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In industria construcțiilor

de mașini:

REZULTATE POZITIVE
PE ANSAMBLU

dar și întreprinderi
restanțiere

în urmă eu citeva zile, cititorii 
au aflat despre succesul remarcabil 
al constructorilor de mașini, care 
au anunțat îndeplinirea, cu 50 de 
zile mai devreme, a prevederilor 
planului cincinal la producția globa
lă industrială. Iar dacă pină la În
cheierea acestui cincinal muncitorii, 
inginerii și tehnicienii din între
prinderile constructoare de mașini 
au hotărît să dea peste sarcinile 
stabilite produse in valoare de circa 
8 miliarde lei — concretizate, prin
tre altele, în motoare cu combustie 
internă, mașini-uneite. mijloace de 
automatizare și utilaje tehnologice 
— înseamnă că ei sînt pe deplin 
conștienți de importanța mare pe 
care o are această ramură in an
grenajul industrializării. în dezvol
tarea de ansamblu a economiei. E- 
vțdent, este vorba de rezultate ce se 
cuvin apreciate la justa lor valoare, 
de succese care obligă.

Esențial este ca în acest efort 
general de mobilizare pentru înde
plinirea sarcinilor' de plan să fie an
trenate în egală măsură, în raport 
cu condițiile tehnice create, toate 
uzinele, centralele și grupurile de în
treprinderi, indiferent de mărime 
sau de profilul fabricației. în condiții
le economiei noastre, fiecare pro
dus, fiecare sortiment are o desti
nație precisă, riguros fundamen
tată prin contractele economice, iar 
orice abatere de la programul 
fabricație intr-o unitate sau 
poate să declanșeze o suită de 
ajunsuri care să culmineze cu 
realizarea 
beneficiari.

Economia 
fiecare • din 
și ea are nevoie ca toate produsele 
să fie realizate la 
pentru că la acest 
cheiat contractele 
beneficiarii interni 
această perspectivă, orice rezultat 
global trebuie privit prin prisma e- 
lementelor componente, pentru a 
vedea măsura in care se asigură 
un echilibru permanent in dispozi
tivul relațiilor de colaborare dintre 
întreprinderi. Este momentul să a- 
nalizăm carp este cota de partici
pare a întreprinderilor constructoa
re de mașini la realizarea acestor 
rezultate ? în ce măsură s_a asigu
rat îndeplinirea sistematică a pla
nului la fiecare sortiment în parte ?

Cele zece luni care au treciit din 
acest an ne oferă un tablou statistic 
Inegal : pe ansamblul ministerului

planului Ia o serie

de 
alta 
ne- 
ne-
de

penațională contează 
sortimentele planificate

nivelul planului, 
nivel s-au 
economice 

și externi.
în- 
cu 

Din

planul producției globale a fost în
deplinit în proporție de 101,2 la sută, 
dar in timp ce la unele sortimente
— tractoare, autovehicule, locomo
tive și mijloace de automatizare — 
sarcinile de plan au fost sistematic 
depășite, ia altele s-au înregistrat 
permanente rămîneri în urmă. Este 
vorba, în principal, de motoare e- 
lectrice, aparataj electric de înaltă 
tensiune, strunguri, vagoane 
marfă, diferite tipuri de utilaje teh
nologice. Cum se vede, toate 
produse de primă importantă pen
tru economie. Implicațiile acestei 
stări critice în îndeplinirea planului 
la sortimentele amintite sînt lesne 
de înțeles. Bunăoară, din cauza ne- 
primirii la timp a motoarelor elec
trice de la uzina „Electroputere" din 
Craiova și Fabrica de motoare elec
trice din Pitești, două mari între
prinderi — uzinele „Independența" 
din Sibiu și „Progresul" din Brăila
— și-au onorat, la rîndul lor, obli
gațiile contractuale la utilajele teh
nologice pentru industria materiale
lor de construcții și refractare nu
mai în proporție de 92,5 la sută. Nu 
este greu de presupus, mai departe, 
efectul negativ pe care l-a avut a- 
ceastă nerealizare pe unele șantiere 
de construcții care n-au primit, 
conform graficelor, utilajele tehno
logice hecesare montajului.

