ani mii și 
mii de oameni care nu pășiseră încă 
niciodată într-o sală de spec
tacol și-au făcut din aceasta 
o obișnuință. Puțin — dacă a- 
vem î'n vedere atît nenumăra- 
ții virtuali spectatori, oricînd dis
puși să asiste la o reprezentație tea
trală, dar cărora nu li se răspunde 
cu aceeași solicitudine, cît și o anu
mită parte (deloc neglijabilă) din 
ceea ce curent numim „marele pu
blic" și care nu are decît un contact 
cu totul și cu totul ocazional cu sluji
torii Thaliei. Să apelăm din nou la 
cifre : instituții teatrale profesioniste 
există în 24 de localități, fapt în de
plină concordantă cu actuala dezvol
tare a mișcării noastre teatrale, a 
vieții culturale din toate orașele ță
rii. Aceasta înseamnă că în 212 așe
zări urbane — multe dintre ele pu
ternice centre industriale, reședințe 
de județ — turneul teatral este și va 
rămine unul din mijloacele de bază 
pentru educarea estetică a spectato
rilor. Din păcate, în aceste locuri con
tactul publicului cu teatrul nu se des
fășoară pe baza unui plan cultu
ral de perspectivă, nu există nici o 
stagiune cu caracter fie el chiar cva- 
sipermanent, ci totul este lăsat la 
latitudinea instituțiilor profesioniste 
care periodic pleacă în turneu.

Ce reprezintă de fapt aceste tur.- 
nee teatrale ? Fără a încerca să an
ticipăm concluziile anchetei, după 
cum am avut prilejul să ne convin
gem de nenumărate ori, cele mai 
multe dintre ele urmăresc în exclusi

vitate un scop financiar : îndeplini
rea planului de casă. Dat fiind că 
această optică are consecințe directe 
asupra orizontului spiritual al mi
lioanelor de spectatori, problema în
cetează de a mai reprezenta o ches
tiune care privește un anumit teatru, 
ea căpătînd □ rezonanță _ națională. 
Felul în care își concep Instituțiile 
noastre teatrale turneele artistice, 
repertoriul ales pentru acestea, cali
tatea reprezentațiilor oferite aici, 
distribuțiile anunțate au o influență 
nemijlocită asupra educației și for
mației în perspectiva idealurilor so
cialiste a celor mai largi categorii de 
spectatori, asupra formării gustului 
lor estetic, a discernămîntului cri
tic. Iată de ce, scopul investigațiilor 
noastre în opt principale orașe ale 
țării care nu au instituții artistice 
profesioniste a fost obținerea unor 
date care să ne permită să apreciem 
calitatea spectacolelor artistice sosite 
aici în turneu.

La prima vedere, numărul specta
colelor prezentate în primele 10—11 
luni ale lui 1969 este mulțumitor : 
astfel, dacă la Slatina au sosit doar 
9 ansambluri profesioniste, iar la Vi
dele și Zimntcea. două și respectiv 
opt, la Zalău numărul lor a crescut 
la 28, pentru ca la Tîrgoviște să ajun
gă la 41, la Focșani și Turnu Severin 
la 43, iar la Tulcea statistica a înre
gistrat 57 O analiză mai atentă, însă, 
scoate la iveală o situație mai puțin 
bună. Astfel, din cele 41 de spec
tacole sosite la Tîrgoviște, doar 9 au 
fost spectacole de teatru de proză, 
iar restul — concerte de muzică u- 
șoară și populară, la Tulcea din 57— 
15, la Turnu-Severin doar 16 din 43, 
iar la Videle nici unul. Pe de altă 
parte, dacă putem consemna drept 
pozitiv faptul că pe scena casei de 
cultură din Tulcea «-au prezentat 

„D-ale Carnavalului", „Opinia pu
blică", „Omul care a văzut moartea", 
că la Turnu Severin spectatorii au 
putut urmări „Hagi Tudose", „Sosesc 
deseară", „Cine ești tu", „Nevestele 
vesele din Windsor" etc., din analiza 
atentă a repertoriului rezultă că, pe 
ansamblu, nu asemenea piese sînt pri
mordiale, că în cele opt orașe în
tr-un an de zile s-au jucat un singur 
Caragiale și un singur Delavrancea. 
în timp ce spectatorul este asaltat de 
zeci de spectacole de un scăzut nivel 
artistic, de extrem de numeroase co
medii (și acestea puține din fondul 
de aur al dramaturgiei clasice și con
temporane)

Pentru o deplină edificare am spi
cuit o serie de exemple din reperto
riul de turneu al unor teatre Tea
trul Național din Cluj a prezentat la 
Zalău „Doamna de la Maxim", Tea
trul din Turda la Tîrgoviște și Zalău 
„Extemporal la dragoste", Teatrul din 
Brașov la Tulcea „Madame Sans- 
Gene", Teatrul „Nottara" Ia Focșani 
„Cînd luna e albastră" și „Enigma
tica doamnă M“. Oprim enumerarea 
aici deoarece lista, care ar putea fi 
continuată, ilustrează caracterul ne
reprezentativ al lucrărilor dramatice 
alese pentru turneu. Un astfel de re
pertoriu poate conduce la o confuzie 
a valorilor, poate forma în conștiința 
publicului gustul pentru spectacolul 
facil, nepreocupat de promovarea u- 
nor idei înalte, a unor sentimente 
profund umane. In mod normal (și 
mai ales tn aceste orașe unde 
se pune cu și mai multă in
sistență problema educării spec
tatorilor) teatrele ar fi trebuit să

Radu CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a V-a)

T e I e g r a m e

Tovarășului LEONID BREJNEV,
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist 

al Uniunii Sovietice

Tovarășului NIKOLAI PODGORNll,
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Tovarășului ALEXEI KOSÎGHIN,
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Părăsind spațiul aerian al Uniunii Sovietice vă adresăm dumnea
voastră, Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovie
tice, Prezidiului Sovietului Suprem și Consiliului de Miniștri ale U.R.S.S. 
mulțumiri pentru ospitalitatea de care ne-am bucurat în timpul șederii la 
Moscova.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie frățească și colabo
rare multilaterale dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta con
tinuu, spre binele popoarelor român și sovietice, al cauzei socialismului 
și păcii in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general 

al Partidului Comunist Komân, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
zîn numele Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii 

Sovietice, al Prezidiului Sovietului Suprem și Consiliului de Miniștri ale 
U.R.S.S. și al întregului popor sovietic mulțumim Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Socialiste România, tuturor oamenilor muncii ro
mâni pentru felicitările și cele mai bune urări adresate cu prilejul celei 
de-a 52-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

P.C.U.S. și guvernul sovietic sînt convinși că întărirea și dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală dintre Uniunea Sovietică 
și Republica Socialistă România, dintre partidele din ambele țări, bazate 
pe principiile marxism-leninismului și ale internaționalismului proletar, 
corespund în întregime intereselor popoarelor noastre, unității comunită
ții socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

Vă urăm dv. și întregului popor român succese în continuare în 
construcția socialismului, în lupta pentru întărirea cauzei păcii și so
cialismului.

L. BREJNEV
N. PODGORNÎI
A. KOSÎGHIN

ION GHEORGHE MAURER
președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii 
Socialiste România
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DIVERS
Măsuri 
de largă 
circulație

Potrivit statisticilor efectua
te de Inspectoratul General al 
Miliției, o treime din totalul ac
cidentelor rutiere înregistrate în 
acest an s-au petrecut in me
diul rural. De aici și necesitatea 
măsurilor luate de către orga
nele de resort pentru prevenirea 
accidentelor. Astfel, prin grija 
primăriilor au fost construite, in 
ultimele luni, sute de km de tro
tuare în comunele traversate de 
șosele cu trafic rutier intens ; 
continuă amenajarea de refugii 
pentru pietoni în stațiile de au
tobuze și se așează noi indica
toare de circulație. Miliția ex
perimentează un nou tip de a- 
vertizoare, sub formă de folii, 
care urmează a fi aplicate pe a- 
cipile bicicletelor, astfel 
rilor automobilelor să le i 
naleze prezența pe șosea, 
timpul nopții. Totodată, pentru 
evitarea accidentelor, a fost lua
tă măsura ca tractoarele să se 
deplaseze numai în coloane, de 
la un punct de lucru la altul. 
Pe drum, tractoriștii vor fi con
duși, în mod obligatoriu, de un 
responsabil, care va dirija cir
culația vehiculelor din coloană. 
Prin urmare, un lucru făcut cu 
„cap". (Numai să fie un responsa
bil care să și... răspundă !).

" i incit 
strălucirea lor în lumina faru- 

sem- 
, în

Fisuri 
periculoase

Sint verificate cu atenție
i stalațiile de gaze ? Se iau mă- 
. suri imediate de remediere ?
I Orice neglijență poate avea, în 

asemenea -cazuri, consecințe. Un 
exemplu : în orașul Pitești au 
sărit în aer două imobile ! Au 
fost distruse importante bunuri 

i materiale, iar două femei sînt 
I internate în spital cu arsuri gra

ve. Cauzele : defecțiuni intole
rabile pe rețeaua de distribuție 
a gazelor. Lucrătorii Florea Bra
niște și Ion Nicula, de la în
treprinderea de gospodărire co
munală aveau sarcina să con- 

i troleze vana de distribuție din 
punctul Geamăna. Ei n-au se
sizat însă că, în locul sigiliu
lui, casa vanei era „încuiată" cu 

’ un lacăt ruginit... deschis, de- 
i oarece aici intra să se încălzeas

că paznicul ! A fost de ajuns o 
i singură manevrare greșită și re- 
1 zultatele s-au văzut

in-

Nimeni nu poate nega 
•trădaniile specialiștilor și 
lucrătorilor din rețeaua 
producției și desfacerii 
produselor farmaceutice de 
a asigura la timp și în con
diții optimi cantitățile de 
medicamente necesare con
sumului. Avem în momen
tul de față o remarcabilă 
industrie de medicamente, 
mărturie certă a preocupă
rilor constante ale partidu
lui și statului pentru ocro
tirea sănătății publice. Dacă 
la ora actuală, în prag de 
iarnă, cumpărătorii pot 
găsi cu ușurință un număr 
important de produse far
maceutice, nu sînt rare nici 
cazurile cînd un medica
ment sau altul, mai ales 
dintre acelea de sezon, lip
sește.

Un sondaj efectuat în
tr-o serie de farmacii bucu- 
reștene și din alte cîteva 
orașe ne-a dovedit încă o 
dată că, cu mici excepții, 
în rafturile unor unități 
prisosesc cam aceleași pro
duse și tot cam aceleași 
lipsesc. Dacă la ora actua
lă veți găsi în cantități 
suficiente să zicem aspiri
nă. antinevralgice, Vitami
na C sau alte produse de 
cerere curentă, nu veți găsi, 
în schimb, întotdeauna Vi
tamina Bl fiole, Vitamina 
P, diverse siropuri, Ro- 
mazulan, Scobutil, UI com
plex, Vaccin polimicrobian, 
Nefrix, Sare de Bazna și 
altele.

Ce factori generează pe
riodic, mai ales în acest se
zon, asemenea situații ? Am 
adresat această întrebare 
celor care se ocupă de des
tinul medicamentelor așa 
cum o făcusem cu un an și 
jumătate în urmă, cînd 
neajunsurile în acest sector 
nu se deosebeau prea mult 
de cele constatate cu prile
jul ultimelor investigații. 
Curios, dar răspunsurile ce
lor în cauză nu s-au deosebit 
nici acum de cele anterioa
re, apărute în ziarul nostru 
din 8 martie 1968. Pe scurt, 
și astăzi oficiile farmaceu
tice continuă să livreze uni
tăților de desfacere o serie 
de produse (al căror nu
măr se ridică la’ cîteva 
zeci !) în salturi, la sfîrșit 
de lună, de trimestru sau 
chiar la finele anului. Con
cret, farmaciile primesc ba 
o cantitate prea mare din 
anumite preparate, ba o 
cantitate insuficientă, ba de
loc. Aprovizionarea rețelei 
farmaceutice stă stb sem
nul acelorași vechi nevral
gii. neținînd seama întot
deauna de nevoile reale ale

cetățenilor. Astfel, Ministe
rul Sănătății șl oficiile far
maceutice au planificat — 
și, în consecință, au oferit 
consumului, în 1969 — canti
tăți insuficiente de Antimi- 
grin tablete, sirop de pătla
gină, Oxiflavil, Renogal, 
Romparkin, Lizadon (supo
zitoare), Tetraciclină dra- 
geuri etc. La această pla
nificare. uneori insuficientă, 
se adaugă livrările nerit
mice ale furnizorilor. La un 
produs căutat cum este 
Scobutilul. de pildă, furni-

la anumit* preparate, în 
funcție de specificul unei 
zone sau alteia, incit să nu 
existe farmacii unde să pri
sosească medicamente do
vedite în alte locuri ca de-, 
ficitare.

Dacă stai de vorbă cu re
prezentanții Oficiului far
maceutic al Capitalei, (di
rector Zaharia Mărgineanu, 
M. Tzucatos, inspector), 
afli că aici totul merge 
strună, că de vină sînt unii 
furnizori, producția. Ni se 
relatează că, uneori, ofi-

parcurs I". (în paranteză fie 
spus, din cele 18 milioane 
de fiole, cît trebuia să li
vreze F.A.S.B. Uzinei de 
medicamente în luna ur
mătoare discuției noastre, 
s-au oferit numai 6 mi
lioane !).

Fără a analiza în amă
nunt raporturile deficitare 
care continuă să dăinuie 
între producătorii de medi
camente și furnizorii lor de 
ambalaje, adăugăm că în
tr-o asemenea postură se 
mai află și alte fabrici de

NEVRALGII
ALE PLANIFICĂRII 
MEDICAMENTULUI

sorul (Uzina de medica
mente București), n-a livrat 
cantitatea planificată pe în
treg trimestrul al [II-lea 
decît în ultimele zile 
ale trimestrului ; de aici, 
serioase perturbări în 
circuitul comercial al 
medicamentului Alteori, 
în dorința de a corec
ta estimările aproximative 
anuale, oficiile farmaceuti
ce cer, în anumite perioa
de, suplimentări dintr-un 
anumit produs sau altul, 
dar planul anual al unită
ților, fiind la rîndul lui a- 
proximativ, nu prevede 
marje mai largi la unele 
preparate cerute mai des 
de public și mai ales la 
cele solicitate în cantități 
masive atunci cind se i- 
vesc epidemii. în asemenea 
situații, oficiile ar putea in
terveni mai activ cu diver
se corecturi dacă aprovizio
narea farmaciilor nu s-ar 
face în tranșe lunare egale, 
în baza unui barem unic 
(prin raportarea la popu
lație). Ar mai fi util să se 
stabilească de către oficii 
tranșe variabile, cel puțin

cili* sînt puse In situația 
de a prelua cantități prea 
mari dintr-un sortiment 
farmaceutic, în timp ce luni 
de zile nu au primit nimic 
din acest produs. Este ca
zul Vitaminei Bi fiole de 
25 mg (furnizor : Uzina de 
medicamente București), ca 
și al multor altor produse 
farmaceutice nelivrate de 
multă vreme. Reprezentan
ții Uzinei de medicamente 
socotesc, la rîndul lor, că în- 
tîrzierile in livrarea unor 
produse trebuie pus? numai 
pe seama furnizorilor de 
ambalaje de medicamente. 
E adevărat că Fabrica de 
articole de sticlărie Bucu
rești - F.A.S.B., de pildă
— nu a livrat sus-numitei 
uzine, în 10 luni, din acest 
an, circa 63 milioane fiole 
necesare producției. Cifră 
de necrezut ! Ing. Constan
tin Chiriță — directorul 
comercial al acestei fabrici
— ne-a spus pe un ton de
gajat că „problema es'-e cu
noscută la nivelul departa
mentelor respective, că 
n-are rost să mai amintim 
de acest lucru în presă, că 
situația se va remedia pe

medicamente și, respectiv, 
partenerii lor : întreprinde
rea poligrafică „Luceafă
rul" — București, Fabrica 
de sticlărie — Turda, Uzi
na „Vitrometan" — Mediaș 
etc. Dar neonorarea obliga
țiilor contractuale dintre 
furnizori și beneficiari nu 
este singura maladie de 
care suferă în prezent re
țeaua farmaceutică. Spre 
surprinderea noastră, am 
aflat că Uzina de medica
mente posedă importante 
stocuri de materie primă, 
care ar putea suplini golu
rile din rafturile multor 
farmacii. Ministerul Sănă
tății nu adresează însă so
licitări în acest sens sus- 
numitei uzine... Mai mult, 
la aceeași direcție a medi
camentelor din Ministerul 
Sănătății ni. s-a adus la cu
noștință că o serie de pro
duse farmaceutice — din 
cele constatate lipsă în far
maciile bucurestene — zac 
în depozitele Oficiului cen
tral farmaceutic. Cauza : 
n-au fost solicitate la timp 
de către Oficiul farmaceu
tic al orașului București I 
Și cum lucrurile nu erau

prea bine clarificate, ne-a 
fost dat să fim martorii 
unor elegante dispute între 
dr. Radu Cancer (Ministe
rul Sănătății — Direcția 
generală farmaceutică și 
tehnico-medicală) și Zaharia 
Mărgineanu (directorul Ofi
ciului farmaceutic al Capi
talei) : în timp ce O- 
ficiul central farmaceutic 
susținea că dintr-o seamă 
de sortimente există canti
tăți -Suficiente în depozit, 
dr. Radu Cancer continua 
să-i reproșeze directoru
lui oficiului : „De ce n-ați 
solicitat suplimentări din 
acest produs ?...“ Măcar de 
pe urma disputei să se fi 
ales magazinele cu medica
mente 1

Am încheiat aceste inves
tigații cu regretul de a 
constata că nimeni din cei 
interpelați nu a fost în 
măsură să ne spună ce s-a 
întreprins în ultimul timp 
pentru a se garanta drumul 
medicamentului spre uni
tățile de desfacere. La se
sizările noastre privind mo
dul defectuos de planifica
re a aprovizionării farma
ciilor, lipsa unor ambalaje, 
nerespectarea obligațiilor 
prevăzute prin contract 
etc, interlocutorii noștri 
s-au limitat, o dată mai 
mult, la declarații formale, 
la promisiuni de viitor, 
în final, ni s-au făcut cu
noscute preocupările foru
rilor care răspund de acest 
sector : „Ne preocupăm în 
permanență de rezolvarea 
acestor probleme pe întrea
ga filieră a medicamentu
lui — de la producție la 
pacient 1" — ni s-a repetat 
ca un leit-motiv. Numai 
că pacienții nu se pot lecui 
doar cu preocupări, atunci 
cînd sînt pe patul de sufe
rință

Repetăm : cu toate corec
turile aduse pe parcurs 
planului de aprovizionare 
anual, între estimarea unui 
consum probabil și posibil 
și nevoile reale ale popu
lației rămîne același spațiu 
neacoperit, în timp ce Di
recția farmaceutică din 
Ministerul Sănătății, ofi
ciile farmaceutice continuă 
să lucreze după vechile ti
pare. Un lucru e clar : 
lupta pentru apărarea să
nătății publice trebuie 
să fie țelul principal 
al tuturor celor care se o- 
cupă de soarta medicamen
tului — în k producție. în 
organismele de difuzare a 
produselor farmaceutice, în 
unitățile de desfacere.

Cer audientă 
la părinții 

copiilor de la bar

De la „Clujeana"

încălțăminte durabilă, comodă, elegantă

Vocație 
împlinită

Natalia Tripșa, din Tg. Mureș, 
avea 50 de ani cînd a început 
să lucreze cu penelul și, pe baza 
primelor creații ale sale, să pro
moveze în școala populară de 
artă din localitate. De atunci, 
numele pictoriței amatoare a 
devenit cunoscut. La faza jude
țeană a concursului bienal al 
artiștilor plastici amatori, ju
riul i-a acordat premiul I, iar 
la faza republicană din Bucu
rești a obținut o diplomă Re
cent, în sălile casei de cultură a 
sindicatelor s-a deschis prima_ ei 
expoziție personală, cuprinzînd 
65 de lucrări : acuarelă, pictură 
în ulei eto., apreciate unanim de 
către vizitatori. Deși la o vîrstă 
înaintată, pictorița amatoare lu
crează cu multă energie și vo
ință. O dovadă în plus că pasi- 

. unea n-are vîrstă.

Epilog la un 
centenar

Intr-un cadru festiv, reprezen
tanți ai diferitelor promoții ce 
s-au succedat de-a lungul ani
lor au sărbătorit de curind cen
tenarul liceului „Petru Rareș" 
din Piatra Neamț. Adunarea, 
impresionantă prin numărul și 
emoția participanților, a evocat 
momente de seamă ale istoriei 
Si trecutului cultural al orașu
lui Cu aceeași ocazie au fost al
cătuite, de către un colectiv re
dacțional, primele trei volume 
ale unui album omagial, care 
tinde să înmănuncheze in pa
ginile lui cele mai elocvente 
mărturii referitoare la istoria li
ceului si realizările absolvenților 
săi. Activitatea colectivului re
dacțional continuă. Toți absol
venții care dețin documente, fo
tografii sau alte mărturii privind 
activitatea de pînă acum a li
ceului sînt rugați să le trans
mită conduce.rii acestei școli. 
Este epilogul unei prestigioase 
manifestări culturale.

