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în acest ultim an al cincinalului, 
sarcinile industriei exploatării și pre
lucrării lemnului sînt deosebit de 
importante, vizînd în primul rînd 
valorificarea superioară a acestei 
mari bogății a țării. Prevederile pla
nului sînt mult superioare realizări
lor din anul trecut, cînd, consecven
te tradiției, colectivele din combina
tele industriale și din grupurile de 
întreprinderi, din unitățile de exploa
tare, transporturi și construcții fo
restiere, din fabricile de prelucrare a 
lemnului, de celuloză și de hîrtie, au 
realizat planul anual la producția 
globală pe ansamblul ministerului 
cu 7 zile mai devreme și au obținut, 
suplimentar, cherestea, furniruri. par
chete, lăzi de . ambalaj, uși. ferestre, 
mobilă, celuloză, hîrtie și alte pro
duse, în valoare de circa 400 milioa
ne lei.

în cuvîntarea rostită la încheierea 
lucrărilor plenarei C.C. al P.C.R. din 
10—13 decembrie 1969. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a arătat că în 
industria lemnului, producția urmea
ză să sporească îndeosebi pe seama 
valorificării mai bune a masei lem
noase. Tot cu acest prilej, Ministe
rului Industriei Lemnului, combina
telor pentru industrializarea lemnu
lui li s-a indicat în mod expres că 
au datoria să ia măsuri eficiente 
pentru exploatarea mai rațională a 
fondului forestier. Aș vrea să subli
niez din capul locului că acestea 
vor fi căile prin care vor fi.sațisfă- 
cute necesitățile sporite de produ
se lemnoase ale economiei, prin care 
«e va obține, în. același timp, un 
.olum sporit de sortimente pentru 
export.

Desigur, o premisă a îndeplinirii 
sarcinilor de plan o constituie faptul 
că, spre deosebire de alți ani. nive
lurile producției ce trebuie atinse în 
1970 au fost cunoscute încă de acum 
6 luni. Aceasta a dat posibilitatea 
unităților noastre de producție să-și 
elaboreze din timp un program adec
vat de măsuri tehnico-organizatorice, 
să încheie contracte cu furnizorii și 
beneficiarii, să-și precizeze resursele 
de materii prime și structura aces-

Ing. Mihai SUDER 
ministrul industriei lemnului

\X.

tora, mai ales în exploatările fores
tiere. Problemele mai dificile ale 
unităților de producție au fost temei
nic analizate de către specialiștii din 
combinate și grupuri de întreprin
deri, precum și de către cei din mi
nister, iar apoi, în colaborare cu di
ferite organe centrale de sinteză, a 
fost stabilit modul concret de solu
ționare a lor. Apreciem, însă, că la 
ora actuală mai există probleme care, 
dacă nu le vom rezolva la timp, pot 
crea dificultăți în activitatea de pro
ducție. O atenție cu totul specială 
trebuie să acordăm, bunăoară, apro
vizionării cu materie primă a fabri
cilor din industria de prelucrare a 
lemnului și din industria de celuloză 
și hîrtie. Este adevărat, în scopul 
asigurării unei desfășurări ritmice, 
neîntrerupte, a procesului de pro
ducție, „combinatele și unitățile de 
exploatare și industrializare a lem- 

“^țiiii'.’țu prevăzut stocurile de lemn 
'f,r' „are fază de lucru, pe fiecare 

r.?de exploatare, și-au întocmit 
ce amănunțite de livrare către 

ÎX-Li-ici. Acest lucru e bun, dar nu și 
suficient.. Știut j fiind că defecțiunile 
din oricare faza: a procesului de-ex
ploatare și transport al lemnului de
termină perturbații de amplitudine 
mărită în toate etapele următoare 
este necesar ca în unitățile de ex
ploatare să fie luate de urgență mă
suri care să asigure scosul și trans
portul neîntrerupt al lemnului, chiar 
și în cele mai grele condiții ale ano
timpului rece. în mare măsură, de 
aceasta va depinde sosirea ritmică 
în depozitele fabricilor de materii 
prime, îndeplinirea exemplară a con
tractelor încheiate cu centralele, 
combinatele și grupurile de între
prinderi din alte ramuri.

în directă legătură cu asigurarea

necesarului sporit. de materii prime 
și produse din lemn pentru diferitele 
nevoi ale economiei naționale, tre
buie privită și sarcina tuturor con
sumatorilor de lemn, atît din cadrul 
ministerului nostru cît și din alte 
ramuri, de a reduce substanțial nor
mele de consum și consumurile efec
tive de lemn, ceea ce va atrage după 
sine o sporire a posibilităților de a- 
coperire a solicitărilor de material 
lemnos, o mai rațională exploatare a 
patrimoniului forestier al țării. După 
cum s-a subliniat la plenara C.C. al 
P.C.R. din decembrie 1969, va trebui 
să se acționeze cu deosebită energie, 
pe toate căile posibile, pentru redu-

(Continuare în pag. a IlI-a)
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La uzina „Electroputere" - Craiova

O nouă fabrică a intrat
parțial în funcțiune

'A intrat parțial în 
funcțiune fabrica de 
transformatoare mari, 
din cadrul uzinei ,,E- 
lectroputere" din Cra
iova. Potrivit informa
țiilor furnizate de con
ducerea uzinei, unita
tea a fost realizată 
peste prevederile ac
tualului plan cincinal 
la propunerile făcute 
de uzină, în vederea 
extinderii fabricației 
de transformatoare de 
puteri mari pentru sa-

tisfacerea nevoilor in- 
. terne și crearea de 

disponibilități la ex
port. într-o primă e- 
tapă, aici urmează să 
se producă 3 820 MVA 
transformatoare pe an, 
planul producției aces
tei unități pe 1970 fiind 
de 1 200 MVA trans-' 
formatoare de forță. 
Fabrica este concepu
tă cu fluxuri de pro
ducție moderne, halele 
pregătitoare fiind am
plasate perpendicular

pe cea de montaj, ceea 
ce asigură o simțitoare 
reducere a ciclului de 
fabricație.

Primele produse ce 
se realizează aici sînt 
transformatoare de 190 
MVA pentru echiparea 
hidrocentralei de la 
„Porțile de Fier" 
și autotransformatoa- 
rele de 400 MVA, care 
vor fi în curînd lan
sate în fabricație.

(Agerpres)

CONSFĂTUIREA DE 
LUCRU ORGANIZATĂ 

DE MINISTERUL A- 
GRICULTURII ȘI SIL
VICULTURII ȘI UNIU
NEA NAȚIONALĂ A 

COOPERATIVELOR A- 
GRICOLE DE PRO
DUCȚIE

S0CIOLOGIA RURA
LĂ ÎN AȘTEPTAREA 
CERCETĂTORILOR...

Joi la amiază, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar 
Partidului Comunist 
preună cu tovarășul 
lescu-Mizil, membru 
lui Executiv, al Prezidiului 
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
a primit, la Predeal, pe Omann 
Sigurd, președintele Partidului So
cialist Popular din Danemarca, și 
pe Gert Petersen, membru al Co
mitetului Executiv al partidului, 
redactor-șef al ziarului „S. F. 
Bladet".

general al 
Român, îm- 
Paul Nicu- 

al Comitetu- 
Per-

La primire a luat parte tovară
șul Mihnea Gheorghiu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepreședin- 
te al Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea.

în cursul întrevederii au fost 
abordate probleme actuale ale si
tuației internaționale, evidențiin- 
du-se necesitatea intensificării e- 
forturilor tuturor forțelor antiim- 
perialiste, democratice și progre
siste, pentru asigurarea unui cli
mat de pace, colaborare și secu
ritate în Europa și în lumea în-

treagă. Totodată, s-a subliniat cu 
satisfacție dezvoltarea relațiilor 
dintre România și Danemarca, co
respunzător intereselor celor două 
popoare și înțelegerii internaționa
le. Convorbirile au relevat dorința 
comună de a se dezvolta relații 
prietenești între Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Popu
lar din Danemarca.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

Un nou izvor al fluviului
energetic românesc
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Cota finala la termocentrala Deva

Foto r S. Cristian

La 30 noiembrie 1969, 
la ora 14.55, primul 
grup de 200 
termocentralei 
Deva a fost 
la sistemul < 
național.

Numai cîteva echipe 
de montori și instala
tori au fost angajate 
efectiv la această o- 
perație — echipele în
sărcinate cu punerea 
în funcțiune. Dar la 
ora 14,55, în ziua aceea 
în marea hală a turbi
nelor, în jurul gigan
ticelor cazane. în ju
rul stației de trans
formare prin interme
diul căreia curentul 
produs de primul grup 
avea să pornească la 
drum, se aflau sute și 
sute de oameni. De ce? 
Operația în sine 
n-avea nimic spectacu
los. Turbinele și gene
ratorul se învîrteau 
mai de mult, iar cine 
a văzut cum arată o 
termocentrală în func
țiune știe că. de la pri
mul Ia ultimul agre
gat, oferă cea mai sta
tică imagine cu putin
ță. Mișcarea se petrece 
în interior.

Evenimentul 
să înscrie, ca 
vizibilă, decît 
tremur al unui ac in
dicator pe un cadran 
pe care numai cîțiva 
i-au putut vedea. Și. 
totuși, au venit. De

MW al 
i din 

conectat 
energetic

n-avea 
mișcare 
un ușor

ce ? Spectacolul 
desfășura nevăzut, in 
conștiința oamenilor. 
Era un spectacol mut, 
un spectacol al aminti
rilor retrăite declanșat 
de clipa care concen
trase parcă toți anii 
de muncă, toate epi
soadele de încordare.

Reportaj de 
Mihai CARANFIL

întreaga viață de pînă 
atunci a șantierului.

Din ce mi-au poves
tit acești oameni în
cerc să reconstitui 
teva secvențe.

★
Cî.mpul de semănă

turi din adîncurile că
ruia urmau să crească, 
rînd pe rînd. siluetele 
masive ale șantierului. 
Sute de oameni care 
străbat drumul de la 
Luduș la Deva După 
ce au finisat acolo ul
timele detalii la con
strucția unei termo
centrale. eșaloane în
tregi de constructori 
se pregăteau aici să ia 
totul de la capăt.

Aduceau cu ei in
strumente și planuri, 
dar mai aveau o în
cărcătură prețioasă : o 
multitudine de idei. în 
munca lor. o idee nu

se se naște niciodată prea 
tîrziu.
bun 
ciclu!

Așa 
de exemplu, cu 
asamblarea 
lor marelui cazan 
presiune. Ideea aceas
ta. aducînd o con
siderabilă scurtare a 
timpului și o și mai 
importantă economie 
de mijloace, s-a năs
cut la Luduș cînd to
tul fusese de acum 
montat. Cineva a avut 
revelația aceasta, după 
ce totul se încheiase. 
Oamenii care muncesc 
și gîndesc activ asu
pra muncii lor au, 
frecvent, revelații de 
acest gen. Montarea 
cazanelor Ia Deva s-a 
făcut de 
prin 
Și, in timp ce se lucra 
astfel, alte și alte idei 
prețioase s-au născut. 
Unele puțind fi folosi
te în timp util, altele 
— pentru mai tîrziu. 
De aceea veți întîlni 
la toți constructorii o 
foarte accentuată nos
talgie a trecutului, dar 
o și mai vie nostalgie 
a viitorului. Este ne
răbdarea de a începe 
o nouă construcție, 
unde vor pune în va
loare noile idei.

Ea rămîne ca 
cîștigat pentru 
următor.

s-a întîmplat, 
pre- 

elemenți- 
de

de MELIUSZ Jozsef

în- 
cî-

la 
noul

început 
procedeu.

(Continuare 
în pag. a V-a)

face de- 
cu deose-

opresc Ia u- 
cu rezonanțe 

etice mult

nu pu
ii nor ti-

ancheta socială

în ziua de duminică 7 de
cembrie, în jurul orei 13, 
pe șoseaua națională nr. 1, 
prin centrul comunei Oto- 
peni, automobilul Alfa Ro
meo cu numărul 5-B-8325 
înghițea vertiginos distan
țele, cu peste 120 kilometri 
pe oră_, sfidînd prevederile 
legii circulației și, implicit, 
securitatea fizică a locuito
rilor pașnicei localități.

Locotenent-colonelul Teo
dor lonescu, de la serviciul 
circulației din Inspectoratul 
Miliției Municipiului Bucu
rești, aflat tocmai atunci, 
împreună cu o echipă de 
control, pe șosea, a tost o- 
bligat să semnaleze insistent 
pentru a stopa iureșul șo
ferului contravenient.

Apropiindu-se de mașină 
a zărit la volan un tinerel 
imberb, care arborase un 
zîmbei superior și insolent. 
Nici n-a apucat ofițerul să 
rostească un cuvînt. că tî
nărul i-a și luat-o înainte :

— Numărul unu : 
meu este 
a urmat 
prestigioase 
mărul doi : 
ne-n cap că 
o contravenție, 
trei : întîi să fiți voi exem
plu și pe urmă să ne opriți 
din drum. Numărul patru : 
află că te-nșeli mata pro
fund dacă-ți închipui că 
plătesc cumva vreo amen
dă...

— Să continui eu numă
rătoarea — i-a luat cuvîn- 
tul din gură ofițerul, cu un 
aer imperturbabil. Numă
rul cinci: îți voi reține 
imediat permisul de circu
lație. Numărul șase: o să

tînăr): Cine te-a învățat
să vorbești așa cu un re
prezentant al organelor de 
stat aflat în exercițiul 
funcțiunii? Să-ți fie ruși
ne! (Din nou către ofițer): 
Nu-i rețineți permisul, vă

mele său Dumitru Bota, în
cercase să-1 intimideze în 
mod grosolan pe omul forței 
publice cu o minciună, indi- 
cînd — dilatată — fosta ca
litate a părintelui său, care, 
la ora asta, este pensionar).

căror familii 
bune posibilități 

— de cele mai 
obținute prin 

înaltă calificare

neri ale 
dispun de 
materiale 
multe ori 
munca de 
depusă de părinți — Ii se 
creează condiții de răsfăț

i

șef la... 
numele 
instituții), 
să-ți intre bi- 
n-am făcut nici 

Numărul

tatăl
(Și 

unei
Nu-

vorbesc cu tatăl dumitale 
și o să-1 întreb ce părere 
are despre comportarea 
fiului său...

Din fundul mașinii s-a 
auzit în clipa aceea glasul 
unui om mai în vîrstă (era, 
după cum a reieșit din 
cele spuse, chiar tatăl in
vocat mai înainte ca „su
prem argument"). Pînă a- 
tunci tăcuse.

— O să-1 pun eu la 
punct, n-aveți nici o grijă, 
tovarășe ofițer! (Apoi către

rog, că am eu grijă să-1 
„sancționez" acasă !

Trecînd dincolo de aspec
tul de „fapt divers" al sce
nei relatate (și nemaiinsis- 
tînd, bunăoară, asupra re
acției tînzii și ciudate a ta
tălui, ca și asupra faptului 
că tînărul insolent, pe nti-

aș vrea să mă 
nete probleme 
și semnificații 
mai adinei, pe care un a- 
semenea fapt nu 
cit să le reliefeze 
bită pregnanță

Se constată în 
ține cazuri că

și huzur aflate în izbitoa
re discordanță cu aportul 
lor concret la producția so
cială, la bunul mers al co
lectivității și, mai ales, în 
raport total inechitabil față 
de restul tinerilor din gene
rația lor. Pornind de la 
imaginea adolescentului la 
volan, ne întrebăm : ce 
modificări produce în men
talitatea unui tînăr de 18— 
20 de ani posibilitatea, ofe
rită cu generozitate de că
tre unii părinți de a fi

posesorul în fapt al unui 
bun nemuncit (și încă de o 
atare valoare) ? Ce efect 
are asupra comportării lui 
putința de a efectua acele 
„escapade automobilisti
ce", care conferă tenta de 
atracțiozitate ieftină a fil
melor cu iluzii paradisiacc 
de carton ? Ce raporturi 
stabilește acest privilegiu 
între tînărul care bene
ficiază de el și colegii săi 
de generație?

— F. vorba. în fond, de 
marea problemă a celei 
mai pernicioase dintre e- 
rorile educative ale părin
ților, răsfățul — ne spune 
tovarășul Iulian Uto, di
rectorul Liceului „Mihai 
Sadoveanu" Se știe prea 
bine că ascensiunea omu
lui pe treptele firești ale 
activității profesionale, as
pirația sa continuă de a se 
perfecționa, de a fi tot mai 
competent în domeniul său 
rle muncă sînt rezultatul 
nu numai al pasiunii reale 
pentru profesia aleasă (deși 
pasiunea, incontestabil, 
joacă un rol de prim or
din). dar și al judicioasei 
funcționări a stimulilor 
materiali. Or. dacă un tî
năr abia ieșit din zona a- 
dolescenței, care încă n-a 
deprins gustul de a mun
ci pentru a se autorealiza.

Victor BÎRLADEANU

(Continuare în pag. all-a)

— Ați dori să participați la o dez
batere — răsună invitația la telefon 
— cu tema „Literatura și educația" ? 
Dacă, bineînțeles, n-o găsiți prea ab
stractă. (Invitația a declanșat un a- 
devărat dialog în care și cel care 
întreba și cel ce răspundea era una 
și aceeași persoană, adică autorul 
acestor rînduri Voi încerca să re
dau acest dialog în speranța că, la
olaltă întrebările și răspunsurile se 
vor lega într-un răspuns mai ge
neral).

— Nu mi se pare abstractă. în mă
sura în care interesează ce anume 
ar putea spune despre o asemenea 
problemă un scriitor care nu se con
sideră pedagog și nici pe departe nu 
identifică strict, literatura cu peda
gogia (cum s-a întîmplat cîteodată). 
ci. . numai cu literatura. Un om 
care, firește, nu concepe că litera
tura. această categorie de sine stă
tătoare. ar putea exista în afara isto
riei, a timpului, a realităților sociale

— Literatura și educația, sau pe
dagogia, deși legate între ele. ca 
funcție, sînt evident două categorii 
deosebite. Din punctul de vedere a) 
temei abordate. însă, credem că poate 
fi deosebit de interesant de definit 
raportul dintre cele două categorii 
în prezent. în socialism.

— In cazul acesta, pornind de la 
literatură, ca de la un fenomen ac
tiv. care smulge cititorului momen
te de conștiință, aș fi tentat să risc 

' o părere personală. Dar. înainte de 
asta. îmi permit să precizez că peda
gogia are menirea de a trezi 
prin dezvăluirea conținutului 
man și real al operelor literare 
sensibilitatea socială.' de a ajuta
tineretul să-și formeze un univers 
etic individual cafti1 să facă posibi-, 
lă înțelegerea și respectarea norme
lor sociale ale umanismului socia
list. în cazul nostru — și lucrul a- 
cesta e firesc — socialismul dă

ar 
atît 
din

ii-

ca

conținut, conferă valoare conști
inței naționale și cetățenești...

■ — într-adevăr, acest lucru
putea interesa, cu deosebire. Cu 
mai mult, privită problema și
punctul de vedere al tineretului...

— Repet, nu sînt pedagog. De fapt, 
discutăm nu de problema pedago
giei, ci de „literatură și educație". 
Generația mea a mai apucat în so
cietatea burgheză destule experiențe 
nefericite. în legătură cu pedagogia 
literară. Și asta nu se referă ex
clusiv la problemele de conținut 
proprii societății burgheze. Ci și la 
pedagogi, la profesori. Liceele de pe 
vremuri sprijineau anumite premise 
mecanice, pe care le ofereau elevi
lor. Dar de foarte multe ori acolo 
unde cîte un profesor de literatură 
căuta, el însuși, în materia ce-o 
preda, ceva mai mult decît litera 
moartă a programei, un îndreptar 
etic pentru viață, sau cheia secretu
lui la 
uman 
acolo 
girea 
gheze, 
tr-adevăr 
umane în pedagogia literară ; 
cei susceptibili de 
neau receptivi Ia problemele contra
dictorii și reale ale societății.

— Pe vremea aceea un asemenea 
pedagog era o raritate ?

— Aproape, da 1 Dar tot atît de 
adevărat e și faptul că. ingurgitînd 
mecanic literatura, tocmai âcest ti
neret sensibil reacționa, descoperind 
literatura adevărată, vie. Asta nu în
seamnă însă că 
tră socialistă 
excepțional Și 
rămîne valabil 
unui profesor care a predat „peda
gogia mecanic", reacționează meca
nic, sau — o parte dintre ei — cel

întrebarea ..ce e frumos • în 
și ce-i uman în frumos", 
era posibilă. pînă și lăr- 
concepției de viață bur- 
iar elevii puteau găsi in

și unele foloase etice, 
iar 

așa ceva deve-

în orînduirea noas- 
fiecare profesor e 

azi, ca și în trecut, 
adevărul că elevii

(Continuare în pag. a IV-a)

I e I e g r a m ă
Excelenței Sale

Comandantului MARIEN N'GOUABI
Președintele Consiliului de Stat, șef al statului Republica Populară Congo 

BRAZZAVILLE
Cu ocazia proclamării Republicii Populare Congo și a desemnării 

dumneavoastră în calitate de președinte al Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Congo, vă adresez. în numele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România și al meu personal, calde felicitări.

îmi exprim convingerea că relațiile prietenești dintre țările noastre 
se vor dezvolta continuu în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii 
și cooperării internaționale. ■

NiCOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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„Ușurința44 | 
ținui 
artificier
In minele unde se folosesc, 

pentru „pușcare" explozivi, ma
nevrarea acestora, folosirea lor 
se încredințează celor cu pre
gătire de specialitate. Iată insă 
că la mina „Ocna de fier" (a- 
parținînd întreprinderii minie
re Bocșa, județul Caraș-Severin) 
a avut loc un accident de mun
că, din fericire fără urmări 
tragice. Cum s-au intimplat lu
crurile ? Artificierul Ioan Dada 
a încredințat lui Velici Pascu 
și George Barth sarcina de a în
cărca cu exploziv frontul aba
tajului. Acești doi mineri nu 
aveau cunoștințe necesare pen
tru operația respectivă. în mo
mentul cînd au amorsat fitilul 
nu și-au luat măsuri de sigu
ranță. Surprinși de explozie, ei 
au suferit vătămări grave, fiind 
transportați de urgență la spi
tal. lată unde duce neresvecta- 
rea îndatoririlor de serviciu și a 
normelor de protecție a muncii. 
Ancheta în curs va stabili îm- 

' prejurările și vinovății.

Batem
șaua...

♦

La judecătoria sectorului 5 din 
Capitală s-a soluționat recent 
dosarul privind pe inculpatul 
Dumitru Iosif, . din București, 
strada Bîrsănești 55. De aproa
pe jumătate de an, sus-numitul 
își părăsise familia, soția și trei 
copii mici (în vîrstă de la unu 
la trei ani) ignorîndu-și com
plet, in această perioadă, înda
toririle de susținător material, 
întrebat în instanță ce părere 
are despre fapta comisă, el s-a 
mărginit să ridice din umeri : 
„Ce mă privește ? Descurce-se 
cum or ști". în fața acestei ati
tudini — și date fiind posibili
tățile materiale ale învinuitului 
— instanța a hotărît : „Pentru a- 
bandon familial și nerespectarea 
obligațiilor legale ce decurg din 
calitatea de susținător al fami
liei, condamnă pe inculpatul Du
mitru Iosif la, un an închisoare". 
Să-i fie învățătură de minte (și 
nu numai lui)...

Fe agendă

ul-

I-am întîlnit, recent, în- 
tr-o aplicație în munți. O 
desfășurare amplă de ener
gii umane și materiale, în 
scopul cristalizării unei 
sinteze de instrucție. Un 
examen de măiestrie și vi
goare ostășească.

Ostașii terminaseră de să
pat tranșeea — Tntr-untimp 
mai scurt decît cel pre
văzut. în vecinătatea a- 
cestei tranșei, la nu
mai doi pași, se mai afla 
una. Mușcată de explozia 
unor obuze, roasă de ploi 
și zăpezi, înnegrită de timp. 
De acolo, cu un sfert de 
secol în urmă, s-a pornit 
un atac înverșunat împo
triva hitleriștilor. Unii din
tre participant!’ nu s-au 
putut bucura de victorie, 
au rămas subfbrazdă. Poa
te că acolo, printre cei că- 
zuti atunci, a rămas și ta
tăl caporalului Anton Gro- 
zea. al soldatului Dumitru 
Măgură și a) altora dintre 
cei care învață acum legile 
ostășiei. Memoria pămîntu- 
lui, a gliei străbune de ca- 
re-și rezemau umerii lor 
tineri, înainte de a porni 
la atac, făcea inimile să 
bată mai puternic. Și pal
mele să se strîngă mai fier
binți pe oțelul armei.

Tinerii aceștia care aș
teptau cu emoție, acolo, 
pe muntele de-o vîrstă 
cu țara, ora „C“, au ve
nit sub drapel aducînd cu 
ei imaginea țării de-acum, 
o țară liberă, stăpînă pe 
destinele sale. înfloritoare 
îndemnul de pe mătasea 
tricoloră a drapelului : 
„Pentru patria noastră — 
Republica Socialistă Româ
nia !“ le-a fixat și mai pu
ternic în cuget înaltul sens 
al Jurămînt.ului rostit.