Căutind, in mod firesc, citeva ex
plicații în legătură cu unele ne
ajunsuri, de ordin tehnic Sap organi
zatoric care au generat o atare 
situație, am înregistrat, din partea 
factorilor răspunzători din între
prinderi, din centralele industriale 
sau din minister o serie de cau
ze de ordin subiectiv și obiec
tiv. Așa, . de pildă, notăm că ne- 
realizarea a aproape 400 de strun
guri în perioada de Ia începutul 
anului, la Uzina de strunguri din 
Arad, este urmarea organizării ne
satisfăcătoare a pregătirii fabricației 
strungului SNA-500. calificării scă
zute a unor muncitori, utilizării in
complete a timpului de lucru, a ca
pacităților de producție. In loc ca 
avalanșa unor asemenea neajunsuri 
să fie stăvilită, lună de lună s-au 
adăugat alte elemente care au ac
centuat deficiențele. Iar dacă acum 
uzina are de recuperat o importantă 
producție marfă, aceasta se dato-
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Mesajul adresat de tovarășul

La plecare, pe aeroportul international Otopeni

cu ocazia centenarului liceului 
„NICU GANE" din Fălticeni

Dragi tovarăși,
Felicit în modul_ cel mal cordial cadrele didactice și elevii liceului 

„Nicu Gane" din Fălticeni, la împlinirea unui veac de la înființarea 
acestei instituții de învățămînt.

In cursul îndelungatei sale existențe, liceul dumneavoastră și-a cîști- 
gat un binemeritat renume în școala românească ; el a pregătit un mare 
număr de absolvenți în rîndul cărora s-au distins personalități proemi
nente ale vieții noastre culturale și științifice. Continuînd și dezvoltînd 
aceste tradiții valoroase, liceul „Nicu Gane" s-a afirmat tot mai pu
ternic în anii socialismului, aducînd o contribuție de preț la instruirea 
tinerei generații a patriei noastre.

Prilejuind trecerea în revistă a acestor frumoase realizări, sărbăto
rirea centenarului liceului este, totodată, o ocazie prielnică pentru sub
linierea sarcinilor sporite ce revin astăzi școlii, în lumina perspectivelor 
trasate de Congresul al X-lea al partidului pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate. Este o îndatorire de cinste a cadrelor di
dactice de a perfecționa neîncetat procesul de învățămînt, de a asigura 
buna pregătire a elevilor, lărgirea continuă a orizontului lor științific și 
de cultură generală, formarea unor temeinice deprinderi practice, de a-i 
educa în spiritul virtuților morale ale societății socialiste, ale devotamen
tului nețărmurit pentru patrie, pentru partidul comunist. Sînt încre
dințat că întregul corp didactic al liceului „Nicu Gane" își va consacra, 
cu însuflețire și înaltă răspundere patriotică, energia, talentul și com
petența pregătirii unor constructori de nădejde ai socialismului și comu
nismului în România. ♦

La rîndul lor, elevii au datoria de a învăța cu rîvnă, de a munci 
neobosit pentru însușirea comorilor științei, tehnicii și culturii, pregătin- 
du-se multilateral pentru a fi la înălțimea răspunderii ce revine tinerei 
generații față de națiunea noastră socialistă, față de viitorul de progres 
șl prosperitate al poporului român.

îmi este'deosebit de plăcut ca, Ia acest jubileu, să adresez colectivu
lui liceului „Nicu Gane" din Fălticeni — odată cu tradiționalul „La 
mulți ani" — urări de noi succese în muncă și viață.

Cei opt membri ai expediției știin
țifice române care, după cum s-a 
anunțat, urmează să facă o călătorie 
Li 10 țări africane, au trimis tova-in

rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al P.C.R., președintele Con
siliului de Stat, următoarea tele
gramă :

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
H?, ,?01ectiv, a.1 universitarilor din Cluj și București, sub patronajul Uni

versității din Cluj, a elaborat planul unei expediții complexe in Africa în in
tenția de a contribui prin aceasta la dezvoltarea legăturilor de prietenie din
tre poporul nostru și popoarele care și-au dobindit de curînd independenta, 
la propagarea peste hotare a realizărilor României socialiste și la dezvoltarea științei românești. ■ \

Luînd legătura, cu diversele instituții și întreprinderi care au acceptat cu 
entuziasm să ne dea tot concursul, fiind încurajați de întreaga înțelegere și 
bunăvoință a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și a organe
lor locale de partid, a Consiliului de Miniștri, a Ministerului Invățămîntului 
și rectoratului Universității din Cluj, am reușit să obținem toate cele nece
sare în vederea realizării planului nostru.