Un stilou, 
si treci»

Mai mulți părinți, ai căror co
pii învață după amiază la liceu) 
nr. 4 din Constanța, ne-au sem
nalat un fapt îngrijorător. La 
terminarea programului, după 
ora 18, la adăpostul întunericu
lui, elevii sînt acostați și mo
lestați de tineri fără nici o ocu
pație, mulți dintre ei minori, 
organizați într-o adevărată ban
dă. Intrarea pe strada Făget (și 
nu-i singurul loc) unde operează 
frecvent niște huligani — ne 
semnalează semnatarii scrisorii 
— s-a transformat într-un ade
vărat punct de „vămuială". Ca 
să nu fie loviți, elevilor li se 
pretind bani, stilouri sau alte lu
cruri personale. Așadar, atenție r 
prin măsuri hotărîte împotriva 
micilor delicvenți de astăzi, pre
venim posibilii infractori de 
mîine. De aceea și semnalăm ca
zul organului local de milițieorganului local de miliție

Rubrică redactată de :
Ștefan ZIDARIȚA 
Gbeorghe DAVID 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Creatorii de la „Clujeana' știu 
•ă folosească în producția de în
călțăminte o serie de elemente 
din sfera artei decorative, cum 
sînt forma, linia, culoarea etc. 
îmbinarea fericită a acestora, ar
monizarea lor într-un ansamblu 
unitar conferă acea notă de ele
ganță, remarcată și apreciată de 
beneficiari. De aceea, creatorii 
de modele se străduiesc să fie 
în permanență la curent cu evolu
ția modei, urmăresc modificările 
survenite în această privință, ca 
și forma și coloristica ținutei vesti
mentare a diferitelor categorii de 
consumatori.

încălțămintea produsă de „Clu
jeana” are căutare, impunîndu-se

STOFE
Unitatea „Libertatea" din Si

biu a devenit în ultimii ani o 
marcă de prestigiu în țară și 
peste hotare, înscriindu-se — prin 
calitatea stofelor sale — printre 
unitățile fruntașe în acțiunea de 
promovare a frumosului vestimen
tar. Aici se realizează un bogat 
sortiment de stofe fine în colori
tul clasic și modern, din lînă, 
țesături supraelastice în amestec 
cu alte fibre, destinate confec
țiilor pentru bărbați, femei, ado
lescenți.

întreprinderea, cu o veche și

prin linia modernă și execuția de 
calitate superioară. Aplicarea ce
lor mai avansate tehnologii, ca 
și continua perfecționare a proce
sului de fabricație contribuie la 
dezvoltarea producției de încălță
minte, pentru satisfacerea cereri
lor de încălțăminte durabilă, co
modă și elegantă.

„Clujeana" produce anual 5 
milioane perechi de încălțăminte. 
O gamă variată de sortimente și 
modele menite să satisfacă exi
gențele sporite ale cumpărători
lor, care preferă pantofii ușori, 
comozi și rezistenți. Paleta colo
ristica a pantofilor de la „Clu
jeana" include peste 50 de nuanțe 
din cele mai plăcute.

FINE
prețioasă experiență acumulată de 
mai multe generații de iscusiți țe
sători, a înregistrat noi succese îr 
dezvoltarea și sistematizarea sa. 
Utilajelor de mică productivitate 
le-au luat locul războaie automate 
de țesut cu ajutorul cărora se fa
brică un sortiment diversificat de 
stofe fine, rezistente, cu un coefi
cient scăzut de șifonabilitate și 
contracție. Iată motivul pentru 
care stofele realizate la Sibiu sînt 
foarte solicitate atît în țară cît și 
peste hotare.

G. CUIBUȘ

Iubitorul de muzică, melomanul, așteaptă cu interes noile apa
riții ale Casei de discuri „Electrecord". El prețuiește discul unei 
interpretări valoroase, care îi oferă nu numai poarta spre artă, ci 
arta însăși. Iată, așadar, o sugestie pentru... „LUNA CADOURI

LOR’ : DISCUL PREFERAT. Foto : M. Cioo

Nefilnd fariseu de origine n-am 
să vă spun că am intrat la bar pen
tru că mă durea măseaua.

O prea nefericită întîmplare a fă
cut. zilele trecute, ca porția de co
niac s-o beau cu noduri. Lă masa 
mea singuratică s-au aciuat doi foar
te, foarte tineri tineri. Prea mult 
nu m-a deranjat faptul că nu mi-au 
cerut încuviințarea. De fapt masa 
nici nu era proprietatea mea privată. 
Totuși, mi-am zis eu in aînd: de unde 
nu e puțin bun simț nici dumne
zeu nu cere. Deci, stăteam la masă 
și gîndeam la ale mele. După o bu
cată de vreme am auzit :

— Bipedul o fi „filozof", o fi 
rudă cu Seneca 7 Ia uite la el cum 
suferă pentru omenire, uite cum 
„filozofează"...

Al doilea „foarte tînăr tinăr", 
umplindu-și pa
harul cu whis
ky olandez i se 
adresă bipedului, 
adică mie :

— Medice, cura 
te ipsum !

M-am uitat In 
ochii lui si i-am 
zis :

— Ce’săși 7
Au schimbat 

amindoi niște priviri amețite puțin 
de whisky olandez și cel care ob
servase de la bun început că sint 
biped mi se adresă :

— Omul zice că : „Medice, cura 
te ipsum !“. Te-a văzut că „filozo
fezi". In românește ar veni cam 
așa ; „Doctore, tămăduiește-te pe 
tine însuți". E glumeț colegul meu.

— Dacă afi fi copiii mei as tre
ce peste : „Maxima debetur puero 
reverentia". Vrei să traduci ce-am 
spus ?

De data aceasta au schimbat niș
te priviri la fel de amețite, dar 
puțin dezorientate.

— „Maxima debetur puero re
verentia" ar însemna „cel mai mare 
respect îl datorăm copilului" — îmi 
spune unul din „tinerii prea ti
neri".

— Bravo ! Știți latinește. Ca a- 
tare să-mi continui ideea. Dacă ați fi 
copiii mei aș lăsa acest „respect" la 
o parte pentru cîteva secunde și 
v-aș da în mod egal cîteva perechi 
de palme...

— „Tovarășii’" amenință I De ce 
ameninți, „tovarășu’" ? Ți s-a urît cu 
sănătatea ? Nu te simți bine fără 
cucuie ? Știi cu cine ai onoarea să 
stai la masă 7

— Pardon ? am replicat eu ciu
lind urechile. Cu cine am deosebita 
onoare să stau la masă ?

— Notează-ți, „bărbate", ziua, ora 
și anul... Știi cine e tata ? Bei un 
whisky I... De ce-ți muști buze
le ? Cere-ți scuze pentru îndrăz
neala, obrăznicia de care ai dat dova
dă și noi te scuzăm și nu te mai re
ținem. Iți plătim și coniacul. Trea
că de la noi. A fost un spectacol 
„mirabile visu“...

— Asta mi-a plăcut. Voi știți prin 
cite au trecut părinții voștri ? Voi 
știți ce înseamnă a trăi, a munci, 
a lupta...

— „Garidele (n. a. nu cunosc ex
presia) face „moment politic" cu 
noi. Și-a și găsit cu cine... (către

foileton
de Nicuță TĂNASE

mine) „Tovarășu’", a trăi e atunci 
cind — și își umplură paharele cu 
whisky.

— Cind ce 7 Cînd îți pierzi bunul 
simț 7 Cind huzurești pe bani ne
munciți 7 Tu ești copilul tovarășu
lui... Nu te cheamă cumva Andrei 7 

Unul din consumatorii de whisky 
olandez tresări.

— Andrei mă cheamă.
— Dragă Andrei, mă bucur c-ai 

devenit mai respectuos. Tatăl tău 
îmi este dator mie cu o piine. Nu 
glumesc. Crede-mă. Andrei, că nu 
glumesc.

— Tatăl meu are să vă dea dum ■ 
neavoastră...

— Da. O piine neagră. Amesteca
tă cu mălai... Tu ai buletinul ta 
tine 7 Buletinul de identitate ! Des- 
chide-l... Te-ai născut într-o zi de 
martie 1950... ești înregistrat la sfa

tul popular a' 
comunei...

— Sinteți for
midabil...

— Nu sint for
midabil deloc. 
Coincidența a 
făcut să ne în
tâlnim după 20 
de ani. Tu te-ai 
născut pe un 
șantier național. 

Eu cu taică-tu, cu „tovarăș.' 
cum îți place ție să iei în ,&■; 
flemea acest cuvint drag nouă, 
eram brigadieri pe acea vreme. 
Roagă-l te rog, din partea mea 
pe taică-tu să-ți povestească din 
cind in cind ce sacrificii se făceau 
pe vremea aceea. Te-ai născut tu 
și am sărbătorit venirea ta pe pă- 
mînt într-o baracă de campanie cu 
paturi suprapuse. Am cărat piatră, 
am împins vagonete o zi întreagă 
flăminzi. Pîinea cu mălai, marme
lada și ce mai aveam noi de mân
care in ziua aceea le-am dus la ba
racă. Am mai făcut rost de niște 
băutură și într-o noapte de martie 
a anului 1950 am sărbătorit, cum 
ți-am spus, venirea ta pe pămint. 
Tatăl tău s-a lăudat c-o să ne dea 
pîinea aia înapoi. Eram invitați... 
Dacă stau și mă gîndesc mai bine 
numele de Andrei eu l-am sugerat. 
Cînd te-am întrebat mai adineauri 
ce înseamnă a trăi, mi-ai spus că... 
atunci cind..." Cind ce 7 Cind vii 
la de-a gata 7 Am observat că vă 
preocupă latina. Seneca, de care 
vorbeai adineauri, zicea : „Vivere 
militare est".

— A trăi înseamnă a lupta — 
vine tradus.

— Exact ! La revedere. Salutări 
sincere părinților voștri.

Mi-am îmbrăcat pardesiul șt in 
timp ce-mi puneam fularul am au
zit : „Ce încuiat e bipedul ! ?". „Vi
vere militare est". Și i-am lăsat 
„trăind" și „luptînd" cu sticla de 
whisky olandez.

Am ieșit trist din bar. Chiar foar
te trist. La fiecare pas îmi puneam 
întrebarea : „Sint eu încuiat ?“. A 
trăi înseamnă a... cum cred acești 
foarte tineri tineri 7 Ori atunci 
cind fiecare pune osul la muncă 7 
Să fiu depășit de evenimente ? De 
aceea cer audiență, la părinții copii
lor de la bar.

Cind îmi acordați o audiență ?

LA LOTO
Autoturisme in număr nelimitat,

excursii peste hotare, premii in bani
Peste 3 000 de no

rocoși au cîștigat 
autoturisme la con
cursurile și tragerile 
Loto-Pronosport. Alții, 
ca urmare a pre
miilor atribuite, au 
fost în excursii peste 
hotare.

Un nou prilej de a 
vă încerca norocul 
îl constituie tragerea 
excepțională Loto din 
9 decembrie, la care 
se atribuie — în nu
măr nelimitat — au
toturisme la alegere, 
excursii de 2 locuri

și de 1 loc în Uniu
nea Sovietică, cu o 
durată de 19 zile, 
precum și premii 
fixe în bani. Puteți 
participa la tragere 
cu bilete de 10, 15,
25 de lei și cu bilete 
colective, cu șanse 
mari de cîștig.

Reclamații * Sesizări * Răspunsuri
• Tn luna august a.c. am avut 

bucuria să ne mutăm în locuințe 
noi, construite prin O.C.L.P.P. Pi
tești. Deși au trecut aproape 4 luni 
de atunci, cele două blocuri „A" și 
„C“ din str. Teilor, în care locuiesc 
60 de familii, nu au încălzire. Nu
meroasele sesizări adresate oficiu
lui și întreprinderii de gospodărie 
locativă au rămas practic fără re
zultat. Am insistat în continuare la 
consiliul popular municipal și apoi 
la cel județean Ni s-a promis că la 
1 decembrie se va executa racor
darea blocurilor la rețeaua de în
călzire centrală a orașului A tre
cut și 1 decembrie și noi tot fără 
căldură și apă caldă stăm, deoarece 
— așa cum ni s-a spus — nu are 
cine să deschidă vana ce permite 
pătrunderea căldurii și a apei calde 
spre locuințele noastre.

In această situație s-a recurs la 
o improvizație : s-au instalat în 
ambele blocuri două cazane, care 
nu pot fi însă umplute, pentru că 
apa nu curge sau curge la ore ne
potrivite Mai mult, nefiind supra
vegheate, cele două cazane sînt ex- 
otise pericolului de a exploda (cum 
de altfel s-a și întîmplat în noap
tea de 29 spre 30 noiembrie a.c.). 
Am vrea să știm cît mai au de gînd 
cele două întreprinderi — O.C.L.P.P. 
Pitești și I.G.L. — să ne lase în a- 
cest provizorat, care nu ține deloc 
de cald ?
Comitetul asociațiilor de locatari 
din blocurile „A" și „C”, 
str. Teilor-Pitești

• Astă vară, mai exact prin luna 
iulie, în comuna Bolovani din ju
dețul Dîmbovița a fost transpos

tată o mare cantitate de pietriș 
pentru repararea drumului. După 
o muncă asiduă, pietrișul a fost a- 
șezat în grămezi egale, pe margi
nea șoselei dinfre Titu și comuna 
Bolovani. De-atunci au trecut 
însă mal bine de 4 luni și 
nimeni nu s-a mai interesat 
de soarta lui Intre timp, gră
mezile s-au rostogolit în- șanț, iar 
drumul a căpătat niște ondulații 
care îl fac pur și simplu inaccesi
bil Este inexplicabil de ce secția 
de drumuri Tîrgoviște nu a adus 
un greder și un compresor cu care 
să se întindă și să se bătătorească 
piatra Chiar dacă în activitatea sa 
această secție se orientează după 
principiul „mai bine mai tîrziu de
cît niciodată", noi o asigurăm că-i 
totuși prea tîrziu să mai trimită 
utilajele respective, deoarece nu 
mai au nici ce să împrăștie și nici 
ce bătători Oricum, valoarea ma
terialului și a transportului său 
pînă în comună ar trebui să o su
porte cineva Secția de drumuri 
nu-i de aceeași părere ?

Gheorghe I. MUSCALOIU
Titu — județul Dîmbovița

• Intr-o sesizare primită la re
dacție la începutul lunii octombrie 
a.c erau semnalate o serie de de
ficiențe din cauza cărora, la între
prinderea de aprovizionare cu piese 
de schimb din Ploiești, s-au înre
gistrat însemnate pagube materiale. 
O parte din acestea se datorau sto
cării îndelungate în depozite a unor 
mărfuri nesolicitate de beneficiari 
(degradarea a aproaue 60 de acu
mulatori). Alte prejudicii erau aduse 
cu bună știință întreprinderii chiar 
de către unii din salariații în ale

căror atribuții de serviciu cădeau 
păstrarea și desfacerea materialelor 
încredințate. Bunăoară, gestionarul 
Ilie Stroe și merceologul Ion Pirvu, 
cu aprobarea șefului de serviciu 
Ion Clucerescu, au înstrăinat 810 kg 
tablă galvanizată destinată aprovi
zionării unor întreprinderi de stat, 
în luna septembrie, comitetul de di
recție a prezentat, într-o adunare 
generală a salariaților din întreprin
dere, o dare de seamă despre pa
gube, dobînzi și penalizări, dar, ata- 
cînd frontal tot felul de... generali
tăți, a ocolit toate aceste fapte I

Sesizarea a fost trimisă Comitetu
lui municipal de partid Ploiești, al 
cărui răspuns confirmă aproape 
toate faptele. De asemenea, răspun
sul atestă că s-au făcut investi
gații amănunțite în întreprindere. 
Care este însă rezultatul lor, cum 
au fost ele finalizate ? „S-a atras 
atenția conducerii asupra lipsurilor 
sesizate, iar biroul organizației de 
bază a organizat la Sl.X.a.c. o adu
nare care a analizat problema pa
gubelor, stabilindu-se măsurile ne
cesare". Aceasta este întreaga con
cluzie a răspunsului. In principiu 
— cuprinzătoare, nimic de zis. Dar 
totuși parcă i s-ar mai fi cerut 
ceva : să precizeze care sînt anume 
„măsurile necesare" stabilite și cum 
vor fi recuperate pagubele înregis
trate.

tre s-au făcut o serie de măsură
tori, pe baza cărora s-a stabilit că 
zgomotul existent depășește cu mult 
limitele admise. Aceste constatări 
au fo?t trimise forului tutelar și cu 
asta conducerea întreprinderii și-a 
considerat misiunea încheiată. Alt
ceva nu s-a mai întreprins. De ase
menea, nu s-a luat încă nici un fel 
de măsură în vederea reducerii 
toxicității (destul de mare) a me
diului de Ia instalațiile de cazane de 
la cota +8 m.

Cerem, și pe această cale, condu
cerii unității noastre și forului_ tu
telar să manifeste mai multă grijă, 
să acorde mai multă atenție acestor 
chestiuni care au consecințe dău
nătoare asupra stării sănătății noas
tre

• încă din octombrie anul trecut, 
cetățenii din satul Vlaici, comuna 
Colonești, județul Olt, au hotărît ca 
prin contribuție voluntară să con
struiască un pod peste rîul Vedița, 
pentru a permite legătura celor 100 
de familii din satul Chelbești cu 
centrul comunei și accesul coopera
torilor către sectorul zootehnic al 
C.A.P. Vlaici, sector amplasat tot 
dincolo de rîu. Tn acest sccp s-au 
încasat sumele și au fost chemați 
specialiști din partea direcției teh
nice a consiliului popular județean 
pentru întocmirea devizului. De 
vreo 4 luni de zile, în ciuda insis
tențelor sătenilor, cu toate audien
țele întreprinse la organele jude
țene, nici pînă azi nu s-a reușit să 

mai facă măcar un pas înainte.
Și cînd te gîndești că toată treaba 
se putea face în cîteva zile I
se

Alexandru MORLOVA 
comuna Colonești, județul Olt

Un grup de salariaji
de la Centrala termoelectrică 
I.E.C. Galați

• Lucrăm într-una din sălile cen
tralei termo-electrice Galați. După 
punerea în funcțiune a unor noi 
grupuri de cazane, zgomotul de la 
locul nostru de muncă s-a amplifi
cat așa de mult, îneît sîntem ne- 
voiți să lucrăm iot timpul cu vată 
în urechi. Tn urma sesizărilor noas-

• De peste trei săptămîni de zile, 
un autocamion ajuns într-o stare 
jalnică zace uitat de proprietar în 
spatele stației de benzină din stra
da Exercițiului —• lingă l.C.l.L. Pi
tești, spre nedumerirea oamenilor 
mari și bucuria celor mici. In fie
care zi, zeci de copii îi dau roată, 
se urcă în cabină. îl manevrează, 
dau și iau lecții de conducere, reu
șind sâ-i scoată tot felul de butoa
ne, să-i ia diverse piese. Cine o fi 
respectivul șofer, căruia i-a fost în
credințat acest autocamion și pu
țin îi pasă că se degradează ? Cum 
justifică șeful de garaj absența 
mașinii ? Și cine va suporta pagu
bele prilejuite autocamionului ?

C. PĂTRAȘCU
Calea Cîmpulung, nr. 2-Pitești

• In urmă cu cîteva luni mi-am 
cumpărat un aspirator de praf 
După cîteva întrebuințări însă, as
piratorul s-a defectat. Aflîndu-se 
în perioada de garanție, l-am dus 
cooperativei „Prestarea" din Pi
tești la reparat. Mi s-a spus că are 
electromotorul ars și că va fi gata 
în 5—6 zile Au trecut însă circa 2 
luni și, după nenumărate drumuri 
bătute zadarnic, situația e ca de la 
Început. De fiecare dată, depanato
rii invocă stereotipul motiv : „n-a- 
vem piese de schimb". Dar ce vină 
avem noi. clienții — pentru Că 

( sînt nenumărați alți oameni în si
tuația mea — că unitatea respecti
vă 
de
te, 
că 
să 
păstrat... la „Prestarea" ?!

nu-și face din timp comenzile 
piese ? Și-apoi cînd vor fi livra- 
în sfîrșit, aceste piese, pentru 
cetățenii au plătit aspiratoarele 
le folosească, nu să le țină la

ing. N. IARCA
comuna Poiana Lacului, 
județul Argeș

Garnitura 
de mobilă 
„LĂMÎIȚA"

In preocupările tinerilor 
pentru aranjarea unui interior 
plăcut, pe primul loc se si
tuează mobilierul. El este a- 
cela care reușește să creeze 
ambianța unei încăperi. In a- 
cest scop, Combinatul de ex
ploatare și industrializare a 
lemnului din Brașov a reali- , 
zat o garnitură completă de 
mobilier pentru o cameră des
tinată tineretului : „Lămîița". 
Piesele componente — dula- 
pul-bibliotecă, divanul, cana
peaua, masa de lucru, scau
nele — sînt executate din 
cherestea de fag, de rășinoase 
și placaj. Finisajul cu furnir 
de nuc, lamelin sau exotic, iar 
in interior piesele sînt furni
ruite cu furnir de fag natur, 
semilustruit.

Alte caracteristici ale gar
niturii „Lămîița" : dulapul- 
bibliotecă are 3 corpuri și a- 
nume — unul cu bară de hai
ne, 4 polițe și 2 sertare, al
tul cu 3 polițe și al treilea — 
4 sertare suprapuse, bar cu 
ușă rabatabilă și nișă cu o 
poliță. Divanul are saltea din 
poliuretan sau de tipul „elas- 
ta“ ; canapeaua se extinde în 
lung pentru a se așeza cele 2 
perne ale spătarului.