La tot ce-au adus în ca
zarmă, sub raport civic și 
profesional, se adaugă cu
noștințe și deprinderi din 
arta mînuirii armelor, în- 
tr-o instituție modernă, că
reia partidul și statul i-au 
încredințat misiunea nobi
lă de a străjui ferm cuce
ririle revoluționare ale po
porului. munca sa pașnică, 
opera de construcție socia
listă Armata noastră este 
astăzi și o universitate a 
științei și tehnicii avansate 
Mulți dintre ofițeri sînt in
gineri. specialiști cu o înal
tă calificare. La rindu] lor 
ei formează, an de an, alți 
specialiști dintre tinerii în
corporați Și astfel, lami- 
norist.ul Dumitru Bogdan 
devine în armată mecanic, 
la un avion supersonic, o- 
peratorul chimist Vlad

Ailiesei — radiotelegra
fist, tractoristul Ion Tu
dor — mecanic-conductor 
de tanc, frezorul Grigore 
Bădoi — rachetist, ele
vul Marin Ștefan — meteo
rolog, Ion Ancuța — opera
tor de radiolocație, Dumi
tru Vasile — artilerist. Poa
te că, după trecerea în re
zervă, sergentul Alexandru 
Pușcaș va urma, așa cum 
și-a propus, facultatea de 
electronică. Specialitatea de 
radist, însușită în armată, 
îl va ajuta cu siguranță la 
pregătirea și susținerea 
examenului de admitere. 
Așa cum, probabil, specia
listul de clasă în radiotele- 
grafie, caporalul Ion Cris- 
tea, va ajunge radiotelegra
fist de bord, pe unul din 
avioanele noastre de pasa
geri.

a nu transforma totul în- 
tr-o aventură. In ceea ce-i 
privește pe tanchiștii de 
sub comanda mea, au o 
pregătire temeinică, mă pot 
bizui pe ei și-n situații mai 
critice" Afirmația ofițeru
lui era bizuită pe fapte. 
Existau, în unitate, bune 
aprecieri despre felul cum 
conduce instruirea batalio
nului. despre priceperea și 
experiența sa bogată, des
pre ajutorul pe care-1 pri
mește din partea organiza
ției de partid Această con
ducere a instruirii se spri
jină, în primul rînd, pe 
organizarea unei pregătiri 
științifice.

Satisfacții trăite intens de 
maiorul Bălănescu. în fie
care an. împreună cu fie
care nou contingent care 
susține examenul aplicației

însemnări din viața ostășească 

de locotenent colonel Adrian MIERLUȘCÂ

Sau, o fi vrut să constate 
dacă infanteriștii sînt pre
gătiți pentru partea cea 
mai dramatică a „luptei". 
Știam că subunitatea sa 
este apreciată drept una 
din cele mai bune din regi
ment. Stînd cu el de vorbă, 
în ajun, îmi spunea: „Mă 
străduiesc să le înrădăcinez 
trainic și să le dezvolt os
tașilor ideea că patria se 
servește cu muncă cinsti
tă. dăruire și, la nevoie, cu 
jertfă. Nouă, militarilor, ni 
s-a încredințat o nobilă mi
siune : aceea de a fi gata 
oricind să —*-*— 
dependența 
veranitatea 
pașnică a poporului pen
tru dezvoltarea multi
laterală a României so
cialiste. Dezvoltînd în rîn- 
dul militarilor o înaltă 
conștiință patriotică, sno- 
rește dorința lor de a răs- 

, punde, prin fapte, grijii 
deosebite pe care conduce
rea de partid, personal to
varășul _ Nicolae Ceaușescu, 

ii și e- 
înzestră- 

tehnică de 
Avem con- 
pentru a 
pregătirea.

apărăm in- 
patriei, su- 
ei, munca

limecusul
Vremea schimbătoare din 

timele zile (moină și ger) a adus
un musafir nepoftit — poleiul. 
O măsură de primă urgență 
este, in asemenea condiții, cu
rățirea curților și trotuarelor, de 
zăpadă. Acțiune la '' '
fiecărui cetățean — 
sa. pe trotuarul din 
set Evitați, astfel.

indemîna 
in curtea 

fața ca- 
acciden- 

tele. Ca acela petrecut în co
muna Dîrvari (Ilfov). Ieșind în 
curte, Constanța Ioniță a alune
cat pe gheața formată în curte, 
și, in urma căzăturii, a căpătat 
un traumatism cranio-cerebral, 
care i-a provocat decesul. Acci
dente asemănătoare — e drept, 
cu consecințe mai puțin tragice 
— s-au petrecut și in Capitală, 
precum și in alte localități. Așa
dar, îndemnul la intensificarea 
acțiunilor gospodărești, de cu
rățire a zăpezii și gheței, nu
este deloc gratuit. Preventiv, 
da !

S-a cam

paharul!
Deunăzi, lucrătorii miliției _ 

dețului Teleorman s-au gîndit 
(și bine au făcut) să efectueze 
un control (inopinat) cu .privire 
la felul în care se înregistrează 
băuturile alcoolice la bazele și 
punctele „Vinalcool" de pe te
ritoriul județului. Rezultatul îl 
consemnăm (și îl supunem aten
ției forurilor de resort) : 30 442 
litri de băuturi găsiți, în plus, 
in magaziile centrelor 
late. Cum și de ce ? 
discreți.' Lăsăm pe cei în drept 
să întrebe.. Noi așteptăm... mă
surile. In asemenea situații, se 
poate folosi și vadra. Ocaua mică 
e interzisă !

ju-

contro-
Sintem...

Baltă este...!
Prin amenajarea hidrocentra

lei de pe Argeș, pe toate riurile 
care alimentează, cu apă, uzina 
— Argeș, Doamnei, Topolog — 
au luat ființă 7 mari lacuri de 
acumulare. (Numai cel din a- 
monte de barajul de la Vidraru 
se întinde pe 14 km lungime și 
2 km Igțime !). Alte baraje se 
anunță in perspectivă. Ce te faci 
insă că ai apă, dar n-ai pește. 
Și e păcat,, mai ales că această 
zonă este luată cu asalt de tu
riști. Conducerea I.A.S. Curtea 
de Argeș (pe ale cărei terenuri 
se află situate lacurile) consideră 
că ele ar putea fi foarte btne 
populate cu pește și trecute in 
grija unei ferme de stat. Direc
torul întreprinderii amintite a 
expus punctul său de vedere 
pretutindeni. dar fără re
zultat. ti împărtășim și noi ideea 
și o expunem public, cu inten
ția 
de

de a fi recepționată. Nu știi 
unde sare... peștele...

de :Rubrică redactată
Ștefan ZiDARiȚA
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

...Ofensiva și apărarea 
stăteau față-n față, sub a- 
ceeași ninsoare, venită o 
dată cu începutul de 
zi. Oameni și tehnică de 
luptă modernă — într-o aș
teptare înfrigurată. Ti cu
noșteam pe comandanți. 
Atit pe cei ce urmau să dea 
asaltul cit și pe cei aflați în 
apărare. O bună parte din
tre ei sînt absolvenți ai ce
lui mai înalt institut de în- 
vâțămînt din armată — A- 
cademia militară, mulți — 
cu o bogată experiență în 
conducerea subunităților și 
unităților, cu rezultate re
marcabile obținute in pro
cesul d? instruire și educa
re a subordonaților Com
plexitatea cerințelor cîmpu- 
lui de luptă modern, parti
cularitățile acțiunilor în te
ren muntos le solicitau din 
plin aptitudinile.

Timp de mai multe ore, 
batalionul de tancuri co
mandat de maiorul Ion 
Bălănescu a desfășurat un 
marș greu în dispozitivul 
subunității sale. Pe un drum 
îngust, în pantă, flancat de 
un perete de stîncă și de 
prăpastie, cu o vizibilitate 
redusă, a . urcat în țara 
vulturilor, ajungînd la ora 
ordonată pe aliniamentul 
stabilit, pentru a fi în mă
sură să asigure introduce
rea în „luptă" a regimen
tului de tancuri. A exis
tat și risc. ..De altfel 
— îmi spunea cu o zi 
în urmă maiorul Bălă
nescu — orice concep
ție, orice, manevră maj,.deo
sebită presupun asumarea 
unor riscuri De fiecare 
dată însă trebuie să știi 
unde și cît să riști nent.ru

Un nou pod 
peste Mureș

A fost inaugurat podul din beton armat, recent 
construit peste rîul Mureș, între localitățile Vințu 
de Jos și Vurpăr. El are o lungime de 200 metri 
și a fost construit după un sistem ingenios, potri
vit proiectului întocmit de specialiștii de la 
D.S A.P C. Deva cu grinzi continui din beton 
armat monolit. Prin realizarea acestei lucrări s-an 
îmbunătățit substanțial condițiile de circulație ru
tieră, precum și accesul populației de pe malul drept 
al Mureșului spre stația de cale ferată Vințu de Jos 
și spre centrele industriale din această zonă.

(Agerpres)

în munți Mulți dintre foștii 
săi subordonați îi scriu, îi 
„raportează" cum se des
curcă în viață. își amin
tesc de colegii de arme și 
de timpul petrecut sub tu
relă. Nu de mult a primit 
o scrisoare de la sergentul 
în rezervă Teodor Con
stantin, în prezent în ulti
mul an la Institutul poli
tehnic din Timișoara. Con
stantin îi mulțumește încă 
o dată pentru sfaturile pri
mite în vederea alegerii 
drumului în viață și pentru 
cunoștințele căpătate în 
timpul stagiului. îi reamin
tește de iarna lui 1964 cînd. 
împreună, au trecut prin 
troienele cît casa, ducînd 
alimente celor înzăpeziți 
Ion Pescaru. caporalul — 
oltean din Rovinari — îi 
scrie că a devenit șef de 
echipă pe șantierul de1 la 
Porțile de Fier și-l invită 
la nuntă

„Se știe ce semnificație 
au epoleții pe haina unui 
ofițer al armatei noastre 
— ne spunea maiorul Bă
lănescu. Dar, dincolo de 
gradul militar există un 

■epolet invizibil, pe care 
trebuie să-l purtăm cu 
toții : acela de educator"

...Ceața începuse să se 
destrame Priveam cu mul
tă atenție un pinten îmbră
cat cu molizi Știam că 
acolo se află poziția ocupa
tă de căpitanul Victor Du- 
mitraș și subunitatea sa de 
rachete antitanc. Nu-i pu
team descoperi amplasa
mentul. Eram sigur însă 
că la apariția tancurilor 
„inamice" de acolo se 
vor ■ lansa cu precizie 
proiectilele reactive asu
pra lor Intr-adevăr, că
pitanul Dumitraș realizase 
o mascare perfectă. Afla
sem că rachetiștii din sub
ordine au dobîndit o înaltă 
calificare. Faptul că subu
nitatea e fruntașă în pre
gătirea de luptă și oolitică. 
cu un prestigiu solid, re
flectă preocupările coman
dantului. maturitatea și 
exigența sa -în instruire 
Deși e tînăr. căpitanul Du
mitraș impune prin cunoș
tințele și experiența sa. 
Confirmă astfel adevărul 
că valoarea nu așteaptă nu
mărul anilor..

La un moment dat,’ l-am 
văzut pe locotenent-colo- 
nelul Ion Pruteanu apro- 
piindu-se de tranșeea să
pată în lutul roșcat. De la 
distanța care ne separa 
n-am putut să-mi dau sea
ma ce anume a vrut să ve
rifice Poate a controlat, 
cu minuțiozitatea-i carac
teristică. lucrările genistice.

o acordă instruirii 
ducării armatei, 
rii ei cu 
luptă modernă, 
diții optime 
ne desăvîrși 
comandanți destoinici, tra
diții bogate, un tine
ret minunat Datoria noas
tră, a tuturor militari
lor, este să nu precu
pețim nimic pentru a ne 
pregăti la nivelul cerințe
lor actuale*.

Ascultîndu-I, mf-am a- 
mintit că locotenent.-colone- 
Iului Pruteanu i se spune, 
în unitate, „Bătrînul" Poate 
pentru că e unul dintre ofi
țerii cu un stagiu mai în
delungat în armată La 19 
ani era subofițer și coman
da un pluton în luptele pur
tate de ostașii români. îm
preună cu cei sovietici, 
pentru eliberarea Ceho
slovaciei de sub cotropirea 
hitleristă Poate. însă, i se 
spune „Bătrînul" datorită 
experienței sale bogate în 
sporirea capacității de luptă 
a subunității, pentru numă
rul impresionant de tineri 
pe care î-a instruit, scoțînd 
luptători bine pregătiți, oa
meni întregi

...Cu cît lumina zilei pu
nea mai mult stăpînire pe 
locul viitoarei încleștări, cu 
atît sporea încordarea lup
tătorilor, dorința lor de a 
se angaja direct, bărbătește, 
în acel examen al iscusinței 
și măiestriei Și iată, sosită, 
ora „C“ > Urmărind a- 
cel joc impresionant al di
namicii aplicației, acea pre
zentă masivă și eficace a 
armelor ■aparaturii , ’și .in
stalațiilor moderne, m-am 
gîndit că. dacă știința oferă 
apărării tehnici și mijloace 
dintre cele .mai avansate, 
totuși omul, ostașul care 
execută rămîne factorul 
principal al materializării 
deciziei, al întregii desfășu
rări de forțe

Si în acea aplicație ca 
și-n altele la care asistam 
în calitate de reporter 
ieșea în evidență nivelul 
înalt de instruire a parti- 
cipanților Totul demonstra 
tărie. cutezanță și lu
ciditate, concepție ști
ințifică. și execuție su
perioară. Iar din între
gul tablou se desprindea 
arcul tăriei ostășești călit 
la flacăra intensă și pură a 
dragostei nemărginite față 
de partid și popor, a senti
mentelor internaționaliste, 
convingerea că armata 
noastră stă strajă neclintită 
cuceririlor revoluționare ale 
României socialiste, cauzei 
socialismului și păcii.

A

(Urmare din pag. I)
care trăiește încă pe spina
rea părinților, capătă de la 
18—19 ani dreptul de a fo
losi după placul inimii 
„mașinuța lui babacu’", 
ce-și mai poate dori el 
mai tîrziu?

— Nu e vorba oare și de 
o dereglare a sistemului 
de criterii valorice care 
trebuie să dirijeze mai tîr
ziu drumul tînărului în 
viața profesională și socia
lă?

— E un aspect educativ 
de care noi, pedagogii, ne 
izbim tot mai acut : tran
sferul ideii de competiție 
pe un tărîm anormal, nesă
nătos pentru o vîrstă la 
care țelurile fundamentale 
se cuvine să fie cu totul 
altele. Ca să nu credeți că 
e o problemă abstractă, 
am să mă refer la un caz 
care ne-a dat de furcă la 
începutul acestui an școlar. 
Un părinte, de profesie me
dic, a venit la noi alarmat 
pradă unei autentice fră- 
mîntări, să ni se plîngă că 
fiul său, elev al liceului 
nostru, și încă un elev din
tre cei buni. îl ame
nință de o bună bucată de 
vreme că va părăsi învăță
tura și chiar domiciliul pă
rintesc; Motivul ? Tatăl nu 
i-a permis astă-vară să ia 
în stăpînire mașina familiei 
și să plece cu ea Ia mare 
împreună cu niște colegi 
și. mai ales, colege Fireș
te, tată! a procedat bine 
(n-ar strica să întîlnim și 
la alți părinți o asemenea 
fermitate!), dar „conflictul 
dintre generații" n-a în- 
tîrziat să izbucnească. Fiul 
i-a reproșat vehement tată
lui : de ce părinții unor co
legi de-ai săi. oameni mai 
..înțelegători" față de nazu
rile odraslelor, le-au dat 
voie acestora să-și organi
zeze spectaculoase vacante 
pe litoral sau în alte părți 
cu mașina familiei ? Vă dați

@ El
seama în ce constă primej
dia ? Se naște un artificial 
sentiment de frustrare pe 
un teren psihologic foarte 
fragil, sentiment ce se poa
te solda cu substituirea 
realelor criterii ale meritu
lui prin criterii false, ilu
zorii, purtind nume de „Re
nault", „Fiat", „Ford" etc.

Credem că nu trebuie 
să mai subliniem faptul că 
nimeni nu e —. și nu poate 
fi — împotriva automobilu
lui ca atare, împotriva pa
siunii volanului, împotriva 
satisfacțiilor pe care le o- 
feră plimbarea cu mașina. 
Dar ce legătură este între 
toate acestea și spectacolul 
pe care îl dă celor din jur 
un elev de liceu sau chiar 
un student care se „împo- 
poțonează" cu mașina fa
miliei ? Tn asemenea cazuri, 
automobilul se dovedește 
un „reactiv" periculos pen
tru complexele retorte 
lăuntrice în care se for
mează ideile generale des
pre viață ale tînărului : 
el îi creează celui ce a do
bîndit fără efort un bun 
care nu este rodul muncii 
sale (și nu-i satisface nici 
o nevoie reală, ci pur ’ și 
simplu niște capricii), sen
timentul că în viață totul 
se poate obține la fel de 
lesne.

In vara aceasta, la Ma
maia. un grup de tineri își 
făcea din cînd în cînd apa
riția într-un Fiat 850, ves- 
tindu-și de la distanță pre
zența printr-un zgomot a- 
surzitor de frîne, claxoane 
etc. Toți adolescenții de pe 
plajă îl invidiau. unii fățiș, 
alții în secret, pe fericitul 
și turbulentul „proprietar" 
al mașinii și pe ceilalți doi 
tineri care îl însoțeau

L-am reperat pe „șeful" 
grupului, totodată „omul 
de la volan" Este Popescu 
Dragoș. elev în clasa a 
XlI-a D a liceului ..Mihai 
Viteazu" din Capitală.

IU @ @ B IS S
— Cum învață elevul 

dumneavoastră Popescu 
Dragoș. care este conduita 
sa în școală ? — am între- 
.bat conducerea liceului.

— Un elev mediocru, dar 
nu pentru că n-ar fi capa
bil să-nvețe, ci pentru că 
nu-i stă mintea la învăță
tură — ne răspunde di
rectoarea adjunctă a liceu
lui, profesoara Brîndușa 
Bulgaru. Cu disciplina n-o 
duce mai bine E suficient 
să vă arăt că are pînă a-

atîta dezinvoltură mașina 
la dispoziție, oferindu-i 
bani cu ghiotura ca să-și 
îndeplinească toate poftele, 
nu fac decît să-i stimuleze 
lenea, indiferența?!

l-am făcut o vizită acasă 
Iui Popescu Dragoș. Un a- 
partament elegant pe bu
levardul Dimitrov

— Ti-ai luat permisul de 
conducere cu aprobarea pă
rinților ? Cînd l-ai primit?

— La o lună după ce am

etnise>raaesimaB3ra

Să păstrăm un moment 
de reculegere I A murit 
un cal alb. Calul fostului 
poștaș Gheorghe D. An- 
dronache de la Oficial 
P.T.T.R. Tărtășești. Să ne 
scoatem pălăriile și, cu 
pioșenia cuvenită, să bles
temăm pe acei birocrați 
care nu dau liniște 
cal nici măcar

Cu mulți ani 
poștașul sus-numit 
la pensie. In acea zi 
morabilă — pentru el și 
pentru fostul cal alb — a 
dat în primire înlocuitoru
lui său geanta, șareta și 
calul cel alb ce-i era pro
prietate personală.1

Cum zic, calul îi era 
proprietate personală, dar 
era i 
C.A.P. 
pentru 
plătea acesteia hrănirea 
(pentru că îl deservea) 
225 lei lunar. Presupun că 
ați înțeles. Pentru orice e- 
ventualitate, repet: deci, 
calul era proprietatea poș
tașului, lua masa la C.A.P. 
și Poșta plătea...

A murit calul. In 
schimb, a înviat din morți 
„cu moartea pre moarte 
călcînd" blestemata 
birocrație I (Nu se 
tea invers ?)

— Unde e calul pe 
l-am hrănit ?

— A murit.
— Cum a murit ?
— Așa I
— Așa, cum ?
— Cum moare un cal.
— Ai proces verbal de 

moarte ? De moartea ca
lului ?

— N-am făcut proces 
verbal nici eu, C.A.P.-ul

★

tn

în

acestui 
groapă.

urmă, 
a ieșit 

me-

hrănit cu nutrețul 
din Ciocănești, 
care P.T.T.R.-ul

de 
pu-

care

Ciocănești, și nici
P.T.T.R.-ul Tărtășești.

— De ce?
— Pentru că nu 

nici al meu, nici al tău.

tu,

era

— Atunci, procesul ver
bal.

— Care proces verbal ?
— Că a murit.
— Dacă nu era nici al

53
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— Atunci de ce l-am 
hrănit ?

— Mie, Poștei, îmi fă
cea serviciu și tu l-ai hră
nit pentru că eu ți-am plă
tit lunar 225 lei.

— Foarte bine, 
cum am hrănit un
care nu era nici al' meu, 
nici al tău ? Al cui era ?

— Al poștașului.
— Așadar, poștașul să 

aducă calul.
— De unde să-l aducă, 

dacă a murit ? ■

dai 
cal

ea

meu, nici al tău, n-a fă
cut nimeni proces verbal.

— Cum justific eu hră
nirea calului ?

— Prin plata pe care 
ți-am făcut-o lunar.

— Și iu cum justifici 
hrănirea unui cal care nu 
era al tău și, pe deasupra, 
a și murit ?

Aici s-a petrecut o pau
ză de gîndire și nu știm 
prin ce împrejurări și, 
mai ales, din ce fonduri

s-a cumpărat, în sfîrșit, un 
cal.

— Am adus calul.
— Păi, ziceai c-a murit.
— Să presupunem că 

n-a murit.
— Să presupunem, dar 

nu se poate.
— De ce ?
— Eu, C.A.P.-ul, am în 

scripte : hrănirea unui cal 
alb al P.T.T.R.-ului. Și 
ăsta care l-ai adus 
Dacă-mi vine un 
și mă găsește în scripte 
că am hrănit un 
și el, controlul, vede 
cal maro ?

— Hai să-l vopsim, 
vopsim alb.

— Tovarășe!... Dum
neata îți dai seama ce 
propui ? Care va să zică, 
să vopsim un cal maro în 
alb ? Și dacă vine con
trolul cu specialiști în cu
lorile cailor și ne desco
peră ?

— Atunci să-l vopsim, 
să-l omorîm și să facem 
proces verbal că a murit 
de moarte bună.

— Și dacă facem pro
ces verbal, de unde-l scă
dem, că nu e înregistrat 
nici la mine, nici la tine ? 1

— Ai dreptate, de în- 1 
registrat nu e înregistrat. 1 
Totuși, ce propui ?

— Am găsit.
— Ce ?■
— 11 imputăm proprie

tarului.
Și, măi oameni buni, 

din anul 1964, deci de 
șase ani, acest litigiu cu 
un cal alb, dar puțin mort, 
nu se poate stinge. D-aia 1 
batem și noi șaua ca să 1 
priceapă... birocrații. 
(După o scrisoare trimisă 
de Gheorghe D. Andro- 1 
nache, fost poștaș, fost 
proprietar de cal alb)

e maro, 
control

cal alb
un

Să-l

In trei trimestre, 
trei sute de modele

Iti secția creații de mojicie a Fabricii de confecții din Craiova

Potențialul industrial al ju
dețului Dolj include și un mo
dern combinat de confecții de 
mare capacitate, înzestrat cu 
utilaje și mașini de înalt ran
dament. Colectivul acestui 
combinat este preocupat să a- 
siqure un volum sporit de sor
timente și modele vestimenta
re elegante, din țesături fine, 
neșifonabile, trainice și în cele 
mai plăcute culori. Prin varie
tatea modelelor, finisarea și 
calitatea lor superioară, con
fecțiile craiovene se impun a- 
tenției. Sortimentele de bază

sînt costumele pentru bărbați 
și copii. Compartimentul de 
creație al combinatului lansea
ză anual în producție sute de 
modele de confecții din țesă
turi fine. Pentru livrările din tri
mestrele I, II și III ale acestui 
an, combinatul craiovean a 
prezentat la contractări 300 de 
modele vestimentare pentru 
copii, femei și bărbați. Com
binatul de confecții din Craio
va are un magazin propriu de 
prezentare și desfacere a pro
duselor sale, amplasat pe str. 
Unirii nr. 21, din localitate.

Cameră de zi i 
cu funcționalitateJ

multiplă
Tntr-o locuință obișnuită, a- 

șa-numita „cameră de zi" are 
o funcționalitate multiplă, aici 
desfășurîndu-se majoritatea 
activităților familiei.

O garnitură complexă prin 
varietatea pieselor componen
te și prin diversitatea funcțiu
nilor comerțul oferă prin ca
mera de zi tip 623/11, realizată 
în cadrul C.E.l.L. — Focșani. O 
asemenea garnitură, ce se ca
racterizează printr-o formă mo
dernă, se compune dintr-un 
dulap cu două uși, demonta- 
bil, compartimentat pentru hai-» 
ne și lenjerie ; un bufet — vi- * 
trină cu geamuri culisante, bat 
cu ușă rabatabilă ; o biblio
tecă cu vitrină, o canapea ex
tensibilă. demontabilă, și cu 
ladă de așternut Intră, de ase
menea, în ansamblul garnitu
rii o masă de lucru, prevăzută 
cu o placă-poliță intermedia
ră pentru planșe și desene ; o 
masă extensibilă, o măsuță 
demontabilă, șase scaune ta- 
pițate, două fotolii și încă un 
scaun cu brațe

întreaga garnitură este rea
lizată din panouri de PAL, 
furniruite estetic la exterior, 
iar în interior cu fag.Subfurni- 
ruirea ușilor și pereților late
rali, precum și finisajul cu 
luciu la exterior și semi- 
luciu, în culoarea naturală a 
lemnului, in interior, ca și ta
pițeria confortabilă conferă a- 
cestei garnituri calități apre
ciate de cumpărători, pe piața 
internă și externă.