Dat fiind faptul că expediția proiectată este prima de acest gen în 
România, dotată in întregime cu material românesc, am luat hotărîrea, cu 
asentimentul deplin al rectoratului Universității din Cluj, să o dedicăm con
ducerii noastre de partid și de stat, politicii sale de pace și prietenie cu toate 
popoarele lumii. Expediția noastră se va desfășura sub semnul prieteniei și 
înțelegerii între popoare, numindu-se „Expediția prieteniei". Ea va purta 
de-a lungul a zece țări africane culorile dragi ale drapelului românesc, me
saj de pace și cunoaștere reciprocă.

Exprimindu-ne speranța că modestul nostru omagiu va fi acceptat, vă 
asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. că membrii colectivului nostru 
își vor îndeplini cu cinste și devotament misiunea* întregul lor program de 
lucru.

Prof. dr. doc. NICOLAE BOTNARIUC. conducător științific. Uni
versitatea București ; Cercetător științific DRAGOȘ D. NECULCE, 
zoolog, organizator Universitatea Cluj : Dr. NICOLAE COMAN, bo
tanist, Universitatea’ Cluj ; VALERIU CIMPOERU — secretar de re
dacție la Televiziunea română : In" LIVIU UNGUREANU, cineast, 
Universitatea Cluj ; Dr. SEVER POPA, medic. Institutul Medico-Far- 
maceutic. Cluj : Ing. ION CATARANCIUC, mecanic-auto, Uzina me
canică Muscel ; CONSTANTIN LUDU - tehnician-auto. Uzina me
canică Muscel.

★

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a răspuns :
Apreciez foarte mult organizarea acestei expediții, precum și hotă- 

rîrea de a o închina politicii partidului, conducerii sale.
Vă urez succes deplin în desfășurarea expediției.

NICOLAE CEAUȘESCU
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...„Ieșisem din schimb. Autobuzul ne apropia de casă 
Abia atunci am observat ceva la flacără... (E vorba des
pre „torțele tehnologice" ce ard zi ?i noapte in preajma 
combinatelor chimice — n.n.).

„Parcă ceva nu-i în regulă"' — ii zic inginerului Con
stantin Tatu, aflat lingă mine.

„Așa e. Nici mie nu-mi place culoarea flăcării".
Am coborit imediat și ne-am intors la combinat. Aici, 

schimbul doi era la datorie. Înlătura defecțiunea ivită 
nevoia să vedem la fațape neașteptate. Noi simțisem 

locului ce s-a intim plat..." 
(Gh. Aldea, maistru la pi- 
roliză, combinatul petro- 
chimic-Pitești).

...Altădată, eram la la
minorul de tablă subțire 
din Galați cînd s-a pro
dus o întrerupere la valțuri. . . .
timplător la ora aceea în uzină — erau in timpul lor 
liber — s-au alăturat fără șovăire lăcătușilor de inter
venție. Au lucrat împreună pînă cînd cilindrii s-au pus 
din nou în mișcare. Gestul n-a surprins pe nimeni. Nici 
măcar pe cei din echipa de intervenții.

Episoade obișnuite de muncă, incorporate firesc în 
structura ei cotidiană. Fapte anonime din care se degajă 
atașamentul intim, afectiv față de locul de muncă, față 
de profesie, conștiința de producător și beneficiar, pro
prie orînduirii noastre. Altfel cum s-ar putea explica

PICĂTURĂ DE CERNEALA

Cîțiva oameni aflați in

m

afirmarea acestei participări active peste marginile ce
lor ‘opt ore ?