întreaga garnitură are o li
nie simplă, modernă, e practi
că și elegantă și ocupă un spa
țiu redus.
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Nu lăsați furajele
* «■ | " * vz ■WCIBin grija lui „mina-sparta !
în Județul Neamț există o veche 

tradiție în creșterea animalelor. Coo
perativele agricole situate pe văile 
Bistriței, Cracăului și a Ozanei au 
dezvoltat ferme zootehnice din care 
obțin milioane de lei anual. Deși se 
pot consemna multe rezultate îm
bucurătoare, totuși, acum, Ia început 
de iarnă, cînd animalele au intrat 
in stabulație, considerăm util să 
subliniem însemnătatea rezolvării 
unor probleme privind mai ales gos
podărirea cît mai judicioasă a fura
jelor. Din bilanțul întocmit de direc
ția agricolă județeană rezultă că, cu 
excepția concentratelor, cooperativele 
agricole de producție dispun de can
tități suficiente de nutrețuri, iar la 
unele sortimente, cum ar fi la fînuri 
și grosiere, există chiar un excedent.

Experiența unităților fruntașe ara
tă însă că nu este suficient să ai 
furaje multe, ci trebuie să asiguri, în 
același timp, o folosire cît mai rațio
nală și economicoasă a acestora, încă 
din primele zile ale iernii.

„Prin părțile noastre — ne-a 
spus Ion Dănceanu, președintele co
operativei agricole din Moldoveni — 
perie da de stabulație este mai înde
lungată decît în alte zone. Tocmai 
de aceea ne-am îngrijit ca toate fu
rajele să fie transportate și depozi
tate în condiții cît mai bune. Admi
nistrarea hranei animalelor se face 
numai prin cîntărire, pe baza unor 
rații științific alcătuite".

Exemple pilduitoare de grijă pen
tru folosirea cu maximă eficiență a 
furajelor ne oferă și cooperativele 
agricole din Dulcești, Girov, Păstră- 
veni, Ștefan cel Mare etc. în toate 
aceste unități, furajele au fost depozi
tate în spații închise și sînt date în 
seama acelor cooperatori care în de
cursul anilor au probat prin fapte că 
știu să chivernisească lucrurile în
credințate. La fermele de animale din 
cooperativele agricole de producție 
amintite s-au amenajat stații de 
tocare și de măcinare a furajelor, 
precum și bucătării pentru prepara
rea hranei calde. Sînt cîteva din mo
dalitățile de cîștig accesibile oricărei 
cooperative agricole.

Totuși, în unele unități care dispun 
de cantități mari de fînuri, se ma
nifestă tendințe de risipă. La coope
rativele Bodești și Gîrcina, de pildă, 
parte din fînuri nici n-au fost aduse 
de pe cîmp la locul de depozitare. 
O situație de neînțeles se constată la 
cooperativa din Bălțătești, unde, la 
ora actuală, nu se află în depozit nici 
un kilogram de fin. Totul este pe 
cîmp, lă o depărtare destul de mare. 
Din această cauză, vacile sînt hrănite 
doar cu coceni și concentrate. Nu este 
vorba de lipsa mijloacelor de trans
port. Cauza acestor deficiențe constă 
în părerea greșită că furajele pot. sta 
oriunde și că mai este vreme. Pier
derea este dublă deoarece finul se 
degradează pe oîmp, iar animalele, 
lipsite de acest nutreț, dau producții 
mici, nerentabile. Acum, oînd alte 
lucrări în cîmp au fost încheiate, 
mijloacele de transport devenind 
disponibile, se impune ca în toate a- 
ceste unități întreaga cantitate de 
fîn să fie adusă și depozitată la 
ferme.

NU-I
PREA

SCUMP?
Necesitatea aprofundării cunoștin

țelor științifice în domeniul culturii 
cartofilor și sfeclei de zahăr a deter
minat crearea unui institut de cer
cetări care să se ocupe cu aceste 
probleme. Sediul lui este lîngă Bra
șov, zonă în care cultura acestor 
plante are o veche tradiție. înființa
rea institutului este, evident, o mă
sură foarte bună.

După părerea mea, clădirea, dată 
recent în funcțiune (fotografia ală
turată), este costisitoare pentru o a- 
semenea instituție. Or fi existînd, 
poate, rațiuni pe care eu nu le cu
nosc. Dar se pare că pofta vine._ 
cheltuind.

Pentru procurarea mobilierului 
(mese, scaune, dulapuri etc.) s-a 
cerut suma de 1300 000 lei — sumă, 
echivalentă cu costul a 20 aparta
mente. Conducerea institutului de 
cercetări solicită, iar forul său su
perior aprobă, suma de 10 658 lei 
pentru o „mască" radiator în cabine
tul directorului, 11 543 lei reprezentînd 
costul unui dulap destinat pentru 
cabinetul secretarului științific. Nu 
se poate face muncă de cerce
tare decît Ia un birou care costă 
15 929 lei ? Dactilografa „ar mînca 
literele" dacă ar lucra la o masă 
obișnuită, în locul celei propuse, care 
costă 3000 lei ?... Lambriurile desti
nate să orneze două cabinete și care 
costă 88 000 lei vor influența cu ceva 
calitățile noilor soiuri de cartofi 1

Banca a respins finanțarea. Cu 
toate acestea, în parte mobilierul 
propus a fost comandat șl chiar pro
curat. în această situație — care dă 
o notă de gravitate deosebită as
pectului semnalat — mai este de 
pus o singură întrebare i cine a emis 
comanda pentru executarea mobilie
rului în condițiile neobținerii în pre
alabil a deschiderii finanțării ? Răs
punsul este absolut necesar pentru 
a ști cine plătește.

I. PRODAN
șef de serviciu Io Sucursala ju
dețeană a Băncii agricole 
Brașov

Pe adresa organelor agricole 

din județul Neamț

Problema prevenirii risipei și a 
degradării furajelor s-ar cuveni să 
preocupe mai îndeaproape și orga
nele agricole județene. Cu atît mai 
mult cu cît o parte din miile de tone 
de nutrețuri pe care le calcu’ează și 
recalculează specialiștii direcției agri
cole sînt prost gospodărite. Chiar și 
acolo unde fînurile au fost aduse în 
depozite nu s-au luat măsuri pentru 
o cît mai bună conservare a acestora. 
Este adevărat că, în timpul unei fur
tuni, s-au împrăștiat multe nutrețuri. 
De atunci a trecut mai bine de o 
săptămînă, dar șirele nu au fost încă 
refăcute. La cooperativa Gîrcina, in 
depozitul de furaje, șirele nu pot fi 
deosebite una de alta. Brigadierul 
zootehnic Constantin Cristea ne-a in
format că se lucrează la refacerea 
lor. Dar cu cei trei oameni care lu
crau în ziua respectivă este greu de 
presupus că această operație va putea 
fi curînd terminată. La aceeași uni
tate, pe Valea Cuiejdiului, alte 20 
de șire de fîn stau vraiște. Situații 
mai mult sau mai puțin asemănătoa
re am întîlnit și la Zănești, Bodești, 
Roznov, Podoleni. „După furtună vine 
vreme bună" — ni s-a spus. Dar au 
trecut furtuna și timpul frumos, au 
început ploile și ninsoarea. Numai 
măsurile energice pentru a evita pe
ricolul degradării finului, adunat cu 
atîta trudă, se lasă așteptate. Ne a- 
dresăm consiliilor de conducere ale 
acestor unități și. nu în mai mică 
măsură, organelot agricole: puneți sta
vilă risipei, fînul, ca oricare produs 
al muncii, este un bun al cooperativei, 
al tuturor cooperatorilor, din care sub 
nici un motiv nu trebuie să se risi
pească nimic. Și nu este vorba nu
mai de fîn. în majoritatea unităților 
vizitate, cocenii stau și acum îm- 
prăștiați pe cîmp. Ba ferma coopera
tivei din Zănești nu există decît cîteva 
care de coceni, pentru că restul — de 
fapt cea mai mare parte — se află pe 
cîmp, în locuri considerate mai greu 
accesibile. La Bălțătești ni s-a spus 
că furtuna este de vină, care a îm
prăștiat frunzele cocenilor cale de 
3—4 km, pînă aproape de Tg. Neamț. 
Este o justificare comodă, care nu 
ține seama de efectele neglijenței, ale 
lipsei spiritului de prevedere gospo
dărească. Bine ar fi dacă coopera
torii ar abate „furtuna criticii" pe 
capul consiliului de conducere și l-ar 
determina ca măcar acum să ia mă
surile cuvenite.

O dată cu sosirea iernii se pune cu 
toată acuitatea problema organizării 
lucrărilor de preparare a furajelor. 
Pentru că una din formele de risipă 
este distribuirea nutrețurilor netoca

te șl nepreparate din cauză că nu 
s-au asigurat tocătorile necesare sau, 
acolo unde ele există, nu sînt folosite. 
La cooperativa Zănești, bunăoară, cu 
toate că nu sînt suficiente fînuri, 
cocenii sînt dați la animale întregi, 
așa cum sînt luați din grămadă.

„Tocătoare avem — ne spune bri
gadierul Virgil Grigoraș — dar ne 
lipsește un motor care să o acționeze. 
Cu toate intervențiile pe care le-am 
făcut la întreprinderea de mecani
zare Podoleni, nu am reușit pînă a- 
cum să obținem un tractor cu care să 
punem în funcțiune tocătoarea. Con
ducerea I.M.A. a rămas surdă la ce
rerile adresate". Consemnăm soli
citarea cooperatorilor cu speranța că 
va fi auzită și la Podoleni.

în cele mai multe unități nu to
cătorile lipsesc, ci aceia care ar tre
bui să le pună în funcțiune. Este cazul 
cooperativei din Bodești, unde tocă
torile, aflate în stare de funcțio
nare, în acest sezon nu au fost folo
site deloc. In legătură cu aceasta tre
buie spus că, deși vremea s-a înrău
tățit, în multe unități nu au fost asi
gurate încă spații corespunzătoare în 
care să fie pregătite furajele. La Bâl- 
țătești, bunăoară, spațiul în care este 
instalată tocătoarea, ca și bazinul de 
preparare a furajelor nu au acope
riș, iar la cooperativa Gîrcina, pe
reții sînt sparți, vîntul pătrunde din 
toate direcțiile. Dacă vîntul nu poate 
fi oprit, o mînă de gospodar vrednic 
er putea pune lucrurile la punct.

Este îndeobște cunoscut că prepa
rarea și dozarea nutrețurilor consti
tuie un mijloc eficient de mărire a 
producției de carne de porc. Acest 
adevăr este ignorat la cooperativa 
din Zănești, unde bucătăria de pre
parare a hranei calde pentru 600 por
cine este lăsată în paragină. Aproape 
150 de porci au pierit după ce s-au 
îmbolnăvit. Deși în această unitate 
lucrurile au ajuns la acest punct cri
tic, nimenide.la direcția agricolă sau 
de la uniunea cooperatistă județeană 
nu a luat vreo măsură eficientă pen
tru remedierea situației. Am fost in
formați că organizația de partid din 
cooperativă analizează în fiecare lună 
situația din sectorul zootehnic. Ana
lizează, ia hotărîri, dar rezultatele 
nu se văd. în acest caz și în altele 
este imperios necesară intervenția 
comitetului județean de partid. S-ar 
cuveni, totodată, să fie intensificată 
activitatea cadrelor tehnice din acest 
sector, care trebuie să aducă un ,a- 
port substanțial la valorificarea efi
cientă a resurselor furajere de care 
dispune fiecare cooperativă.

Am discutat despre toate aceste 
probleme cu medicul veterinar Mir
cea Ghiță, director adjunct al di
recției agricole județene, care ne-a 
spus : „Avem cunoștință de toate 
lipsurile. Despre ele am discutat cu 
specialiștii din unități în repetate 
rînduri. Păcatul nostru este că mai 
mult am vorbit, dar la fapte, la mă
suri concrete nu am trecut". Nimeni 
nu împiedică direcția agricolă să 
treacă Ia fapte, să ia măsuri pentru 
ca fiecare inginer sau medic vete
rinar să-și facă datoria, să-și aducă 
aportul nemijlocit la creșterea efec
tivelor de animale și a producției a- 
cestora.

Situația din unitățile amintite re
clamă intervenția operativă și Iio- 
tărîtă atît a direcției agricole, cît și 
a uniunii cooperatiste județene. Este 
timpul să se treacă la fapte, pentru 
că numai cu vorbe și referate nu se 
pot obține producții mari din zoo
tehnie.

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii'

Știri edificatoare

la sfirșit de an economic
• întreprinderile miniere au dat peste plan 270 000 tone de cărbune net • 255 milioane de lei 

iroduc|ie suplimentară în ramura energiei electrice • Angajamentele luate în întrecerea socialistă la ora 
plan ; 
Sibiu :

product!
bilanțului : județul Brașov: 416 milioane de lei, la producția globală, în plus față de sarcinile de 
județul Galați: 32 821 tone de fontă, 2 799 mc prefabricate din beton armat peste planj județul 
prevederile livrărilor la export depășite cu 76 milioane de lei.

încheierea bilanțului a 11 luni din acest an, dinLa încheierea bilanțului a 11 luni din acest an, din 
întreaga țară sosesc știri despre importantele succese ob
ținute în realizarea planului și a angajamentelor de co
lectivele unităților economice. Sînt dovezi concludente 
ale strădaniei muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor 
din fabrici și uzine, de pe șantierele de investiții axate pe 
punerea cît mai deplină în valoare a posibilităților și re
zervelor de care dispun în creșterea producției, a producti
vității muncii, în sporirea economiilor și beneficiilor, pentru 
dinamizarea eficienței întregii activități industriale.

Consecvente succeselor de pînă acum, întreprinderile in
dustriei miniere raportează, la capătul celor 11 luni care 
s-au scurs din acest an, o depășire cu 2,7 la sută a planului 
la producția globală și 2,2 la sută la producția-marfă vîn
dută și încasată. Printr-o mai bună organizare a produc
ției de extracție în mine, dotarea minelor cu instalații de 
mare randament și adoptarea unor noi soluții tehnico-eco- 
nomice, minerii din întreaga țară au pus la dispoziția eco
nomiei naționale, peste plan, 270 000 tone de cărbune net, 
14 000 tone minereu de fier, calculat în metal, 5 000 tone de 

'bauxită și alte minereuri feroase și nemetalifere. Produc-

PAZA BUNA
O valoroasa experiența în exercitarea

controlului financiar preventiv

muncii a fost depășită cu 3,8 la sută, întregul 
această

Institutul de cercetări pentru cultura cartofului și a sfeclei de zahăr Brașov

f Facem parte din compăr- 
f timentul de control finan- 
f ciar preventiv, creat nu de
> mult, în mod experimental,
) în cadrul Combinatului de
k îngrășăminte azotoase din
I Tîrgu-Mureș, o mare uni-
j tate a industriei chimice.

Utilitatea noului compar- 
■ timent, eficiența activității
> • sale se demonstrează, mai
> întîi, prin comparația cu
> ' vechea formă de organizare
) ■ și efectuare a controlului 
k preventiv. Intr-adevăr, a-

cesta din urmă cuprindea o 
’ sferă prea largă de opera-
’ ții față de necesitățile și
> posibilitățile practice de e-
> xercitare și, în plus, era o
) emanație a serviciului fi-
) nanciar-contabil. Salariații
l ce-1 compuneau, pe lîngă

sarcinile lor de bază, pri- 
' meau.... delegare de a face
’ control preventiv • deci,
> paradoxal, tocmai imperati-
) vul major de a preveni pa-
» gubele materiale și bănești
( era considerat ca o îndato

rire suplimentară, și nu ca
’ una principală. Uneori, o-
* perațiile de control preven-
’ tiv solicitau cunoștințe de
1 strictă specialitate, pe care
’ salariații respectivi nu le
• puteau avea. La toate a-
1 cestea se adăuga fărîmița-
1 rea atribuțiilor de Control
1 preventiv.

Care sînt îmbunătățirile 
aduse în exercitarea con
trolului financiar preven- 

! tiv ? Unele sînt de natură
i organizatorică, în sen-
i iul că acest comparti-
! ment funcționează de sine
i stătător, fiind încadrat cu perațli nu întruneau condi-
> trei specialiști, detașați din țiile de a fi acceptate ; a
i salariații existenți în corn- ieșit astfel Ia iveală că, în
i binat; aceștia sînt îndru- activitatea de aprovizionare
i mâți de un specialist din
, Ministerul Finanțelor, ofe-
i rindu-le asistență tehnică
i competentă și calificată,
i Alte caracteristici priveso
i problematica activității pre-
i ventive : se . supun contro-
i lului preventiv numai ope-

rațlile din «are se naso șl 
se modifică, sau prin care 
se sting drepturi și obliga
ții patrimoniale între com
binat și tot ceea ce este în 
afara lui. Iar refuzul 
de viză — gestul suprem 
de mare responsabilitate — 
se hotărăște după consulta
rea întregului colectiv al 
compartimentului și, even
tual, a oficiului juridic, 
pentru a se evita eventua
lele aprecieri eronate. . Pe 
bună dreptate se aprecia
ză că acum controlul pre
ventiv constituie un orga
nism prețios al conducerii 
științifice a producției și a 
muncii.'

în două luni, de pil
dă, s-au dat spre exami
nare 5 771 documente, re- 
flectînd operații care aduc 
modificări în patrimoniul 
combinatului sau care ex
primă raporturile lui cu 
terții, și anume : contracte, 
comenzi, vize tehnice de 
import, facturi, state de 
plată a salariaților. Refu
zul de viză s-a aplicat pe 
157 documente, prevenin- 
du-se unele operații care ar 
fi condus la aprovizionarea 
neoportună, insuficient jus
tificată cu materii prime, 
la plăți nelegale ș.a.m.d., în 
valoare de aproape 11 mi
lioane lei.

Concentrarea într-un sin
gur loo a controlului finan
ciar preventiv a permis — 
și aceasta are o mare im
portanță economică — e- 
xaminarea temeinică a cau
zelor pentru care unele o-

a combinatului, există nu
meroase deficiențe, a căror 
consecință este creșterea 
stocurilor supranormative. 
Așa, de pildă, s-a demon
strat că serviciul de aprovi
zionare și, în special, sec
țiile de producție au soli-

cltat unele materiale din 
țară și din import, fără să 
țină seama de stocurile din 
magazie, de necesarul real 
al realizării planului. S-au 
aplicat în .acest fel refuzuri 
de viză la acte în valoare- 
de 7 693 415 lei, din care 
3 659 020 lei materiale din 
import. S-a mai demon
strat și faptul că unii sa- 
lariați de la serviciul apro
vizionare au majorat ne- .. 
justificat , necesarul co
municat de secțiile de pro
ducție și au emis 5 comenzi 
pentru materiale în valoa
re de peste 107 000 lei. Fapt 
este că. la data înființării 
noului compartiment, va
loarea stocurilor supranor
mative, fără mișcare și de 
prisos ale combinatului se 
ridica la 4 609 000 lei ; în 
prezent, supranormativele 
însumează doar 28 000 lei.

Ce ne-am propus pentru 
viitor ? în colaborare cu 
serviciile interesate, vom 
efectua, printre altele, o 
analiză cît mai competentă 
a stocurilor supranormati
ve, fără mișcare și de pri
sos, urmînd să facem 
propuneri pentru lichidarea 
lor prin valorificare în pro
cesul de producție al com
binatului. Bine ar fi, însă, 
să nu se mai încerce — în 
combinat — sustragerea în 
fața controlului preventiv; 
aceasta contravine cerinței 
imperioase de a se gospo
dări cît mai judicios fon
durile materiale și bănești 
încredințate de stat fiecă
rei întreprinderi.

Aurel MAILAT
controlor revizor 
principal.
Direcția de control 
și revizie nr. 18
Petru SUCIU
Combinatul de îngră
șăminte azotoase 
Tg. Mureș

tivitatea 
spor de producție obținîndu-se în principal pe 
bază.

O altă 
energia electrică — aduce, în statistica rezultatelor con
semnate în acest .an, cifre optimiste, care fac cinste în
treprinderilor din subordine. Realizările întreprinderilor 
din cadrul Ministerului Energiei Electrice, pe 11 
luni, marchează o depășire în valoare de 255 mi
lioane de lei, la producția globală, și 277,5 milioane de 
lei la producția-marl'ă vîndută și încasată. De la începu
tul anulai pînă la 30 noiembrie au fost livrate, peste plan, 
energie electrică — 559 milioane kWh și energie ter
mică — 1,643 milioane gigacalorii.

Succese remarcabile au fost obținute și în executarea 
lucrărilor de investiții. In luna noiembrie au fost puse 
în funcțiune, înainte de termen, o serie de obiective 
energetice, printre care magistrala de 400 kV Borzești- 
Galați, care totalizează o lungime de 137 km și asigură 
aprovizionarea cu energie electrică a zonei industriale 
Galați și un spor de putere întreprinderilor din Do- 
brogea, transmis prin cablul de înaltă tensiune instalat 
sub albia Dunării. De asemenea, au fost realizate liniile 
electrice < București-Sud, de 220 kV, care va îmbunătăți 
aprovizionarea cu curent electric a construcțiilor de lo
cuințe și unităților economice și social-culturale din es
tul Capitalei | Prundu-Giurgiu, de 110 kV, menită să a- 
limenteze cu energie electrică sistemul de irigații din 
zona respectivă, și Buzău-Sătuc, tot de 110 kV, care va 
aproviziona cu curent unitățile industriale din această 
parte a județului Buzău. Au mai fost puse în funcțiune, 
pînă la sfîrșitul lunii noiembrie, o stație de transfor
mare la Timișoara și alte zece stații de transformare în 
orașele Suceava, Zalău, Giurgiu, P. Neamț, Vulcan și 
altele.

Județele țării și-au făcut o cinste și mîndrie din a ra
porta îndeplinirea, lună de lună, a planului și înfăp
tuirea angajamentelor luate în întrecerea socialistă.