B B B O ®
— Oare cu ce e mai imo

ral să te folosești la 18 ani 
de mașina familiei decît. să 
zicem, de magnetofon, de 
televizor sau de picup? 
Nu e și acesta tot un o- 
biect?

Argumentul își vădește 
la o analiză cît de-sumară 
lipsa de consistență în pri
mul rînd, nu se pot asi
mila intre ele „obiecte" de 
valori atît de diferite. Tn 
condițiile în care societatea 
poate asigura satisfacerea

@ @ B
a încetat de mult să mai 
fie, în societatea contempo
rană, un „simplu obiect", el 
a ajuns — mai ales în 
ochii celor tineri — un 
mit, un simbol, un fetiș. 
Mitul, simbolul, fetișul pu
terii și superiorității.

Firește, e vorba de o pu
tere iluzorie — „puterea" 
de a-ți găsi mai lesne 
„prieteni" și „prietene" d? 
escapade și petreceri, de 
a-ți forma un „cerc" gata 
să-ți faciliteze tot felul de

rats*

AȘINUȚA „LUI BAIATU’
cum (era începutul lui de
cembrie — n.n.) circa 30 de 
absențe, dintre care mai 
mult de jumătate nemoti
vate...

Nici cînd i-am relatat 
despre isprăvile săvîrșite 
de Dragoș în timpul vacan
ței sale de pomină la mare, 
directoarea adjunctă n-a 
părut surprinsă :

— Fără îndoială că Po
pescu Dragoș are stofă de 
„petrecăreț", de „băiat de 
viață" (în paranteză fie 
spus, nimeni n-ar avea ni
mic împotrivă să fie și așa
— doar nu intenționăm să 
creștem anahoreți — dar 
cu o condiție : să-și concre
tizeze energiile înainte de 
orice pe planul primordial 
al îndatoririlor școlare — 
n.n.) Problema însă — 
continuă tovarășa Bulgaru
— capătă o deosebită gra
vitate. dată fiind atitudinea 
părinților • cum de nu-si 
dau seama că, punîndu-i cu

împlinit 18 ani, adică, mai 
precis, în iulie Desigur că 
știau părinții. Mai ales 
tata I Doar examenul pe 
mașina familiei l-am dat...

— Ce te-a făcut să te 
grăbești atît cu examenul 
pentru permis ? Aveai 
vreun motiv special ?

— Păi începuse vacanța 
și doar nu era s-o petrec 
fără mașină 1

Simplu ca bună ziua
De pnrcă Fiatul i-ar fi 
unui tînăr de vîrstă lui la 
fel de necesar ca apa 'și ca 
aerul I De parcă ar fi un 

1 drept înscris în cine știe ce 
paragrafe ale unei legi sa
crosancte I De parcă ar fi 
fost rodul eforturilor sale 
încordate, încununarea u- 
nei laborioase activități I

Unii părinți, care au per
mis odraslelor lor de 18—19 
ani să devină stăpîni pe vo
lanul mașinii familiale, au 
răspuns întrebărilor noas
tre cu un asemenea argu
ment i

unor nevoi numai pe mă
sura dezvoltării ei econo
mice și între anume limite 
determinate de stadiul atins 
în fiecare etapă, este firesc 
ca punerea anumitor bu
nuri de o mai mare vajoare 
la îndemîna unor adoles
cenți, a unor tineri ce nu 
și-au dovedit încă prin ni
mic utilitatea socială, să 
nască situații de flagrantă 
inechitate. Ce părere își 
poate face despre mecanis 
mul recompensei sociale 
premiantul clasei, căruia 
părinții nu-i pot oferi de
cît un trai pe măsura po
sibilităților lor, cînd vedi
că un elev cotat drept „coa
da clasei", drept „mediocri
tate patentă", se bucură în 
mod ostentativ — căci au
tomobilul nu poate fi ținut 
între pereții casei, e un o- 
biect care „umblă" pe stra
dă la lumina zi'ei — de 
„desfătările" volanului ? 
Și apei - așa cum au re
marcat numeroși psihologi 
și sociologi — automobilul

igBBEsaEaaaaKamssasaEzssxeiB r
„distracții" și „amuza
mente". „Puterea" de a-i 
sfida cu dezinvoltură pe cei 
din jur. Dar această „pu
tere" conține în ea și sîm- 
burele unei indiscutabile 
nocivități ■ să nu uităm că 
din rîndurile unor. aseme
nea „cercuri" pornesc nu o 
dată impulsuril^ spre un 
trai la marginea societății 
si a legii.

Chiar și atunci cînd nu 
se ajunge pînă la aseme
nea situații extreme, se 
poate vorbi, fără teamă de 
exagerare, despre efectele 
pe care le au „mirajul vi
tezei", toată gama de dis
tracții pe care o înlesnește 
automobilul, asupra con
centrării tînărului pe o- 
biectivele esențiale ale pre
gătirii sale școlare 1 Ni 
s-a relatat, bunăoară, ca
zul lui Barbu-Cătălin Bîr- 
loiu, un absolvent al liceu
lui „Mihail Sadoveanu". 
elev nu dintre cei mai

@ @

slabi, ba dimpotrivă, unul 
de care mulți profesori le
gau îndrituite speranțe, dar 
care, cuprins între altele 
de virtejul volanului, și-a. 
neglijat într-un asemenea 
hal pregătirea îneît a ratat 
pe rînd intrarea la două 
facultăți cățre care simțea 
o vădită atracție (și pentru 
care, după spusele dascăli
lor, manifestase și reale 
înclinații): regie de teatru 
și arhitectură.

— Dacă de’ mine ar de
pinde lucrurile — ne spu
nea cu amărăciune mama 
lui, doctorița Rodica Bîr- 
loiu — eu aș ridica bare
mul de vîrstă pentru emi
terea permiselor de con
ducere la categoria „ama
tori" Și, în orice caz. aș 
lega acest atestat de răs
pundere socială — căci 
răspunzi nu numai pentru 
viața ta și pentru cea a 
oamenilor din vehicul, dar 
și .pentru a celor de pe 
șosea — de o anume ga
ranție de maturitate, ex
primată. poate. în capacita
tea de a-ți cîștiga pîinea 
singur, de a sta pe pro
priile picioare..

Ni se pare semnificativă 
această mărturie a unui 
părinte căruia propria sa 
experiență educativă i-a o- 
ferit material pentru ase
menea severe reflecții

Motivele pe care le in
vocă unii părinți - mai a- 
les tații — în sprijinul a- 
titudinii binevoitoare cu 
care încurajează obținerea 
permisului de conducere de 
către fiii lor 'încă adoles
cenți sînt „stimularea pa
siunii pentru tehnică" și 
„nevoia de a avea un aju
tor la drum lung" (a se citi 
de a avea un „șofer de 
schimb", care să-ți permi
tă să bei „un păhărel" fără 
grijă). Să fim bine înțeleșii

nimeni n-are nimic împo
triva încurajării pasiunii 
pentru tehnică, pentru me
canică a tinerilor (ar tre
bui, poate, create cit mai 
multe cercuri de mecanică 
auto in școli). Dar nu la 
asta ne referim, căci tine
rii „șoferași" pe care i-am 
întîlnit — cei mai mulți 
dintre ei — habar n-aveau 
de mecanică, în schimb 
știau foarte bine ce culoa
re de mănuși se asortează 
la nuanța mașinii, pentru a 
da impresia unui adevărat 
„dandy".

Rîndurile de mai sus îm
brățișează, desigur, o arie 
mult mai largă de proble
me decît răspunsul la în
trebarea : să încredințăm 
saU nu volanul unor tineri 
lipsiți încă de conștiința 
deplină a valorilor sociale 
și etice ? Tn fond, automo
bilul nu este aici decît 
o materializare cu multiple 
semnificații a răsfățului, 
cu consecința sa cea mai 
directă și mai pernicioasă 
pe plan educativ : tocirea 
raportului dintre muncă și 
răsplată, dintre efort și sa
tisfacțiile menite în chip 
firesc să-l recompenseze. 
Dar ceea ce este cel mai 
grav e diluarea — uneori 
pînă la totala anihilare — 
a xprincipiului echității, 
piatră unghiulară a eticii 
comuniste. Tot ceea ce se 
capătă ușor deschide calea 
ușurinței, frivolității, desca
lifică ideea de efort, con
știința muncii ca unică ge
neratoare de valori în so
cietatea socialistă

Este de la sine înțeles că, 
atunci cînd circulația pe 
șoseaua vieții nu e guver
nată de normele eticii, de
rapajele. tamponările și 
chiar accidentele mai gra
ve devin inevitabile I

nent.ru
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CONSFĂTUIREA DE EUCRU I Se pregătește o nouă rundă
a adunărilor generale

\

au fost deja uitate!

AGRICOLE DE PRODUCTE

1

a-

J

(Urmare din pag. I)

.a LEMNUL
apă-

fenomene 
economi-

pentru 
găsesc

Cornelia CÂRLAN 
Ștefan DINICĂ

corespunde scopurilor pentru care 
fost creată.

cu 25,2 la sută, iar la
30,2 la sută Cu toată 

va trebui să ținem

mobilă, de întărirea controlului

i de înaltă 
calitativă și 

economică, 
angajamen-

Ultima operațiune — călcatul — di’i 
fluxul de fabricare a mănușilor se 
execută cu mijloace tehnice moder
ne. In fotografie : aspect din secția 
de călcat a Fabricii de pielărie și 

mănuși din Tg. Mureș

ORGANIZATA

Măgurele va 
șă realizeze 

tone uree, 
tone îhgrășă-

a- 
se 
de 

apă.
In- ■

o rmă nu

...și cîte propuneri de la precedenta

ft

în zilele de 6—8 ianuarie a avut Ioc la 
Institutul agronomic „Nicolae Bălcescu" 
din Capitală o consfătuire pe țară, în ca
drul căreia au fost dezbătute măsurile ce 
urmează a fi luate pentru înfăptuirea pro
gramului stabilit de conducerea partidului 
privind dezvoltarea agriculturii coopera
tiste, pentru realizarea hotărîrilor recentei 
plenare a Consiliului Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Producție.

La consfătuire au participat președinții 
și vicepreședinți ai uniunilor județene ale 
cooperativelor agricole, directorii și direc
torii adjuncți ai direcțiilor agricole jude
țene, specialiști din Ministerul Agricultu
rii și Silviculturii și de la Uniunea Națio
nală a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție.

în cadrul consfătuirii au fost prezentate 
expuneri de către tovarășii Angelo Micu- 
lescu, ministrul agriculturii și silvicultu
rii, Gheorghe Petrescu, prim-vicepre- 
ședinte al Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție, precum și de 
către alte cadre din conducerea Ministeru
lui Agriculturii și Silviculturii și Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție.

în expunerile prezentate și dezbaterile ■ 
ce au avut loc au fost înfățișate măsuri 
referitoare la perfecționarea organizării 
producției în cooperativele agricdle, Ia 
constituirea de ferme specializate cu ges
tiune economică internă, precum și atribu
țiile inginerilor și economiștilor din coope
rative. A fost expus programul de ‘ dez
voltare a activității intercooperatiste,' coo
perării cu întreprinderile agricole de stat 
și de redresare a unităților slab dezvoltate.

Consfătuirea a analizat normele de 
muncă elaborate de Ministerul Agricultu
rii și Silviculturii și Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole, precum și meto
dologia de normare a muncii corespunzător 
noilor condiții create în agricultura coope
ratistă. Noile norme adaptate la condițiile 
concrete din fiecare unitate vor fi apli-' 
cate din acest an în toate cooperativele 
agricole.

La consfătuire au fost, de asemenea, 
analizate noile forme de retribuire a mun
cii în unitățile cooperatiste și modul în 
care se vor aplica în funcție de condițiile 
materiale, economice și sociale din fie
care cooperativă și sector de activitate 
pentru a se asigura o legătură directă în
tre rezultatele muncii cooperatorilor și ni
velul retribuirii muncii lor.

La consfătuire a fost prezentat și adop
tat programul elaborat de Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii cu privire la 
înființarea secțiilor de mecanizare cu ca
racter permanent în cooperative agricole 
dotate cu tractoare și mașinile necesare 
executării muncilor agricole, transportu
rilor și celorlalte lucrări din unități. Sec
țiile vor fi organizate în cursul acestei luni 
și vor funcționa potrivit instrucțiunilor 
Ministerului Agriculturii și Silviculturii.

La consfătuire au fost larg dezbătute și 
sAâsuri pentru elaborarea planurilor de 
producție și economico-financiare ale coo
perativelor agricole pe anul 1970, precum 
și alte măsuri menite să contribuie la tra

ducerea în viață a hotărîrilor adoptate 
pentru perfecționarea organizării, normă
rii și retribuirii muncii, pentru îmbună
tățirea continuă a activității economice în 
unitățile cooperatiste.

Toate problemele care au constituit 
obiectul acestei consfătuiri urmează a se 
discuta cu conducerile cooperativelor agri
cole, iar după consultarea țăranilor coope
ratori și după dezbaterile largi ce vor avea 
loc în adunările generale ale cooperative
lor agricole de producție să se adopte în 
fiecare unitate măsurile necesare pentru 
îmbunătățirea activității de producție, 
pentru organizarea, normarea și retribui
rea muncii, definitivarea planurilor de 
producție pentru anul 1970 și luarea tutu- 
•ror măsurilor pentru înfăptuirea acestora.

Participanții la consfătuire au vizitat 
întreprinderile agricole de stat „30 Decem
brie", Mahîru și Tîncăbești, unde au luat 
cunoștință de rezultatele economice ale 
acestor unități, care le situează în fruntea 
agriculturii noastre de stat.

în încheierea lucrărilor a luat cuvîntul 
tovarășul Virgil Trofin, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Permanent, 

■ secretar al C.C. al P.C.R., președintele 
Uniunii Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție. (Agerpres)

S-au scurs cîteva luni de la ulti
mele adunări generale ale salaria
ților, răstimp in care colectivele 
din întreprinderi au fost angajate 
cu toate forțele pentru îndeplinirea 
sarcinilor de mare însemnătate 
economică ale planului de stat 
pe anul 1969 și au acționat pentru 
pregătirea de condiții optime des
fășurării activității productive 
acest an. Adunările generale 
fost caracterizate printr-un 
schimb de păreri, prin analiza

din 
au 

larg 
........._... ,______, f___ _ pro
fundă a posibilităților și resurselor 
producției, prin critica exigentă a 
deficiențelor din secții, sectoare și 
locuri de muncă, prin zeci de pro
puneri și soluții de perfecționare a 
activității economice. întrebarea care 
se pune este : în ce măsură au fruc
tificat comitetele de direcție tezaurul 
de idei și propuneri izvorît din dez
baterile colective în adunările gene
rale ale salariaților ? .Răspunsul l-am 
căutat în două unități industriale.

La Unitatea nr. 1 Jilava din 
cadrul Centralei industriale de 
prelucrare a cauciucului și maselor 
plastice, în numai trei luni de.la. ul
tima adunare generală a salariaților, 
s-au transpus în practică ori au în
ceput să prindă contur propuneri 
care vizau aspecte esențiale, ale ac
tivității economice a unității, cum 
ar fi reducerea consumului de ma
terii prime, ridicarea calității, a pa
rametrilor tehnico-economici ai 
produselor fabricate; pungrea la 
punct a tehnologiei, respectarea 
strictă a ciclului de reparații la uti
lajele de bază. Ne-am oprit la cîteva 
soluții care, o dată aplicate, au avut 
un efect vizibil asupra îndeplinirii 
sarcinilor de plan. Ing. Neagu Ver- 
bancu arăta la adunarea generala

că semifabricatele furnizate de sec
ția I celorlalte secții nu erau 
mereu de calitate corespunză
toare i și aceasta din cauză că ma
teriile prime erau depozitate în aer 
liber. în plus, aprovizionările se e- 
fectuau cu totul neritmic, iar uneori, 
din lipsa anumitor sortimente, se re
curgea la schimbarea ad-hoc a rețete
lor de fabricație. Ce s-a petrecut de 
atunci ?

— Calitatea amestecurilor — ne-a 
spus ing. Constantin Pralea, adjunc
tul șefului secției I — s-a îmbunătă
țit simțitor, ca efect al depozitării în
grijite, într-o magazie adecvată, a 
materiilor prime și, mai ales, al spri
jinului pe care l-am primit din par
tea centralei industriale. Consiliul 
de administrație al centralei a inter
venit direct în normalizarea procesu
lui de aprovizionare, pentru asigura
rea ritmică a principalelor materii 
prime. De altfel, după adunarea ge
nerală, noi am studiat mai intens 
câuzele calității necorespunzătoare a 
unor semifabricate și am constatat 
că nici asistența tehnică nu era uni
formă în toate schimburile. Am luat 
măsuri în consecință și rezultatele se 
văd : au scăzut reclamațiile din par
tea celorlalte secții și, implicit, refu
zurile la produsele livrate de unita
tea noastră.

— După cîte știm, la adunarea ge
nerală a reprezentanților salariaților 
ați făcut și dv. unele propuneri care 
vizau perfecționarea organizării ac
tivității în secție. Cum s-au materia
lizat ?

— Dacă ar fi să iau cuvîntul' la o 
nouă adunare generală, aș repeta 
cîteva probleme pe care atît eu, cît 
și inginerul Verbarțcu le-am ridicat 
atît în precedenta adunare generală 
cît și în ședințele de producție, dar 
care rămîn un deziderat neîndepli
nit. De pildă, ni se pare inadmisibil 
ca transportul intern să se .facă în 
condiții improprii, cu mijloace înve
chite, strangulînd fluxul normal al 
semifabricatelor Pînă în prezent nu 
avem decît promisiunea că transpor
turile vor fi dotate corespunzător. în 
altă ordine de idei, nu înțelegem de 
ce serviciul tehnic tergiversează ad
miterea unor variante de rețete teh
nologice de rezervă, a căror utilitate 
a fost suficient demonstrată.

în discuția pe care am avut-o cu 
ing Ghcorghc Pop, șeful secției a 
Il-a, acesta ne-a relatat despre soarta 
și a altor soluții sugerate in aduna
rea generală a reprezentanților sala
riaților, a căror aplicare trenează ne
justificat.

— Pretențiile clienților noștri față 
de calitatea produselor pe care le fa
bricăm au crescut mult — ne-a spus 
el. în același timp, procesele tehno
logice au devenit tot mai complexe, 
cer o supraveghere mai calificată. 
Totuși, sesizăm adesea manifestări de 
incompetență, o.sărăcie a,cunoștințe
lor tehnice și tehnologice la unii 
maiștri Adîncirea calificării
cestora, reexaminarea pregătirii lor 
în mod sistematic nu sînt, deci, pro
bleme minore șif nici greu de înfăp
tuit. Pînă acum, propunerile făcute 
în acest sens nu au căpătat viață.

Deși nu am întreprins decît un 
sondaj, se poate trage concluzia că. 
în această întreprindere, deși a e- 
xistat o preocupare sporită pen
tru valorificarea unor propuneri 
ale salariaților, se menține totuși o 
atitudine de inexplicabilă detașare 
față de alte cerințe majore ale pro
ducției. Desigur, nu este- suficient ca 
propunerile valoroase să fie notate, 
centralizate într-un registru de evi
dență. ci fiecare in parte să fie ana
lizate cu atenție, cu competență și să 
devină o sarcină obligatorie pentr.u 
acele compartimente, pentru acele ca
dre care răspund de îndeplinirea lor.

Tendințe de ignorare a ideilor no
vatoare ale colectivului, de amînare 
la nesfîrșit a deciziilor, a măsu
rilor care se impun pentru stă
vilirea apariției unor 
negative in activitatea

că, preconizate în adunările ge
nerale ale salariaților, am în- 
tîlnit și la întreprinderea metalur
gică din Aiud. Aici, la ultima adu
nare genera.ă a salariaților, proble
ma aprovizionării tehnico-materiale 
a polarizat în mod deosebit atenția 
majorității celor care au luat cu
vîntul Pe bună dreptate a fost as
pru criticată lipsa de perspectivă în 
aprovizionare, consecință a superfi
cialității cu care se studiază planul de 
producție. Or, această deficiență a- 
trage după sine neajunsuri în stabi
litatea tehnologiei, duce la încălcarea 
disciplinei contractuale, favorizează 
munca în asalt.

— Nici pentru acest an planul de 
producție n-a fost nominalizat din 
timp — ne-a spus tov. Silviu Suciu, 
din cadrul serviciului aprovizionare, 
în aceste condiții, planul de aprovi
zionare este mai mult informativ. 
Există doar un program de aprovi
zionare pentru trimestrul I 1970. 
care însă nu are caracter operant, 
nu oferă certitudini „Salvarea" 
noastră constă în faptul că unele'co
menzi din anul 1939 au fost decalate 
pentru primul trimestru din acest 

■ an Altfel, întreprinderea noastră ar 
fi fost pusă într-o situație extrem de 
critică De neînțeles este că ase
menea greutăți ne provoacă chiar 
Combinatul siderurgic Hunedoara, 
care aparține aceleiași centrale din 
care facem și noi parte.

în mod concret, situația acoperirii 
cu repartiții de materiale a pianu
lui pe anul curent se prezenta la mij
locul lunii trecute astfel : la utilajele 
siderurgice lipseau repartițiile pentru 
circa 1 000 tone materiale. Pentru 
piesele de schimb, situația era și mai 
îngrijorătoare, neacoperirea cu re
partiții față de plan fiind de 6 500 
tone. Sînt argumente care . pledează 
convingător, credem, pentru a atrage 
în mod serios atenția comitetului de 
direcție al întreprinderii, consiliu
lui de administrație al Centralei in
dustriale Hunedoara să pună ordine 
în domeniul aprovizionării tehnico- 
materiale a acestei unități.

Directorul întreprinderii, ing. Va- 
sile Fufezati, a ținut să ne liniștească 
și să ne asigure că aceste probleme 
au stat permanent în atenția foruri
lor in drept Cînd ? Cum ? Uncie ? 
— am întrebat noi. „Am discutat și 
la centrală, și în cadrul comitetului 
de direcție" — ni s-a răspuns Re
gistrul de procese verbale de la șe
dințele comitetului de direcție nu 
consemnează însă acest lucru i chiar 
procesul verbal al adunării gene
rale stătea sub obroc, încuiat într-un 
birou ale cărui chei se aflau la un 
salariat plecat de mai multă vreme 
în concediu medical. Explicațiile nu 
rezistă De altfel, nici președintele 
comitetului de direcție nu a pledat 
prea mult în favoarea lor.

Această stare de lucruri nu mai 
poate dăinui. Comitetul de direcție al 
întreprinderii metalurgice Aiud va 
trebui îr curînd sâ prezinte adunării 
generale a salariaților o nouă oare 
de seamă, să arate cum s-a preocu
pat de înfăptuirea planului de mă
suri aprobat în precedenta adunare, 
ce a făcut în mod concret pentru or
ganizarea și conducerea în condiții 
optime a producției. Ce vor răspun
de eu acest prilej cadrele de condu
cere ale întreprinderii în legătură cu 
soluționarea problemelor „cheie" ale 
activității economice ?