Exemple ale unei astfel de trăiri responsabile, străine 
de funcționarismul meschin, intilnim frecvent. Cunosc 
ingineri și arhitecți care își cheltuiesc o bună parte din 
timpul lor de odihnă căutind sioluția constructivă mult 
rivnită. Am întîlnit nu o dată in magazine oameni ve- 
niți nu atit să cumpere, cit mai ales să vadă și să as
culte cum sînt primite mărfurile fabricate de ei. Sînt 
dascăli care nu ezită, dincolo de atribuțiile lor în cu

prinsul orei de dirigenție, 
să-și consacre multe seri 
pentru a-i ajuta pedagogic 
pe părinții vreunui elev 
„problemă".

Gest . reflex, spontan, 
care nu se așează ostenta- 

nici nu e născut sub im- 
sau al vreunei ședințe de 

analiză. Asemenea gestului aproape patern al zidarului 
care, la terminarea lucrului, acoperă grijuliu lama 
prospătă de beton ; al oțelarului care înainte de a ple
ca să se odihnească, se mai uită o dată, și încă o dată, 
în cuptor, să se convingă că totul e in ordine. Aseme
nea milioanelor de gesturi, știute și 
dintr-o aleasă structură morală, in 
munci generos onorate.

tiv pe cintarul răsplății fi 
boldul unui posibil control

neștiute, topite, 
ritmurile unei

iile TANASACHE
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Vineri dimineața a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre patrie, 
delegația de partid și guvernamen
tală a Republicii Populare Polone, 
condusă de tovarășii Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, și Jozef 
Cyrankiewicz, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului,de Miniștri al 
Republicii Populare Polone, care, 
la invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, a făcut o vi
zită oficială de prietenie în țara 
noastră.

De la reședința rezervată oaspe
ților pînă la aeroportul Otopeni, 
conducătorii de partid și de stat 
polonezi au venit împreună cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat, și cu persoanele oficiale care 
i-au însoțit în vizita în țara noas
tră. Traseul este împodobit cu dra
pelele de stat române și poloneze. 
Zeci de mii de bucureșteni, aflați 
de-a lungul bulevardelor, salută cu 
căldură pe conducătorii celor două 
partide și state, aclamă îndelung 
pentru prietenia româno-poloneză, 
pentru colaborarea și cooperarea 
frățească dintre partidele, țările și 
popoarele noastre. Dintr-o mașină 
deschisă, escortată de*motocicliști, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Wladyslaw Gomulka răspund ma
nifestărilor prietenești ale cetățeni
lor, care flutură stegulețe românești 
și poloneze, ca semn al sentimen
telor de dragoste și prietenie cu 
care poporul nostru a îrftîmpinat 
pretutindeni pe oaspeții polonezi.

Aeroportul Otopeni este împo
dobit sărbătorește. Sînt arborate 
drapelele de stat ale celor două 
țări. Pe frontispiciul pavilionului 
central al aerogării se află- portre
tele tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Wladyslaw Gomulka, Ion Gheor
ghe Maurer și Jozef Cyrankiewicz. 
Pe mari pancarte se află înscrise, 
în limbile română și 
urările : „Trăiască 
borarea și alianța 
poporul român șî 
nez !“ ; „Trăiască
socialiste, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale !“

Pe aeroport au venit să-i salute 
pe oaspeți tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Ilie Verdeț,

Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Dumitru Popa, Dumitru Popescu, 
precum și Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Tiberiu 
Petrescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Republica 
Populară Polonă.

Erau prezenți, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții centrale 
și organizații obștești, generali și 
ofițeri superiori, ziariști români și 
străini.

Erau de față șefi de misiuni di
plomatice, membrii Ambasadei Re
publicii Populare Polone și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Ceremonia plecării începe prin 
prezentarea raportului de către 6 
gardă de onoare. Sînt intonate im
nurile de stat ale celor două țări, 
în- semn de salut se trag 21 salve 
de artilerie. Tovarășii Wladyslaw 
Gomulka și Nicolae Ceaușescu 
trec în revistă garda de onoare.

Conducătorii polonezi și ceilalți 
membri ai delegației de partid și 
guvernamentale a țării prietene își 
iau apoi rămas bun de la șefii mi
siunilor diplomatice acreditați la 
București, de la persoanele oficiale 
române prezente pe aeroport.