După cum rezultă din datele centralizate în ultimele 
zile la direcțiile județene de statistică, sute de între
prinderi industriale au realizat depășiri însemnate ale 
prevederilor planului de producție pe 11 luni. Astfel, 
întreprinderile industriale din județul Brașov au obți
nut, în ansamblu, o producție globală a cărei valoare 
este superioară prevederilor cu 416 milioane de lei, de
pășind în același timp producția-marfă cu 371 milioane 
de lei. Unitățile industriale din acest județ au furnizat 
economiei naționale, peste plan, 420 de tractoare. 534 
autocamioane, 52 000 de rulmenți, 3 500 tone de ciment. 
644 tone de fenol, 4 600 tone de îngrășăminte chimice și 
alte produse.

Datele primite la Direcția județeană de statistică — 
Galați ne arată că întreprinderile industriale din acest 
județ au depășit planul pe 11 luni la producția globală 
cu 91 milioane de lei, iar la producția-marfă vîndută și 
■încasată cu 250 milioane de lei. Peste plan au fost pro
duse 32 821 tone de fontă, 1 573 tone de tablă groasă și 

. mijlocie, 2 799 mo de prefabricate din betdn armat, 503 tone 
de sîrmă trasă din oțel, 1 783 tone de construcții meta
lice pentru construcții industriale și alte produse. Un 
procent de aproape 70 la sută din sporul producției glo
bale s-a obținut pe seama creșterii productivității muncii.

Cu 216 milioane lei a fost depășit, în aceeași perioadă, 
planul producției globale industriale în județul Sibiu. 
Și de aici, economia națională a primit, peste prevederi, 
sporuri importante, între care 221 tone de oței aliat, 96 
de autobasculante, 172 000 mp geam tras, 238 000 tricotaje, 
confecții textile în valoare de aproape 1 800 000 de lei 
și alte produse. De asemenea, întreprinderile industriale 
din județul Sibiu au livrat, peste prevederile planului 
de export, mărfuri în valoare de 76 milioane de lei.

Alte telegrame și scrisori primite la redacție în aceste 
zile arată că mai multe colective de întreprinderi rapor
tează îndeplinirea, de pe acum, a sarcinilor de plan pe a- 
nul în curs. Iată oîteva din aceste știri.

Colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri al 
Grupului de șantiere Slatina — I.S.C.M. au reușit să în
deplinească sarcinile de plan pe 1969 cu 36 de zile mai 
devreme. Timpul rămas la dispoziție pînă la sfîrșitul a- 
nului va permite să se realizeze un spor de producție în 
valoare de peste 20 milioane de lei. Dintre obiectivele 
industriale realizate de către constructorii slătineni face 
parte și hala de electroliză nr. 4 de la Uzina de alumi
niu Slatina, care a fost dată în exploatare cu două luni 
înainte de termen. Constructorii de pe platforma in
dustrială a orașului Slatina și-au creat posibilitatea ca 
în anul 1970ț ultimul an al cincinalului, să traducă în 
viață hotărîrile Congresului’ al X-lea al P.C.R. privind 
punerea în funcțiune a fabricii de produse carbonoase, * 
uzinei de prelucrare a aluminiului și mărirea capacită
ții de producție a uzinei de aluminiu, cu mult înainte 
de termenul prevăzut.

Colectivul întreprinderii miniere din Mîorcani și-a în
deplinit cu 30 de zile înainte de termen sarcinile de plan 
pe anul 1969. Potrivit calculelor preliminare, pînă la 
sfîrșitul lunii decembrie întreprinderea va obține în plus 
peste 5 000 tone de nisip-industrial și 118 tone de bile 
silex.

Utilizarea productivă și eficientă a capacităților de 
producție și a timpului de lucru a permis colectivului 
Fabricii de conserve din Hațeg să îndeplinească, cu o 
lună mai devreme, sarcinile anuale de plan și angaja
mentele asumate în întrecerea socialistă. Pînă acum, în- 

o 
care 

peri-

ramură hotărîtoare a economiei naționale —

treprinderea a livrat unităților comerciale din țară 
cantitate de conserve de legume, fructe ți carne 
întrece cu 2 466 000 de lei realizările din aceeași 
oadă a anului trecut.

(Urmare din pag. I)

temui organizatorio anterior. Combi
natelor nu li s-a lăsat latitudinea 
să-și spună decis cuvîntul în defini
tivarea structurii planului de import. 
Filiera a rămas la fel de complicată. 
Iată și un caz ilustrativ, pe care ni 
l-a făout cunoscut directorul comer
cial al C.C.H. Bacău, tov. Dumitru 
Efstatiade :

— Recent, în urma unei contrac
tări, „Mașinimpo-rt" ne-a comunicat 
că s-a ivit posibilitatea majorării, în 
cadrul aceluiași fond valutar, a im
portului de perii de cărbuni prevă
zut în fișa tehnică. Cum acest lucru 
era deosebit de avantajos pentru noi 
și pentru economia națională, ne-am 
exprimat imediat acordul. Pentru ca 
să se poată ține seama de el a fost 
nevoie să întocmim o fișă tehnică 
suplimentară, ce a parcurs vecniul 
și arhicunoscutul '„lanț" al aprobări
lor, care, în acest caz, a avut un rol 
pur formal. Dacă tranzacția nu s-a 
pierdut, aceasta se datorește, în ex
clusivitate, impulsionării de către 
C.C.H. Bacău a circuitului fișei teh
nice suplimentare.

Neajunsuri de acest gen tntîmpină 
combinatele și în calitate do furni
zori ai produselor exportate.

— Practic, între noi și beneficiarii 
externi, întreprinderea de comerț ex
terior ridică un zid gros - ne spu
nea ing. Romeo Marin, director teh
nic al C.E.I.li. Bacău. Dacă am putea 
participa și noi la tranzacțiile cu 
beneficiarii de peste hotare, am fi 
în măsură să discutăm cu aceștia

diferite soluții tehnologice și con
structive ale produselor noastre și, în 
consecință, ne-am înțelege și asupra 
condițiilor de livrare. „Tehnoforestex- 
port" nu admite aceasta, ci, mai mult, 
ne pune „în brațe" doar niște docu
mentații, adeseori incomplete.

Desigur, multe din problemele în 
suspensie la ora actuală legate de în
tocmirea planului de aprovizionare și 
desfacere, de relațiile dintre centrale, 
dintre acestea și întreprinderile de

seră repartiții pentru, materiile pri
me decît în proporție de 55 la sută ; 
din acestea,' numai pentru jumătate 
erau perfectate contractele. Nici la 
sfîrșitul lunii noiembrie a. c. nu se 
rezolvase obiecțiunea combinatului 
referitoare la repartițiile la sodă 
caustică, care sînt sub nevoile reale 
ale producției. Similar, C.E.I.L. Ba
cău nu avea practic, asigurate inte
gral repartițiile de materii prime 
decît pentru trimestrul I 1970. In ca

,mas același, lipsit de operativitate și 
nu întotdeauna suficient fundamen
tat. Transmiterea unor atribuții de la 
Comitetul de Stat al Planificării și 
ministere economice către centrale, 
combinate și grupuri industriale se 
lasă încă așteptată. A rămas astfel, 
deocamdată, nefinalizată prevederea 
din statutul centralei cu privire la 
încheierea de contracte de lungă du
rată, deoarece nici C.S.P.-ul și nici 
ministerele nu au emis nici o repar

comerț exterior nu sînt insolubile. 
Pentru rezolvarea lor nu trebuie să 
se aștepta niște reglementări legale 
acoperitoare, ci este deosebit de util 
dacă se caută în mod concret căi me
nite să stimuleze inițiativa și răspun
derea fiecărei unități angrenate în 
relațiile de aprovizionare și desfa
cere.

Să vedem cum s-au achitat concret 
centralele industriale de îndatorirea 
de a asigura cu contracte de 
aprovizionare și desfacere producția 
anului viitor La C.C.H. Bacău, de 
pildă, cînd am întreprins investiga
țiile, deși întreaga producție a anului 
1970 era nominalizată, nu se primi

litate de furnizor, producția sa nu 
avea asigurată desfacerea, pentru 
anul viitor, decît în proporție de 25 
la sută. într-o situație deosebită se 
afla Combinatul textil Buhuși, care, 
din cauza întîrzierii fazei precontrac- 
tuale cu comerțul, la sfîrșitul lunii 
noiembrie a. c. nu avea definitivat 
nici planul de aprovizionare pentru 
trimestrul ! 1970, iar repartițiile pri
mite erau doar într-un procent re
dus ; nesatisfăcător era și stadiul în
cheierii contractelor de aprovizio
nare cu materii prime.

Situațiile prezentate demonstrează 
încă o dată imperfecțiunile sistemului 
de emitere a repartițiilor, care a ră-

tiție pentru produsele nominalizate. 
Cum ar putea fi soluționată această 
problemă ? Opiniile unor specialiști 
din combinate, cu care am discutat, 
sînt unanime în a aprecia că centra
lele trebuie să aibă latitudinea de a 
avea o ’egătură directă între ele pen
tru perfectarea acestor contracte, mai 
ales că încheierea unui contract de 
lungă durată presupune un șir de 
astfel de înțelegeri.

Ce se întîmplă însă cînd este 
vorba de o repartiție simplă, de un 
contract obișnuit? O dată emisă re
partiția. ea nu poate fi modificată 
operativ direct, chiar dacă există un 
acord în această privință Intre cen

tralele furnizoare și beneficiare. So
luția, în acest caz, sugerată într-o a- 
naliză a Comitetului județean Bacău 
al P.C.R. la Grupul industrial petro
chimic Borzești, ni se pare utilă; re
partițiile să se emită pe grupe prin
cipale de produse, iar nominalizarea, 
detalierea pe sortimente să se facă 
în funcție de necesitățile reale, cu
rente ale beneficiarilor. O asemenea 
măsură ar fi de natură să preintîm- 
pine apariția unor stocuri de produse, 
care nu sînt cerute pe piața internă 
sau externă, să asigure o mal bună 
organizare a producției și aprovizio
nării la furnizor.

încheierea contractelor economice 
de către combinate prezintă, evident, 
în sistemul organizatoric al Minis
terului Industriei Lemnului, o serie 
de avantaje : se evită dispersarea 
răspunderii în îndeplinirea obligații
lor contractuale, se reduc substan
țial circulația unor hîrtii, numărul 
contractelor încheiate, Totuși, acest 
lucru ar trebui înțeles și de parte
nerii combinatelor industriale și, în 
cazurile în care se justifică, perfec
tarea contractelor să se facă tot la 
același nivel. De pildă, Trustul zo
nal I.A.S. Galați refuză C.E.I.L.-ului 
din Bacău contractarea cantității de... 
60 m.c. cherestea de fag și solicită 
încheierea de contracte separate 
pentru nu mai puțin de 24 I.A.S.-uri 
subordonate. La fel au procedat și 
Trustul zonal I.A.S. Slobozia și unele 
întreprinderi teritoriale de apro
vizionare. S-au soluționat oare a- 
ceste divergențe ? La Ministerul In
dustriei Lemnului ni s-a spus că s-au

întreprins demersuri în acest sens 
la Departamentul aprovizionării teh- 
nico-materiale din C.S.P.

— Principalul lucru pe care nu 
l-au înțeles în suficientă măsură 
conducerile combinatelor — aprecia 
ing. Grigore Zamfirescu, directorul 
Direcției comerciale din Ministerul 
Industriei Lemnului — este că în pro
cesul aprovizionării tehnico-materiale 
și al desfacerii produselor trebuie să 
pună un accent mai mare pe relațiile 
directe cu furnizorii sau cu benefi
ciarii. în poșta zilnică, adresată direc
ției comerciale, se întîlnesc foarte 
multe S.O.S.-uri trimise nejustificat, 
fie din vechiul spirit de rutină, fie 
din comoditate; spre a fi rezolvate 
la nivelul ministerului.

De bună seamă, activitatea centra
lelor industriale, grupurilor de între
prinderi și combinatelor îmbracă 
multe alte aspecte și este prematur 
să se tragă, de pe acum, concluzii de
finitive. Cert este că noile organisme 
economice, unde am făcut investiga
ția, s-au dovedit capabile să soluțio
neze operativ și eficace, în deplină 
cunoștință de cauză, o serie de pro
bleme esențiale ale activității econo
mice. Dar se constată că unele din 
ele nu au reușit să se afirme deplin, 
cu maximă promptitudine în organi
zarea activității diferitelor compar
timente, în coordonarea unităților 
din subordine Cît de repede vor 
prelua noile organisme create atri
buțiile în domeniul organizării și a- 
sigurării aprovizionării tehnîco- 
materiale și al desfacerii produselog 
finite 7
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„Aci zac pudoarea și 
decența... asasinate in 
1969“ — această inscripție 
se putea citi, în ultimele 
zile ale lunii octombrie, pe 
o piatră funerară ridicată 
undeva, într-un crîng de 
la marginea Copenhagăi. 
O glumă, o farsă mai mult 

..sau mai puțin reușită ? 
Nu, ci o acțiune de pro
test a Ligii daneze împo
triva pornografiei, deter
minată de un fenomen ce 
nu își are precedent în 
întreaga istorie modernă 
a moravurilor : organiza
rea în capitala Danemar
cei, în perioada amintită, 
a unui Tîrg internațional 
al pornografiei, „Sexmes- 
se ’69“, cu standuri, cu 
panouri, cu săli de pro
iecție, la care au partici
pat nu mai puțin de 54 

. de „firme" din Danemar
ca, Suedia, Anglia și Ger
mania occidentală.

în mai toate statele lu
mii traficul de material 
cu caracter indecent este, 
pe bună dreptate, supus 
rigorilor legii. Este, sau 
mai bine zis era, pentru 
că astăzi, într-un șir de 
țări occidentale, bariere
le de protecție împotriva 
literaturii și imaginilor 
imunde sînt pe cale de 
dispariție. „Filmele noas
tre nu au nevoie de prea 
multe prezentări. Calita
tea lor, ca și a tuturor 
celorlalte produse ale cor
porației Color Climax este 
absolut fără rival". La 
prima vedere s-ar părea 
că avem de-a face cu o 
reclamă obișnuită. Numai 
uă trebuie adăugat un 
„mic" amănunt : filmele 
tn cauză au subiect por
nografic ți erau expuse 
liber la tîrgul amintit, a- 
lături de alte „produse" 
similare — cărți, albume, 
reviste, diapozitive, dis
curi. Ba, chiar, pentru 
„clienții" cu gusturi sa
dice, în centrul tîrgu’ui 
era expusă o cameră spe
cială de torturi, cu tot 
inventarul necesar.

Iată, așadar, societa
tea burgheză a consu
mului, împinsă pînă la 
limitele sale extreme, i- 
moralitatea și sordidul 
devenite bunuri de uz cu
rent, lansate pe piață cu 
același tapaj publicitar 
ca ultima marcă de frigi
der sau de pick-up. (De 
altfel, interesant de notat, 
tîrgul de la Copenhaga a 
fost organizat sub auspi
ciile unei societăți de pu
blicitate Teamwork). Eros 
intră așadar în era „su- 
permarket-ului". Porno
grafia s-a transformat în- 
tr-o marfă etichetată, ca
talogată, ambalată în ce
lofan, gata de a fi expe
diată și a-și exercita e- 
fectul destructiv.

Ce-i drept, în cataloa
gele tîrgului se încearcă, 
într-un limbaj fals elevat, 
să se dea o justificare 
acestei scandaloase afa
ceri : se vorbește despre 
lupta împotriva prejude
căților, despre necesitatea 
înlăturării tabă-urilor, 
despre „revoluția sexua
lă" și cîte ți mai cîte. 
Un ieftin ți mult prea 
transparent fard verbal, 
care își propune, fără a 
reuși, să mascheze trăsă
turile hidoase ale unui 
nou business, cel al por

nografiei. Un business cît 
se poate de profitabil 
dacă ținem seama că nu
mai în Danemarca tran
zacțiile interne înregis
trează o cifră anuală de 
afaceri de 500 de milioane 
coroane, fără a pune la 

.socoteală operațiile de 
export, ce însumează un 
multiplu al acestei sume. 
Af.at la temelia societății 
capitaliste, profitul bazat 
pe exploatare acoperă to
tul cu apele sale tulburi, 
nu cunoaște limite sau ba
riere de nici un fel. Imo
ral prin natura sa, este fi
resc să genereze imoralita
tea în proporții ce devin 
înspăimîntătoare. Prolife
rarea pornografiei, a imo
ralității, sfidarea oricărei 
norme etice nu pot fi 
așadar considerate ca un 
fenomen întîmplător, de 
„conjunctură", ci este un 
proces care decurge din 
însăși esența orînduirii so
ciale burgheze.

In Danemarca au fost 
ridicate încă din 1967 
orice restricții legale îm
potriva materialelor in
decente, pretextîndu-se 
că ispita dispare, chipu
rile, în momentul în care 
nu mai există îngrădiri — 
ceea ce, evident, este un 
sofism, o încercare de a 
escamota adevăratele cau
ze ale fenomenului. Ca 
urmare, astăzi se numără 
cu sutele magazinele cu 
un anume profil (porno- 
shops), editurile, casele de 
discuri și de filme — ve
ritabile uzine ale corup
ției. „Este ceva putred 
în Danemarca" remarca 
hamletian, cu amară iro
nie, o revistă franceză ca
re analiza acest fenomen. 
Mai corect at1 fi trebuit 
spus : este ceva putred, 
mult prea putred, în so
cietatea burgheză actuală 
care poate oferi ca o ima
gine reprezentativă a sa fi
gura, de pildă, a unui Leo 
Matsen, patronul celei 
mai mari întreprinderi 
pornografice din Dane
marca, care se ocupă 
în special cu exportul de 
„marfă" pe căi legale sau 
ilegale. In țările unde le
gislația nu este atît de 
indulgentă ca în Dane
marca, produsele lui Mat- 
sen se vînd la prețuri 
care întrec de zece pînă 
la douăzeci de ori prețul 
de pe piața daneză. O ve
ritabilă mină de aur, ceea 
ce face pe mulți să con
sidere că patronii indus
triei pornografice, care 
își exercitau încă de cîtă- 
va vreme activitatea, cu 
aprobarea mai mult sau 
mai puțin tacită a auto
rităților, nu au fost străini 
de hotărîrea luată acum 
doi ani de acestea de a 
„legaliza" asemenea ope
rațiuni. Revelatoriu pentru 
fizionomia acestei socie
tăți este și portretul mo
ral al celor care se pre
tează scopurilor imunde 
ale noii „industrii". Un 
reporter al săptămînalului 
italian „Europeo" a avut 
curiozitatea să stea de 
vorbă la tîrgul amintit cu 
protagoniștii unor filme 
pornografice. Unul dintre 
aceștia, fugar politic, după 
ce i-a împărtășit că aproa
pe toți cei ce joacă în fil
me de acest gen se dro
ghează, i-a declarat cu 
cinism : „Nu mă consider 

actor ți n-am nici cea mai 
mică pretenție în această 
privință. Cîștig bani și 
asta este tot ce mă inte
resează".

Nu trebuie însă să se 
creadă că Danemarca 
este singura țară unde 
înflorește această indus
trie a corupției și degra
dării umane. In S.U.A. ea 
a atins proporții greu de 
imaginat : două miliarde 
dolari anual cifra de afa
ceri. Este o dezvăluire 
care aparține forului ce
lui mai înalt și mai auto
rizat — Casa Albă. Po
trivit unui studiu întoc
mit de una din numeroa
sele comisii numite pen
tru studierea acestei pro
bleme, există pe terito
riul Americii nu mai pu
țin de 200 de companii 

Cît prețuiește 
morala burgheză la 
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SAU EFECT AL UNEI EVOLUȚII SOCIALE?

care se dedau la un veri
tabil asalt audio-vizual 
împotriva a tot ceea ce 
reprezintă morală, decen
ță, pudoare. Erotismul a 
năpădit literatura, publi
cațiile cotidiene și perio
dice, cinematograful, tele
viziunea, muzica „ușoară", 
teatrul. Port-drapelul a- 
cestei escalade este Hugh 
Hefner, editorul revistei 
ilustrate „Playboy", tipă
rite pe cea mai luxoasă 
hîrtie și cu un tiraj de 
cîteva milioane de exem
plare. „Playboy" este, de 
fapt, o întreprindere cu 
ramificații vaste, cuprin- 
zînd o rețea de cluburi 
„exclusive", case de mo
de, firme de îmbrăcămin
te și încălțăminte, între
prinderi de produse cos
metice etc. Unul dintre e- 
mulii săi. Marvin Miller, 
supranumit ..regele porno
grafiei", arestat de 30 de 
ori în decurs de doi ani 
pentru atentat la bunele 
moravuri, a reușit, de tot 
atîtea ori, ca prin minune 
— o minune, în fond, ușor 
explicabilă — să iasă bas

ma curată, continuîndu-și 
activitatea de corupere. 
La New York se joacă de 
mai multe luni spectaco
lul „Oh, Calcutta 1", care 
se distinge prin totala 
lipsă de costumație a ac
torilor și pe care cunos
cuta revistă „Time" îl 
consideră „revoltător". 
Nu de aceeași părere sînt 
și cei ce comanditează 
acest spectacol. ținînd 
seama că un bilet se vinde 
pe sub mînă la prețul de 
25 de dolari, adică plata 
medie a unui muncitor pe 
cîteva zile. Se pune între
barea : cine își poate per
mite să plătească un ase
menea preț? Bineînțeles, 
reprezentanții păturilor 
avute, care alimentează și 
în acest fel circuitul ne
fast al imoralității. A a

părut o școală cinemato
grafică nouă „under
ground" (subteranul), 
nume sugestiv, care evocă 
nivelele cele mai de jos 
ale universului instinctual. 
Vîrtejul erotismului a cu
prins și activitatea edito
rială : producții literare 
caracterizate prin natura
lism grosier sînt astăzi 
căutate și solicitate chiar 
și de către editurile mai 
vechi, cu reputație de se
riozitate, geloase pentru 
beneficiile obținute de ca
sele de editură „speciali
zate". De altfel, această 
tendință a fost consta
tată și de tradiționa
lul Tîrg ăl cărții' de 
la Frankfurt — mani
festare caracterizată în 
trecut printr-un anumit 
nivel de seriozitate profe
sională — unde anul aces
ta s-a înregistrat un veri
tabil boom al literaturii 
erotice. Este aici o extin
dere a unui principiu din 
economia politică, potri
vit căruia moneda proas
tă alungă de pe piață pe 
cea bună.