Cert este însă că viabilitatea și au
toritatea adunărilor generale ale sa
lariaților sînt determinate nu numai 
de profunzimea dezbaterilor, ci, deo
potrivă, de operativitatea și răspun
derea cu care comitetele de direcție 
aplică propunerile făcute de salariați 
și măsurile stabilite Numai astfel 
această instituție nouă, democratică, 
a societății noastre va avea un rol tot 
mai activ în viața întreprinderilor, 
va 
a

Un recensămint ful
ger al neglijenței exis
tente pe șantierul nr. 
2 al întreprinderii de 

, construcții-montaj din 
București, efectuat cu 
citva timp în urmă, a 
relevat că zeci de tone 
de materiale 
construcții se 
depozitate în condiții 
improprii, lăsate la 
voia intimplării, supu
se risipei și degradării. 
La lotul condus de ing. 
Dinu Paul și Valeria 
Ștefănescu, în calitate 
de coordonator și. res
pectiv, gestionar, „re
colta" dezordinii și ne
glijenței conține 10

Hotărit, in acest an. 
chimiștii combinatului 
din Tur nu Măgurele 
sînt puși pe fapte 
mari : ei vor să rupă 
odată pentru totdeauna 
cu tradiția, deloc lău
dabilă, a insucceselor 
din anii precedenți. Și 
ce anume poate să con
vingă mai mult, decît 
înseși faptele, că am
biția lor este realiza
bilă. Primele zile din 
acest an au însemnat 
pentru ei și primele 
succese. De la 1 ianu
arie a.c. grupul de în
grășăminte complexe a 
dat un plus de produc
ție față de plan de 40 
tone, iar fabrica de 
acid sulfuric de 35 to
ne. în cursul acestui 
an, combinatul de la 
Turna 
trebui 
600 000 
400 000 
minte complexe, 300 000 
tone azotat de amoniu

£S

Folosirea semințelor 
de bună calitate repre
zintă un mijloc prin
cipal de sporire a re
coltei. Insă pentru con
servarea însușirilor bi
ologice, semințele tre
buie păstrate in con
diții corespunzătoare. 
Că în unele locuri a- 
cest lucru este privit 
fără răspundere o do
vedește următorul fapt. 
La Făurei, județul 
Brăila, s-a făcut con
statarea că semințele 
de ovăz și rapiță. obți
nute pe lotul semincer, 
erau depozitate la un 
loc cu îngrășăminte le 
chimice, menținîndu-se 
o umiditate excesivă 
care produce degrada
rea lor. De asemenea., 
20 000 kg semințe de 
iarbă de Sudan, 23 000 
kg semințe de măză-

tone de oțel beton, 25 
tone fier, 2 tone tim- 
plărie metalică, 1500 
saci de ipsos sparți și 
cu conținutul împrăș
tiat, care zac aruncate 
prin toate ungherele 
posibile și imposibile. 
„Un rău inevitabil" au 
încercat să demonstre
ze cei răspunzători de 
gospodărirea acestor 
materiale. Iar „fructul" 
acestui principiu s-a 
metamorfozat in mili
oane de lei, pierderi 
consemnate in scriptele 
contabile ale șantieru
lui. Ce-ar fi să-l „gus
te" toți cei vinovați ?

granulat și 400 vagoane 
de fluosilicat de sodiu, 
in condiții 
exigență < 
eficiență 
Potrivit 
telor colectivului com
binatului, aceste pre
vederi vor fi înde
plinite cu succes. în
crederea în realizarea 
integrală a sarcinilor 
se întemeiază pe mă
surile luate din timp 
pentru utilizarea cu 
randament sporit a u- 
tilajelor, reducerea 
consumurilor specifice 
de materiale și mate
rii prime, precum și 
creșterea constantă a 
productivității muncii. 
Am adăuga, înainte de 
toate, și dorința de a- 
firmare a colectivului 
de aici. . Este, de fapt, 
ceea ce se așteaptă de 
la intrarea in funcți
une a acestui impor
tant obiectiv al chi
miei. îi dorim succes.

riche, 36 500 kg semin
țe de ovăz, 20 000 kg 
semințe de lucer
na erau depozitate în
tr-o magazie improvi
zată, acoperită cu slu
țit, care pe timp umed 
se transformă intr-un 
fel de stropitoare. Da
că nu se pot asigura 
condiții corespunzătoa
re pentru depozitarea 
semințelor, de ce nu 
se iau măsuri pentru 
repartizarea lor către 
unitățile beneficiare ? 
Paguba care se produ
ce astfel e dublă : pe 
de o parte valoarea 
semințelor, pe de alta 
faptul că nici .coope
rativele agricole nu 
vor putea beneficia de 
rodnicia lor. Cu. alte 
cuvinte, ce s-a adunat 
toamna cu o mină se 
risipește acum cu două.

cerea consumurilor specifice de lemn 
de mină, a consumurilor de cherestea 
în construcții, pentru asigurarea unei 
judicioase gospodăriri a acestor ma
teriale.

Pentru materializarea sarcinilor 
din planul pe anul 1970 cu privire la 
economisirea lemnului urmează ca 
In scurt timp Ministerul Industriei 
Lemnului — împreună cu celelalte 
ministere consumatoare și organele 
centrale — să elaboreze un program 
de acțiuni concrete. El va cuprinde, 
între altele, atjt soluții de înlocuire 
a lemnului cu alte materiale, cît și 
măsuri de reproiectare .a multor 
produse și tehnologii. Ministerului 
nostru îi revine sarcina să analizeze 
de urgență posibilitatea de a reduce 
consumul de lemn pentru celuloză și. 
totodată, de a spori ponderea stufului 
ca materie primă în fabricarea celu
lozei și hîrtiei. Asemenea studii vor 
trebui efectuate și aplicate încă în 
cursul acestui an, de către toți marii 
consumatori de material lemnos, în 
așa fel îneît în anii următori în ba
lanța generală a lemnului să poată 
fi operate noi restrîngeri ale norme
lor de consum.

Prin îmbunătățirea structurii orga
nizatorice a industriei lemnului și 
trecerea la un grad mai ridicat de 
integrare a prelucrării lemnului, în 
subordinea ministerului nostru fiind 
acum și fabricile de celuloză și hîr- 
tie, s-au creat premise în plus pen
tru o valorificare superioară a re
surselor de materie primă. Avem în

vedere faptul că, în felul acesta, a 
sporit proporția de utilizare avanta
joasă a deșeurilor rezultate din dife
rite prelucrări în procesul de fabri
care a celulozei și a pastei mecanice.

Demn de relevat este și faptul că 
■prin valorificarea superioară și pre
lucrarea complexă a masei lemnoa
se unitățile ministerului nostru au 
ridicat, an de an, proporția lemnului 
destinat consumului productiv. în 
planul pe 1970 este prevăzută spori-

tru noi că, în acest an, preocuparea 
pentru valorificarea eficientă a lem
nului va trebui să fie lărgită și in
tensificată în unitățile care indus
trializează această materie primă. 
Scontăm să realizăm o mai mare 
diversificare a producției, să sporim 
ponderea produselor care asigură e- 
conomisirea și prelucrarea la un 
grad superior a masei lemnoase, 
creșterea gradului de tehnicitate și 
a calității produselor. Astfel, față de 
anul trecut producția de mobilă va

rea cu încă 200 000 mc a resurselor 
de materie primă pentru industrie, 
și aceasta în condițiile în care volu
mul total de masă lemnoasă alocat 
realizării planului pe anul viitor 
este mai mic decît cel din anul 1969. 
Este o sarcină de mare răspundere 
pentru lucrătorii din ramura noastră 
și traducerea ei în viață presupune, 
în primul rînd, o mai mare atenție 
în sortarea, manipularea și conser
varea lemnului în exploatările fo
restiere.

Este cît se poate de limpede pen-

spori cu 10,3 la sută, se va obține cu 
4.8 la sută mai mult placaj, cu 32.7 
la sută mai multe plăci aglomerate, 
cu 30.7 la sută mai multe plăci fibro- 
lemnoase Cu toate acestea, volumul 
de lemn scos din pădure va fi cu a- 
proximativ 410 000 mc mai mic decît 
în anul trecut. Producția globală va fi 
anul acesta cu circa 600 milioane de 
lei mai mare decît în 1969. dar a- 
cesta în bună parte datorită faptului 
că dintr-un metru cub de masă lem
noasă se vor fabrica produse a căror 
valoare va fi cu circa 3 la sută mai

mare în -comparație cu rezultatele 
din anul trecut.

Desigur, o asemenea orientare, a 
producției este de natură să ofere 
aproape întreaga gamă sortimentală 
de semifabricate și produse finite de 
care are nevoie economia națională, 
în același timp creîndu-se importan
te disponibilități pentru export. Ca 
urmare, exportul din sectorul in
dustriei lemnului, celulozei și hîr- 

■ tiei va spori în acest an cu peste 
45 milioane de lei valută față de 
1969, ajungînd să reprezinte aproape 
11 la sută din totalul exporturilor 
românești. Accentul se va pune în
deosebi pe produsele cu un grad 
avansat de prelucrare, în scopul 
creșterii eficienței exportului. Con
cludent în acest sens este că expor
tul de mobilă va avea o creștere de 
trei ori mai mare decît exportul to
tal, la plăci aglomerate din lemn el 
va spori cu 73,5 la sută, la plăcile 
înnobilate — 
hîrtie — cu 
răspunderea 
seama de faptul că pe piața exter
nă, chiar în țări cu îndelungată tra
diție în industrializarea lemnului, 
sînt solicitate mai ales sortimentele 
cu un grad mai ridicat de industria
lizare, cu o valoare de întrebuințare 
sporită. Ne-am propus să exportăm 
peste 50 de sortimente. în circa 60 
țări. Aceasta obligă colectivele din 
întreprinderi să fie mereu preocu
pate de îmbunătățirea calității pro
duselor, a tehnologiilor de fabricație, 
a finisajului, îndeosebi la producția

de 
tehnic de calitate în toate bazele și 
secțiile de fabricație.

Ca un obiectiv de bază pentru toate 
combinatele, grupurile, unitățile pro
ductive rămîne, în continuare, creș
terea eficienței economice a pro
ducției. In această ordine de idei, 
esențial este ca în fiecare unitate 
să se acționeze eu toată hotărîrea 
pentru folosirea integrală a capaci
tăților de producție existente, a 
utilajelor și instalațiilor destinate 
mecanizării muncii, pentru utilizarea 
judicioasă a forței de muncă și a 
timpului de lucru, în scopul creșterii 
susținute a productivității muncii. 
Există, totodată, reale rezerve ’ de 
diminuare a prețului de cost, de spo
rire a beneficiilor, a rentabilității, 
care vor trebui cît mai intens valo
rificate. Pentru aceasta, rămîne ca 
în anul care a început consiliile de 
administrație, comitetele de direcție, 
cu sprijinul organelor de resort din 
minister, să ia măsuri tehnice și or
ganizatorice în concordanță cu pre
vederile mobilizatoare ale planului 
de stat.

Ne exprimăm convingerea că. dez- 
voltînd experiența dobîndită . pînă 
acum, lucrătorii din industria lem
nului își vor duce la îndeplinire în 
bune condiții sarcina trasată de 
partid, de a valorifica „aurul ver
de" al pădurilor noastre, cu rezul
tate superioare, adueîndu-și astfel o 
contribuție sportă la rea'izarea cu 
succes a ultimului plan anual din ac
tualul cincinal.

l.a cooperativa a- 
gricolă din Lunca Mu
reș, județul Alba, sec
torul zootehnic este 
impinzit de o rețea 
de șanțuri, care izo
lează grajdurile une
le de altele, impiedi- 
cînd transportul fura
jelor și adăparea 
nimalelor. Este, ni 
spune, șantierul 
alimentare cu 
Constructorul ■ 
treprinderea de foraje 
și alimentări cu 
București — a tergi
versat in timpul ve
rii executarea lucră
rilor, pentru ca apoi 
să le abandoneze. A- 
limentarea cu apă tre
buia terminată la 1 
decembrie. întirzierea

se datorește ' între
prinderii amintite, dar 
rămînerea in urmă la 
alte construcții, așa 
cum este cazul la in- 
grășătoria de porci, se 
datorește inactivității 
consiliului de condu
cere. După cum se ve
de, la această unitate 
și-au dat mina lipsa 
de răspundere a cons
tructorilor cu indo
lența consiliului de 
conducere. Cum s-ar 
spune s-a întilnit rău 
cu rău Pe cind își vor 
da mina cei in cauză 
pentru ca. in sfirșit, 
animalele să beneficie
ze de apă și de adă
posturi corespunzătoa- 
TQ 7
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SOCIOLOGIA
RURALĂ

în așteptarea
cercetătorilor...

La cel de-al X-!ea Congres al 
P.C.R. s-a pus cu putere în evidență 
ideea finalității practice spre care 
trebuie să tindă științele sociale. S-a 
indicat cu acest prilej necesitatea nu 
numai a stabilirii unui contact siste
matic cu realitatea materială și spi
rituală a societății noastre socialiste, 
dar și a unei angajări reale și de du
rată, a unui efort profund și înde
lungat din partea științelor sociale 
de a-și insera sensurile lor investiga
torii și disponibilitățile lor metodo
logice în interiorul fenomenelor și 
proceselor contemporaneității, încît 
să se înlăture paralelismele artifi
ciale și sterile dintre practic și teo
retic, iar teoreticul, clădit pe baza 
datelor practicii, să slujească efectiv 
acesteia, dezvoltării și perfecționării 
activității economico-sociale.

Ne vom referi — în cele ce ur
mează — la corelația teoreticului cu 
fapticul într-un domeniu al ști’nțe- 
lor sociale de presantă actualitate 
științifică și practică | este vorba de 
sociologia rurală.

Din păcate, în- 
tr-o anumită pe
rioadă, tradițiile 
bogate ale școlii 
românești de so
ciologie au fost 
ignorate. Neglija
rea potentelor 
reale ale socio
logiei — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în expunerea cu privire la 
îmbunătățirea organizării și îndru
mării activității de cercetare știin
țifică prezentată în cadrul sesiunii 
Marii Adunări Naționale din 20—22 
decembrie 1965 — a fost păgubitoare 
pentru dezvoltarea științelor sociale 
din țara noastră. Faptul că nu s-au 
folosit cercetări de 
că nu s-au adunat 
asupra cunoașterii 
complexe, care se 
satului, au dus la o 
matică a acestuia.

Chiar și după ce, 
tă ramură a științei a fost repusă în 
drepturile ei, cercetările în dome
niul sociologiei rurale nu au izbutit 
să se ridice la un nivel cores
punzător cerințelor dezvoltării ac
tuale a satului socialist. Deși s-au 
inițiat unele studii, în fapt nu s-a 
trecut la o cercetare a realităților 
rurale în dialectica lor lăuntrică șl 
nu s-au analizat procesele derulate 
în acest domeniu în autenticitatea lor 
efectivă.

Pentru a așeza sociologia rurală 
pe un făgaș cu adevărat științific, 
se impun cercetări de teren de largă 
cuprindere problematică și de nuan
țată profunzime analitică,;,;sfe cer;'in-- 
vestigații interdisciplinare -autentice- 
(la carp să conlucreze strînsuso'6io-• •« 
logi, economiști, agronomi, psihologi, 
medici, chiar și matematicieni și fol
cloriști), confruntări de fapte care 
să surprindă legitățile intrinseci ce 
caracterizează mediul actual agricol 
și să-i schițeze perspectiva obiectivă 
de evoluție ulterioară Trebuie să 
studiem satul în dinamica profunde
lor transformări economice, sociale, 
psihologice determinate de coopera
tivizarea agriculturii și de întreg 
procesul de construcție socialistă — 
satul nostru de astăzi în efectiva lui 
autenticitate naturală, în integrala 
Iui realitate existențială. Cercetările, 
pentru a avea valoare, trebuie să 
dovedească o neclintită probitate 
științifică, o indubitabilă veridicitate 
de conținut.

Firește, cercetarea sociologică în 
domeniul satului trebuie făcută cu 
pasiune, cu dorința de a pătrunde îa 
intimitatea proceselor ce au loc în 
viața acestuia, de a cunoaște feno
menele noi, caracteristice dezvoltării 
sale actuale și în perspectivă.

Tn ultimul timp s-au inițiat și se 
află în curs de efectuare cercetări 
promițătoare, ca de pildă t cercetarea 
influenței exercitate de procesul de 
industrializare în zona Slatina (efec
tuată de un grup de studenți de la 
secția de sociologie a Universității 
București) ; studiul fenomenelor' de 
reorganizare teritorială și al formării 
centrelor de convergență în zona 
Mediaș (efectuat de Centrul de so
ciologie al Academiei Republicii So
cialiste România) : efectele introdu
cerii progresului .tehnic în mediul 
agricol (institutul de filozofie al A- 
cademiei Republicii Socialiste Româ
nia) : cercetări în vederea tipologi- 
zării satelor (Academia de științe 
social-politice „Ștefan Gheorghiu") i 
studiul fenomenului migrației în me
diul rural (efectuat de un colectiv 
de la Universitatea „Babeș-Bolyai" 
din Cluj) ș.a.

Aceste cercetări abordează aspecte 
importante, de un real interes, dar 
sînt încă puține sub raportul proble
maticii vaste pe care o evidențiază 
transformările socialiste, procesele 
în curs de desfășurare în agricultură 
și prea restrinse, sub raportul numă
rului de fenomene cercetate. Unele 
din cauzele acestei situați) necores
punzătoare rezidă, după părerea mea, 
pe de o parte, în existența unui nu
măr relativ restrîns de cercetători 
specializați în probleme de sociolo
gie agrară (din păcate, chiar și aceș
tia — de pildă cei din învățămînt — 
nu au fost pînă acum îndeajuns și 
rațional folosiți). în absența unui fac
tor care să coordoneze eforturile co
lectivelor de cercetare dispersate în 
mai multe instituții, orientîndu-le 
către problemele majore, frontale ale 
dezvoltării agriculturii și, pe de altă 
parte, în insuficienta solicitare a cer
cetării sociologice de către organele 
agricole, în slaba utilizare de către 
acestea chiar și a concluziilor provi
zorii. parțiale dobîndite de către so
ciologi.

Ceea ce se impune este efectuarea 
de investigații sistematice în .anu
mite unități agricole, stabilite după 
o prealabilă prospecțiune . selectivă 
și care să conțină un anume grad 
de reprezentativitate pentru o zonă 
bine precizată.

După cum se știe, cooperativizarea 
agriculturii, determinîna o radicală 
conversiune de raporturi și situații 
social-economice în mediu) rural, a- 
devărate mutații în comportamentul 
țărănimii, a generat și o nouă pro
blematică teoretică și faptică, încă 
prea puțin studiată temeinic pînă în 
prezent. Practica actuală agricolă 
pune în relief noi aspecte sociale și 
economice, noi tendințe de evoluție , 
cărora li se cere atît o diagnoză de 
ordin științific, cît și o prognoză 
care să creioneze dimensiunile vii-

„Domnul Bertolt Brecht 
arată cum cu puțină răb
dare / Supui pe om la mare 
transformare / Se demon
tează și remontează cum 
veți vedea / Un om ca o 
mașină, fără să piardă 
ceva /... De nu băgăm de 
seamă, zău / Mi ți-J pre
face peste noapte-n că
lău !"

Văduva Begbick. canti- 
niera taberei din Kilkoa. 
se face, în scurtul ei recita
tiv, purtătoarea de cuvțnt 
a autorului

Tînărul dramaturg. de 
27 de ani, Bertolt Brecht, 
aflat în 1925 la a patra 
sa creație dramatică, se 
arată interesat de dimen
siunile, valoarea și fermi
tatea personalității umane 
în condițiile sociale și is
torice noi — bogate în si- 
tuații-limită — ale vremii 
sale. Preocuparea se tra
duce într-o piesă care, re- 
curgînd la fabulație — o 
poveste cu iz oriental 
densă în întîmplări, di
namică, dar în același timp 
cu un bogat subtext etic, 
filozofic — își propune, 
scenă de scenă, o riguroasă 
demonstrație.

Anul 1925, anul elaboră
rii piesei „1 om = 1 om" 
sau ..Dispariția lui Galy 
Gay", coincide la Brecht 
cu preocupări regizora
le ce urmăreau eviden
țierea cu acuratețe și pre
cizie a fabulei ; să ob
servăm, deci că o a- 
numită tendință de epi- 
cizare a teatrului (para
lel cu cea a spectacolului) 
și-a făcut loc în activita
tea creatoare brechtiană 
chiar jnaintea cristalizări
lor teoretice. Sînt de altfel 
critici care susțin că „1 om 
— 1 om" ar fi chiar cea 
mai „epică" și, deci, cea 
mai brechtiană lucrare dra
matică.

Ce vrea să demonstreze 
Bertolt Brecht ?

în „Baal" și în piesa „în 
jungla orașelor" poetul din 
Augsburg semnalase deja 
„caracterul proteiform, po
sibilitățile multiple ale fiin
ței umane" „1 om = 1 om" 
depășește adevărul consta- 
tativ de ordin psihologic. 
Ea arată că personalitatea 
umană se poate transfor
ma în mod neprevăzut și 
demonstrația trage un 
semnal de alarmă, fiindcă

tea celor ce distrug cu lo
vituri de tun o fortăreață 
unde erau adăpostiți mii de 
oameni.

Observator inteligent și 
plin de ascuțime al evolu
ției politice și sociale a 
Germaniei antebelice.
Brecht are o pe cît de tris
tă pe atît de adevărată pre- 
moniție în legătură cu me
canismul funcționării forței 
lipsite de principii fer
me a burgheziei cu meca
nismul lărgirii mașinii d<- 
război.

Aparent, întîmplările 
prin care trece Galy Gay 
se petrec în India colonia
lă. Dar. așa cum 
Bertolt Brecht în 
„Transformarea" 
burghez Galy Gay 
mașină de război
se poate petrece nu în In
dia, ci în Germania. în lo
cul concentrării de

spunea
1936 : 

micului 
într-o 

umană

— ale lui Dan. Nemțeanu 
ar merita mai mult decît 
o mențiune

Dincolo de toate aceste 
străluciri spectaculare, ele 
însele suficiente 
atrage un public 
spectacolul lui 
Giurchescu este 
rînd un succes 
teligența. luciditatea 
dirii regizorale vii, perso
nale. puse în serviciul ide
ilor mari, prin rezonanța 
în contemporaneitate a pie
sei. (Să subliniem cu aceas
tă ocazie: credem că mon
tarea de la Teatrul de Co
medie trebuie judecată în 
primul rînd prin aceas
tă prismă fundamental 
brechtiană și nicidecum ne
apărat prin cea a fidelității 
față de „stilul spectacolelor 
Brecht" — dogmă destul de 
controversată de altfel).

Succesul ar fi fost deplin

pentru a 
numeros, 

Lucian 
în primul 

prin in- 
gîn-

SĂRBĂTORIREA CENTENARULUI
amarei 

Brecht — 
lui Galy 

1 un 
imagi-

tea reprezentării 
piese a lui 
transformarea 
Gay — sau aplaudă 
gest, un gag i~ _ 
nat „pe lingă", într-un cu- 
vînt, divertismentul.

Pendularea insuficient 
studiată și dozată în
tre cele două formule 
mai sus-amintite . a in
fluențat și diferențele de 
stil ale interpretării. Deși 
poate nu se încadrează 
prea bine în linia dominan
tă a reprezentației, cel mai 
bun, memorabil, ni se pare 
interpretul lui Galy Gay 
— Mihai Pălădescu. Crea
ția sa actoricească relevă 
gîndire și înțelegere a per
sonajului, capacitatea de a 
sugera prin amănunte re
velatoare — gesturi, voce, 
privire — natura dublă, 
contradictorie și, de aseme
nea. cele două ioostaze ale 
personajului. Mihai Pălă
descu și echipa Mircea Al- 
bulescu, C. Băltărețu, Du
mitru Chesa reușesc — prin 
felul cu care și-au conceput 
desenul mișcărilor si 
promptitudinea executării 
lor — o bună demonstrație 
a mecanismelor subtile, a- 
devărate. ale convertirii — 
mecanisme acționate cînd 
de presiuni teroriste, bru
tale. din afară, cînd de sni- 
ritul concesiv, oportunis
mul. lașitatea, slăbiciunea 
individului iresponsabil, a 
individului cu o personali
tate anemică. Fiecare atitu
dine. fiecare reacție își a- 
flă un echivalent în gest. 
Gestul exprimă însă textul 
îmbogățindu-1: el exprimă 
și ceea ce cuvîntul voalea
ză. disimulează. Altfel spus, 
•expțimînd plastic situații, 
replici, limbajul expresiv 
al gesturilor clarifică sensul 
lor cel mai adevărat: în 
timp ce vorbele sugerează 
arma convingerii și onțin- 
nea în libertate, gesturile 
vorbesc de constrîngere. 
de trista necesitate a supra
viețuirii. Și invers: prin a- 
celasi mecanism se suge
rează adesea și complicita
tea „victimei"

Se cere făcută o mențiune 
specială pentru Livia Ha- 
nuțiu în rolul nevestei — 
personaj episodic — și o alta 
pentru acel personaj colec
tiv pe care îl formează ani
matorii în haine militare ai 
taberei de la Kilkoa. După 
cum nu pot fi ignorate far
mecul personal și experien
ța actoricească de factură 
specială a Stelei Popescu, 
actriță care-și compune ro
lul cu subtilitate și detașare 
în general, dar cu insufici
entă hotărîre în reprima
rea unor excese Se cere, 
de asemenea. evidențiată 
forța comică, grotescă. a lui 
Ion Lucian și Dem Savu, 
sau cea a lui Aurel Giuru- 
mia Și Mircea ConstantineS
cu., dar consemnată și insu
ficienta adecvare pe alocuri 
la ceea ce trebuia 
semnifice rolurile 
pretate, așa încît specta
torul să plece de la 
această montare 
știința lucidă a unui peri
col care a amenințat și mai 
amenință încă omenirea, cu 

..hgțăj-îfea de a i .se. opune,

Natalia STANCU

a

INSTITUTULUI AGRONOMIC
DIN CLUJ

Joi au început la Cluj festivități
le prilejuite de împlinirea unui veac 
de existență a Institutului agrono
mic „Dr. Petru Groza". De diminea
ță, la Casa de cultură a studenților 
a avut loc o adunare festivă la care 
au luat parte reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, ai 
Ministerului învățămîntului, Minis
terului Agriculturii și Silviculturii, 
Academiei de Științe Agricole și 
Silvice, institutelor de învățămint su
perior agronomic din țară și ai al
tor institute de învățămint superior, 
foști studenți ai institutului, cadre 
didactice și un mare număr de stu- 
denți.

Prof. ing. Emil Negruțiu, rectorul 
Institutului, a prezentat o amplă 
dare de seamă asupra drumului 
parcurs, în cei 100 de ani, de această 
importantă instituție de învățămint, 
referindu-se pe larg la condițiile bune 
de învățătură create astăzi studenți
lor, la eforturile pe care' partidul și 
statul nostru le fac pentru asigura
rea unui cadru prielnic desfășurării 
corespunzătoare a procesului instruc- 
tiv-educativ. Spațiile de învățătură 
s-au dublat în ultimii ani, aparatu
ra destinată cercetării științifice și 
activității didactice. achiziționată 
în ultimii 10 ani, depășește valoric 
pe cea din 90 de ani anteriori. Anual 
se acordă studenților peste 1 000 de 
burse, față de cele 1 700 distribuite 
de-a lungufa 80 de ani.

A luat apoi cuvîntul tovarășul

Aurel Duca, membru supleant 
Comitetului Executiv al C.C. 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean de partid, care a trans
mis corpului profesoral și studenți
lor agronomi clujeni un călduros sa
lut din partea C.C. al P.C.R., perso
nal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
și a felicitat colectivul sărbătorit din 
partea comitetului județean de par
tid și a consiliului popular județean. 
Subliniind importanța acestei vechi 
instituții de învățămînt superior, 
contribuția adusă la formarea de 
specialiști cu înaltă pregătire, la dez
voltarea științei agricole românești, 
prof. univ. Miron ConstantineScu, 
ministru] învățămîntului, a adus un 
salut din partea Consiliului de Mi
niștri și a conducerii Ministerului 
învățămîntului. In numele conducerii 
Ministerului Agriculturii și Silvicul
turii a vorbit ing. loan Teșu, ad
junct al ministrului, iar acad. Gri- 
gore Obrejanu din partea Academiei 
de Științe Agricole și Silvice. Au mai 
adresat mesaje de felicitare rectori ai 
unor instituții de învățămînt supe
rior clujene și din alte centre uni
versitare ale țârii, oameni de știin
ță și cercetători științifici, cadre di
dactice și studenți.

Tn încheierea adunării festive, cel 
prezenți au adoptat cu deosebită în
suflețire _țextul unei telegrame adre- 

tovarășului 
în care se

al 
al

toare ale evoluției acestor tendințe, 
să contureze soluții, să contribuie la 
optimizarea eforturilor în acest do
meniu.

Cercetătorii sociologi din țara 
noastră pot desprinde din lucrările 
plenarei C.C. al P.C.R. din decembrie 
anul trecut, îndeosebi din expunerea 
rostită de secretarul general al parti
dului, noi și pasionante teme de in
vestigație științifică — în primul 
rînd, probleme de mare Interes 
economic. Astfel,,aș nota : folosirea 
forței de muncă în mediul rural, 
modul real de valorificare a efecti
vului uman din cooperativele agri
cole, problema migrațiilor, de la și 
către sat, schimbările din structura 
socială a satului socialist contempo
ran, din structura sa profesională și 
culturală, relațiile care se stabilesc 
între C.A.P.-uri și I.A.S.-uri pe linia 
distribuirii necesarului de mînă de 
lucru în perioadele de maximă so
licitare a acesteia, procesul de pro- 

reprofesionalizare, 
în cooperativele a- 

gricole etc. Desi
gur. nu poate fi 
subapreciată im
portanța contri
buției pe care ar 
putea-o aduce a- 
semenea 
țări la mai buna 
elucidare 

viața agriculturii

cronica dramatica

trupe

lui Galy Gay
fesionalizare și 
care se petrece

puncte de vedere
cerce-
a u-

de BERTOLT BRECHT
pe scena Teatrului 

de Comedie

sate C. C. al r.C.R., 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
spune printre altele :

Institutului Agronomic „Dr. Petru Gro
și practicii 
Almei-Ma-

ordin sociologic, 
date, a impietat 
proceselor reale, 
petrec în viața 
prezentare sche-
principial, aceas-

nor procese din 
noastre, la alegerea variantelor opti
me în elaborarea deciziilor econo
mice etc.

Totodată, se impun a fi întreprinse 
studii multilaterale și de profunzime 
asupra structurii ramurilor și a cul
turilor din cadrul unităților socia
liste ale agriculturii — problemă care 
comportă implicații și asupra 
fecționării relațiilor sociale din 
domeniu. Aceasta cu atît mai 
cu cit documentele plenarei 
geau atenția asupra necesității 
se stimula inițiativa locală și 
se mări răspunderea organelor lo
cale în direcția găsirii unor 
adecvate specificului fiecărei 
economice în parte.

Un alt fenomen extrem de 
tant, ce ar trebui să atragă 
mare măsură atenția cercetătorilor 
din domeniul sociologiei rurale, este 
informația științifică recepționată de 
către oamenii muncii din agricul
tură, atît prin canalele centrale de 
difuzare a acesteia, cît și prin inter
mediul formelor locale, organizate 
în acest scop — urmărindu-se, de
sigur, accesibilitatea și finalitatea 
practică a acestei informații, influen
ța sa asupra ridicării gradului de 
'tehnicitate, asupra introducerii și 
■extinderii metodelor științifice in 

• producția «agricolă, a rentabilizării, 
tuturor sectoarelor economice din 
toate unitățile agricole. Aceste cîteva 
aspecte, enumerate doar cu titlu 
exemplificativ, nu epuizează nici pe 
departe gama aspectelor ce se impun 
a fi investigate.

O reală contribuție la dezvoltarea 
cercetărilor de sociologie agrară și 
creșterea eficienței lor nr aduce extin
derea cît mai largă a practicii înțele
gerilor contractuale între forurile de 
conducere ale agriculturii (Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole 
de Producție, Ministerul Agriculturii 
și Silviculturii, organele agricole ln-< 
cale etc.) și instituții specializate de 
cercetări.

Inițierea unor asemenea investi
gații sociologice de largă anvergură, 
efectuarea unor analize interdiscipli- 
nare competente, în spiritul anga
jării personale, ar oferi forurilor de 
resort din agricultură date și con
cluzii mai bine, mai riguros verifi
cate, informații mai bogate, cunoștin
țe edificatoare cu o utilitate de ne
contestat în soluționarea unor pro- 

. bleme complexe, deosebit de actuale 
ale agriculturii noastre. Prin aceasta, 
sociologia rurală însăși și-ar testa 
propria sa validitate acțională. Fără 
să cadă în empirism și fără să înce
teze a fi ceea ce este — o știință 
socială —, ea ar răspunde astfel, mai 
eficient, comenzii sociale expres for
mulate de necesitatea continuei dez
voltări a unităților agricole.

per- 
acest 
mult 
atră- 
de a 
de a

soluții 
unități
impor- 
în mai

Lector univ.
Virgil CONSTANTINESCU 
catedra de sociologie 
Universitatea

(Urmare din pag.

Bucureșli

I)

nu urmărește o metamor
foză fericită. Dimpotrivă. 
Cu imagini ale războiului 
pe retină, cu sunete ale 
tobelor — de pe cîmpul 
de luptă dar și din adună
rile propagandistice în fa
voarea unui militarism de
șănțat — patriotard, mesia
nic — Bertolt Brecht 
este frapat <lo anula
rea personalității umane, 
de caracterul nociv al a- 
cestei anulări. Alienarea 
individului în societatea 
capitalistă îl interesează 
pe scriitorul german mai 
ales din perspectiva conse
cințelor sociale ale feno
menului. Din acea pers
pectivă în care alienarea 
individului se soldează cu 
integrarea lui în zonele u- 
nei, atitudini îndreptate ac
tiv împotriva umanității.

Galy Gay; tată a nume
roși copii, ambalator sărac, 
om simplu și aparent naiv, 
se trezește într-o zi din 
lunga sa letargie. Și — în- 
demnîndu-și nevasta șă 
pună ceaunul pe foc — ia 
hotărîrea să se ducă în 
căutarea unui pește. Fe
meia vrea să îl rețină. Ta
băra militară de la Kilkoa 
nu este departe ; și nici 
nu știi cînd militarii pun 
mîna pe tine și te fac unul 
de-ai lor..... N-o să se lege
de un simplu ambalator în 
port", crede Galy Gay Și 
iată că în mod cu totul 
neprevăzut, Galy Gay îm
bracă uniforma militară. 
La început în locul lui Jip 
care, scalpat în pagoda pe 
care o jefuise ar fi putut 
fi identificat și pedepsit. 
Apoi drept Jip, identifi- 
cîndu-se cu acesta. La în
ceput constrîns Apoi trep
tat, cointeresat — animat 
de mărunte idealuri bur
gheze de prosperitate, fas
cinat de puterea atotbirui
toare a banului — cu pro- 
pria-i participare.

Dacă la început Galy Gay 
este omul care „nu știe să 
spună nu", treptat el va 
deveni omul care se gîa- 
dește că „poate nu e rău 
să nu spună nu". Va ajun
ge „să nu mai poată spune 
nu" și, în numele unui 
„da" la care a ajuns astfel, 
un „da" rostit cu gura 
plină, să se afle în frun-

din Kilkoa poate fi 
fișat un congres al 
dului nazist la 
berg". „Didacticul" _____
Brecht demonstrează... De
monstrația sa nu este de
loc rece, uscată. plictisi
toare. Ea e realizată prin- 
tr-o succesiune de scene 
de mare expresivitate, fre
mătătoare de viață și de a- 
devăr, capabile să trans
mită în mod sugestiv dia
lectica subtilă a anulă
rii personalității Bertolt. 
Brecht demonstrează că, în 
condițiile supremației prin
cipiilor forței și inechită
ții, omul poate pierde 
toarte mult, de fapt totul i 
se dezumanizează. Devine 
periculos pentru semenii 
săi înțeleși ca sumă de per
sonalități responsabile și 
nu ca masă dezorientată. 
Acest om se adaugă celor 
ce abdicînd de la rațiune 
și umanitate se declară duș
mani agresivi ai acestor 
principii, se adaugă forței 
iresponsabile pe care Hitler 
și cei care l-au finanțat.,.au. 
mobilizat-o. ' |

Azi; cînd teoriile-prima-' 
tuliii forțai; ' propaganda'* 
militaristâ care duce la 
desfigurarea omului, nu au 
dispărut, cînd colonialismul 
încearcă să 
forme noi. 
războaielor 
continuă, cînd nu 
Îndepărtat încă ; 
Iul reeditării unor 
flagrații care să pustiascâ 
pămîntul, azi. pledoaria lui 
Brecht pentru vigilență, 
pentru intransigență 1,1 
de orice compromis, pen
tru opoziția la forță, 
sa antimilitaristă și 
războinică își 
actualitatea.

Spectacolul realizat pe a- 
cest text de Brecht la Tea
trul de Comedie de 
regizorul Ltțcian 
chescu, spectacol de 
tura show-ului muzica) în 
care scena de teatru în 
proză alternează cu recita
tivul și songtil. este, de
sigur, un succes. Un spec
tacol plin de fantezie, sevă 
și umor, cu o mare bogă
ție de soluții regizorale, 
bine finalizate de aproape 
tntreg colectivul realizatori
lor Un spectacol cu un ritm 
susținut, fără inegalități, 
de un dinamism cuceritor, 
de frumusețe și expresivi
tate plastică. Un spectacol 
în care decorurile simple 
și ingenioase — panouri și 
asamblaje sugestive și func
ționale, cu multiple utilizări

înfă- 
parti- 
Nurn- 

Bertolt

renască sub 
cînd isteria 

de agresiune 
a fost 
perico- 

con-

față
piesa 
anti- 

păstrează

către
Giu r- 

fac-

dacă Lucian Giurchescu ar 
fi ținut o mai justă măsu
ră între rigorile unui tea- 

reprezentare" în 
în mod necesar — 
și comicul ca-

tru „de 
care — 
chiar 
pătă o încărcătură gravă 
și invită la luciditate 
și tenta de „teatru popu
lar", nu lipsit de vul
garități revuistice, tentă 
pe care a dat-o unor pasa
je ale piesei. Deturul co
mic al unor scene grave — 
după părerea noastră ex
celent realizate în sine — 
gesturile fără perdea sau 
fără nici o perdea, caic a- 
par cu obstinație derutan
tă, muzica lui Paul Urmu- 
zescu — agreabilă, capabi
lă să se consacre în șla
găre, dar lipsită de „scrîș- 
n.ețul", de dramatismul spe
cific celor mai bune son- 
guri — anihilează, credem, 
claritatea cu care se trans
mite mesajul piesei.

Altfel spus, la un mo
ment dat războiul trist, în 
care nu se ucide dar se 

A mutilează, .devine vesel,
ȚI •.prea și 'np: știm .dacă --

spectatorii care aplaudă, a--: 
olandă întotdeauna calita-

• Urmărirea : PATRIA — 9 ; 11,30; 14; 
16,30 ; 19 , 21,30, SALA PALATULUI — 17 
(seria de bilete — 3096) ; 20.15 (seria de bi
lete - 3097).
• Bătălia pentru Roma : BUCUREȘTI — 
9 ; 12,30 ; 16,30 ; 20, MELODIA — 9,30 ; 13 ;
16.30 ; 20, MODERN — 9,30 ; 13 : 16,30 ; 20. 
a Păcatul dragostei : REPUBLICA — 8.45 ; 
11,15 ; 13,45 ; 16.15 ; 18,45 ;21,15.
• Roata vieții : CINEMATECA (sala Union)
- 10 ; 12 ; 14.
• Prieteni fără grai : EXCELSIOR : — 
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, DOINA
— 11,30 : 13 : 14.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30.
O Program pentru copil : DOINA — 9 ;
O Reconstituirea : LUCEAFĂRUL —
11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,45.
O Intr-o seară, un tren : CAPITOL — 9.15 ;
11.30 ; 14 ; 16,15 ;
O Taina leului :
13.30 ; 16 ; 18.30 ;
15.30 : 18 ; 20,30.
a Valea păpușilor : VICTORIA
14,45 ;
14.30 ;
0 La
13.30 ;
o Băieții
9,15—15.45
• Program de filme documentare : TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare.

10.
9 ;

18,45 ; 21.
FESTIVAL — 8,30 ; 

21. FAVORIT — 10 ;

— 9 ;
17,30 . 20,15, GLORIA — 9.30 : 

; 19,30.
de Eden : CENTRAL — 8,30 ;
; . 18.30 ; 21.
din strada Pal : LUMINA — 
în continuare ; 18,45 ; 20,45.

n
Est

16

să 
inter-

de la 
cu con-

ii ;
13 ;

12 ;
12 ;

ii;

„Noi, studenții de ieri și de azi ai . „ . ..
■za" din Cluj, cadrele didactice și lucrătorii pe lărimul științei 
agricole, români, maghiari, germani, ne-atn întrunit aici, la sinul 
ter, pentru a sărbători un veac de existență a institutului. Această aniver
sare a școlii agronomice 
pentru noi și ne obligă 
viitorul acestui așezămînt 
versare ne dă prilejul să 
noștință față de Partidul 
față de dumneavoastră, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru grija, pre
țuirea și sprijinul permanent do care s-a bucurat și se bucură școala noastră.

Adevărata recunoaștere a importanței naționale a învățămîntului și științei 
agricole, a rolului social și economic al specialiștilor agronomi — se subli
niază în telegramă — a devenit o realitate numai în anii socialismului. Sub 
îndrumarea constantă și cu sprijinul neprecupețit al Partidului Comunist 
Român, Institutul Agronomic clujean cunoaște o imnetuoasă dezvoltare pe 
toate planurile, consemnînd în filele istoriei sale realizări de seamă, care se 
încadrează in ritmul trepidant al întregii țări.

Animați de politica înțeleaptă și clarvăzătoare a partidului, de dezvoltarea 
științei și tehnicii agricole — se spune în telegramă — cadrele didactice 
din institutul nostru își vor spori eforturile în munca de instruire și educare 
a viitorilor specialiști, în activitatea de cercetare științifică, contribuind ast
fel la dezvoltarea agriculturii socialiste și Ia 
ței agricole naționale și universale.

Asigurăm Comitetul Central al partidului 
sonal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
pentru a valorifica pe deplin condițiile de 
institutului nostru, pentru a da viață 
crătorilor din învățămîntul agronomic 
lui al X-lea al partidului".

superioare clujene constituie o bucurie unanimă 
să confruntăm prezentul cu trecutul, să scrutăm 
de cultură și știință. în același timp, această ani
ne exprimăm încă o dată profunda noastră recu- 
Comunist Român, față de Comitetul său Central,

A urmat apoi un spectacol festiv, 
susținut de formațiile artistice stu
dențești ale institutului, după care a 
fost vizitată expoziția organizată în 
holul Casei de cultură a studenților, 
cuprinzînd fotomontaje și documente 
oglindind activitatea școlii superioare 
agricole clujene După-amiază, par- 

. țicipanțiî la sărbătorirea centenaru
lui au vizitat spațiile de învățămînt 
ale institutului, laboratoarele și ate-

• Băieții tn haine de piele : FEROVIAR
— 8,30 ; 11 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FLA
MURA — 9 ; 11,15 ; 13.30 : 16 ; 18,15 20,30. 
« Winnetou în Valea Morții : GRIVITA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 18,15 ; 20,30, VOLGA
— 9—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30 : TO
MIS — 9—15 în continuare ; 17,30 ; 20,15.
• Frații Karamazov : ÎNFRĂȚIREA' IN
TRE POPOARE - 15 ; 19,15.
• Beru și comisarul San Antonio : BU
ZEȘTI — 15.30 ; 18.

cinema
• Galileo Galilei : BUZEȘTI — 20,30.
• Femeia îndărătnică : POPULAR — 15,30; 
18 ; 20,30, DACIA — 8—20,30 în continuare.
• Vă place 
11,15 ; 13,30 ;
15,30 ; 18.

Căldura :
Lupii albi : UNIREA — 15,30 ;
Anul trecut la Martenbad : 

20,30.
Baladă pentru Mărluca :

Brahms ? : BUCEG1 — 9 ;
15,45 : 18 : 20,30, RAHOVA —

RAHOVA 20,30.

îmbogățirea patrimoniului știin-

nostru, pe dumneavoastră per- 
nu vom precupeți nici un efort 
învățămînt și cercetare create 

mărețelor obiective puse în fața lu- 
supeiior prin Documentele Congresu-

lierele didactice și au asistat la dez
velirea unei plăci comemorative.

Festivitățile continuă în zilele de 
vineri și simbătă, cînd se desfășoară 
o sesiune științifică jubiliară, cuprin- 
zînd aproape 100 de comunicări 
științifice, un dialog între generații, 
convorbiri între colectivele de ca
tedră. diferite manifestări culturale.

AI,.MUREȘAN 
corespondentul „Scînteu

!;

• Să trăim pînă luni s LIRA — 20,15.
e La război, ca la război : DRUMUL SĂ
RII — 15 ; 17,30 ; 20, ARTA — 9,30—15,30 
în continuare : 18,15 ; 20,15.
e Comedianții (ambele serii) : FEREN
TARI — 15,30 ; 19.
e Răz.l>olul domnițelor : GIULEȘTI — 
15,30 ; 18 ; 20.30. PROGRESUL — 15,30 ;
20,30.
• In Împărăția Icului
CENI - 15,30 : 18.
<$ Ultima lună de
CENI
•

de argint : COTRO-

18.
UNIREA

20,15.
LIRA

toamnă : COTRO-

PACEA — 15,30 ; 19. 
CRINGAȘI — 15,30 ;

9 ; 12 ; 15 ;

20.30.
Corabia nebunilor :
Mîna cu briliante :
; 20,30.
Blow-up : FLOREASCA
; 20.30.
Fragii sălbatici : VIITORUL — 15,30 : 18 ;

18

18
•
20,30.
O Iubirea strict oprita : AURORA
11.15 ; 13,30 ;
O My fair
16.15 . 19,45.
o Baltagul :
c Noaptea generalilor : MUNCA — 
o Noile aventuri ale răzbunătorilor 
MOS — 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Omul, orgoliul, vendeta : FLACĂRA — 
15.30 . 18 ; 20,30.
• Marele șarpe : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30.

16 ; 18,15 ; 20,30. 
lady : MIORIȚA

MOȘILOR — 15,30 ;

9 :

9 ; 32,30 ;

18 ; 20,30. 
— 16; 19.

COS-

puțin cu indiferență la sensul uman 
al literaturii. Sub tratamentul unor 
asemenea profesori dispare tocmai 
influența educativă, cu valoare so
cială, a literaturii. Sub acest raport, 
prin valoarea sociaiă înțeleg că pe
dagogul care procedează mecanic ne
glijează cea mai importantă dintre 
îndatoririle sale : aceea de a contri
bui. cu ajutorul literaturii, la forma
rea conștientă a personalității tine
relor structuri sufletești, de cea mai 
diferită individualitate, care i s-au 
încredințat. Adică, o necesitate fun
damentală a societății noastre socia
liste

Dar revenind : din punctul de ve
dere al literaturii, pedagogia și e- 
ducația nu se confundă. Literatura 
înfățișează individualități, prin ur
mare și în pedagogie forța ei edu
cativă se impune tocmai dacă nu e 
subsumată pedagogiei Atunci cînd, 
repet, literatura e capabilă să tre
zească în personalitatea cititorului 
un ecou conștient...

— Aș solicita o întrerupere pen
tru a aminti că s-a enunțat mai sus 
riscul unei păreri personale.

— Așa cum scriitorul nu e o făp
tură superioară, un zeu. nici opera 
literară nu se naște ca Palas 
Atena, nu țișnește din fruntea lui 
Zeus. oricît ar avea creația artisti
că anumite legi numai ale ei. Și per
sonalitatea scriitorului 
o parte o sensibilitate aparte, a lui. 
datorită tocmai faptului că e artist — 
în mare parte e un produs al educa
ției Pînă și pe cei mai mari scriitori 
îi „educă" literatura creată de alții 
Scriitorul se autoeducă permanent, 
sau, cu alte cuvinte, se formează pe 
el însuși. Tocmai această autoforma- 
re constituie esența muncii sale per
sonale. individuale, cu valoare so
cială Fără ea nu poate fi scriitor 
și nu poate fi contemporan Scriito
rul transmite cititorului acea „edu-

lăsînd de

cație" din care se configurează indi
vidualitatea sa în scris Cu asta însă 
nu-I scapă de povară pe cititor, 
nu-și asumă educația. în locul citi
torului. Nu-i poate oferi acestuia 
răspunsuri și rețete pentru situațiile 
lui personale, subiective, nerezolvate. 
Scriitorul, dacă e artist adevărat, 
poate să pună în mișcare capacită
țile intelectuale, sensibilitățile sufle
tești ale cititorului, puterea lui aso
ciativă în așa fel ca să poată pre-

abstracțiuni Nu cred în acea iluzie 
a vechiului pedagog, potrivit căreia 
dacă, de pildă (poate nu mă înșeală 
memoria) cel mai bun elev din clasa 
a treia sau a patra de liceu a repro
dus, fără greș, în 'latinește parabola 
lui Mticius Scaevola, excelent conce
pută din punct de vedere literar, ar fi 
în stare ca pe baza acestei „pilde mo
rale" să-și pună. într-adevăr, mîna 
în foc pentru dreptate și adevăr Sau, 
cine-ar fi luat în serios ideea că. în-

englezesc. Sau că rolul pădurii poate 
constitui materialul unei monografii, 
ca moment existențial și încărcat de 
simboluri în poezia și proza româ
nească și maghiară din Ardeal. Su
fletul omenesc, societatea umană, a- 
devărul omului și al societății sînt, 
pentru fiecare individ, o pădure care 
așteaptă să fie descoperită, și fiecare 
trebuie să facă această descoperire 
prin propria experiență de viață. Nici 
o hartă, oricît de bună, nu-1 poate

Dialog continuu 
al conștiințelor 
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lua problemele lui personale, ome
nești, deci soarta sa, individual și 
social determinată, și adeevîndu-le 
să-și pună și el întrebarea ce e 
adevărul, ce părere are despre ade
văr Firește, știu că toate acestea 
le-am formulat extrem de simplifi
cat. aproape brut. Uite că tot am 
intrat în abstracțiuni...