Fenomene similare se 
constată și în alte țări occi
dentale. în Anglia, R.F.G., 
Franța, Italia, Suedia a 
apărut o veritabilă pleto
ră de imitatori ai lui 
„Playboy", reviste desti
nate „numai persoanelor 
de sex masculin" : „For 
Men Only", „M“, „Lui", 
„Cavaliere" ș.a.m.d.. In 
Anglia, săptămînalui cu 
cel mai mare tiraj „News 
of the World" publică în 
prezent „memoriile" unei 
prostituate, Cristine Kel
ly, implicată în faimoa
sa afacere Profumo (fost 
ministru britanic de răz
boi), care a făcut vîlvă în 
urmă cu cîțiva ani. Re
țeaua de magazine „Bodo 
Uhse" cu autoservire, din 
Germania occidentală, 
este profilată exclusiv pe 

articole și produse de un 
anumit gen. Pretutindeni 
maculatura erotică este în 
floa-e, la fiecare pas în- 
tîlnești săli de cinemato
graf al căror program 
este alcătuit numai din 
filme mai mult sau mai 
puțin obscene. Iată așadar 
că. departe de a fi o ma
nifestare excentrică sau 
izolată, „tîrgul" de la Co
penhaga reflectă o stare 
de lucruri generalizată 
pentru societatea burghe
ză actuală, intrată în faza 
unei accentuate descom
puneri ce cuprinde toate 
laturile vieții sociale.
. Simptom al unei adinei 
crize de structură, aceste 
fenomene rețin atenția a 
numeroși publiciști, psi
hologi. sociologi din Oc
cident.1 Mulți văd în ele 
reversul așa-numitei „so
cietăți afluente", în nu
mele căreia totul este 
permis. Gingașa sferă a 
afectivității, a sentimen
telor este deformată și 
denaturată, sacrificată 

pe altarul vițelului de 
aur, apelul la instinc
tele josnice devine ge
neral, iar licențiozitatea, 
după cum am văzut, trans
formată în produs de 
masă. Sînt și publiciști și 
sociologi care iau apăra
rea acestor practici. Unii 
teoreticieni ai „deplinei 
libertăți" — pentru profi
turi — au inventat chiar o 
denumire nouă, „permis
sive society", societatea 
care îngăduie totul. Este 
interesant de menționat 
că, oarecum pentru a se 
justifica, una din firmele 
expozante la tîrgul de la 
Copenhaga a prezentat 
un panou cu o suită de i- 
magini : o scenă dintr-un 
film cu gangsteri „Bonnie 
and Clyde", caracterizat 
printr-o nemaipomenită 

violență ; un grup de sol
dați americani din forțele 
speciale care țin în mîini, 
ca pe niște trofee, cape
tele retezate ale unor par
tizani sud-vietnamezi; 
fostul șef al poliției din 
Saigon descărcîndu-și pis
tolul în tîmpla unui parti
zan, ale cărui mîini sînt 
legate ; și, în fine, o sce
nă licențioasă. Raționa
mentul implicit este ușor 
de dedus : „dacă se per
mit asemenea orori de ce 
să nu ne fie șl nouă — 
businessmani onești — în
găduit să încălcăm ceea 
ce este considerat mora
la curentă ?" Șj, Intr-ade
văr, această permisiune 
este larg acordată. Numai 
că este vorba de o îngă
duință foarte bine cana
lizată. O îngăduință care 
urmărește să direcționeze 
preocupările unor catego
rii largi, în special ale ti
nerei generații în criză 
de ideal — și constituind, 
deci un teren fertil — 
spre zonele dejecției mâ
râie. spre exacerbarea in
stinctelor, pentru detur

narea, tn mod deliberat, 
a atenției de la probleme
le reale și grave ale so
cietății în care trăiesc. 
Acest soi de „imoralitate 
dirijată" își propune, în 
fapt, niște scopuri foarte 
precise. Este caracte
ristic că ziarul „Le 
Monde", care a con
sacrat o pagină Întrea
gă situației de degringola
dă morală simbolizată de 
tîrgul de la Copenhaga, 
arată că o asemenea în
treprindere scandaloasă a 
necesitat o lungă pregă
tire, ce nu ar fi fost po
sibilă fără „toleranța de 
fapt, dacă nu de drept, a 
administrației". In schimb, 
față de masele largi ale 
celor ce-și revendică 
drepturile, față de cei 
care cer îndreptarea u

nora din multiplele racile 
ale societății capitaliste, 
nu numai că nu se mani
festă îngăduință, dar as
cuțișul represiv tocmai 
împotriva lor este în
dreptat.

Sesizînd aceste inten
ții, mai mult sau mai pu
țin mărturisite, publicis
tul vest-german Ernst 
Kuttner scria : „Tinere
tul Europei occidentale 
se află în pericol de a-și 
pierde în mocirla obsce
nității capacitatea de a se 
orienta și de a mai putea 
aprecia care sînt adevă
ratele valori ale vieții, 
fără a mai vorbi de un alt 
aspect, acela al culturii, 
care este cu totul călcată 
în picioare..." Și el con
chidea, punînd degetul pe 
rană : „Valul de literatu
ră pornografică este oare 
cauza sau efectul unei e- 
voluții sociale ?“. Obser
vația nu este, ce-i drept, 
dusă mai departe. Dar 
chiar numai enunțată este 
simptomatică prin faptul 
că îndreaptă atenția spre 

cauzele reale și nu cele 
aparente și anume spre 
mecanismul structural 
intim ce dezvăluie peisa
jul social caduc al lumii 
capitalismului.

Pe de altă parte este 
interesant că într-un son
daj de opinie efectuat în 
Anglia, în legătură cu „so
cietatea totalei îngăduin
țe", marea majoritate a 
persoanelor interogate au 
caracterizat-o ca „un in
diciu de iremediabilă de
cadență", considerînd că 
imoralitatea a depășit o- 
rice granițe și că trebuie 
stăvilită. Cotidianul „Dai
ly Express", care a or
ganizat ancheta, a publi
cat rezultatele sale sub 
un titlu elocvent : „Ajun
ge !".

Intr-o amplă anchetă 
socială, intitulată „Inva
zia erotică", sâptămîna- 
lul „L’Express" nota : 
„Totul se clatină. Nu mai 
există reguli, nu mai e- 
xistă lege. Ce pulem pune 
în locul lor, unde este 
noul adevăr?"

Pe fondul creării și în
treținerii — pe calea mij
loacelor pe care le pune 
la dispoziție tehnica mo
dernă a răspîndirii infor
mațiilor, „mass media" — 
a unui asemenea climat 
de descompunere mora
lă, de vid etic total, nu 
este de mirare că se cons
tată apariția unor feno
mene îngrijorătoare, cum 
ar fi creșterea delictelor 
sexuale și a criminalită
ții in general, dezvolta
rea vertiginoasă a pros
tituției, dar mai ales ten
dința de dizolvare a fa
miliei în accepțiunea care 
i se dă in lumea noastră 
civilizată. Reviste cum ar 
fi „Life" sau „Nouvel 
Observateur" acordă o 
mare publicitate așa- 
numitelor „familii în
comun" care au în
ceput să devină răspân
dite în S.U.A., în unele 
țări nordice etc. Mizeria 
fiziologică a conviețuirii 
în devălmășie, care amin
tește de era revolută a o- 
mului primitiv, este des
crisă cu lux de amănunte 
și prezentată sub aureo
la unei reîntoarceri la 
natură, a unei încercări 
de „reînnoire" a relațiilor 
dintre sexe. Despre ce 
„reînnoire" poate fi însă 
vorba din moment ce cu
plurile se fac și se des
fac la întîmplare, noțiu
nile de răspundere mater
nă și de paternitate dis
par cu totul, iar copiii nu 
mai sînt trimiși la școală, 
ci primesc o „educație" a- 
nume în sinul „familiei", 
educație al cărei prim 
pas îl constituie consu
mul drogurilor ele la cea 
mai fragedă vîrstă ? 1 Sînt 

i$agir cîteva , ,zjje (Le,, 
cînd s-a aflat că- au
torii cutremurătorului 
asasinat în masă de 
la Hollywood, căruia i-a 
căzut victimă, printre al
ții, actrița Sharon Tate, 
erau tocmai membrii unei 
isemenea ..familii", ce tră
iau în condiții de indes
tructibilă mizerie spi
rituală, complăcîndu-se 
în tot soiul de acte 
de depravare și sadism, 
agonisindu-ș; traiul din 

furturi, jafuri și crime o- 
dioase. Presa occidenta
lă a descris cu lux de a- 
mănunte modul de viață 
al acestor ființe degene
rate, dar despre marii 
vinovați, atotputernicii 
„regi" ai imoralității și, 
în ultimă instanță, despre 
condițiile sociale care per
mit și întrețin acest in
credibil dezmăț, practic, 
nu s-a suflat o vorbă.

Trebuie spus că opinia 
publică din țările în cau
ză este pătrunsă de un 
puternic sentiment de re
voltă în fața acestor feno
mene profund negative, a 
repercusiunilor lor pe plan 
etic și social. In cadrul 
unei anchete publice în
treprinse în S.U.A., 85 la 
sută din persoanele în
trebate au condamnat, în 
termeni categorici, valul 
de erotism și pornogra
fie și au cerut adoptarea 
unei legislații severe pen
tru curmarea sa.

In Danemarca, în zilele 
faimosului tîrg, a fost dat 
publicității un memoran
dum adresat guvernului 
de către un grup de per
sonalități ale vieții pu
blice și de organizații de 
apărare a moralei, in 
frunte cu fostul ministru 
Tyge Dahlgaard, în care 
se avertiza : „Pornografia 
este un fenomen pestilen
țial, care tinde să distru
gă orice efort util în fa
voarea societății". A fost 
auzit acest semnal de 
alarmă 7 Sub tam-tamul 
asurzitor al lozincilor 
dgspre „libertatea relații
lor dintre sexe" i s-a 
acordat prea puțină a- 
tenție. „Libertatea sexua’® 
lă ? Cunosc o altă față 
a libertății sexuale — 
declara sociologul danez 
Nielsen. Mi se întîmplă să 
stau de vorbă cu minori 
care nu mai au nici do
rința, nici voința de a trăi, 
cu tineri care încearcă să 
scape de solitudinea. în 
care, in fond, se zbat, rc- 
curgind la stupefiante. 
Sînt tineri cărora Ii s-a 
îngăduit totul. Un student 
mi-a spus : simt că mor, 
puțin cîte puțin..." Și so
ciologul sfîrșea întrebînd 
ce se intenționează pen
tru oprirea acestui pro
ces de descompunere, 
pentru curmarea aces
tei totale disoluții mo
rale. întrebare ce repre
zintă un permanent „me
mento" și în același timp 
o încriminare la adresa 
unei societăți unde valo
rile morale fundamentale 
se găsesc sub asaltul tot 
mai susținut al unor for
țe dizolvante și care nu 
găsește, sau nu poate gă
si resursele pentru a îm
piedica erodarea sistema
tică a normelor indispen
sabile ale decenței și mă
surii, distrugerea prin
cipiilor elementare ale 
conviețuirii sociale. Ba, 
mai mult, care nu pre
getă să stimuleze în mod 
deliberat acest proces, do
vadă de largă semnifica
ție a unei profunde crize, 
care îmbrățișează toate 
aspectele acestei socie- , 
tăți.

C. ROMULUS

Cîndva au descoperit teritorii cu- 
prinzînd o jumătate din lume, au 
cucerit continente, au întemeiat un 
imperiu. Astăzi — duc ultimul mare 
război colonial, de acum pierdut. 
Astăzi, țara lor este azilul de să
raci al Europei.

Această țară cu un trecut glorios 
și un prezent trist este Portugalia, 
parteneră a N.A.T.O.

Portugalia are, calculat pe cap de 
locuitor, cel mai mic venit națio
nal și cele mai mari cheltuieli mi
litare ; cel mai scăzut buget pentru 
învățămînt și cel mai mare procen
taj de analfabeți din toate țările 
Europei. Din zece portughezi, patru 
nu știu nici să scrie, nici să ci
tească.

In nici o țară europeană nu lu
crează un număr atît de mare de 
copii- la o vîrstă atît de fragedă, 
stagiul militar pentru recruți nu 
este atît de lung (patru ani), în nici 
o țară țăranii nu string o recoltă 
atît de mică.

De 43 de ani, Portugalia este do
minată de un regim autor,itar. 
Timp de 40 de ani — mai mult de- 
cît orice alt autocrat european din 
secolul acesta — țara a fost guver
nată de un singur om — Antonio 
de Oliveira Salazar.

Atunci, cînd, aproximativ un an 
în urmă, Marcello Caetano a pre
luat moștenirea fostului dictator, el 
a promis națiunii „un climat poli
tic fără ură... care să permită o 
conviețuire normală a unor oameni 
cu opinii diferite”. Pînă acum însă 
această promisiune a rămas numai 
pe hîrtie. Poliția secretă atotputer
nică — Policia Internacional e de 
Defensa do Estado (P.I.D.E.) — își 
exercită în continuare dominația 
de teroare.

P.I.D.E. poate aresta oricînd pe 
oricine și deține pînă la șase luni 
orice persoană fără nici un fel de 
motivare. în acest răstimp, deținu- 
ților nu le este îngăduit să ia legă
tura cu un avocat, fiind zile și nopți 
întregi interogați de funcționari ai 
P.I.D.E.

O metodă gangsterească folosită 
de poliția secretă pentru obținerea 
de mărturii este așa-numita „tortu
ră a somnului" : deținuții nu sînt lă- 
sați să adoarmă nici o clipă. Recor
dul îndurării atins de un deținut poli
tic : 16 zile și nopți fără nici un minut 
de somn la capătul căruia s-a pră
bușit total.

Apartenența la organizații cu „ca
racter comunist" este pedepsită, 
conform legii, cu mulți ani de în
chisoare, urmată de deportarea în
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tr-un lagăr — ca „măsură de sigu
ranță".

Guvernanții Portugaliei se laudă 
că au adus țării o „eră a ordinii 
interne", care durează de 36 de ani 
— după cum a afirmat Melo de 
Castro, unul din conducătorii par
tidului de guvernămînt „Uniao Na- 
cional". Ei vorbesc cu emfază des
pre „pacea socială" din Portugalia.

Ordinea socială din Portugalia, 
impusă cu forța, stă în slujba celor 
avuți, cei nevoiași au unicul drept 
de a rămîne săraci și neinstruiți.

© „0 ordine socială bazată pe haos, ne

dreptate și mizerie umană11 © Din 10 portu

ghezi, patru nu știu nici să scrie, nici să 

citească © Cîteva familii stăpînesc o țară 
întreagă @ în folosul cui se duce răz

boiul colonial ?
Intr-unui din cartierele mizere de la periferia Lisabonei

„Ordinea în care trăim se bazează 
pe haos, nedreptate și mizerie u- 
manâ" — astfel apreciază această 
situație Jose Carlos Megre, unul din 
candidații opoziției.

Din cei zece milioane de portu
ghezi din metropolă, în mod prac
tic, doar trei milioane pot fi consi
derați consumatori. Restul de șapte 
milioane abia obțin venituri mi
nime necesare subzistenței. Chiria 
lunară pentru un apartament de 
trei camere depășește cîștigul lunar 
al unui muncitor. Pentru un costum 
bărbătesc de cea mai proastă cali
tate un muncitor trebuie să plă
tească 1.5—2 salarii lunare medii.

In slums-url — la fel ca șl

publiciști

în satele lăsate In paragină din pro
vinciile nordice sărace — Minho, 
Tras-Os-Montes sau Alto-Douro ■— 
6—7 oameni „locuiesc" în colibe sau 
barăci de cel mult 15 mp, fără lu

mină electrică, fără apă, fără insta
lații sanitare. Rezultatul : în 1967, 
din 1 000 de nou născuți, 59 au mu
rit în primul an al vieții lor.

In orașul de barăci Quinta de 
Mosquero, de la marginea Lisabonei, 
unde 11 000 de oameni sînt înghe- 
suiți pe un spațiu extrem de mic, 
există o singură baracă din tablă 
ondulată. Această construcție de 
„lux" este destinată acordării asis
tenței medicale. Vara, în încăperile 
destinate bolnavilor temperatura se 
ridică la 40 grade C.

Mai multă atenție se manifestă 
pentru îngrijirea sufletului locuito
rilor slums-urilor. în imediata apro
piere a barăcii „sanitare" »e
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vest-germani

înalță o biserică de patru ori mai 
încăpătoare decît aceasta. Secția de 
poliție din acest cartier mizer își 
are reședința într-o vilă solidă, vop
sită într-un alb strălucitor.

Cînd, acum cîteva luni, a început 
construcția acestei clădiri, au fost 
demolate opt barăci. Drept despăgu
bire, locuitorii au primit 10 la sută 
din valoarea lor reală — 35 de es
cudos sau ceva mai puțin de 1 do
lar și jumătate !

Celor ce cresc in sărăcie, 
posibilitățile de educație ce li se 
oferă sînt practic inexistente. Ce-i 
drept, învățâmîntul este obli
gatoriu pentru copiii Intre 7— 
11 ani, dar majoritatea acestora 
nu frecventează școala decît 2—3 
ani. Ei sînt obligați să-și cîștige 
existența de la cea mai fragedă 
vîrstă. Deși legea interzice angaja
rea de copii sub 12 ani, chiar în 

restaurantele din centrul Lisabonei, 
copii în vîrstă de 10—11 ani lu
crează pînă la miezul nopții. Cît 
privește universitățile, cum ar fi- 
cele din Lisabona, Coimbra și Por
to, aci studiază aproape exclusiv 
copii ai celor avuți.

Milioane de oameni s-au resem
nat în această viață mizeră, consi- 
derînd-o predestinată de soartă. 
Alții caută să scape luînd calea 
pribegiei. Numai în 1966—1967, 
peste 200 000 de portughezi și-au pă
răsit patria în căutarea unui trăi 

ceva mai bun. Din 1955, circa un 
milion de portughezi au plecat tn 
țări vest-europene. Numeroase sate 
din nordul și vestul țării rămîn pus
tii, în'multe localități intîlnești a- 
pro,ape exclusiv femei, copii și bă- 
trîni — bărbații valizi sint plecați 
după lucru ia Franța. în R.F.G. sau 
în alte părți.

Exodul în masă a alarmat casta 
patronilor din Portugalia. De aceea, 
încă în 1967 s-au luat măsuri care 
au îngreunat simțitor emigrările. 
In pofida pedepselor severe, anual, 
zeci de mii de oameni pleacă, fo
losind poteci neștiute de grăniceri. 
Ei fug dintr-o țară unde au fost 
constituite corporații, asemănătoare 

breslelor medievale, care grupează 
toate forțele de producție ale țării. 
Toate grupările din cadrul acestor 
corporații sînt controlate de stat. 
Nu există sindicate libere. Activita
tea sindicală este considerată „o 
crimă împotriva existenței statu
lui".

De ani de zile, cei avuți au insti
tuit un monopol asupra vieții eco
nomice și politice. Un număr de 
circa 30 de familii stăpînesc țara. 
Legate prin mii de fire de rudenie, 
acestea dețin băncile și fabricile — 
de ciment și zahăr, de textile — 
oțelăriile și minele de cupru.

Cel mai puternic este clanul de 
Mello. Lui îi aparțin importante 
pachete de acțiuni ale trustului 
„Companliia Uniao Fabril" (C.U.F.). 
Clanul Champalimaud — legat prin 
căsătorii cu de Mello — deține prin
cipalul pachet de acțiuni ale Băn
cii Pinto et Sotto Mayor, și este 
proprietarul celor mai mari fabrici 
de hîrtie din Portugalia, la care se 
adaugă oțelării și fabrici 'de ciment. 
Calea ferată Estoril aparține fami
liei Figuereido. Uriașe plantații de 
cafea și trestie de zahăr din colo
niile africane aduc mari profituri 
familiilor Vinhas și Lagos...

Pr,ințr-o politică abilă, bossii e- 
conomici își asigură puterea în a- 
paratul de stat. Oamenii lor de în
credere din conducerea marilor în
treprinderi sînt lansați în posturi 
le miniștri sau secretari de stat în 
guvern. Acolo ei acționează în 
interesul firmei de unde provin și 
atunci cînd renunță la cariera po
litică sînt recompensați prin avan
sarea în funcții de conducere în 
întreprinderi. Astfel, fostul minis
tru al economiei, Teixeira Pinto, 
care înainte de a face parte din 
guvern a fost unul din directorii 
grupului C.U.F., după ce s-a întors 
în activitatea particulară a fost nu
mit președinte al unei bănci apar- 
ținînd C.U.F. și familiei Champa
limaud. Noul reprezentant al 
grupului C.U.F. tn guvern este se
cretarul de stat In Ministerul de 
Interne, Rogerio Martins, care a 
Cost Investit tn martie.

Numai din august trecut — scrie 
ziaristul portughez Râul Răgo in 
cartea Sa „Diârio Politico" — opt 
miniștri și secretari de stat, după 
ce au ieșit din guvern, au ocupat 
posturi importante tn sistemul ban
car și tn industrie.

„Corupția — ne-a declarat un a- 
vocat din Lisabona — nu constituie 
un fenomen lăturalnic, ci formea

ză baza de existență a acestui sis
tem de guvernămînt".

Acest ultim stat al castelor din 
Europa duce și ultimul război co
lonial. „Azilul de săraci" al Euro
pei devine, datorită acestui război, 
și mai sărac.

„Provinciile de peste mări" ale 
acestui mic stat iberic — Guineea- 
Bissau, Angola și Mozambic, 
insulele Sao Tome, Principe și Cabo 
Verde din Oceanul Atlantic, domi- 
nioanele asiatice Timor și Macao
— au, toate împreună, o suprafață 
de peste 20 de ori' mai mare decît 
metropola. 122 000 de soldați portu
ghezi au fost trimiși să apere im
periul ^colonial. Războiul intensifi
că, _ pe de altă parte, emigrația : 
zeci de mii de portughezi dezertea
ză, fugind în străinătate. Războiul, 
de mult pierdut, pe care îl duc 
portughezii înghite anual circa 400 
milioane dolari. Din 1961, cheltuie
lile anuale destinate armatei s-au 
dublat aproape.

Aceste cheltuieli Ie suportă omul 
de rînd.

Cei bogați cîștigă în continuare 
bine de pe urma coloniilor : în 1967 
„Angola Diamond Company" a ob
ținut un profit de 200 milioane do
lari. iar marii negustori de cafea
— circa 60 milioane dolari. „Răz
boiul colonial se duce exclusiv în 
folosul unui pumn de oameni" — 
declara candidatul opoziției, Megre.

Marcello Caetano, la fel ca și 
predecesorul său Salazar, nici nu 
se gîndește să înceteze războiul co
lonial, să acorde independență co
loniilor.

In „condiții de muncă ucigătoa
re" (cuvintele aparțin ziarului ame
rican „New York Times"), munci
torii negri lucrează în minele de 
diamante din Angola, pe plantațiile 
de bumbac din Mozambic, primind 
o retribuție de 50—75 de cenți pe 
zi. In colonii, procentajul copiilor 
care frecventează școala este apre
ciat la 15—20 la sută. La universi
tatea din Lourenco Marques — ca
pitala Mozambicuiui — procentajul 
studenților negri este de numai 4,5 
la sută.

Fostul ministru de externe Fran
co Nogueira — considerat succeso
rul Iui Caetano — vede chiar că 
„viitorul Portugaliei se făurește nu 
tn Europa, ci In Africa".

Acestor declarații nu li se pot 
opune decît cuvintele rostite de 
omul politic din opoziție, Sousa Ta
vares : „Regimul poate fi asemuit 
cu un acuzat în a cărui apărare 
nu mai poți spune nimic, ci care 
trebuie doar condamnat".
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ÎNTOARCEREA UNOR DELEGAȚII 
DE ACTIVIȘTI Al P. C. R.

Din R. D. Germană
j Delegația de activiști ai P.C.R., 

condusă de tovarășul Gheorghe Ba- 
drus, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., adjunct al șefului secției 
propagandă al C.C. al P.C.R., care a 
făcut o vizită pentru schimb de ex
periență în R. D. Germană, la invi
tația C.C. al P.S.U.G., s-a întors vi
neri dimineață în Capitală.

La aeroportul Băneasa, delegația 
• fost salutată de tovarășul Constan
tin Vlad, membru supleant al C. C. 
al P.C.R., adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid.

A fost de față Gerhard Kielmann, 
Însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.D. Germane la București.

Din R. P. Polonă
Vineri s-a înapoiat din Republica 

Populară Polonă delegația de activiști 
ai P.C.R., condusă de tovarășul Con
stantin Băbălău, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Dolj al P.C.R., care, la in
vitația C.C. al P.M.U.P., a făcut o 
vizită pentru schimb de experiență.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de tovarășii

Ion Cîrcei și Vasile Vlad, șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

Au fost prezenți Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul R.P. Polone la 
București, membri ai ambasadei.

Din
R. S. Cehoslovacă

Delegația de activiști ai Partidu
lui Comunist Român, condusă de to
varășul Dumitru Joița, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., secretar al 
Comitetului municipal București al 
P.C.R., care, la invitația C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, a făcut o vizită în 
schimb de experiență în această țară, 
s-a înapoiat vineri după-amiază in 
Capitală.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de tovară
șul Dumitru Ghișe, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

A fost de față Anton Kamenicky. 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R. S. Cehoslovace la București.

(Agerpres)

Ciclu de conferințe 
consacrat centenarului nașterii 

lui V. I. Lenin
Luni seara. Universitatea populară 

București a inaugurat ciclul de con
ferințe consacrat centenarului naște
rii lui Vladimir Ilici Lenin. In cadrul 
acestui ciclu, care se va desfășura 
timp de aproape 5 luni, vor fi pre
zentate viața, opera, activitatea po
litică, contribuția lui Lenin la dezvol
tarea creatoare a ideologiei clasei 
muncitoare, răspîndirea ideilor leni
niste în România, aplicarea creatoa

re de către P.C.R. a învățăturii leni
niste. Prima conferință, desfășurată 
în sala din str. Kiseleff nr. 3 din Ca
pitală, a avut ca temă „Ideile leni
niste în gîndirea filozofică contempo
rană". în fața unui numeros public 
a vorbit prof. univ. Tudor Bugnariu, 
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România.

(Agerpres)
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Astăzi și mîine la baschet...

—

Reînnoiți-vă ABONAMENTUL

pentru anul 1970

La ziarul

TELEGRAME
Ministrul Afacerilor Externe al 

Republicii Socialiste România, Cor- 
neliu Mănescu, a primit o telegramă 
din partea ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S., A. Gromîko, prin 
care exprimă mulțumiri pentru feli
citările adresate cu prilejul celei de-a 
52-a aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

★Ministrul afacerilor externe al 
Cambodgiei, Norodom Phurissara, a 
adresat ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, o telegramă prin 
care mulțumește pentru felicitările 
ce i-au fost adresate cu ocazia zilei 
naționale a Cambodgiei.

Cronica zilei

Recepție cu prilejul 
zilei naționale a Finlandei

î 
î 
î

)

„SCINTEIA“
Abonamentele se primesc la toate oficiile 

agențiile P.T.T.R. de la orașe și sate, factorii poștali, 
difuzorii de presă din întreprinderi, instituții, școli 
etc., precum și la chioșcuri de difuzare a presei.
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...se desfășoară meciurile etapei a 
VII-a a campionatelor republi
cane. Iată programul meciurilor 
din Capitală : sîmbătă, 6 decembrie : 
sala Dinamo, de la ora 17 : I.E.F.S. 
București—Voința Brașov (feminin) ; 
Dinamo București—I.C.H.F. Bucu
rești (masculin) ; Politehnica Bucu
rești—Voința București (masculin) ; 
sala Giulești, ora 18,00 : Rapid Bucu
rești—A.S.A. Cluj (feminin) ; dumi
nică, 7 decembrie : sala Giulești, cu

începere de la ora 10,30 : Politeh
nica București—Mureșul Tg. Mureș 
(feminin) ; Steaua București — Co
merțul Tg. Mureș (masculin).

Duminică, în țară se vor disputa 
următoarele partide : feminin :/ Uni
versitatea Cluj—Crișul Oradea ; mas
culin : Universitatea Cluj—Politehni
ca Galați ; Universitatea Timișoara— 
I.E.F.S. București ; Politehnica Bra
șov—Rapid București.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

PROGRAMUL I

t

facerMor externe, membri ai condu
cerii unor ministere și instituții cen
trale, oameni de știință și cultură, 
reprezentanți ai cultelor, ziariști.

Erau prezenți, printre invitați, șefi 
ai unor misiuni diplomatice acredi
tați la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

despre
Finlandei

cl alei, nu există plantații pnntr» 
construcții, ci construcții plantate în- 
tr-un grandios parc. Peluzele, bazi
nele, fîntînile arteziene, sculpturile 
întregesc în chip fericit și îmbogățesc 
spațiul, apropiindu-1 de sensibilitatea 
umană.

Intimitatea fuziunii dintre natură.șl 
arhitectură îți captează atenția chiar 
și în centrul celui mai mare oraș al 
Finlandei, Helsiftki. O stîncă, trei 
metri pătrați de gazon proaspăt și 
cîțiva arbori sînt de ajuns pentru a 
reconstitui fiorul plenar al pădurii. 
S-ar putea scrie multe pagini despre 
locul ocupat de mare în conturarea 
fizionomiei acestei capitale, supranu
mite „fiică a Balticii", despre golfuri, 
cheiuri și poduri, despre insule șl 
peninsule. Insă oricîtă poezie s-ar aș
terne în acele pagini, realitatea tot 
n-ar putea fi întrecută.

Dacă în exterior natura joacă un 
rol important, în spațiul arhitectural 
interior ea este în egală măsură pre
zentată. Aceasta se întîmplă de re
gulă prin pătrunderea imaginii di
recte a peisajului în încăperile re
prezentative ale edificiului. In Fin
landa există un adevărat obicei de a 
orienta piesele principale ale unei 
clădiri către cele mai interesante ve
deri pe care locul le oferă. Adeseori, 
între spațiul interior și cel exterior 
există o deplină continuitate, iar în 

/unele cazuri, construcțiile reprezintă 
adevărate mașini savante de captare 
și dozare a luminii naturale, așa cum 
se întîmplă cu edificiile concepute de 
arhitectul Alvar Aalto și nu numai 
cu ele.

Hrănită din seva naturii, arhitectu
ra finlandeză nu poate fi însă expli
cată exclusiv prin această filiație, ci 
reprezintă în egală măsură încunu
narea unui efort constant și înnoitor, 
așa cum o arată, de pildă, necontenita 
lărgire a gamei materialelor de con
strucții, care, sprijinindu-se pe lemn, 
ceramică și piatră, se îmbogățesc cu 
betonul armat, cu oțelul, arama, alu
miniul și masele plastice. Sînt acestea 
cîteva considerente izvorîte din arta 
arhitecților finlandezi de a-și integra 
naturii creațiile.

Arh. Gh. SASARMAN

Cu prilejul sărbătorii naționale a 
Finlandei, ambasadorul acestei țări la 
București, Kaarlo Veikko Măkelă, a 
oferit vineri o recepție.

Au luat parte Ilie Verdeț, Emil 
Drăgănescu, Ștefan Voitec, Ștefan Pe- 
terfi, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, Ion Avram, Cornel Burtică, 
Mihai Suder, miniștri, George Maco- 
vescu, prim-adjur^t al ministrului a-

Notații 
arhitectura

Este foarte greu, la sfîrșitul unei 
călătorii pe meleagurile Finlandei, 
să-ți împărtășești ție și altora ce a- 
nume te-a impresionat mai mult. 
Pentru mine unul, armonioasa convie
țuire dintre natură, om și arhitectură 
a constituit una din revelațiile funda
mentale.

Natura conține premisele arhitec
turii. în Finlanda, filiația este de-a 
dreptul șvidentă. Trăsături pregnante 
ale peisajului finlandez pot fi cu u- 
șurință identificate printre constante
le spațiului arhitectural.

Relieful, dominat de linia orizon
tală, este domol. Deși stîncoase, co
linele sînt joase, teșite. Munții — 
cu excepția cîtorva culmi, nu prea 
înalte, din Laponia — lipsesc ; cu 
toate acestea, peisajul înfățișează o 
uimitoare varietate sugerată mai ales 
de bogăția detaliilor, de conturul 
schimbător al stîncilor ivite pe ne
așteptate din verdeață, de îmbina
rea, după o geometrie ad-hoc, dintre 
uscat și apele mării sau ale lacurilor, 
de lumina Finlandei, cu nopțile ei 
albe și cu nesfîrșitele nopți ale iernii, 
de alternanța între albastru-verdele 
calm al verii și albul zăpezilor. Pe 
de altă parte, natura — căldura lem
nului, nob’ețea și duritatea granitu
lui, oglinda transparentă a lacului șl 
a mării — sugerează, oferă arhitec
turii idei, materiale de construcții.

La scara teritoriului, arhitectura 
finlandeză se caracterizează în pri
mul rînd prin umanizarea peisaju
lui : peste tot prezența omului se face 
simțită. Cucerirea naturii se petrece 
fără ostentație. Stăpînind-o, omul 
nu-i violentează armoniile, ci 1 le 
pune în valoare, eliminînd striden
țele întîmpJătoare.

In zonele urbane mai aglomerate, 
proporțiile se modifică, dar princi
piul rămîne același : valențele natu
rale ale așezării sînt subliniate, sînt 
decantate, pentru ca organizarea spa
țiului să li se subordoneze. Tapiola 
este un cartier nou, o localitate-sate- 
lit din vecinătatea capitalei, cartier cu 
un pronunțat caracter rezidențial. Ta
piola este organizarea după model ur
ban a unei păduri desfășurate între 
maluri de apă. Aici nu există străzi,

Vineri seara, vicepreședintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Ion Brad, a oferit un cocteil cu 
prilejul vizitei în țara noastră a pre
ședintelui Comitetului pentru cinema
tografie de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S., Alexei Vladimi- 
rovici Romanov. Au luat parte Mih- 
nea Gheorghiu, prim-vicepreședinte 
al I.R.R.C.S., conducători ai unor 
instituții cinematografice, cineaști 
români, funcționari superiori din 
M.A.E. Au fost de față V.S. Tikunov, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei.

★
„Lupta de eliberare națională și 

Armata populară iugoslavă, oglindi
te în operele pictorilor și sculptori
lor", se intitulează expoziția deschi
să vineri în Capitală, la Muzeul mi
litar central. Deschisă în cadrul ma
nifestărilor prilejuite de sărbătorirea 
celei de-a 28-a aniversări a Zilei Ar
matei populare iugoslave, expoziția 
cuprinde lucrări de pictură, sculp
tură și grafică din colecția galeriei 
Casei Armatei din Belgrad. Lucrări
le' expuse înfățișează momente din 
lupta popoarelor iugoslave pentru e- 
liberare națională și socială, aspec
te din procesul de formare a ar
matei populare, din viața și activi- 

' tatea de azi a militarilor iugoslavi. 
Cu prilejul inaugurării expoziției au 
rostit scurte cuvîntări general-maior 
Constantin Opriță și colonel Ivan 
Tvetko, șeful Galeriilor de Artă ale 
Armatei populare iugoslave. La ver
nisaj au participat generali și ofi
țeri superiori din garnizoana Bucu
rești, precum și Milorad Komatina, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
R.S.F. Iugoslavia la București.

(Agerpres)

• Competiția internațională de hal
tere „Cupa balcanică" începe astăzi 
dimineață de la ora 10 în sala Flo- 
reasca. Tn cursul dimineții vor avea 
loc întreceri la categoriile cocoș, pană 
și ușoară. După-amiază, de la ora 17, 
se dispută categoriile semimijlocie, 
mijlocie, semigrea și grea.

• Vineri la Bratislava s-au tras la 
sorți meciurile din cadrul sferturilor 
de finală ale „Cupei campionilor eu
ropeni" la handbal (feminin). U- 
niversitatea Timișoara va juca 
două meciuri (tur-retur) tn compa
nia echipei S.K. Leipzig (R.D. Ger
mană). Intîlnirile sferturilor de fi
nală urmează să fie încheiate pînă 
la 15 ianuarie 1970.

• Peste 3 000 de spectatori au ur
mărit la Klagenfurt returul meciului 
dintre formațiile Dukla Jihlava și 
A. C. Klagenfurt, contînd pentru 
„Cupa campionilor europeni* la ho
chei pe gheață. Victoria a revenit 
hocheiștilor cehoslovaci cu 8—2 (3—0, 
4—1, 1—1). învingătoare și în primul 
joc (scor 7—4), Dukla s-a calificat 
pentru semifinale.

• Intr-un meci internațional amical 
de handbal masculin, disputat la Pon-

tevedra, selecționata Iugoslaviei a În
trecut cu scorul de 20—9 (11—5) echi
pa Spaniei. Din rîndul echipei în
vingătoare s-au remarcat Priganik și 
Horvath, care au marcat 6 și respec
tiv 5 goluri.

o In cadrul unui interviu acordat 
presei mexicane, cunoscutul antrenor 
al echipei de fotbal a R. F. a Germa
niei, Helmut Schein, a declarat că se
lecționata Braziliei are cele mai mari 
șanse de a intra In posesia titlului 
mondial. Schon a spus că „echipa 
Braziliei practică un joc remarcabil, 
un adevărat și original fotbal". Teh
nicianul vest-german a mai enumerat 
printre echipele favorite Anglia, 
Uruguay și Mexicul.

• La Lisabona s-a desfășurat pri
mul meci dintre echipa locală Ben
fica și formația italiană Fides Nea- 
pole, contînd pentru primul tur al 
„Cupei Cupelor" la baschet masculin. 
Victoria a revenit oaspeților cu sco
rul de 102—54 (54—24).

în cadrul aceleiași competiții, la 
Luxemburg, echipa franceză Vichy a 
întrecut cu scorul de 102—63 (51—26) 
pe Ettelbruck Luxemburg.

E-17,00 — Deschiderea emisiunii, 
misiune în limba germană. 18,00 
Lumea copiilor. Filmul de desene 
animate „Pompierul șl Felicitas" 
episodul III. 18,10 — O seară la Stu- 
dent-Club — emisiune pentru tine
ret. Transmisiune în direct de la 

Telejurnalul de seară. 
/ Reflector. 19,45 

O oră cu Alfred Hitchcock : „Capcana".
21,35 — Operete... fantezii. Emisiune muzical-coregrafică de Marianti 
Banu șl Isac Brucăr. 22,30 — Film documentar : Imagini din Finlanda.
22,55 — Telejurnalul de noapte. Telesport. 23,10 — Romanțe și cîntece 
lăutărești. Cintă Gică Petrescu și Ionel Budișteanu. 23,35 — închiderea 
emisiunii programului L x

!'■

Casa de cultură a studenților bucureșteni. 19,00
19,20 — Desene animate : „Călătorie închipuită**. 19,30 
— Tele-enciclopedia. 20,45

Operete... fantezii.

LOTO
Extragerea I : 72 60 54 48 37 2 78 35 

45 38 1 3.
Fond de premii ; 520 810 lei.
Extragerea a II-a : 18 6 36 41.
Fond de premii : 287 174 lei.

PROGRAMUL II

20,00 — Seara melomanului. Balade Interpretate de basul Nicolae 
Secăreanu. La pian Nicolae' Rădulescu. 2.0,40 — Mozaic cinematografic. 
21,40 — Antologie, poetică.-— Din lirica populară. 22,10 — Film serial<: 
,.Epoleții diavolului* (IV). Băieții domnului Cristian. 23,00 închiderea e- 
misiunii programului II.

cinema
0 Vă place Brahms ? : PATRIA
— 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, FAVORIT
— 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Operațiunea Lady Chaplin : 
REPUBLICA — 8,45 ; 11,15 ; 13,45 *,
16.15 ; 18,45 ; 21,15, BUCUREȘTI —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21,
MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.
0 Jocul care ucide : LUCEAFĂ
RUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.45, FESTIVAL — 8,45 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
0 Blow-up î CAPITOL — 9,45 ;
12.30 ; 16 ; 20,45, CINEMATECA
(în sala cinematografului Union) 
_  9 45 • 12 • 14.
0 Să trăim pînă luni : CAPITOL
— 18,30.
0 Cînd se aud clopotele î VICTO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20.45.
0 Frații Karamazov i CENTRAL
— 10 ; 14,45 ; 19.
0 Noile aventuri ale răzbunători
lor : LUMINA — 8,45—16,15 în
continuare ; 18,30 ; 20,45, FLO-
REASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
0 Program pentru copil : DOINA
— 9 ; 10.
0 Corabia nebunilor
11.15 ; 14,15 ; 17,15 ; 20,15,
— 8—19,45 în continuare.
0 Mondo cane : TIMPURI
9—19 în continuare.
0 Femeia îndărătnică :
VIAR — 9 ; 12 ; 15 ; 17,45 ; 20,30, 
EXCELSIOR — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30, GLORIA — 9,15 ; 12 ;
15.15 ; 18 ; 20,30.
0 Beru și comisarul San Anto
nio : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, GIULEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30, AURORA — 9,30 ;
11.30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Soarele vagabonzilor : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,15; 
17,45 ; 20.
0 Testamentul doctorului Ma
buse : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Omul momentului : UNIREA
— 15,30 ; 18.
0 Noaptea : UNIREA — 20,15.
0 Lupii albi : LIRA — 15,30 ; 18, 
VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30, MO
ȘILOR — 15,30.
0 Răni vechi : MOȘILOR — 18 ; 
20,30.
0 Cît timp ești sănătos : LIRA
— 20,15.
0 Război și pace (seriile a IlI-a șl 
a IV-a) DRUMUL SĂRII — 15,30 ; 
19.
0 Morțil rămîn tineri : POPU
LAR — 15,30 ; 18 ; 20,30.
•
18

18

• La nord prin nord-vest: VOL
GA — 10—16 în continuare ; 19,30.
• Tigrul î VIITORUL — 15,30 ; 18. 
@ Totul de vînzare : VIITORUL
— 20,30.
• Baltagul : MIORIȚA — 9,30 ; 12 ;
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Omul care
MUNCA — 16 ;
• Angelica și 
GAȘI — 15,30 ;
TARI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Mai periculoase decît bărbații 
TOMIS — * --------
18 ; 20,15.
• Stelele
— 15,30 ;
15,30 ; 19.
• Păpușa î ARTA 
continuare ; 19,30.
• In împărăția leului de argint : 
MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ; 11,15; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Sherlock Holmes : RAHOVA — 
15,30 ; 18.
• Oameni
— 20,15.
• Moartea unui birocrat : COS
MOS — 15,30 ; 18 ; 20,15,

valora miliarde :
18 ; 20.
sultanul : CRIN-

18 ; 20,15, FEREN-

9,30—15,30 în continuare;

din Eger : FLACĂRA
19, PROGRESUL —

10—16 în

20,30.