— Dar se făgăduia o discuție con
cretă tocmai din punctul de vedere 
al scriitorului, al literaturii

— Aș dori să fiu Dar hai să în
chei pe versantul concretului aceste 
mici tatonări de adineauri, printre

vățînd bine-rău patetica istorie a 
lui Alexandru cel Mare, de aseme
nea ca ținută literară ireproșa
bil prezentată în manualele șco
lare, toți cei cincizeci de elevi din 
clasa noastră vor deveni . Alexandru 
cel Mare 7 In schimb. Jules Verne, 
despre care nu ni se predase pe-a- 
tunci, ne-a îmboldit să descoperim, 
și noi. ceva Eu. de pildă, am desco
perit... pădurea din marginea orașului 
nostru Fără această experiență, res
pectiv fără Jules Verne, poate că n-aș 
fi descoperit cu douăzeci și cinci, 
treizeci de ani mai tîrziu ce rol im
portant joacă pădurea în romanul

scuti de asta Și cu atît mai puțin o 
fotografie reprezentînd pădurea A 
existat o vreme cînd încercam să în
locuim literatura cu astfel de foto
grafii. care înfățișau, de fapt, ima
ginea pedagogiei. în loc să ne condu
că în pădure Exemplul educativ a) 
creației artistice constă în a atrage 
și participarea cititorului la munca 
de culise a operei, cu alte cuvinte în 
a activiza personalitatea celui care 
caută și descoperă. în limitele pro
priilor coordonate reale Adică. în 
cadrul acelor relații concret interu- 
mane. sociale, care îl determină pe 
cititor, care îi exprimă destinul. La

tura socială și activitatea spirituală 
sînt, prin excelență, comune atît scri
itorului cît și cititorului său Scriito
rul, așadar, e supus „pedagogiilor" 
realității, care determină. în egală 
măsură, atît starea și destinul citi
torului. cît și cititorul pe a sa. și a 
operelor sale. Cred că e însă posibi
lă și o influență educativă a operei. 
Căci atît scriitorul, cît și cititorul sînt 
interesați să cunoască adevărul. Au 
fost amîndoi interesați în lichidarea 
unei orînduiri nedrepte Interes co
mun prezintă perfecționarea societă
ții noastre noi Perfecționarea omu
lui Cititul e un dialog. Și cred că 
și o bună pedagogie, ca și educația

Ar fi poate cazul să dau cîteva e- 
xemple Aș exemplifica cum, sub 
forța educativă comună a vieții dar, 
cred, și literaturii, să spunem un tîm- 
plar ca Nagy Istvan, sau un munci
tor zilier ca Asztalos Istvan, au de
venit romancieri, cum un țăran ne
voiaș cum fusese Horvath Istvan, a 
ajuns poet Am amintit aceste exem
ple pentru că sînt scriitor maghiar 
din România și cunosc foarte de a- 
proape cazurile lor. Țin minte că 
o foaie legală, care slujea acti
vitatea revoluționară a PC.R., pe la 
sfîrsiiul anilor treizeci, a instituit un 
concurs ■ cititorii să scrie ce au fă
cut ei într-o anumită zi. Au răspuns 
cincizeci de muncitori și țărani să
raci de la Galați pînă în Banat, din 
București pînă la Satu Mare Nici 
unu) nu scrie ireproșabil din punctul 
de vedere ortografic, dar tabloul de 
ansamblu e un cutremurător docu
ment sociologic Literatura a avut, 
în toată treaba asta, un rol hotărîtor 
Cei ce-au scris despre acea zi din 
viața lor citeau curent — și nu unul 
s-ar fi putut numi. în terminologia 

zde azi. artist „naiv".
— Exemple de azi ?
— De fapt, despre acestea voiam să 

vorbesc.. Anul trecut am avut o în- 
tîlnire la Arad cu așa-numitul „cerc

O @ @ B
de reporteri" al elevilor de liceu din 
clasele mai mari. Pedagogii, ziariștii 
care au înființat cercul, ca și cei pa
truzeci de membri ai cercului, au fost 
îndemnați tocmai de literatură să cer
ceteze sistematic raportul dintre li
teratură și viața de azi, socialistă. Și 
pentru a cunoaște legile unei specii, 
ale reportajului, pe care le stăpînea 
încă demult Pliniu, iar Geo Bogza 
i-a dat o nouă viață, unei specii care 
a consacrat căutători ai adevărului ca 
Egon Ervin Kisch și Kolțov Sau...

— Exemple de acest gen, privind 
educația noastră nouă, socialistă, se 
pot da din belșug atît în școlile ro
mânești. cît și în cele maghiare, ger
mane san sîrbești din țara noastră. 
Sub mîna unor buni pedagogi lite
rari. de elită, care, într-adevăr, plă
mădesc conștiința socialistă, literatura 
poate juca un excelent rol educativ.

— Bineînțeles, atît în școală cît și 
în afara ei Numărul cititorilor n-a 
sporit de la sine, ci în' cadrul revo
luției social-educative, inițiată și o- 
rientată de partid

— în ceea ce privește perspectiva 
problemei noastre i „literatură și e- 
ducație..."

— Sînt optimist. Literatura își are 
feluritele ei nuanțe, după cum și ci
titorii se apropie de scriitori pe di
ferite planuri. Literatura, ca noțiu
ne, e la fel de complexă ca și citito
rul Cu alte cuvinte, vreau să spun 
că. de pildă, deși.au apărut un Proust 
sau Kafka. Jules Verne rămîne 
lotuși scriitor Iar dacă primii sînt 
scriitori, și Jules Verne este După 
cum și cititorii celor două categorii 
de literatură sînt în egală măsură 
cititori Las cititorului să-și confir
me acestea cu nume din literatura 
noastră Important este ca scriitorul 
să descopere adevărul împreună cu 
cititorul, și acesta împreună cu scrii
torul Să descopere adevărul uman 
pentru că noi cercetăm umanismul 
socialist, hotărîtor pentru soarta noas
tră.

de%25c8%2599i.au
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Lucrările celei de-a II-a sesiuni

Joi la amiază a sosit în Capitală 
delegația guvernamentală france
ză, condusă de Valery Giscard d’Es
taing, ministrul economiei și finan
țelor, pentru a participa la lucrările 
celei de-a Il-a sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-fran
ceze de cooperare economică, știin-, 
țifică și tehnică, ce se vor desfășura 
la București între 8 și 12 ianuarie.

Din delegație fac parte Jean Cha- 
pelle, directorul Direcției relațiilor e- 
conomice externe din Ministerul Eco
nomiei șl Finanțelor, președintele 
Grupei de cooperare economică și in
dustrială, Charles Maisonnier, șeful 
serviciului afaceri științifice și teh
nice în Direcția de relații culturale, 
științifice și tehnice din Ministerul A- 
facerilor Externe, președintele Gru
pei de cooperare științifică și teh
nică, Claude Collin, director adjunct 
în Ministerul Economiei și Finanțe
lor, președintele Grupei pentru rela
țiile comerciale, consilieri și ex- 
perți.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația franceză a fost salu
tată de Manea Mănescu, preșe
dintele Consiliului Economic, Flo
rea Dumitrescu, ministrul finanțe
lor, Gheorghe Cioară, prim-vice- 
președinte al Comitetului de Stat al 
Planificării, Ștefan Bîrlea, prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului Național 
al Cercetării Științifice, Nicolae Ni
colae, adjunct al ministrului comer
țului exterior, Ion Morega, adjunct 
al ministrului industriei construc
țiilor de mașini, Gheorghe Caranfil, 
adjunct al ministrului industriei chi
mice, consilieri și experți, membri 

delegației, precum și de alte per
ne oficiale.
Irau prezenți Constantin 
lasadorulat

Pierre Pelen, 
București, și 
franceze.

Flitan, 
României la Paris, 

ambasadorul Franței la 
membri ai ambasadei

★

Ministrul economiei și finanțelor al 
Franței, Valery Giscard d’Estaing, 
a făcut joi după-amiază o vizită pro
tocolară președintelui Consiliului E- 
conomic, Manea Mănescu.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au 
participat Florea Dumitrescu, mi
nistrul finanțelor. Constantin Flitan, 
ambasadorul României la Paris, și

Ieri în țară: vremea a continuat să 
se răcească mai ales în Banat, Tran
silvania și Moldova. Cerul a fost va
riabil în Banat. Oltenia și Muntenia 
și mai mult acoperit în rest. Tempo
rar, a nins în Crișana, Maramureș, 
Podișul Transilvaniei și partea cen
trală a Moldovei, unde s-a semnalat 
ploaie și lapovițâ. Ploi locale au mai 
căzut în Dobrogea și sudul Bărăga
nului. In zona de munte, ceața a 
persistat. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între minus 3 grade la Za
lău, Oravița și Suceava și plus 6 
grade la Sfîntul Ghorghe Deltă.

Utilitatea

asigurărilor

la ADAS
în anul 1969 Administrația 

Asigurărilor de Stat a plătit su
me importante atît în Capitală 
cît și în celelalte localități din 
țară. Astfel, în județul Prahova, 
după cum ne-a informat tov. Gh. 
Podani, director adjunct al Di
recției județene ADAS, suma pri
mită de cei care au avut pagube 
la imobile trece de 750 000 lei. 
Despăgubiri importante s-au plă
tit și pentru pagubele la animale, 
însumînd peste 2,6 milioane lei. 
Și posesorii de autoturisme din 
județul Prahova au avut prilejul 
să se convingă de avantajul asi
gurărilor încheiate la ADAS. Ei 
au primit despăgubiri în valoare 
de 393 500 lei,

După cum se știe, ADAS prac
tică și . diferite forme de asigurări 
de accidente. Celor care au luat 
astfel de măsuri de prevedere și 
au avut neșansa unor unnări ner 
dorite după accidente survenit^ 
în anul trecut, ADAS le-a plătit 
aproape 300 000 lei. Iată și cîte- 

1 va exemple de sume primite de 
unii dintre asigurații prahoveni. 
Pentru pagubele la imobile, Ade
lei Pîrvulescu, din Breaza, i-au 
revenit 14 155 Iei ;• lui Ion Gh. 
Milu, din Valea Doftanei, 33 835 
lei; lui Radu Mateescu din Ur
lați, 33 504 lei.

Pentru avariile la autoturisme 
Vasile Alexandrescu, din Ploiești, a 
primit 30 007 lei ; Maria Popescu, 
din același municipiu, 34 257 lei ; 
Gh. I. Cristea, din Ceptura, a în
casat 18 347 lei, iar Octav Gor
gan, din Breaza, suma de 12 821 
lei.

Despăgubiri importante s-au 
plătit și locuitorilor care au avut 
încheiate asigurări paușale sau a- 
sigurări facultative pentru anima
le. Faptele relatate sînt, desigur, 
o dovadă grăitoare a utilității 
măsurii de prevedere pe care o 
prezintă asigurarea Ia ADAS.

A-

Pierre Pelen, 
la București.

ambasadorul Franței

★
de Miniștri au începutLa Consiliul de Miniștri au început 

joi după-amiază lucrările celei de-a 
Il-a sesiuni a Comisiei mixte guver
namentale româno-franceze de coope
rare economică, științifică și tehnică.

Delegația română este, condusă de 
Manea Mănescu,. președintele Consi
liului Economic, iar delegația fran
ceză de Valery Giscard d’Estaing, 
ministrul economiei și finanțelor.

In expunerile lor, președinții celor 
două delegații au analizat rezulta
tele obținute în perioada care a tre
cut de la prima sesiune a comisiei 
și au subliniat posibilitățile sporite 
pe care le au economiile ambelor 
țări pentru dezvoltarea și diversifi
carea în continuare a cooperării e- 
conomice, științifice și tehnice și a 
schimburilor comerciale, corespunză
tor relațiilor tradiționale de priete
nie româno-franceze.

In timpul lucrărilor, membrii ce
lor două delegații vor studia și ela
bora în comun noi propuneri menite 
să ducă la intensificarea cooperării 
multilaterale dintre România și Fran
ța în interesul ambelor țări.

Lucrările sesiunii continuă, 
grupe de lucru pe probleme privind: 
cooperarea economică și industrială; 
cooperarea tehnică și științifică; 
schimburile comerciale.

★
Președintele Consiliului Economic, 

Manea Mănescu, a oferit seara un di
neu, în saloanele Hotelului „Athânee 
Palace", în cinstea delegației guver
namentale franceze.

Au participat Valery Giscard 
d’Estaing. ministrul economiei și 
finanțelor, președintele delegației 
guvernamentale franceze. Jean 
Chapelle Charles Maisonnier. Claude 
Collin, președinții grupelor; de lu
cru, și ceilalți membri ai delegației.

Au luat parte Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțe’or. Ion Ursu, preșe
dintele Comitetului de stat pentru e- 
nergia nucleară, Gheorghe Cioară, 
Ștefan Birlea, Nicolae Nicolae. pre
ședinții grupelor de lucru. Mihai Ma
rin, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, membri ai delegației și alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți Constantin Flitân. 
ambasadorul României la 
Pierre Pelen. ambasadorul 
București.

In cursul dineului, care 
șurat într-o atmosferă cor 
nea Mănescu și Valery Giscard d’Es
taing au rostit toasturi.

(Agerpres)

în

Paris, și
Franței la

In București: Vremea.'s-a. răcit tișor 
Cerul a fost variabil. Vîntul a suflat 
potrivit. Temperatură maximă, a a- 
tins 3 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
10, 11 și 12 ianurie. In țară: vreme 
rece, mai ales la începutul interva
lului. Cerul va fi temporar noros 
Vor cădea ninsori locale. Vîntul va 
prezenta unele intensificări din sec
torul estic. Temperatura în creștere 
ușoară în a doua parte a intervalu-, 
lui. Minimele vor fi cuprinse între 
minus li și minus 2 grade, local mâi 
coborîte în nordul țării, iar maxime
le vor oscila între minus 5 și plus 5 
grade. In București: vreme rece, mai 
ales la începutul intervalului. Cerul 
va fi temporar noros, favorabil nin
sorii slabe. Vîntul va prezenta unele 
intensificări din sectorul estic. Tem
peratura în creștere ușoară la sfîr- 
șitul intervalului.

VIZITELE DELEGAȚIEI SINDICATELOR
DIN R. P. UNGARĂ

Delegația sindicatelor din 
gară, condusă de Sandor 
secretar general al Consiliului Cen
tral al Sindicatelor, care se află în 
țara noastră la invitația Consiliului 
Central al U.G.S.R., a vizitat, în 
cursul zilei de joi, moderna rafinărie 
de la Brazi. Delegația a fost însoțită 
de Florian Dănălache, președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R.

La sosirea pe platforma industrială 
a rafinăriei, oaspeții au fost întîm- 
pinați de ing. Ilie Cîșu, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Prahova

R.P. Un- 
Gaspar, ’ nî

al P.C.R., președintele consiliului 
popular județean, ing. Nicolae M. ion, 
adjunct al ministrului petrolului, de 
reprezentanți ai Consiliului Uniunii 
sindicatelor din județul Prahova. In 
timpul vizitei, oaspeții s-au între
ținut cu petroliștii, apreciind rezul
tatele obținute de aceștia încă din 
primele zile ale noului an. In înche
ierea vizitei, membrii 
au avut intîlniri 
rea ______
comitetul sindical al

delegației 
. ....................... cu conduce- 
comitetului de direcție și cu 

rafinăriei.
(Agerpres)

SPORT
Campionatul mondial de fotbal

CUPA „JULES RIMET" 
A SOSIT LA CIUDAD DE

MEXICO

• Trofeul a fost asigurat | 
pentru suma de 20 000 de dolari

Joi dimineața, pe aeroportul inter
național de la Ciudad de Mexico, a 
sosit trofeul „Jules Rimet", care se 
acordă echipei campioane mondiale 
de fotbal. Trofeul, a fost adus de 
doi reprezentanți ai federației brita
nice de specialitate : Andrew Ste
phen și Dennis Fellows. In afara 
unui mare număr de amatori de 
fotbal, dornici să urmărească acest 
eveniment, pe aeroportul din Ciudad 
de Mexico se af au... și 200 de poli
țiști din escorta care a însoțit auto
mobilul blindat pînă la banca co
mercială, unde trofeul a fost depus 
spre păstrare. Pentru a evita vreun 
furt, autoritățile mexicane au ’ '
severe măsuri de 
care s-au aflat în 
tului, în salonul 
cupa, au trebuit 
speciale eliberate 
mexicane. Colonelul Eduardo Estra
da Ojeda, șeful serviciului de pază, 
a declarat că a angajat un mare nu
măr de detectivi care să păzească 
prețiosul trofeu, pentru a nu se mai 
repeta furtul săvîrșit acum 4 ani Ia 
Londra.

Sîmbătă, cupa „Jules Rimet" va fi 
scoasă de la bancă. Ea va fi expusă »_■ ----- . tragerji la

celor 4 grupe

luat 
pază. Astfel, cei 
incinta aeropor- 

unde s-a predat 
să aibă permise 
de oficialitățile

în timpul desfășurării 
sorți pentru stabilirea 
ale turneului final.

După cum transmit 
ternaționale de presă, 
Rimet", care se decerne din 4 în 4 
ani echipei cîștigătoare a campiona
tului 
rată 
lari, 
mare 
cioada 8 ianuarie — 23 iunie 1970.

agențiile in- 
cupa „Jules

mondial de fotbal, a fost asigu- 
pentru suma de 20 000 de dc- 
Trofeul a fost asigurat de o 
societate mexicană pentru pe-

CU CINE Vă JUCA ECHIPA 
ROMÂNIEI ÎN TURNEUL 

FINAL ?
» Răspunsul, mîine seară, tn ca

drul emisiunii Telesport • Festivita
tea tragerii la sorți va fi transmisă, 
în direct, de la Ciudad de Mexico

O știre de larg interes, în special 
pentru amatorii de fotbal : mîine 
seară, în cadrul emisiunii Telesport, 
care începe la ora 22,45 (pe progra
mul I), va fi transmisă în direct, de 
la Ciudad de Mexico, tragerea la 
sorți a grupelor turneului final al 
campionatului mondial 1970, Festi
vitatea va avea loc, după cum se

Autostrada București-Pitești
Șantierele Departa

mentului transportu
rilor auto, navale și 
aeriene au terminat e- 
xecutarea 
două benzi de 
lație ale 
care va 
la de orașul I 
In același timp, 
treprinderile 
lizate ale 
populare 
două municipii au a- 
menajat căi moderne 
de acces spre această 
autostradă, respectiv 
pe B-dul Armata Po-

primelor 
circu- 

autostrăzii 
lega Capita- 

Pitești.
., in- 
specia- 

consiliilor 
din cele

porului—Cartierul Mi
litari din București 
și in zona platformei 
chimice din partea. de 
sud a Piteștiului.

Noua arteră, in lun
gime de 100 km, va 
străbate cea mai mare 
parte din terasa Ar
geșului, in apropiere 
d'- localitățile Cioro- 
glrta, Bolintinul, lo- 
nești și Găești. tn 
scopul sporirii vite
zei de circulație a au
toturismelor pînă la 
140 km pe oră, a to
najului. precum și a

e Filarmonica de stat „George 
Enescu- (la Ateneul Român): Con
cert simfonic — 20. Dirijor: Kurt 
Woss (Austria). Solist clarinet : 
Aurelian Octav Popa.
• Opera Română Carmen — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale'1 (sala Comedia): Coana Chi- 
rița — 19,30; (sala Studio): Al pa
trulea anotimp — 19,30.
• Teatrul de comedie: Opinia pu
blică — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra” (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu): Nepotul lui Rameau — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia): Puri- 
cele în ureclie — 20.

slguranței rutiere s-au 
amenajat pasaje de
nivelate peste liniile 
ferate ce pornesc din 
București spre Craio
va și Giurgiu, curbe 
și pante caracterizate 
printr-o mare vizibi
litate, locuri de par
care.

O dată cu i 
zile ale anului 
constructorii au 
put lucrările i 
se in faza 
executarea 
două benzi 
lație.

primele 
1970, 

i Ince- 
cuprin- 

a doua — 
restului de 
de circu- 
(Agerpres)

y

știe_, la hotelul „Maria Isabel" 
capitala Mexicului, țară care 
găzdui ediția a IX-a a C.M.

din
va

TRAGEREA LA SORȚI 
NU VA FI „DIRIJATĂ"...
Sir Stanley Rous, președintele fe

derației internaționale de fotbal 
(F.I.F.A.), a declarat in cadrul unei 
conferințe de presă desfășurate la 
Ciudad de Mexico că tragerea la 
sorți nu va fi „dirijată", după cum 
au afirmat unii tehnicieni dezinfor
mați. Președintele acestui for a 
arătat că „toate- echipele pornesc cu 
aceleași șr.nse". în legătură cu reale
gerea sa în postul de președinte al 
F.I.F.A., Stanley Rous a spus că 
„nu are nici un motiv să refuze, mai 
ales că starea sănătății sale este 
acum bună".

în iunie la București

li

Ca urmare a tratativelor în
cepute .anul trecut, s-a stabilit 
ca meciul de box dintre echi
pele României și S.U.A. să aibă 
loc în luna iunie la București 
Intîlnirea urmează să se desfă
șoare între 15 și 20 iunie. Data 
exactă a meciului urmează să 
fie cunoscută zilele acestea.
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• Teatrul „C. I. Nottara- (sala 
Magheru): Vijelie în crengile de 
sassafras — 19,30; (sala Studio): 
Enigmatica doamnă „M“ — 20.
a Teatrul Mie: Prețul — 20.
• Teatrul Giulești: Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă": Toate 
pînzele sus ! — 10: Umbra docto
rului Nagvan — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei): Bandiții din Kar- 
demomme — 10.
e Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy). Cafeaua cu 
lapte de adio — 19,30; (sala din 
Calea Victoriei nr. 174): Nicuță la 
Tănase — 19,30.
o Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu": De Ia Bach la 
Tom Jones — 19,30.
a Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor: Ritm '70 
— 20.
• Circul de stat: Rapsodia sue
deză

(clasa a Xll-a).

prof, dr docent 
----- Consul-

17,00 — Consultați! pentru elevi. 
Limba română i ' '
Tema : „Etapele creației Iul Ion 
Barbu." Prezintă 
Ovidiu Papadima. 17,30 
tații pentru elevi. Chimie (clasele 
IX—XII). Tema ; Ioni în soluție. 
Prezintă asistent Aura Greff. 18,00 
— Lumea copiilor : „S-a întîm
plat... de Anul Nou". Emisiune de 
Alecu Popovici ; Film : „Isprăvile 
bunicului". 18.30 — Cronica idei
lor. 18,50 — Muzică populară la 
cererea telespectatorilor. O Inter-

pretă îndrăgita a cîntecului mol
dovenesc — Camelia Iacob. 19,00 
— Telejurnalul de seară. 19,20 — 
Actualități literare : Revista
„Steaua" la 20 de ani. 19,30 — Mai 
aveți o întrebare ? — emisiune de 
cultură științifică. Cafeaua, tutu
nul, alcoolul — stimulente sau o- 
trăvuri ? Invitații emisiunii : acad, 
prof. Ion Brukner, prof. dr. Va
sile Predescu. prof. Henri H. 
Stahl. 20.30 — Film artistic : „în- 
tîlnire la ora 12.00". 21,50 — „Pe
trecerea" — Scenariu de Valentin 
Silvestru. 22.20 — Telejurnalul de 
noapte. 22,35 — Cadran — Emi
siune de actualitate internațională. 
23,05 — Glorii ale scenei lirice ro
mânești : Rita d'Oria și Emil Ma
rinescu — Prezintă muzicologul 
Viorel Cosma. 23.35 — închiderea 
emisiunii.

O interesantă 
descoperire 
arheologică

Cu ocazia săpăturilor arheologice, 
efectuate in incinta cetății Capidava, 
străveche așezare getică și apoi ro
mană, de pe malul drept al Dunării, 
a fost scos la lumină un vas ceramic 
care poartă pe el o inscripție in lim
ba greacă, de mare interes pentru is
torici și filologi.

Întregul umăr al vasului — da
tat din a doua jumătate a sec. al IX- 
lea și prima jumătate a sec. al X-lea, 
adică din epoca feudalismului timpu
riu — este acoperit cu un ornament 
liniar inchizind mai multe registre, 
fiecare cuprinzind litere grecești care 
constituie inițialele unor cuvinte de 
utilitate rituală in practicile liturgi
ce creștine. Mai ios este scris, cu un 
instrument ascuțit, întregul alfabet 
grecesc in sens invers, de la omega 
către alfa, in sensul invirtirii roții 
olarului. Deosebit de important este 
numele meșterului olar — Petre — 
pronunțat ca și astăzi, care apare la 
sfirșitul inscripției Specialiștii apre
ciază noua descoperire arheologică 
drept cea mai veche dovadă de lim
bă românească, ce aruncă o lumină 
nouă asupra trecutului nostru cultu
ral, in special pentru epoca pe ca.re 
și-a pus pecetea. (Agerpres)

Noi construcții 
social-culturale

Sub auspiciile Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
anul acesta vor fi realizate importan
te construcții social-culturale în di
verse localități ale țării. Pînă la sfîr- 
șitul anului se vor da în folosințe 
peste 3 000 de locuri de tratament în 
complexe sanatoriale noi. Intre aces
tea se. află cel de la Amara, compus 
din două corpuri centrale cu cite 7 
nivele fiecare pentru cazare și un alt 
bloc destinat cantinei restaurant. A- 
cest complex, care Oferă condiții din 
cele mai bune pentru tratament și 
odihnă, va avea in final circa 1 000 
de locuri. Un alt complex sanatorial, 
cu 950 de locuri, se ridică la băile 
Felix, pentru trat3meni reumatolo
gie. Aici se valorifică în condiții op
time calitățile terapeutice recunoscu
te ale apelor termale, aduse chiar in 
corpul de tratament al clădirii. Alte 
două complexe balneare cu o capa
citate de 500 de locuri se construiesc 
la Slănic Moldova și Căciulata.;

Pentru anul 1970, Uniunea Generală 
a Sindicatelor are și un program bo
gat de construcții culturale. Astfel, 
vor fi terminate casele de cultură din 
Pitești, Baia Mare.Pitești, Baia Mare. Buzău, Vaslui, 
Roman și cluburile din Cîmpulung 
Muscel, Tr. Măgurele și Bîrlad. De 
asemenea, se preconizează începerea 
construcției a 7 noi case de cultură 
și 2 cluburi. (Agerpres)

AVANTAJELE ECONOMISIRII

Obligațiunea C.E.C. cu cîști- 
guri este un instrument de 
economisire „la purtător'1 (ne
nominal) și are valori fixe 

.200 de lei, 100 de lei, 50 
lei și de 25 de lei.