împietriți : RAHOVA

teatre
DOINA — 

DACIA

NOI —

FERO-

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" : Concert simfonic — 20. 
Dirijor : Emanuel Elenescu. So
list : Mihai Constantinescu.
• Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19,30.
0 Teatrul dfe Comedie : Dispari
ția lui Galy Gay — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Strigoii — 20 ; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Melodie 
varșoviană — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Othello — 19,30 ; (sala 
Studio) : Dialog despre dragoste 
— premieră — 20.
• Teatrul Mic : Carlota —
• Teatrul Giulești : Visul 
nopți de iarnă — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă* : 
șelul neascultător — 16.
0 Teatrul evreiesc de stat 
șirag de perle — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : Papuciada
17 ; Cele trei neveste ale lui 
Cristobal — 20,30.
0 Teatrul dramatic din Brașov 
(în sala Comedia a Teatrului Na
țional „I. L. Carâgiale") : Clopote 
la zidirea lumii — 19,30.
0 Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Cafeaua cu 
lapte de adio — 19,30 ; (sala din 
Calea Victoriei nr. 174) : Femei, 
femei, femei — 18.
0 Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : București vari
ety — 19,30.
0 Circul de stat : Rapsodia sue
deză — premieră — 19,30.

20. 
unei

Coco-

Un

din

Don

în curînd pe ecrane noul film românesc „RĂZBOIUL DOMNIȚELOR”

Scenariul : Alem Ivan Ghilia. Regia i Virgil Calo- 
tescu. Imaginea : Costea Ionescu-Tonciu. Comentariul 
muzical: Theodor Mitache. Decoruri i arhitect Constan
tin Simionescu.

Din distribuție fac parte : Ștefan Ciubotărașu, Ilinca 
Tomoroveanu, Ilarion Ciobanu, Amza Pellea, Ioana Dră- 
gan, Matei Alexandru, Ion Dichiseanu, Lucia Boga, Vai 
Săndulescu, Alexandru Lungu, Alexandru Herescu, Toma 
Dimitriu, Valeriu Arnăutu, Cornel Gîrbea.

(Urmare din pag. I)

Căldura : COTROCENI — 15,30 ; 
; 20,30.
Vlridiana î BUZEȘTI — 15,30 ; 
; 20,15.
Căsătorie din interes î PACEA
15,45 ; 18 ; 20,15.

vremea
Timpul probabil pentru 7, 8 și 9 

decembrie. în țară : Vremea se men
ține' în general umedă. Cerul va fi 
mai mult acoperit. Vor cădea preci
pitații temporare, sub formă de lapo- 
viță și ninsoare în jumătatea de nord

a țării, iar în rest precipitațiile vor fi 
sub formă de ploaie. Vîntul va mai 
prezenta intensificări locale, la în
ceputul intervalului. Temperatura în 
scădere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse între minus 8 și plus 2 grade, 
local mai coborîte. iar maximele în
tre minus 4 și plus 6 grade. In Bucu
rești : Vremea se menține în gene
ral umedă. Cerul va fi mai mult no- 
ros. Vor cădea precipitații slabe. 
Vîntul va prezenta unele intensifi
cări la începutul intervalului. Tempe
ratura în scădere ușoară.

se oprească asupra unor texte de 
reală valoare, piese de rezistență ale 
dramaturgiei naționale și universale. 
Dacă se vorbește atît de insistent 
despre „repertoriul de turneu", ter
menul nu ar trebui să mai fie folo
sit în sens peiorativ, ci pentru a mar
ca o opțiune cu implicații majore în 
atragerea publicului către teatre. în 
educarea lui în spiritul respectului 
pentru valorile durabile ale umani
tății. Ni se pare de aceea absolut 
normal ca un teatru să pornească în 
turneu cu cele mai reprezentative 
lucrări din repertoriul său, oglin
dind trăsăturile specifice ale mo
mentului dramatic respectiv : în
curajarea dramaturgiei originale, 
valorificarea creației clasice româ
nești și universale, promovarea pie
selor cu o maximă forță edu
cativă și artistică. Din păcate, 
exemplele care vădesc o con
stantă preocupare în acest sens (Tea
trul Național Craiova — „Hangița", 
„Regele Lear", Teatrul Matei Millo- 
Timișoara — „Hagi Tudose", „Arta 
comediei") sînt rare și de aceea cu 
rezultate încă nesemnificative în ra
port cu eforturile depuse.

Una din consecințele actualei 
stări de fapt ne-a fost dezvăluită 
de o replică auzită adeseori din par
tea organizatorilor de spectacole, a 
organelor culturale locale, afirmație 
reflectînd o veche mentalitate după 
care publicul din unele orașe nu 
este receptiv la spectacolele drama
tice. Dar vom putea apropia tînâra 
generație de lucrările contemporane, 
care reușesc să reflecte nuanțat bo
găția spirituală a anilor noștri, o 
vom putea pregăti să aprecieze ma
rele repertoriu, dacă îi vom oferi, 
cu mici excepții, numai piese lip
site de substanță ?

Precizăm că orașele pe care le su
punem discuției beneficiază de săli 
de spectacole bune și foarte bune. 
Sînt centre urbane care au zeci de 
mii de locuitori, numeroase licee și 
școli generale. Cu alte cuvinte sînt 
create toate premisele ca un specta
col de teatru să se poată desfășura în 
cele mai bune condiții tehnice, bene
ficiind în același timp și de acel 
„personaj fără de care teatrul nu 
poate exista — publicul" Cu atît mai 
paradoxal apare faptul că pe scenele 
orașelor respective se perindă în pri

mul rînd orchestrele de muzică u- 
șoară, turneele diferiților soliști de 
muzică ușoară sub egida O.S.T.A., 
precum și spectacole de estradă în
cropite de secțiile muzicale ale tea
trelor din județe.

Sîntem de acord că muzica ușoară, 
prin optimismul și vioiciunea sa, va 
avea întotdeauna numeroși iubitori. 
Aceasta însă nu presupune neglijarea 
reprezentațiilor dramatice, ignora
rea virtuților educative ale spectaco
lului de teatru. Ce au întreprins insti
tuțiile noastre teatrale pentru a atra
ge publicul în sala de spectacol și a-i 
stimula gustul, obiective esen
țiale ale activității lor, deziderate 
fără a căror împlinire nu este po-

giu. jucate de cei mai valoroși actori 
ai țării — afirma interlocutorul nos
tru. Cu patru ani în urmă, în ora
șul Zalău spectatorii au vizionat 
spectacole ale unor instituții artistice 
din București, avînd o distribuție cu 
numeroși artiști ai poporului, artiști 
emeriți. In prezent, însă, deși sala 
de spectacol este la fel de primi
toare, deși sîntem reședință de ju
deț, nu am mai primit astfel de vi
zite.

Observația e întemeiată, cu atît mai 
mult cu cît este în tradiția teatrului 
nostru ca marii adori să întreprindă 
turnee prin țară pentru a cunoaște 
nemijlocit căldura cu care publicul îi 
tntîmpină pe solii artei autentice, pen-

Turneul teatral
sibilă valorificarea resurselor educa
tive și de cunoaștere oferite de acest 
gen de spectacol ? Aproape nimic I 
(Bineînțeles, cu excepția lipirii obiș
nuitelor afișe în oraș). Este lo
cul aici să subliniem că o răs
pundere dintre cele mai mari revine 
în acest caz organizațiilor U.T.C., sin
dicatelor, precum și comitetelor jude
țene pentru cultură și artă, cadrelor 
didactice. Toți cei enumerați au difi
cila, dar nobila misiune de a stîrni 
un adevărat curent de opinie tn fa
voarea celor mai bune spectacole, de 
a crea o emulație generală. îndeosebi 
în rîndul tineretului și al elevilor din 
localitate. Această propagandă cul
turală. pentru a fi într-adevăr efi
cientă. nu se poate limita la măsuri 
administrative, precum anunțarea 
spectacolului sau difuzarea de bilete.

Discutînd despre felul cum teatrele 
Iși concep turneele, am consemnat și 
o opinie extrem de interesantă a 
vicepreședintelui Comitetului jude
țean pentru cultură și artă Sălaj, Ilie 
Luca :

— Am dori prezența în orașele 
noastre a unor spectacole de presti-

tru a juca cu toată dăruirea tn fața 
iubitorilor spectacolului teatral Se 
poate chiar spune că puține erau pie
sele de succes care nu plecau în tur
neu prin țară, după primele repre
zentații la sediu Iată însă că in pre
zent, îndeosebi teatrele bucureștene 
și-au rărit considerabil vizitele în ju
dețe, iar actorii de prestigiu nu 
mai poposesc atît de des în mijlocul 
lor.

Am vorbit mai înainte despre rolul 
activ pe care ar trebui să-1 joace tea
trul în educarea tinerei generații. A- 
ceastă sarcină este sensibil facilitată 
de interpretările de neuitat ale celor 
mai de seamă maeștri ai scenei ro
mânești. Pe de o parte, deoarece ast
fel conținutul de idei al piesei, me
sajul său social sînt și mai pregnant 
puse in evidență. Pe de altă parte, 
pentru că sutele de mii de tineri au 
nevoie de un prim contact cît mai 
prestigios, la un înalt nivel calitativ, 
cu slujitorii Thaliei.1 Iată de ce noi 
considerăm că între criteriile de bază 
ale .solicitării turneelor teatrale ar 
trebui să figureze și acela al specta
colului in care sînt distribuite perso

nalități artistice proeminente ale tea
trului respectiv, cele care au izbutit 
creații de neuitat.

Am consemnat pînă acum numai o 
parte din constatările desprinse în 
cadrul anchetei. Cu toate acestea, 
credem că s-a conturat limpede ideea 
caracterului întîmplător al turneelor 
teatrale, a lipsei oricărui sistem în a- 
cest domeniu de activitate. Ne-am în
trebat, pe bună dreptate, cine se 
ocupă și răspunde direct de calitatea 
turneelor artistice ale instituțiilor 
profesioniste ? A fost o vreme cînd 
Direcțiș teatrelor din Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă aproba 
fiecare piesă a ' turneelor, nepermi- 
țînd teatrelor să facă rabat la cali
tate (în prezent aprobarea este dată 
aproape „din oficiu") ; OSTA întoc
mește o simplă evidență pentru a îm
piedica suprapunerea unor spectacole 
în același oraș ; comitetele județene 
pentru cultură și artă se găsesc in 
postura unor simple organe la discre
ția inițiativei teatrelor.

Problema fiind extrem de com
plexă, este dificil a formula o serie 
de sugestii valabile pentru toate ca
zurile. Ni se pare însă că pentru o 
remediere a sistemului de turnee ar
tistice este necesară, în primul rînd, 
o înțelegere din partea tuturor 
conducerilor teatrelor noastre a im
portantului rol social, educativ ce re
vine turneelor artistice și, în conse
cință, adoptarea unei poziții radical 
schimbate în această privință ; în al 
doilea rînd, o intervenție hotărită 
a direcției teatrelor, care să de
termine fiecare instituție, artistică tn 
parte să includă în repertoriul pentru 
turneu cele mai valoroase producții 
dramatice din repertoriul curent, 
care să poată atrage în sălile de spec
tacol oameni de cele mai diferite 
vîrste și profesii, contribuind la edu
carea lor în spiritul prețuirii marilor 
valori ale culturii românești și uni
versale. In al treilea rtnd — o poziție 
mai activă din partea organelor 
culturale județene, care să solicite 
teatrelor anumite spectacole, să sta
bilească cu ele Înțelegeri pentru or
ganizarea unor stagiuni permanente, 
cu un repertoriu adecvat, avînd un 
pronunțat caracter educativ ți o 
largă audiență artistică, Căci, în 
toată țara, milioane de spectatori 
așteaptă vizita celor mai bune co
lective artistice profesioniste. apte 
să aducă mesajul artei autentice.

Cartea 
prin poștă
Acum, la sfîrșitul anului, pa 

agenda fiecăruia dintre dv. 
se înscriu multe preocupări. 
Printre însemnări nu vor lipsi 
cadourile pentru cei dragi. 
Pasionații literaturii, ca și al 
artei sau științei vor prețul 
cartea bună, folositoare. In 
această privință, iată un ser
viciu al cooperației de con
sum pentru dv. Cu ocazia 
„Lunii cadourilor", librăria 
„Cartea prin poștă" a coope
rației da consum din Bucu
rești, str. sergent Nuțu Ion, nr. 
8—12, sectorul 6, vă expedia
ză, la cerere, lucrări pe care 
Ie veți primi la domiciliu : 
Al. Odobescu — Opere, vo
lumele I—II; Miron Costin — 
Opere, volumele I—II; I. L. 
Caragiale — Opere ; I. H. Ră
dulescu — Opere, vol. I—II ; 
AI. Macedonski — Opere, voi. 
I—II—III—IV ; Tudor Arghezi 
— Scrieri : „Lina", „Icoane 
de lemn", „Poarta neagră" 
(ediții de lux) ; Vasile Alec- 
sandri : Poezii populare (e- 
diție de lux) ; „Soarele și 
luna" (balade populare — e- 
diție de lux) ; Antologie de 
proză populară epică ; AI. 
Dumas — „Cei trei mușche
tari" — vol. I—II și „După 20 
de ani" — vol. I—II.

Plata se face la primirea 
coletului, prin ramburs.

Premiile concursului 

„Sistematizarea Pieței 
Mărăști din Cluj"

La concursul national cu tema 
„SISTEMATIZAREA PIEȚEI 
MĂRĂȘTI DIN CLUJ" s-au a- 
cordat: premiul al II-lea, în va
loare de 15 000 lei, proiectului 
nr. 25 (autori: arh. Jurov Cosma 
și arh. Jurov Elena, din București, 
Calea Griviței nr. 212); premiul 
al III-lea, în valoare de 10 000 lei, 
a revenit proiectului nr. 27 (autori: 
arh. Tudose Emanoel și arh. Elkan 
Gheorghe de la D.S.A.P.C. Cluj). 
S-au atribuit, de asemenea, o 
mențiune I, în valoare de 5 000 
lei, proiectului nr. 6 (autori: arh. 
Dobre Constantin, Ivaneș Victor, 
Olteanu Toma. Tănășoiu Radu, 
Ciută Petru și Takacs Zoltan din 
cadrul Institutului de arhitectură 
„Ion Mincu’ București); altă men
țiune, în valoare de 5 000 lei, a 
fost acordată proiectului nr. 7 
(autori: arh. Popescu Traian, 
strada Frumoasă nr. 22 București), 
si Neagoe Mircea (Intrarea Odo- 
oești nr. 4 București); mențiunea 
a IlI-a — în valoare de 5 000 lei — 
proiectului nr. 15 (autor arh. Ma
riana Celac, din B-dul Dacia nr. 
15 București ți colaboratoarea 
arh. Simona Zaciu, Calea Victo
riei nr. 97—93 București); men
țiunea a TV-a — în valoare de 
5 000 lei — proiectului nr. 79 
(autor: arh. Vitrea Vasile de la 
D.S.A.P.C. Cluj).
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Rezoluție în favoarea suspendării 
experiențelor cu arme nucleare 

în toate mediile 
încheierea dezbaterilor privind folosirea

In scopuri pașnice a teritoriilor submarine

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
Comitetul Politic al Adunării Ge
nerale a O.N.U. a aprobat joi, cu 
94 de voturi pentru și 3 abțineri, o 
rezoluție prin care cheamă statele 
posesoare de arme nucleare să sus
pende experiențele cu aceste arme 
în toate mediile. Rezoluția cere, de 
asemenea, țărilor care n-au semnat 
Tratatul de interzicere a experien- 
glor cu arme nucleare în atmos- 

ră, în spațiul cosmic și sub apă 
să adere la acest tratat.

Subliniind necesitatea Interzicerii 
experiențelor nucleare subterane, 
rezoluția cere Comitetului O.N.U. 
pentru dezarmare de la Geneva 
să reia dezbaterile asupra realiză
rii unul astfel de acord și să pre
zinte pînă la 15 iulie 1970 un raport 
special asupra rezultatelor dezba
terilor.

Pe de altă parte, în Comitetul 
Politic al Adunării Generale a 
O.N.U. s-au încheiat dezbaterile 
asupra punctului privind: „Afec
tarea în scopuri exclusiv pașnice 
a teritoriilor submarine și a subso
lului lor, situate în marea liberă, 
în afara limitelor jurisdicției na
ționale actuale, și a exploatării 
resurselor acestora în interesul 
umanității". Dezbaterile au eviden
țiat dorința majorității statelor de 
a se preveni pericolul transformării 
zonelor submarine în teatre de 
competiție militară. Totodată, a fost 
subliniată ideea că activitatea sta
telor privind teritoriile submari
ne situate în afara limitelor ju
risdicției lor naționale trebuie să 
fie exercitată în conformitate cu 
principiile unanim recunoscute 
ale dreptului internațional.

Dezbaterile asupra acestui punct 
au luat sfîrșit prin adoptarea mai 
multor rezoluții. Principala rezo
luție care se referă la prelun
girea mandatului comitetului celor 
42 de state împuternicite să stu
dieze mijloacele de promovare a 
colaborării internaționale în acest 
domeniu a întrunit majoritatea vo
turilor statelor membre.

★
Adunarea Generală a Organizației 

Națiunilor Unite a aprobat raportul 
Comitetului însărcinat cu pregătirea 
sărbătoririi celei de-a 10-a aniversări 

a Declarației cu privire la acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale.

*
NEW YORK!. — Reprezentantul per

manent al Siriei la O.N.U., George 
Tomeh, a declarat în cadrul unei 
conferințe de presă că sediul misiu
nii siriene la O.N.U. a fost miercuri 
ținta unui atac la care au participat 
40 de persoane. Timp de două ore, 
reprezentanța a fost ocupată de a- 
ceste persoane necunoscute. Aseme
nea acțiuni, a declarat George To
meh, reprezintă o încălcare serioasă 
a imunității diplomatice a misiunii, 
precum și a normelor dreptului in
ternațional. George Tomeh a adus la 
cunoștință cele întîmplate secretaru
lui general al O.N.U., U Thant, că
ruia i-a cerut să prezinte protestul 
său reprezentanței Statelor Unite la 
O.N.U. ți Departamentului de Stat 
al S.U.A.

întrunirea Consiliului 
de Securitate

NEW YORK 5 (Agerpres). — Con
siliul de Securitate s-a întrunit joi 
seara, pentru a examina plîngerea 
Senegalului în legătură cu atacurile 
lansate împotriva teritoriului senega- 
lez de forțele portugheze dislocate în 
coloniile portugheze din Africa. 
Reprezentantul permanent al Senega
lului la Națiunile Unite, Ibrahim 
Boye, a cerut consiliului condamna
rea severă a autorităților portugheze. 
El a enumerat atacurile săvîrșite de 
forțele portugheze asupra teritoriu
lui senegalez din 1963 și pînă în pre
zent, subliniind că în anul în curs in
cidentele au devenit mai frecvente și 
mai serioase. în cazul în care Portu
galia va continua provocările, a de
clarat Ibrahim Boye, Senegalul va fi 
nevoit să recurgă la măsuri pentru 
apărarea suveranității și integrității 
sale teritoriale.

Un grup de 34 de state africane au 
adresat o scrisoare președintelui Con
siliului de Securitate, sprijinind po
ziția. Senegalului și menționînd acțiu
nile agresive ale Portugaliei și îm
potriva altor țări ale Africii — Congo 
(Kinshasa), Zambia, Guineea, Congo 
(Brazzaville) și Tanzania.

MINISTERIAL AL N.A.T.O.
Puncte de vedere divergente 
asupra problemelor dezbătute

BRUXELLES 5 (Agerpres). — 
Vineri seara, după o prelungire de 
mai multe ore peste programul ini
țial, s-a încheiat la Bruxelles se
siunea de iarnă a Consiliului Mi
nisterial al N.A.T.O. Timp de două 
zile, miniștrii de externe și alți 
membri ai guvernelor celor 15 țări 
membre ale Alianței atlantice au 
dezbătut diverse probleme politice 
și militare. Dezbaterile au scos în 
evidență punctele de vedere diver
gente ale participanților asupra 
unora dintre problemele dezbătute. 
Aceste divergențe s-au manifestat 
îndeosebi cu ocazia redactării do
cumentelor finale ale sesiunii.

în cele din urmă, miniștrii au 
adoptat un comunicat comun și o 
Declarație cu privire la problemele 
europene. Comunicatul arată că 
participanții la sesiune s-au pro
nunțat pentru „menținerea unei 
puteri militare și a unei solidari
tăți politice suficiente" și promo
varea unei politici întemeiate pe 
„dublul concept al apărării și des
tinderii". în document se spune că 
țările membre au „întîmpinat în 
mod favorabil începerea convorbi
rilor cu privire la limitarea arma
mentelor strategice" și „au luat 
notă de lucrările în curs în ceea 
ce privește controlul armamente
lor în teritoriile submarine, pre
cum și de interesul manifestat atît 
de Comisia pentru dezarmare, cît 
și de O.N.U., pentru adoptarea 
unor măsuri privind interzicerea 
armelor chimice și biologice".

Cea mai mare parte a comunica
tului comun este consacrată ches
tiunilor militare. Sînt evocate di
verse măsuri privind sporirea for
țelor clasice și nucleare ale 
N.A.T.O., „măsuri corective" ale 
dispozitivului militar al N.A.T.O. 
în Europa centrală, acțiuni în ve
derea punerii în aplicare a strate
giei N.A.T.O.

In declarația cu privire la pro
blemele europene se spune, printre 
altele, că participanții la sesiune 
„au procedat la un studiu detaliat 
al diverselor probleme care ar pu
tea să facă obiectul cercetărilor ex
ploratorii și al eventualelor nego
cieri cu Uniunea Sovietică și alte 
țări din Europa răsăriteană". Se a- 
firmă că membrii alianței „rămîn 
receptivi" față de propunerea sta
telor est-europene de a discuta mă
suri pentru reducerea încordării 
și promovarea cooperării în Euro
pa și de a lua măsuri construc
tive în acest scop. Ei au căzut de 
acord — se spune în declarație — 
„să considere că perspectiva unor 
rezultate concrete este esențială 
pentru ca ei să accepte propune
rea privind convocarea unei con
ferințe în problema securității eu

ropene". Declarația apreciază că 
„convorbirile bilaterale și multila
terale asupra problemelor de bază 
ale securității europene, care se 
desfășoară în prezent sau care vor 
avea loc în curînd, vor aduce o 
contribuție importantă la îmbună
tățirea atmosferei politice și vor 
facilita convocarea ulterioară a 
conferinței". Se exprimă părerea 
că, la propusa conferință, ar tre
bui să participe și reprezentanți ai 
S.U.A. și Canadei.

Următoarea sesiune a Consiliu
lui Ministerial al N.A.T.O. va a- 
vea loc la 26 și 27 mai în Italia.

★
Relevînd afirmarea în cadrul sesi

unii a unor puncte de vedere favora
bile destinderii pe continentul nostru, 
agențiile de presă subliniază poziți
ile constructive exprimate de minis
trul de externe francez, Maurice 
Schumann, care s-a opus unei abor
dări „de la bloc la bloc" a problemei 
relațiilor dintre Est și Vest. în acest 
sens, el s-a opus creării unui comitet 
ad-hoc al N.A.T.O. pentru relațiile cu 
Răsăritul. Franța — a spus el — este 
favorabilă, fără reticențe și gînduri 
ascunse, ideii unei conferințe europe
ne care ar grupa nu numai țările 
N.A.T.O. și Tratatului de la Varșo
via, ci și statele neutre și nealiniate. 
O asemenea conferință va trebui, în 
viziunea guvernului francez, să favo
rizeze afirmarea liberă a identități
lor naționale. Țările interesate tre
buie să poată participa în deplină 
independență, a spus vorbitorul. O- 
biectivul Franței este depășirea trep
tată a actualei diviziuni a Europei 
în blocuri.

Care va fi prețul pentru 
aderarea la Piața comună ? 
O DECLARAȚIE A PREMIERULUI WILSON

LONDRA 5 (Agerpres). — Premie
rul britanic Wilson a declarat joi, in 
Camera Comunelor, că guvernul său 
este dispus să participe la tratative 
în vederea aderării la Piața co
mună de îndată ce „cei șase" vor fi 
gata pentru aceasta. El a precizat că 
guvernul britanic menține, contacte,, 
regulate și strînse cu guvernele țări-" 
lor membre ale C.E.E. Deocamdată, a 
relevat premierul, nu este posibil să 
se evalueze deplin prețul pe caie îl 
va avea Marea Brltanie de plătit 
pentru intrarea în Piața comună. El 
a subliniat că, dacă acest preț va fi 
prea ridicat, Londra. își va reconsi
dera poziția și nu va mai încerca să 
se alăture „celor șase". Răspunzînd 
unei întrebări, Wilson a exprimat 
părerea că politica agricolă comună 
va constitui problema vitală a vii
toarelor negocieri. De asemenea, con-

în Japonia și-a prezentat 
scrisorile de acreditare

TOKIO — Corespondentul A- 
gerpres FI. Țuiu transmite : Am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România în Japonia, Iosif Gheor
ghiu, și-a prezentat vineri scriso
rile de acreditare împăratului Ja
poniei, Hirohito.

La ceremonie au fost de față 
Kiichi Aichi, ministrul afacerilor 
externe, și demnitari ai Casei Im
periale. Au fost prezenți, de ase
menea, membri ai ambasadei ro
mâne la Tokio.

Cu acest prilej, împăratul Japo
niei a avut o convorbire cordială 
cu ambasadorul român.

Convorbirile 

sovieto-americane 
de ia Helsinki

HELSINKI 5 (Agerpres). — Vi
neri, la Helsinki, au continuat con
vorbirile preliminare sovieto-ame
ricane în problema limitării cursei 
înarmărilor strategice. Noua întîl- 
nire dintre reprezentanții U.R.S.S. 
și S.U.A. a avut loc la ambasada 
americană din capitala finlandeză.

aecințele aderării asupra nivelului 
prețurilor și a balanței de plăți a 
Marii Britanii se vor afla în centrul 
tratativelor. Premierul britanic a 
declarat că „toate reglementările și 
hotărîrile luate în virtutea Tratatu
lui de la Roma, vor forma obiectul 
negocierilor".

★

Ministrul economiei și finanțelor al 
Franței, Valery Giscard d’Estaing, 
care a făcut o vizită oficială în Marea 
Britanie, s-a reîntors la Paris. înain
te de a pleca spre capitala Franței, 
Giscard d’Estaing a fost primit de 
primul ministru britanic, Harold 
Wilson, căruia i-a făcut cunoscute re
zultatele recentei conferințe la nivel 
înalt a „celor șase", precum și po
ziția Franței față de eventuala lărgire 
a Pieței comune.

întrevederi ale delegației
C.C. AL P.C.R.

SANTIAGO DE CHILE 5 (Ager
pres). — Delegația Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Dumitru 
Popescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
care a participat la lucrările celui 
de-al XIV-lea Congres al Partidu
lui Comunist din Chile, a avut o 
întîlnire cu Luis Corvalan, secretar 
general al C.C. al P.C. din Chile. 
La întrevedere au luat parte Oscar 
Astudillo, secretar general adjunct, 
precum și membri ai Comisiei po
litice.

In cursul convorbirii care a avut

Protest al M.A. E. 
al R. D. Vietnam

Cereri pentru instituirea unei anchete asupra 
comportării trupelor americane în Vietnam

HANOI 5 (Agerpres). — Un purtă
tor de cuvînt al Ministerului Aface
rilor Externe al R.D. Vietnam a con
damnat acțiunile întreprinse de for
țele S.U.A. în. zona demilitarizată. 
La 1 decembrie, baterii americane de 
artilerie amplasate în partea de sud 
a zonei demilitarizate au bombardat 
localitatea Vinh Son din regiunea 
Vinh Linh, provocînd pierderi popu
lației locale. Purtătorul de cuvînt a 
cerut ca S.U.A. să înceteze toate ac
tele care încalcă suveranitatea și 
securitatea R.D. Vietnam.

★
NEW YORK 5 (Agerpres). — Un 

grup de foști diplomați și funcționari 
superiori ai Departamentului de Stat 
al S.U.A. au cerut joi organizarea 
unei anchete „de o imparțialitate de- 
săvîrșită" asupra comportării trupe
lor americane în Vietnam. Referin- 
du-se la atrocitățile din satul Song 
My, unde militarii americani au ucis 
sute de civili sud-vietnamezl, mem
brii grupulâi au declarat că „masa
crele comise în Vietnam lovesc în 
reputația și, mai mult, în conștiința 
americanilor care respectă legea".

O scrisoare în acest sens, adresată 
președintelui Richard Nixon, a fost 
semnată, printre alții, de trei' foști 
ambasadori la O.N.U., Arthur . Gold
berg, Francis Plimpton și Ernest 
Gross, trei foști consilieri șefi ai 
Departamentului de Stat pentru 
problemele juridice — Adrian Fisher, 
Loftus Baker și Abram Chayes — de 
fostul asistent al secretarului de stat, 
Covey Oliver, și de decanii a 12 fa
cultăți de drept.

★
WASHINGTON. — O comisie 

specială de anchetă a Ministe
rului Apărării al S.U.A. a început 
joi audieri în legătură cu masacrarea 
de către o unitate a trupelor ameri

loc cu acest prilej, a fost efectuai 
un schimb de păreri cu privire la 
dezvoltarea relațiilor tovărășești, 
de solidaritate și colaborare între 
cele două partide, precum și în le
gătură cu unele probleme ale miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale.

Delegația C.C. al P.C.R. a avut, 
de asemenea, o întîlnire priete
nească cu cunoscutul poet Pablo 
Neruda, candidat al Partidului Co
munist din Chile pentru funcția de 
președinte al republicii în alegerile 
din 1970.

cane a populației civile din satul sud- 
vietnamez Song My. Timp de șase 
ore, in fața comisiei a compărut ă- 
pitanul Ernest Medina, comandantul 
companiei de infanterie care, la 16 
martie 1968, a atacat satul Song My, 
asasinînd, după cum au declarat mal 
mulți martori oculari, întreaga popu
lație civilă.

„Guernica“-mesaj actual
Cu ocazia celei de a 88-a ani

versări a celebrului artist Pablo 
Picasso, autoritățile spaniole au 
inițiat o campanie pentru repa
trierea renumitei sale picturi 
„Guernica", din motive lesne de 
înțeles, avînd în vedere valoarea 
acestei lucrări, intrată în patrimo
niul capodoperelor universale Și 
care se află în prezent la Muzeul 
artelor moderne din New York. 
Tabloul, de un excepțional pate
tism, a fost inspirat de bombar
darea localității spaniole Guer
nica în 1937 ' de către avioanele 
germane ale legiunii „Condor". 
(Bilanțul: 1 600 de morți și 800 
de răniți). Opera lui Picasso, năs
cută din această realitate tragică, 
are un profund mesaj social și 
umanitar. Rămînînd credincios 
ideilor pe care le exprimă tabloul, 
pietonii s-a opus aducerii cele
brei picturi la Madrid : „Pînă cînd 
în Spania nu vor fl respectate 
drepturile democratice, nu voi 
permite expunerea acestui tablou 
în patrie".

ORIENTUL 
APROPIAT 
® Activitate diplomatica în 
vederea conferinței arabe la 
nivel înalt ® Conflictul ar
mat dintre Arabia Sauditd 

și Yemenul de sud
AMMAN 5 (Agerpres). — Apropia

te conferință arabă la nivel înalt, 
programată pentru 20 decembrie la 
Rabat, continuă să domine activita
tea diplomatică a regiunii Orientu
lui Mijlociu. în acest sens se men
ționează vizitele pe care le între
prind la Amman reprezentantul per
sonal al președintelui Nasser, Sabri 
Kholy, și, respectiv, reprezentantul 
regelui marocan, Hassan al II-lea, Ah
med Reda Guedira

★
RIAD. — Arabia Saudită a adresat 

tuturor statelor arabe o notă în le
gătură cu recentele incidente care 
au avut loc între unități saudite și 
cele ale Republicii Populare a Yeme
nului de sud. Nota, care a fost dată 
publicității de ambasada din Beirut 
a Arabiei Saudite, acuză guvernul 
sud-yemenit de declanșarea ostilită
ților în zona Wadiah — o re
giune de deșert, dar cu im
portante rezerve petrolifere, reven
dicată în egală măsură de ambele 
părți.

Apreciate ca dăunătoare pentru 
cauza unității arabe, ostilitățile ar
mate saudito — sud-yemenite preocu
pă statele din această regiune, care au 
inițiat numeroase vizite oficiale și 
schimburi de mesaje. Patru țări — 
Marocul, R.A.U., Kuweitul și Irakul 
— s-au declarat dispuse să medieze 
soluționarea conflictului, iar Libia 
a cerut Ligii Arabe să examineze și 
să soluționeze pe cale pașnică aceas
tă problemă.

Paralel cu aceste acțiuni diplo
matice, luptele continuă însă în re
giunea contestată și, ca de obicei, am
bele părți se acuză _ reciproc pentru 
declanșarea ostilităților.

DAMASC. — Autoritățile siriene 
i-au eliberat vineri pe cei doi cetă- 
tățeni israelieni reținuți Ia Damasc, 
după ce un comando palestinian a 
deturnat, la 29 august a.c., spre ca
pitala Siriei, un avion al companiei 
aeriene T.W.A., care urma să ateri
zeze la Tel Aviv.

TEL AVIV. — în urma eliberării 
celor doi pasageri israelieni ai avio
nului deturnat la Damasc, oficiali
tățile din Tel Aviv au anunțat, la 
rîndul lor, eliberarea a 13 cetățeni 
sirieni.

Fncepînd de vineri 
se află în grevă 
muncitorii tipografi 
de la unele publi
cații. Ca urmare, 
la 5 decembrie, la 
Roma nu au apărut 
mai multe ziare. în 
fotografie : munci
tori greviști mani- 
festînd în sprijinul 
revendicărilor lor

P. 0. Francez 
își reafirmă sprijinul 

față de mișcarea 
revendicativă

PARIS 5 — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : Bi
roul Politic al P.C.F. a dat publici
tății un comunicat în care își re
afirmă sprijinul pentru revendicările 
oamenilor muncii privind îmbunătă
țirea condițiilor de muncă și de trai. 
Guvernul — se arată în comunicat —■ 
în loc să înceapă negocieri, prezintă 
nemulțumirea milioanelor de oameni 
ai muncii ca o acțiune de „subversiu
ne", aruncă vina, asupra partidului co
munist și amenință cu măsuri de re
presiune. Comunicatul relevă că ne
mulțumirea populară are la bază ne- 
respectarea de către guvern a anga
jamentelor asumate în mai — iunie 
1968, cît și refuzul guvernului și pa
tronatului de a angaja cu reprezen
tanții oamenilor muncii negocieri asu
pra revendicărilor lor esențiale.

AZI, ALEGERI 1N KENYA
Pentru prima dată de la 

cucerirea independenței, în 
anul 1963, în Kenya au loc 
azi alegeri parlamentare, in 
cadrul cărora 611 candidați 
își vor disputa cele 158 de 
locuri din Adunarea Na
țională. Alegerile au fost 
devansate cu un an datorită 
tragicelor evenimente care 
au zguduit Kenya în cursul 
ultimelor luni.

Pînă nu demult Kenya 
era prezentată ca o țară cu 
o coeziune politică deosebi
tă. Președintele Jomo Ke
nyatta, vechi luptător pen
tru independența patriei 
sale, a jucat un rol de ca
talizator în viața politică a 
tinerei republici. Au apărut 
însă o serie de divergențe 
între partidul de guvernă- 
mînt, Uniunea Națională 
Africană din Kenya (KANU), 
și partidul de opoziție,

Uniunea poporului din 
Kenya (KPU), în legătură 
cu prioritățile și, în gene
ral. direcțiile de orientare 
în dezvoltarea economică a 
țării. Inițial, KANU promi
sese recuperarea pămîntu- 
rilor de la coloni 'și dis
tribuirea lor țăranilor afri
cani. Ulterior, această pro
misiune a fost abandonată 
de unii lideri ai partidului 
de guvernămînt, ca de pildă 
fostul ministru al econo
miei, Tom M’Boya, șl pre
luată de KPU, ceea ce a fă
cut să crească influența a- 
cestui din urmă partid. Zia
rul „Frankfurter Allgemeine 
Zeitung" scria în această 
privință, că liderul KPU, 
Odinga Oginga. fost tova
răș de luptă ăl lui Kenyatta, 
dorea ca țara „să evolueze 
în direcția unei politici e- 
conomice mai radicale, în

timp ce ex-ministrul econo
miei (M’Boya) milita pentru 
asigurarea unei , relative 
bunăstări, pentru o singură 
pătură socială". Pe fondul 
acestor divergențe de ordin 
politic — care s-au soldat 
cu îndepărtarea de la vice- 
președinția țării a lui O- 
dinga Oginga — a avut Ioc 
o activizare a disensiunilor 
tribale. Aceste disensiuni 
au degenerat în ciocniri 
soldate cu numeroși morți 
și răniți. In circumstanțe 
care pînă la ora actuală nu 
au fost încă elucidate a fost 
asasinat Tom M’Boya. în 
urma acestei situații, auto
ritățile au introdus măsuri 
severe de control în ce pri
vește întrunirile, circulația 
pe străzi etc. Paralel a fost 
interzis partidul de opozi
ție, iar liderii lui arestați.

In aceste condiții, alege

rile actuale au loc doar cu 
participarea candidaților 
guvernamentali și a unui 
mic număr de independenți. 
Fiind singurul candidat 
pentru funcția de președin
te, Jomo Kenyatta și-a a- 
sigurat reînnoirea man
datului. în cadrul unui mi
ting electoral el a cerut 
poporului kenyan să spri
jine acțiunile guvernului 
pentru a preveni noi tulbu
rări, pentru dezvoltarea e- 
conomico-socială a țării. 
Manifestul electoral elabo
rat de conducerea partidu
lui KANU preconizează 
formarea „unei societăți 
democratice și prospere, 
dezvoltarea regiunilor îna
poiate și extinderea educa
ției naționale și ocrotirii 
sănătății".

A. B.

agențiile de presă transmit :
Hotărîrea plenarei C.C. al 

Partidului Muncii din Co
reea cu P1™18 la convocarea celui 
de-al V-Iea Congres al partidului în 
octombrie 1970 a fost dată publici
tății la Phenian. Congresul va dezbate 
activitatea Comitetului Central, a Co
misiei centrale de control, Directivele 
planului cincinal de dezvoltare a eco
nomiei naționale a R.P.D. Coreene pe 
perioada 1971—1975 și va alege noile 
organe centrale de conducere ale Parti
dul ui Muncii din Coreea.

Fostul președinte d 
Franței, generalul de Gaulle, 
a consimțit ca editura pariziană 
„Pion" să publioe integral anul viitor 
discursurile și mesajele sale din peri
oada 18 martie 1940—27 aprilie 1969.

Hlegerile partide din 
circumscripția Wellingbo- 
rOUgll, Pelriru completarea unui loc 
vacant în Camera Comunelor, au fost 
cîștigate de candidatul Partidului con
servator cu o majoritate de 6 049 de 
voturi. în această circumscripție la
buriștii obținuseră în alegerile generale 
din 1965 un 'avans considerabil față 
de conservatorii britanici.

Peste 10 500 de tineri 
sud-coreeni au refuzat să 
se înroleze în armată. Cu 
toate riscurile pe care le prezintă un 
asemenea refuz, numărul tinerilor 
sud-coreeni care nu vor să devină 
instrumente în mina autorităților de 
la Seul crește continuu.

La „Thăatre de France" din Pa
ris a avut loc joi seara specta
colul de gală anual oferit de 
UNICEF (Fondul Națiunilor 
Unite pentru copii) in benefi
ciul copiilor lumii. La specta
col, devenit o tradiție, au parti
cipat membri ai guvernului fran
cez și numeroase personalități 
pariziene. Concertul internațio
nal a fost susținut de ansam
bluri artistice din mai multe țări, 
printre care și corul Madrigal 
din București.

Pentru prima oară în lume, oa
menii de știință au reușit să izo
leze un virus al cancerului uman. 
Joi, în cadrul unor cursuri orga
nizate de Uniunea internațională 
de luptă împotriva cancerului, la 
Institutul de cancerologie și imu- 
nologie din Paris, savanții ameri
cani Frederic Eilbert și Lloyd 
Old au făcut demonstrația desco
peririi lor. La baza descoperirii 
stă identificarea, în serul bolna
vilor suferinzi de sarcom (o formă 
de cancer cu multiple manifes
tări), a anumitor anticorpi care ac
ționează împotriva celulelor can
ceroase. După însămînțarea în cul
tură a celulelor de sarcom și după 
filtrarea culturii, rezultatul a fost 
inoculat unor culturi de celule să
nătoase. Transformarea acestora în 
celule canceroase a permis celor 
doi savanți să conchidă că pre
zența. anticorpilor nu poate fi da
torată decît unui virus, pe care 
ulterior l-au și identificat cu aju
torul microscopului electronic.

Fosta bază aeriană ame
ricană din locditatea maro
cană JJouasseur,situata la 30 
km sud de Casablanca, a fost trans
formată într-un aeroport civil, deschis 
de joi traficului comercial — infor
mează agenția Reuter.

0 căldură înăbușitoare » 
cuprins regiunile centrale ale Mozam- 
bicului, unde mercurul termometrelor 
a depășit 49 de grade.

„Escadronul morții" - c 
organizație clandestină a foștilor poli
țiști brazilieni — a făcut noi victime. 
Poliția încearcă să stabilească identi
tatea acestora, autorii crimelor — care 
își arogă împuterniciri nelimitate — 
pretinzînd că este vorba de persoane 
cu antecedente penale. Știrea privind 
noile ravagii ale „Escadronului morții" 
a provocat indignarea populației, care 
cere autorităților să ia măsuri urgente 
pentru a pune capăt activității acestei 
organizații, printre victimele ei aflîn- 
du-se, după cite se crede, și persoane 
nevinovate.

Lucrările întâlnirii inter
naționale °rganizat8 de Agenția
Internațională pentru Energia Atomică 
și F.A.O., în colaborare cu Comitetul 
pentru folosirea în scopuri pașnice a 
energiei atomice de pe lingă Con
siliul de Miniștri al R. P. Bulgaria, 
au luat sfîrșit la Sofia. întâlnirea a fost 
consacrată folosirii izotopului greu al 
azotului — 15 N — la studiul rela
ției sol-plante. La lucrări au partici
pat reprezentanți din 12 țări europene, 
printre care și România, precum ți 
din S.U.A. și Canada.

Un protocol de colabora
re culturală și științifică în
tre R. D. Germană și R. S. 
Cehoslovacă • fost semnat 
Berlin.

i Procurorul districtual din Los 
Angeles, Aaron Stovjtz, a anun- 

I țat că Charles Mason, deținut în 
l prezent pentru o serie de fur- 
> turi, la închisoarea din Indepen- 
ț dence (California), a compărut 
■ vineri, împreună cu alți șase 

membri ai „comunei" de hippies 
în fața unei Camere de punere 
sub acuzăție în legătură cu com
plicitatea la asasinarea actriței 
de cinema Sharon Tate și a al
tor patru persoane în vila 
acesteia de Ia Bel Air. în foto
grafie • Ch. Mason escortat de ■ 
polițiști.
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