Pentru sumele depuse pe 
bligațiuni. Casa de Economii 
și Consemnațiuni acordă, prin 
trageri la sorți lunare, cîștiguri 
în bani de : 100 000 lei, 75 000 
lei, 50 000 lei, 25 000 lei, 10 000 
lei, 5 000 lei, 2 000 lei, 1 000 lei 
și de 800 lei. Lunar se acordă 
cite 2 887 cîștiguri în 
de 2 830 000 lei.

Obligațiunile care 
Ieșit cîștigătoare la o 
la sorți participă la tragerile 
la sorți următoare.

Obligațiunile se vînd de ori
care unitate C.E.C. proprie sau 
unitate poștală din tară.

în primele 10 zile ale fiecă
rei luni, vînzarea obligațiuni
lor către depunători se face Ia 
valoarea lor nominală, iar în 
restul lunii cu diferență de 
preț.

(Urmare din pag. I)

de 
de

o-

valoara

nu au 
tragere

Depunătorii care economi
sesc pe obligațiuni C.E.C. cu 
cîștiguri și doresc să le păs
treze în deplină siguranță, 
precum și cei care doresc să 
aibă posibilitatea stabilirii 
vechimii depunerilor pe obli
gațiuni, pot realiza aceasta, 
depunîndu-Ie spre păstrare la 
filiale C.E.C.

în afara sporirii sumelor 
depusa prin cîștiguri în bani, 
posesorii de obligațiuni bene
ficiază și de avantajele ge
nerale ale economisirii la 
C.E.C. : garanția statului asu 
pra sumelor depuse, acestea 
fiind oricînd restituite la ce
rere, păstrarea secretului ope
rațiunilor efectuate, scutirea 
de orice impozite și taxe a de
punerilor și cîștigurilor.

Casa de Economii și Con
semnațiuni face cunoscut că 
tragerea la sorți pe luna ia
nuarie 1970 a cîștigurilor la 
obligațiunile C.E.C. va avea 
loc la 31 ianuarie a. c. în co
muna Mîneciu — județul Pra
hova.
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REGRUPĂRI
IN ECONOMIA 

IUGOSLAVĂ
CORESPONDENȚĂ DIN BELGRAD DE LA N. PLOPEANU

'De curînd, în cinci mari între
prinderi belgrădene — „Zmaj", 
„I.M.T;", „IKARUS", „21 Mai" și 
„Industria motora" — a avut loc un 
referendum. Colectivele acestor u- 
zine — cuprinzînd aproape 15 000 
de salariați — au fost chemate să 
răspundă la întrebarea dacă doresc 
să se unifice, constituind o singură 
organizație industrială — „U.M.I." 
(Asociația industriei metalelor) — 
care ar întruni condiții pentru a 
deveni unul din cei mai mari pro
ducători iugoslavi de motoare, trac
toare și mașini agricole. Majorita
tea celor chestionați au dat un răs
puns afirmativ.

întreaga presă iugoslavă a salu
tat hotărîrea celor cinci fabrici 
belgrădene de a se uni. „Borba", 
de pildă, scria că integrarea aces
tor întreprinderi „va permite spe
cializarea producției, o mai judi
cioasă distribuire a forței de mun
că și o mai mare productivitate a 
muncii. A fost îndepărtat tot ceea 
ce pînă în prezent reprezenta o 
frînă în dezvoltarea industriei me
talelor din Belgrad". Alte publica
ții au subliniat semnificația aces
tui proces pentru economia R.S.F. 
Iugoslavia. „Privredni Pregled" a- 
răta că integrarea întreprinderi
lor „este alfa și omega construcției 
unei economii moderne".

Desigur, acesta nu este singurul 
a eforturilor 
cadrul eco- 
ultimii trei 

aplicarea re- 
sociale, pe o

fabrici 
„Borba'

exemplu de unire 
unor întreprinderi în 
nomiei iugoslave. In 
ani și jumătate, după 
formei economice 
cale asemănătoare au mers nenu
mărate fabrici și 
mici.
navale de la Split, Rieka și Pola, 
de pe coasta Mării Adriatice (R. S. 
Croația) și s-a creat o întreprin
dere comună de construcții de 
nave cu peste 17 000 salariați. Fa
brica „Iskra" din Krani, cunoscu
tă pentru produsele sale electro
tehnice, reprezintă, de fapt, o uniu
ne a 14 întreprinderi auxiliare din 
R. S. Slovenia. Ca urmare a unui 
proces asemănător, în jurul Com
binatului siderurgic „Zenița" s-au 
unit încă două unități industriale 
mai mici — Iliaș și Vares — pre
cum și o serie de alte întreprin
deri metalurgice, mine de cărbuni 
și'de minereu de fier din R. S. 
Bosnia și Herțegovina. Nu de 
mult, și-au unificat activitatea 
principalele combinate de prelucra
re a lemnului din R. S. Munte- 
negru, fabricile de prelucrare a 
tutunului din R. S. Macedonia, 
fabricile și minele din bazinul 
Bor-Maidanpek și Trepcea (R. S. 
Serbia).

Pentru stadiul actual al econo
miei R.S.F. Iugoslavia, aceasta este 
o ;teridi)nță; un prqces caracte
ristic, menit să joace un rol deo
sebit de important, atît pe p'an lo
cal, cît și pe plan federal. După 
cum se știe, de-a lungul celor două 
decenii și jumătate de la eliberare, 
în întreaga țară s-au înălțat nenu
mărate fabrici și uzine, astfel în- 
cît producția industrială este în 
prezent de opt ori mai mare de
cît în 1939 Totuși, o serie de în
treprinderi construite în perioada 
1945 —1960 — în general cele sub 
500 de salariați — au fost apre
ciate ca nefiind intrutotul cores
punzătoare unei producții moder
ne. Multe din ele au fost moderni
zate, dar — cum se remarcă aici
— continuă să fie nerentabile din 
cauză că producția de mică serie 
nu permite creșterea adecvată h 
productivității muncii și, prin ur
mare, reducerea prețului de cost 
al producției.

Pornindu-se de la acest conside
rent s-a inițiat procesul așa-numit 
al integrării care, potrivit săptă- 
mînalului „Komumst”, înseamnă 
„crearea unor maj bune condiții 
pentru o producție mai ieftină și 
superior calitativă" „Prin integrare
— arăta săptămînalul — >se creează 
mari întreprinderi unde poate fi 
aplicată o bună organizare a mun
cii. iar prin specializare și diversi
ficare se pot realiza indici calita
tivi mult superiori"

Și
uzine, mari și

Astfel, s-au unit șantierele

„Ekonomska Politika" subliniază 
într-un articol și un alt aspect — 
anume „reducerea substanțială a 
cheltuielilor administrative". Ziarul 
citează cazul unirii cîtorva între
prinderi textile din Serbia, la care 
raportul dintre numărul muncitori
lor și funcționarilor era, înainte de 
integrare, de 4 la 1, iar în prezent 
de 12 Ia 1.

Despre problemele unificării s-a 
organizat nu de mult o consfătuire 
pe țară unde s-a subliniat impor
tanța acestui proces. După consfă
tuire, ziarul „Politika" a publicat 
un articol intitulat : „O economie 
sau șase economii ?" — în care 
menționează că fiecare republică 
din cadrul federației iugoslave își 
are sistemul său energetic, între
prinderea sa de căi ferate, uzinele 
sale siderurgice sau chimice etc. 
Acesta, după cum arată ziarul, este 
un rezultat al faptului că de-a lun
gul anilor în fiecare republică s-au 
creat zeci de întreprinderi similare. 
Concepția integrării este calea spre 
„piața iugoslavă unitară" —. arăta 
ziarul. De la un an la altul sînt 
tot mai numeroase exemplele cînd 
unificarea depășește granițele re
publicilor. La 26 ianuarie va avea 
loc referendumul privind integra
rea a patru întreprinderi chimice 
din Goradja, Lucina, Barici și Vitez 
(R. S._ Serbia și R. S. Bosnia și Her- -_-.i-.f- ... ,.;1 pr0_' țegovina). O asociație .cu un pro
gram de dezvoltare comun au creat 
combinatele siderurgice din 
derevo (R. S. Serbia), 
(R. S. Macedonia) și Zenița (R. S. 
Bosnia și Herțegovina). Intr-o anu
mită formă de integrare se află și 
principalele întreprinderi electroni
ce : „Electronska Industria" din Niș 
s-a unit cu „Rudi Ciaiaveț" din Ba- 
nia Luka, iar „Iskra" din Krani cu 
„RIZ" din Zagreb.

Se relevă unele cazuri cind, în 
procesul regrupării, sînt cuprinse' 
întreprinderi din aproape întreaga 
țară. Este cazul firmei „Inkotex", 
care unește fabrici textile și de con
fecții din Belgrad. Novi Sad, Kne- 
ajevaț, Subotița, Bania Luka, Bie- 
lina, Stolaț, Titograd, Niș, Șombor, 
Leskovaț, Osiek, Priștina, Indjia. 
Nu de mult s-au unit întreprinde
rile „Rade Koncear" și „Radnik" 
din Zagreb. în jurul acestui nucleu 
urmează să se unească întreprin
deri cu un profil asemănător din 
Split, Skoplie, Bitolia, Valievo și 
Novi Sad.

Desigur, nu întotdeauna integra
rea înseamnă și contopirea între
prinderilor ; în cele mai multe ca
zuri este vorba de o uniune Care 
cuprinde doar sectoare ca aprovi
zionarea. ..desfacerea și ..administra
ția : alteori uzinele și fabricile își 
păstrează autonomia, urmînd ca nu
mai programul de investiții și de 
dezvoltare să fie comun.

De cîteva ori presa iugoslavă a 
informat că unele întreprinderi 
n-au vădit dorința de a se integra, 
iar in cîteva cazuri unități mai mici 
au ieșit din uniunile în care in
traseră, deoarece noua conducere 
hotărise „lichidarea" lor, ca fiind 
nerentabile. Aceste cazuri sînt izo
late. Eliberîndu-se' de o serie de 
cheltuieli administrative și de re
gie, întreprinderile au avut posibi
litatea să folosească fonduri mai 
mari pentru reproducția socialistă 
lărgită. Așa 
suma de 51 
zută pentru investiții în economie 
în perioada 
mediu (1966—1970), a fost depășită 
în primii oatru ani cu 3,8 la sută. 
„Ekonomska Politika" scrie că „a- 
ceasta se datorește în primul rînd 
integrărilor care au avut loc. mai 
ales în ultimii ani".

Fabricile și uzinele și-au planifi
cat mai bine producția la o scară 
mai mare, și-au specializat-o pe 
secții și sectoare. au folosit mai 
rațional forța de muncă. în special 
cea calificată Potrivit aprecierilor 
oficiale, anul 1969 a fost unul 
cei mai rodnici ani — în ce 
vește producția industrială — 
întreaga istorie a Iugoslaviei.

Sme-
Skoplie /

se explică faptul că 
miliarde dinari, prevă-

planului pe termen

din 
pri- 
din

In dimineața zilei de 23 
' August 
treaga 
sfertul 
cut de 
care a 
transformări în 
porului ei. Se aflau acolo, 
în coloanele demonstranți
lor, și constructorii termo
centralei. Prin panouri, 
prin grafice, ei își rapor
tau succesele. Unul singur 
— și poate ce! mai specta
culos de pînă atunci - 
avea să fie însă înregistrat 
la numai o oră după ce 
constructorii și-au încheiat 
demonstrația prin fața tri
bunelor

O parte dintre ei, de la 
manifestație au p.ecat di
rect pe șantier, astfel în- 
cît, la ora 12, au făcut ca 
Mureșul să curgă printr-o 
altă albie. Pentru alimen
tarea cu apă a termocen
tralei a fost nevoie să se 
construiască un baraj și să 
fie; deviat cursul Mureșu
lui'; un mare volum de 
muncă, efectuat într-un 
timp scurt. Devierea Mure
șului era așteptată ca un 
eveniment de mare consis
tență, ca un act de cute
zanță o nouă biruință 
în modificările pe care te 
operează industrializarea în 
structura geografică a țârii

Sute de oameni au ve
nit atunci la baraj O ul
timă cupă de excavator a 

și-a 
în

pre- 
O 
în

orașul Deva, ca in- 
țarâ, sărbătorea 

de secol care a tre
ia eliberarea țării și 
adus atitea vizibile 

viața po-

oferi o mai adîncă desfă
tare decît spectacolul forței 
transformatoare a muncii 
umane.

★
cu cîleva luniîn urmă . .. ..

s-a făcut proba hidraulică 
a cazanului. Se v.erifica 
dacă montajul a fost bine 
făcut, dacă sudurile au 
fost de cea mai bună cali
tate La o astfel de probă, 
cazanul este supus unei 
presiuni cu 20—25 la sută

tecțiune. Acum sînt dezar
mat. Vă felicit I

★
10 noiembrie, ora 4.20. 

După 36 de ore de probe — 
timp în care, nici unul im 
tre cei care au lucrat la 
montajul cazanului n-a 
plecat acasă — s-a spus : 
„Ei, gata, începem 1“ Cel 
căruia i-a revenit cinstea 
de a aprinde focul în ca
zan a fost maistrul Ion 
Jula S-a aprins mai Intîi o

plimentar pe care trebuiau 
să-l facă toate colectivele 
de constructori Era o ches
tiune de răspundere și de 
acțiune colectivă Atunci 
au avut loc consfătuiri des
chise ale organizațiilor de 
partid, pe colective.

La ordinea de zi un sin
gur punct ; ..măsuri de ur
gentare a lucrărilor pregă
titoare pentru punerea î» 
funcțiune"

Colectivul de la turbine

dezlegat apa din chingi 
dirijat-o pe alt făgaș, 
urale care sunau ca o 
lungire a manifestației 
prelungire în fapt și 
semnificații După-amiază, 
aproape întregul oraș și-a 
ales, ca loc de plimbare și 
de petrecere la iarbă ver
de. acest loc Poate pen
tru că nimic nu poate 
odihni mai mult și nu poate

mat mare decît cea nor
mală într-o nacelă special 
construită inspectorul care 
a făcut această verificare a 
cercetat milimetru cu mili
metru uriașa construi țic- 
de metal, timp de trei zile 

Montori, sudori, instala
tori îl urmăreau de jos cu 
priviri ce voiau să pară 
indiferente, dar în care răz
bea o aprinsă curiozitate- 
După tre’ zile, inspectorul 
a cobotîl și a ridicat din 
umeri

- Fac de mulți ani a- 
ceastă treabă - a mărturi
sit el — dar niciodată nu i 
mi s-a întîmplat să nu gă
sesc nici cea mai mică de-

vergea lungă la capătul că
reia ardea o făclie Oa
meni mulți s-au adunat a- 
tunel să asiste la acest, mo
ment Umpleau scările, pa 
sarelele. toate locurile goa
le In semiobscuritatea nop 
ții. facla aceea a străbătut 
prin mulțime și a pătruns 
în cuptor Vuietul flăcărilor 
a cutremurat uriașa hală și 
oamenii din nou au strigat 
„ura" și 
Trecuseră
greu

s-au îmbrățișat 
încă un examen

★

Punerea în funcțiune se 
apropia vertiginos Dar ea 
depindea de un efort su-

avea de terminat multe lu
crări mărunte : trebuiau 
găsite soluții pentru execu
ția lor într-un timp scurt. 
Au fost găsite Colectivul 
de la conducte mai avea 
de realizat suduri în lun
gime totală de 12 km. în
tre altele suduri grele în 
mediu de argon Tn șe
dința aceea s-a născut un 
întreg plan tactic, prin a- 
pllcarea căruia totul a fost 
terminat la timp

Zeci și sute de oameni 
au trecut prin acest 
viu al inteligenței și 
nii colective S-au 
idei și s-au formulat 
jamente. Ele figurează și

coloc- 
acțiu- 

năs< ut 
anga-

acum în agendele membri
lor comitetului de partid. 
Cu mențiunea „îndeplinit". 
Această emulație co ectivă 
— dovadă de prezență ac
tivă a spiritului neobosit 
și responsabil al comuniș
tilor — a subliniat, 
luminat virtuțile 
oameni angajați 
consens al creației, 
științei participării 
terea unui mare

*
Dar aceste episoade n-au 

fost proiectate pe un ecran 
în sala ntare a turbinelor, 
în clipa gravă a conectării 
primului generator la siste
mul energetic național. 
Spectacolul a fost un spec
tacol mut. alcătuit din 
trăiri interioare, tacite, ar
dente. Cu atît mai gran
dios, cu atît mai dramatic.

El dădea acelei clipe 
memorabile o consistență 
fără egal Toți știau că ges
tul inaugural 
etapă, dar nu uită s-o lu
mineze pe cea care s-a în
chis și care s-a c’ădit din 
munca lor. dintr-o dăruire 
permanentă, 
către fapte care 
sfințească 
roase ale 
socialismului.

In luminile feerice ale 
nopții Anului Nou s-au 
aflat și impulsuri ale ener
giei electrice de la primul 
generator al termocentralei 
de Ia 
lionul 
rii de 
mult 
brie a CC. al 
îmbogățit cu noi idei, cu 
noi energii Ei au de par
curs. în 1970. încă de două 
ori drumul unor astfel de 
inaugurări • vor conecta 
la rețeaua sistemului ener
getic național încă două 
grupuri de cite 200 MW. 
Pregătirile au și început.

a stră- 
acestor 
într-un 
al con
ta naș- 

edificiu.

deschide o

dintr-un elan 
să con- 

însușirile gene- 
constructorilor

Deva Pentru reve- 
următor. constructo- 
aici ne
Plenara din decem-

promit mni
P.C.R. i-a



VIETNAMUL DE SUD

Atacuri cu rachete si mortiere 
asupra fortificațiilor 
americano-saigoneze

SAIGON 8 (Agerpres). — In cursul 
nopții de miercuri spre joi, forțele 
militare ale Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Viet
namului de sud au lansat opt atacuri 
cu rachete și mortiere asupra forti
ficațiilor trupelor americano-saigo- 
neze — a anunțat un purtător de cu- 
vînt al comandamentului american. 
Ciocniri violente între unități mili
tare americane și detașamente ale 
patrioților au avut loc în apropierea 
localității An Hoa. In provincia 
Quang Tin și în delta Mekongului 
au fost semnalate, de asemenea, lup
te între forțele patriotice și trupele 
inamice.

în cursul nopții de miercuri spre 
joi, bombardierele americane „B-52“ 
au efectuat raiduri în provincia Tay 
Ninh, în sectoarele Da Nang — An 
Hoa și Dak To, precum și în pro
vincia Thua Thien — relatează co
respondentul agenției France Presse.

★
Un purtător de cuvînt al Coman

damentului american de la Saigon, 
citat de agenția Reuter, a declarat 
că, în săptămîna ce s-a încheiat la 
3 ianuarie, forțele americane au în
registrat 65 de morți și 477 de răniți.

Conferința cvadripartită 
de la Paris

PARIS 8 (Agerpres). — La Centrul 
de conferințe internaționale din Pa
ris s-a desfășurat joi cea de-a 49-a 
ședință a Conferinței cvadripartite 
în problema Vietnamului.

Luînd cuvîntul în cadrul reuniunii, 
prima în acest an, adjunctul șefu
lui delegației Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de sud, Dinh Ba Thi, a criticat 
politica americană de „vietnamizare" 
a războiului. în altă ordine de idei, 
Dinh Ba Thi a furnizat o serie de 
date cu privire la eșecurile suferite 
de adversar. Astfel, numărul dezerto
rilor din armata saigoneză a fost în 
cursul anului trecut de 180 000, iar 
din rîndurile trupelor americane și 
ale aliațilot lor au fost scoși din lup
tă 235 000 de oameni, cu 5 000 mai 
mult decît în anul precedent.

La rîndul său, colonelul Ha Van

NOTE

„Vacanță 
prelungită"

Dintre valul de greve care au 
zguduit Europa occidentală in 
ultima vreme, atrage atenția și 
cea a cadrelor didactice brita
nice din învățământul primar șl 
mediu.

încă din cursul lunii noiem
brie 1969, Uniunea națională a 
profesorilor, precum și Asocia
ția învățătorilor au avertizat 
Ministerul Educației și Instruc
țiunii Publice din Anglia că dacă 
„starea de lucruri existentă" nu 
se va schimba, va urma o gre
vă generală care va paraliza în
tregul sistem de învățământ en
glez. Despre ce stare de lucruri 
este vorba ?

In primul rînd, învățătorii și 
profesorii școlilor medii și pri
mare din Marea Britanie re
vendică majorarea salariilor 
considerate a fi neîndestulă
toare. In al doilea rînd, ei afir
mă că nu se vor putea crea 
perspective pentru promovarea 
învățământului și a condițiilor 
de muncă ale cadrelor didactice 
dacă nu vor fi făcute investiții 
suplimentare pentru construi
rea de noi școli, pentru reînno
irea sau îmbunătățirea mobilie
rului și echipamentului didac
tic.

Intrucît apelurile revendica
tive au rămas fără ecou, Uniu
nea națională a profesorilor și 
Asociația învățătorilor au _ a- 
nunța't o grevă de două săptă
mâni în principalele centre in
dustriale și culturale, 4 500 pro
fesori din 327 școli au încetat 
să se prezinte la cursuri, în spe
cial la Londra, în comitatele 
Kent, Lancashire, precum și în 
Țara Galilor. Drept urmare, 
200 000 de elevi au luat „vacan
ță".

Profesorii în grevă au fost 
acuzați de „lipsă de patriotism" 
de către Enoch Powell — ex
ponent al aripii extremiste a 
partidului conservator. Acesta 
s-a referit la „misiunea nobilă" 
a pedagogului, la răspunderea 
față de națiune.

întruniți la Norwich, în con
ferința lor anuală, învățătorii au 
respins declarațiile lui Powell 
și au votat în unanimitate pro
gramul revendicativ pentru noul 
an.

între timp, opinia publică este 
din ce in ce mai nemulțumită 
de „vacanța" prelungită ce a- 
fectează sistemul de învăță
mânt. O serie de ziare, cum ar 
fi chiar și conservatorul „Times", 
pledează pentru o soluționare 
pozitivă a revendicărilor, ară
tând că sistemul „ofertelor par
țiale" sau al „rezolvărilor in 
timp" preconizat de guvern 
este nerealist.

S. BACIU 

Pbtrivit surselor oficiale americane, 
numărul total al pierderilor S.U.A. 
de la 1 ianuarie 1961 și pînă la 3 ia
nuarie 1970 se ridică la 40 044 de 
morți și 263 003 răniți.

★
Peste 4 200 de civili au fost masa

crați de forțele S.U.A. și cele ale 
administrației de la Saigon în Viet
namul de sud în cursul anului 1969, 
transmite agenția Giai Phong, re- 
luînd un comunicat al Comitetului 
sud-vietnamez pentru denunțarea 
crimelor de război comise de tru
pele americano-saigoneze. Pe de altă 
parte se subliniază că raidurile de 
bombardament întreprinse de avioa
nele americane au provocat moar
tea și rănirea a 2 600 civili din Viet
namul de sud. De asemenea, alți 500 
au murit din cauza substanțelor chi
mice toxice răspîndite de avioanele 
americane. în legătură cu aceste ac
țiuni, se precizează că, în primele 
zece luni ale anului 1969, din cele 
44 de provincii ale Vietnamului de 
sud 37 au fost afectate de substan
țele chimice toxice care, îp afara 
victimelor provocate în rîndul popu
lației, au distrus culturile de pe a- 
proximativ 905 000 de hectare.

Lau, adjunctul șefului delegației 
R. D. Vietnam, a subliniat că Statele 
Unite sînt responsabile de actualul 
impas al tratativelor de la Paris și 
că ele încearcă să negocieze de pe 
poziții de forță. Politica promovată de 
administrația Nixon privind „vietna- 
mizarea" războiului nu este de fapt 
decît o „strategie a prelungirii aces
tuia". a spus vorbitorul.

Urmărind să diminueze rolul con
ferinței de la Paris. Nguyen Xuam 
Phang. adjunctul șefului delegației 
saigoneze, a propus o nouă metodă de 
tratative care s-ar putea numi, după 
părerea agenției France Presse, me
toda „micilor pași".

în sfîrșit, șeful interimar al dele
gației S.U.A., Philip Habib, a res
pins ultima propunere a delegației 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de sud pri
vind inițierea unor negocieri ime
diate asupra modalităților unei re
trageri totale, într-o perioadă- de șase 
luni, a corpului expediționar ame-, 
rican.

italia Acțiuni ale centralelor
............................. 3

sindicale în apărarea 
drepturilor oamenilor muncii

ROMA 8. Corespondentul. Agerpres, 
N. Puicea, transmite : La Ministerul 
Muncii al Italiei a avut loc o întîl
nire a ministrului Carlo Donat-Cat- 
tin cu conducerile celor trei mari 
centrale sindicale, în cadrul căreia, 
s-a examinat situația economică și 
socială din țară, după reînnoirea 
contractelor de muncă și măsurile 
patronatului împotriva unor partici- 
panți la acțiunile sindicale. Partici- 
panții au discutat problema generală 
a unor reforme de structură, care să 
vină în întîmpinarea cerințelor ma
selor populare (locuințe, reforma 
asistenței sanitare,; transporturile ur
bane etc.) și au făcut un schimb de 
păreri privind reînnoirea contractu
lui de muncă al unor categorii de 
salariați care continuă lupta (per-

agențiile de presă transmit:
0 demonstrație împotri

va apartheidului a fost or§a- 
nizată miercuri în capitala Irlandei, 
cu prilejul sosirii unei echipe de rugby 
din Republica Sud-Africană. Sute de 
manifestanți i-au înconjurat pe spor
tivi la aeroportul din Dublin, înainte 
ca aceștia să poată pleca spre hotel.

0 delegație tehnico-ști- 
ințifică sovietică a sosit la 
Roma Pentru 0 v*z’ta de două săp- 
tămîni. După cum anunță agenția 
TASS, delegația, care este condusă de 
D. Poliakov, locțiitor al ministrului 
construcțiilor de mașini-unelte și de 
sculărie al U.R.S.S., va vizita mari 
întreprinderi industriale din princi
palele orașe italiene și va purta trata
tive cu privire la lărgirea colaborării 
în acest domeniu între cele două țări.

Ministrul apărării al 
S.U.fl., Melvin Laird, a declarat la 
o conferință de presă că intenționează 
să opereze o serie de reduceri în bu
getul militar pe anul 1971, iar su
mele economisite să fie folosite în 
scopuri civile. Laird a arătat că S.U.A. 
vor trebui însă să dezvolte în conti
nuare noi sisteme de arme ofensive, 
ca, de exemplu, un bombardier stra
tegic care să înlocuiască actualul tip 
„B-52" și un sistem de submarine do
tate cu rachete cu rază mare de ac
țiune.

Președintele Zambiei, 
Kenneth Kaunda, a deschis noua se- 

Austria va promova 
si în continuare » 
o politică activă 

do neutralitate
Declarațiile cancelarului 

J. Kiaus
VIENA 8. — Corespondentul Ager

pres, P. Stăncescu, transmite: Josef 
Klaus, cancelarul federal al Austriei 
și președintele Partidului populist, a 
ținut joi o conferință de presă. Cea 
mai mare parte a expunerii cance
larului s-a referit la realizarea sar
cinilor principale ale cabinetului mo- 
nocolor, format din reprezentanții 
Partidului populist, în domeniul po
liticii interne.

Referindu-se la principalele puncte 
ale unui nou program al partidului 
de guvernămînt, pregătit în vederea 
alegerilor parlamentare din martie, 
cancelarul a relevat hotărîrea de a 
se promova în continuare o politică 
activă de neutralitate și de partici
pare la toate inițiativele europene. 
Josef Klaus a adăugat că Austria 
înțelege să-și aducă contribuția „nu 
numai la integrarea europeană", ci și 
in alte domenii, cum ar fi „colabo
rarea științifică și tehnologică, navi
gația pe Dunăre" etc.

BERLINUL OCCIDENTAL 8 (A- 
gerpres). — Cotidianul vest-berlinez 
„Der Tagesspiegel" informează că 
volumul comerțului dintre R. D. Ger
mană și R. F. a Germaniei a fost în 
1969 de aproximativ 3,5—3,7 miliarde 
mărci, depășind suma de 3,2 miliarde, 
prevăzută pentru anul respectiv. Mi
nisterul Economiei al R. F. a Ger
maniei — arată ziarul — consideră 
că în 1970 se va realiza o creștere a 
comerțului intergerman de 15 la sută, 
asemănătoare cu cea din anul 1969.

„Der Tagesspiegel" relatează că, 
din volumul total al acestui comerț, 
circa 2 miliarde de mărci reprezintă 
exportul R. F. a Germaniei în R. D. 
Germană, iar aproximativ 1,7 mi
liarde. importul din R. D. Germană. 
Totodată, ziarul informează că gu
vernul R. F. a Germaniei a anulat 
obligativitatea' obținerii unei aprobări 
de import-export la 50 la sută din 
mărfuri.

sonalul care deservește mijloacele 
de transport în comun etc.).

Intr-un comunicat dat publicității 
de Ministerul Muncii după întîlnire 
se spune între altele că, după regle
mentarea principalelor conflicate de 
muncă, în unele întreprinderi se a- 
sistă la promovarea unui gen de re- 
acțiune din partea patronatului, care 
manifestă tendința de a se extinde 
și pe plan judiciar.

Presa de joi semnalează un adevă
rat „val de denunțări" in fața orga
nelor de justiție, împotriva a mii 
de muncitori participanți la acțiuni
le sindicale. Se apreciază că numărul 
acestora se ridică — numai în Sici
lia — la circa 7 000 și că vizează să 
atace cuceririle obținute de oamenii 
muncii italieni în ultimele luni, prin 
lupte dîrze.

siune a parlamentului. In cuvîntarea 
rostită cu această ocazie, Kenneth 
Kaunda a subliniat că Zambia își va 
dezvolta relațiile cu țările africane 
prietene. în același timp, șeful statu
lui zambian a condamnat regimurile 
rasiste din Republica Sud-Africană și 
Rhodesia, afirmînd că Zambia va par
ticipa în continuare la blocada co
mercială instituită împotriva acestora.

Willi Brandt, cancelarul R. F. 
a Germaniei, a sosit joi la Tunis, după 
două săptămîni petrecute în Insula 
Djarba. în capitala tunisiană el a 
avut întrevederi succesive cu primul 
ministru Bahi Ladgham, precum și cu 
ministrul de externe, Habib Bourgui- 
ba jr.

Tendința de eroziune a 
monedelor occidentale. Cel 
puțin 30 de state și teritorii autonome 
și-au devalorizat în 1969 monedele, 
unele chiar de mai multe «ori, scrie 
revista newyorkeză „Pick’s World 
Currency Report", în numărul său din 
ianuarie, apreciind că, anul acesta, ten
dințele se manifestă în direcția „unei 
eroziuni monetare și mai mari".

Senatorul democrat ame
rican Eugene McCarthy, 
care face o vizită în Uniunea Sovie
tică, a avut la 7 ianuarie o întrevedere 
cu Ivan Spiridonov, președintele So
vietului Uniunii, și cu Iustas Palețkis, 
președintele Sovietului Naționalităților 
al Sovietului Suprem al U.R.S.S., a- 
nunță agenția TASS. De asemenea, el

TOKIO ORIENTUL APROPIAT PARIS

Inițierea unor măsuri 
pentru dezvoltarea 

relațiilor 
eu R. P. Chineză

TOKIO 8. — Corespondentul Ager
pres, F. Tuiu, transmite : Ministrul 
de externe al Japoniei, Kiichi Aichi, 
a anunțat joi, în cursul unei întîlniri 
cu oficialități ale Ministerului de Ex
terne, că a dat instrucțiuni corpului 
diplomatic japonez în vederea ini
țierii unor măsuri concrete în direc
ția dezvoltării, relațiilor cu Republica 
Populară Chineză. Această indicație, 
a precizat ministrul japonez, cores
punde dorinței premierului Eisaku 
Sato.

Se așteaptă ca la viitoarea sesiune 
extraordinară a Dietei, care va în
cepe la 14.ianuarie, premierul, precum 
și ministrul de externe, să clarifice 
intenția guvernului în ce privește 
dezvoltarea relațiilor Japoniei cu Re
publica Populară Chineză.

Convorbiri 
polono- 

cehoslovace
VARȘOVIA 8 (Agerpres) — La in

vitația lui Jozef Cyrankiewicz, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al R.P. 
Polone, joi a sosit la Varșovia într-o 
vizită oficială de prietenie Oldrich 
Cernik, președintele guvernului fe
deral al R.S. Cehoslovace.

în cursul aceleiași zile, Oldrich Cer
nik a fost primit de Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., la întrevedere fiind de față 
Jozef Cyrankiewicz.

După-amiază, la Consiliul de Mi
niștri al R.P. Polone, au început con
vorbirile polono-cehoslovace.

Situație încordată 
in Cipru

Ședința extraordinară 
a cabinetului de la Nicosia

NICOSIA 8 (Agerpres). — întru
nit în ședință extraordinară. Consi
liul de Miniștri al Ciprului a exami
nat miercuri situația creată în dis
trictul Limassol, ca urmare a atacu
lui întreprins asupra depozitului de 
arme din localitatea Omodhos de 
către un grup aparținînd organiza
ției clandestine „Frontul Național". 
Un comunicat oficial dat publicității 
precizează că autorii atacului au 
luat din depozit o mitralieră, cinci 
arme automate, 80 de grenade și 
muniții. Se precizează că „Frontul 
Național" este o organizație extre
mistă a ciprioților greci, care se pro
nunță pentru ENOSIS (alipirea Ci
prului la Grecia) și condamnă poli
tica actualului guvern cipriot.

Guvernul cipriot a hotărit punerea 
tn stare de alertă a tuturor forțelor 
de poliție din insulă, ca urmare a 
situației create. Forțele polițienești 
au primit, totodată, ordinul de a con
fisca toate armele înregistrate care 
au fost distribuite populației în urmă 
cu cinci ani, cînd a izbucnit conflic
tul între comunitățile cipriote greacă 
și turcă.

s-a întîlnit cu Vladimir Alhimov, loc
țiitor al ministrului comerțului exte
rior.

Consiliul Ministerial al 
C.E.E., care va reuni la 19 și 20 ia
nuarie miniștrii afacerilor externe, ai 
agriculturii și pe cei ai finanțelor din 
statele membre, își propune să încheie 
discuțiile asupra reglementării finan
ciare definitive a „Europei verzi", ur- 
mînd să se stabilească modalitățile de 
repartizare a cheltuielilor necesare fi
nanțării Pieței comune agricole.

HOUSTON 8 (Ager
pres). — Noi ipoteze 
în legătură cu origi
nea Lunii au fost for
mulate în cea de-a 
treia zi a dezbaterilor 
conferinței de. la Hous
ton a specialiștilor în 
domeniul studiilor se
lenare. Geochimistul 
australian dr. A. Ring
wood susține, pe baza 
studierii rocilor aduse 
de pe Lună de către 
echipajul navei „A- 
pollo-11". că materia 
din care este consti
tuită Luna provine de 
pe Pămînt. După pă
rerea sa, în stadiul 
primar al formării pla
netei noastre, din cau
za energiei solare foar
te intense, atmosfera 
terestră era extrem de 
densă, conținînd o 
mare cantitate de sili-

cați. Treptat, energia 
radiației solare a scă
zut ca urmare a unei 
răciri pronunțate a as
trului, ceea ce a dus la 
solidificarea silicați- 
lor din atmosferă și 
transformarea lor în 
mini-sateliți naturali 
ai Pămîntului care au 
format un inel în ju>- 
rul planetei noastre, 
similar celui al lui Sa
turn Cel mai mare 
mini-satelit de acest 
gen a atras apoi trep
tat celelalte corpuri 
rezultînd în fina!
Luna.

Ipoteza Iui Ring
wood a declanșat o 
puternică controversă 
între adepții teoriilor 
tradiționale și cei care 
s-au declarat în fa
voarea noii teorii. Dr 
Donald Wise de la
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NEZE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI DIN ȚARĂ
CAIRO. — După cum informează 

ziarul „Al Ahram", in prezent au 
loc contacte intense între un grup 
de cinci state arabe în vederea 
stabilirii datei exacte a viitoarei re
uniuni la nivel înalt a acestor țări. 
După cum precizează ziarul, este 
vorba de Irak, Siria. Iordania, R.A.U. 
și Sudan.

TEL AVIV. — Un purtător de 
cuvînt al armatei israeliene a de
clarat joi că, în cursul unei lupte 
aeriene care a avut loc deasupra 
înălțimilor Golan, aviația israeliană 
a doborît trei avioane aparținînd ar
matei siriene, relatează agenția 
France Presse. Lupta a avut loc în 
zona Shick-Maskin, după ce avioa
nele siriene au trecut linia de înce
tare a focului între cele două țări. 
S-a precizat că toate aparatele israe
liene s-au întors la bazele lor.

DAMASC. — Aviația siriană a 
doborît joi două avioane israeliene 
în cursul unei lupte aeriene desfă
șurate deasupra teritoriului sirian, 
a declarat la Damasc un purtător de 
cuvînt citat de agenția Reuter. Po
trivit declarației sale, trei avioane 
siriene au fost lovite.

NEW YORK. - Joi, la New 
York a avut loc o nouă întîlnire a 
adjuncți'or ambasadorilor la.O.N.U. 
ai Franței, Marii Britanii, S.U.A. și 
U.R.S.S., consacrată examinării po
sibilităților de soluționare a conflic
tului din Orientul Apropiat.

PARIS. — Ministrul afacerilor ex
terne al Franței, Maurice Schumann, 
l-a primit joi, la Quai d’Orsay, la 
cererea sa, pe ambasadorul Repu
blicii Arabe Unite la Paris, Moha
med Hafez Ismail, tn cursul între
vederii au fost evocate probleme 
privind relațiile dintre Franța și 
R.A U.

BEIRUT 8 (Agerpres). — înlocui
rea generalului Emile Bustani, tre
cut în rezervă, cu generalul Jean 
Noujaim in postul de șef al arma
tei libaneze a ridicat, în contextul 
actualei situații din țară, o serie de

NOI REACȚII IN LEGĂTURĂ CU PROIECTATELE 
LIVRĂRI DE ARME FRANCEZE ÎN LIBIA
PARIȘ — în. presa pariziană de 

joi continuă controversa privitoare 
la eventuala livrare a unor arme 
franceze forțelor libiene. „La Nation" 
este de părere că „ședința Con
siliului de Miniștri de miercuri a 
dat toate lămuririle dorite..." Pentru 
„Le Figaro", însă, declarațiile purtă
torului de cuvînt oficial, după ședin
ța guvernului, „au cele mai mici 
șanse de a introduce puțină clarita
te în dezbatere". Ziarul „Paris 
Jour" este de părere că „gu
vernul francez se află de fapt 
într-o poziție foarte dificilă. El do
rește în mod sincer restabilirea pă
cii în Orientul Mijlociu și nu dorește 
să o rupă cu Israelul. El nu vrea însă 
nici să piardă influența de care dis
pune în lumea arabă.... Dar toate a- 
ceste aspirații sînt dificil de con
ciliat". în fine, „Combat" vorbește, 
despre „o politică de la care guver
nul francez așteaptă beneficii pe plan 
economic, și în special-petrolier".

WASHINGTON - Purtătorul de 
cuvînt al Departamentului de Stat, 
Robert McCloskey. a declarat 
miercuri că, după întrevederea avută 
de ambasadorul S.U.A. la Paris, Sar
gent Shriver, cu ministrul francez al 
afacerilor externe, Maurice Schu
mann, administrația Nixon este sa

0 încercare de a deturna 
un avion de pasageri *parti- 
nînd companiei „Iberia", care efectua 
o cursă între Madrid și Barcelona, a 
eșuat. în timpul staționării pe aero
portul de la Saragossa, pentru a-și 
face plinul, avionul a fost înconjurat 
de polițiști, iar noul „pirat al aerului", 
Mariano Ventura Rodriguez, un stu
dent spaniol în vîrstă de 18 ani, a fost 
silit să se predea autorităților.

Epidemia de gripă care s a 
abătut în ultimul timp și asupra 
Turciei face numeroase victime. Au
toritățile au luat o serie de măsuri,, 
printre care închiderea școlilor în 31 
din cele 67 de regiuni ale țării. De 
asemenea, cinematografele, teatrele și 
bibliotecile și-au încetat în bună parte 
activitatea.

Universitatea din Mas
sachusetts a susținut 
că această ipoteză este 
imposibilă. deoarece 
unghiul de înclinare a 
axei Pămîntului și 
viteza de rotație ar 
presupune ca Luna să 
aibă o orbită diferită 
de cea actuală.

Dr Samuel Epstein, 
chimist al Institutului 
de tehnologie din Ca
lifornia. a subliniat că 
cei 142 de savanți reu
niți la Houston au 
constatat că eșantioa- 
nele lunare aduse de 
echipajul navei spația
le „Apollo-ll“ sînt 
bogate în oxigen, dar 
foarte sărace în hidro
gen. Aceasta confir
mă teoria că pe su
prafața Selenei nu ar 
exista apă, nici chiar 
în cantități infime. 

întrebări în legătură cu problema- 
cheie a Libanului : sprijinirea sau 
îngrădirea acțiunilor organizate de 
forțele de guerilă palestiniene sta
ționate pe teritoriul său.

în legătură cu aceasta, se reamin
tește că generalul Bustani a fost 
conducătorul delegației libaneze 
care a încheiat acordurile de la 
Cairo ce au pus capăt crizei inter
venite între Liban și forțele palesti
niene. Trecerea sa în rezervă în 
momentul reactivizării celor două 
tendințe din viața politică a țării 
(favorabile și defavorabile sprijinirii 
unităților de guerilă palestiniene) a 
fost apreciată ca indiciul unor even
tuale modificări îri orientarea poli
tică a țării.

„Anul 1970 a început pentru Li
ban intr-o atmosferă tulbure, apre
ciază corespondentul agenției France 
Presse. în ultimele 48 de ore, șefii 
partidelor de opoziție au făcut de
clarații ostile față de politica guver
nului în problema prezenței și liber
tății de acțiune a fedainilor aflați 
pe teritoriul libanez. , Se pune în
trebarea dacă tensiunea va fi reîn
noită în mod conștient, sau dacă va 
putea fi găsită o soluție oarecare 
pentru a se soluționa problema spi
noasă a fedainilor, într-un mod care 
să permită Libanului să-și păstreze 
poziția sa specială în Orientul Apro
piat, sprijinind totodată. în limita 
mijloacelor lui, lupta palestiniană".

Surse oficiale libaneze au dezmin
țit însă aceste speculații, precizînd 
că generalul Bustani a fost înlocuit 
din pricina vîrstei sale înaintate și 
că această schimbare nu afectează 
recunoașterea acordurilor încheiate 
de el la Cairo. în calitate de re
prezentant al statului libanez.

Ministrul de interne al Libanului, 
Kamal Jumblatt, care a avut joi o în
tîlnire cu reprezentanții organizații
lor de rezistență palestiniene, a anun
țat că s-a ajuns la un acord potrivit 
căruia în viitor instruirea fedai
nilor va avea loc în afara taberelor 
de refugiați palestinieni, în locuri 
asupra cărora vor fi consultate co
mandamentele armate și ale forțelor 
de securitate interne ale Libanului.

tisfăcută de informațiile primite în 
legătură cu tratativele privind livra
rea de arme ‘franceze pentru Libia. 
„Nu vrem să facem nici o declarație 
care ar indica existența unei crize 
între S.U.A. și Franța, întrucît pur 
și simplu nu există o asemenea cri
ză" — a adăugat el.

LONDRA. — Ministerul de Exter
ne britanic a făcut cunoscut 
miercuri că o nouă fază a tratative
lor dintre Anglia și Libia referitoare, 
între altele, la livrarea a 200 de 
tancuri de asalt de tipul „Chieftain", 
va începe în curînd. Purtătorul de 
cufrint al Foreign Office-ului a pre
cizat că ambasadorul britanic la Tri
poli, Donald Maitland, a avut la în
ceputul acestei săptămîni o întreve
dere cu ministrul libian al afaceri
lor externe, Salah Bouessir, și că a- 
ceastă întrevedere trebuie să fie con
siderată ca „stadiul preliminar" a! 
reluării negocierilor.

LONDRA. — Ziarul „Times" in
troduce joi dimineață un ton nou în 
comentariile pînă acum foarte viru
lente ale presei britanice referitoa
re la evoluția relațiilor franco-libie- 
ne. Acest ziar consideră că poziția 
Franței ar putea fi „avantajoasă 
pentru Occident".

Prima stație de comuni
cații prin sateliți din Africa 
a fost inaugurată la 32 km de capi
tala marocană, Rabat. Cu acest prilej 
a avut loc o convorbire telefonică 
între președintele Statelor Unite, Ri
chard Nixon, aflat la reședința sa de 
la San Clemente (California), și re
gele Hassan al II-lea al Marocului. 
Stația va asigura legături de teleco
municații prin intermediul satelitului 
„Intelsat III", lansat în 1968, între 
America de Nord, Africa și Europa.

Criticii muzicali din New 
York au consacrat o serie de 
cronici elogioase debutului te
norului român Ion Buzea pe 
scena celebrei „Metropolitan 
Opera", unde a ^interpretat ro
lul lui Rodolfo din „Boema" de 
Puccini. Majoritatea cronicari
lor apreciază calitățile inter
pretative ale artistului român, 
subliniind că ele sînt convin
gătoare și deosebit de promiță
toare.

Partidul liber-democrat 
din R.F.G. și-a amînaî con
gresul Prevazut pentru sfîrșitul lunii 
mai cu aproximativ patru săptămîni 
— s-a anunțat oficial la Bonn. Astfel, 
congresul ar urma să-și țină lucrările 
între 22 și 24 iunie la Dusseldorf. Nu 
se cunosc încă motivele acestei amî- 
nări.

permite 
avioane

Un nou aeroport lingă 
Bagdad, capitala Irakului, a fost 
inaugurat joi. Noul aeroport 
aterizarea și decolarea a 110 
pe oră.

Aprecieri privind 
evoluția economică 

a țării
PARIS 8 (Agerpres). — în ședința 

de miercuri a Consiliului de Miniștri 
al Franței, ministrul economiei și fi
nanțelor, Valery Giscard d’Estaing, a 
apreciat drept satisfăcătoare actuala 
evoluție economică a țării. El a subli
niat că producția înregistrează o 
creștere care lasă să se întrevadă o 
evoluție favorabilă și pe viitor. Gis
card d’Estaing a menționat, de ase
menea, că eforturile pentru moderni
zarea industriei sînt mulțumitoare.

Președintele Georges Pompidou a 
declarat, la rîndul său, că prima fază 
a operațiunii „devalorizare" s-a în
cheiat cu succes. Acum — a apre
ciat el — trebuie să se profite de 
conjunctura economică internaționa
lă pentru a se putea aduce la înde
plinire toate obiectivele Franței în 
ce privește dotarea economiei.
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Cale ferată 
pe terasament

de... i

0$ J

gheață 4
Gerul de minus 40 de grade \ 

din regiunea fluviului Amur a \ 
permis folosirea crustei groase \ 
de gheață, care acoperă cursul C 
de apă, drept terasament pentru r 
instalarea șinelor de cale fe- ? 
rată. Noua magistrală feroviară / 
originală constituie varianta de > 
iarnă a unui traseu foarte im- > 
portant pentru transporturile din S 
extremul orient sovietic. în \ 
cursul sezonului cald, garniturile C 

..încărcate cu mașini, cărbune, r 
material lemnos și diverse ma- r 
terii prime, care circulă pe ru- A 
tele spre Sahalin și Kamciatka, / 
sînt trecute peste Amur pe pun- . 
țile unor bacuri autopropulsate, \ 
intrucît aici nu există, deocam- C 
dată, uit pod de cale ferată. O e 
dată cu sosirea gerului’insă, cir- f 
culația bacurilor necesita tot f 
mai mult intervenția spărgătoa
relor de gheață. s

0 expediție caută s
Arca lui Afoe ?

Societatea americană „Search > 
Fundation inc." din Washington > 
a anunțat că a pus la dispoziție > 
un milion de dolari pentru orga- > 
vizarea unei expediții în căutarea > 
vestigiilor „Arcăi lui Noe", în ) 
lacul glacial din Muntele Ararat 5 
din Turcia. Expediția își propune C 
să topească un ghețar de 150 C 
metri lungime și 33 metri lățime, X 
pentru a degaja anumite frag- ( 
mente de lemn considerate a fi \ 
resturile celebrei ambarcațiuni C 
biblice. Pentru realizarea opera- \ 
(iei de „topire a ghețarului" vor < 
fi folosiți vaporii emanați de era- \ 
ferele vulcanice din această zonă, x 
Exploratorul francez Fernand \ 
Navarra a descoperit vara trecută \ 
pe Muntele Ararat o bucată de \ 
lemn de stejar de 1,50 metri C 
lungime, a cărui vîrstă este apre- C 
ciată între 4 000 și 5 000 de ani. C

Salvați... crocodilii!
Salvați crocodilii! Aceasta pare 

a fi noua deviză a regiunii vestice 
australiene, unde o anchetă a 
conchis că sînt necesare măsuri 
urgente pentru a asigura supra
viețuirea crocodililor de apă să
rată. Vînatul lor s-a intensificat 
atît de mult, îneît numărul 
extrem de mic al animalelor ră
mase în viață pune sub semnul 
întrebării supraviețuirea speciei. 
Guvernul local a interzis, pentru 
moment, vînătoarea crocodililor 
de apă sărată, prevăzînd amenzi 
enorme pentru contravenienți. A- 
ceasta nu înseamnă însă că ama
torii de senzații tari trebuie să 
fie neliniștiți. Mâi există — „din 
fericire" — suficienți crocodili 
de apă dtdee care au și ei colții 
ascuțiți și... piele atrăgătoare.

0 ingenioasă 

inversare 
a atribuțiilor

Femeile au preluat joi „pu
terea" în orășelul grec Mono- 
clissia, bărbații fiind consemnați 
în case și obligați să gătească, să 
aibă grijă de copii și să facă cu
rățenie. Potrivit unei tradiții ale 
cărei origini se pierd în trecutul 
foarte îndepărtat, în fiecare an. 
la 8 ianuarie, populația orășelului 
procedează la această pitorească 
inversare a atribuțiilor. Orice 
bărbat care îndrăznește să iasă 
din casă în cursul acestei zile 
este- împroșcat cu apă rece. în 
ultimii ani, acest obicei a devenit 
o atracție turistică și mulți greci 
și străini vin la Monoclissia pen
tru a se amuza în cea de-a opta 
zi a anului.
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