Un grup de pionieri.îi înconjoară 
pe conducătorii de partid și de stat

ai celor două țări ți le oferă bu
chete de flori.

Oaspeții răspund aclamațiilor 
prietenești ale mulțimii aflate pe 
aeroport, își iau rămas 
conducătorii partidului 
nostru.

Tovarășii Wladyslaw 
și. Nicolae Ceaușescu 
călduros mîinile.

De pe scara avionului, tovarășii 
Wladyslaw Gomulka și Jozef 
Cyrankiewicz salută încă o dată 
pe cei prezenți, răspund semnelor 
prietenești și uralelor bucureșteni- 
lor.

Da ora 9,45 nava aeriană deco
lează. Ea este escortată pînă la 
graniță de avioane cu reacție ale 
forțelor noastre armate.

★
Festivitatea de la aeroport a fost 

transmisă în direct de posturile 
noastre de radio și televiziune.

★
Vineri s-au înapoiat la Varșo

via tovarășii Wladyslaw Gomulka, 
Jozef Cyrankiewicz și ceilalți 
membri ai delegației de partid șl 
guvernamentale a R. P. Polone.

Delegația a fost întîmpinată Ia 
aeroport de Marian Spychalski, și 
de alți conducători de partid și de 
stat polonezi.

bun de la 
și statului

Gomulka 
își string

(Agerpres)

poloneză, 
prietenia, cola- 

frățească dintre 
poporul polo- 

unitatea țărilor

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat-al 
Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Socialiste România
Dragi tovarăși,
Părăsind teritoriul Republicii Socialiste România, dorim să exprimăm 

în numele nostru și al întregii delegații de partid și guvernamentale a 
Republicii Populare Polone mulțumiri sincere pentru primirea cordială 
pe care am cunoscut-o în timpul vizitei în țara dumneavoastră frumoasă 
și ospitalieră.

Sîntem convinși că Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mu
tuală dintre Republica Populară Polonă și Republica Socialistă România, 
semnat la 12 noiembrie ax., precum și convorbirile care au avut loc în 
timpul vizitei noastre, vor contribui la dezvoltarea în continuare a cola
borării, la întărirea prieteniei care leagă cele două popoare ale noastre 
și a unității țărilor comunității socialiste.

Vă rugăm să primiți cele mai bune urări de fericire și de noi realizări 
în muncă, pentru binele poporului român, al cauzei socialismului și păcii.

WLADYSLAW GOMULKA
Prim-secretar al

Comitetului Central al
Partidului Muncitoresc Unit

Polonez

JOZEF CYRANKIEWICZ
Președintele

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Polon»

COMUNICAT
cu privire la vizita delegației de partid

în Republica Socialistă România
La invitația Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român și 
a Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, între 
10 și 13 noiembrie 1970, o delegație

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

în numele poporului cambodgian, Frontului Național Unit, Guver
nului Regal de Unitate Națională al Cambodgiei și al meu personal, rog 
pe Excelenta Voastră, gloriosul și viteazul popor român, Consiliul de Stat 
și Guvernul Republicii Socialiste România, să primească mulțumirile 
noastre cele mai călduroase pentru felicitările și urările atît de priete
nești pe care Excelența Voastră a binpvoit să ni le adreseze cu ocazia 
celei de-a 17-a aniversări a independenței totale a Cambodgiei.

Exprimăm României, marea și credincioasa prietenă a poporului 
cambodgian, recunoștința noastră eternă pentru puternicul și fermul său 
sprijin acordat cauzei noastre naționale, luptei noastre pentru salvarea 
națională și eliberarea patriei khmere.

Trăiască prietenia care leagă popoarele cambodgian și român !

NORODOM SIANUK
Șeful statului și președintele 

Frontului Național Unit al Cambodgiei

de partid și guvernamentală a Re
publicii Populare Polone, condusă 
de Wladj'slaw Gomulka, prim-se- 
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, și Jozef Cyrankiewicz, mem
bru al Biroului Politic al Comite
tului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Populare Polone, a făcut o vi
zită oficială de prietenie în Repu
blica Socialistă România.

în timpul vizii.ei a fost semnat 
noul Tratat de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală între Re
publica Socialistă România și Re
publica Populară Polonă.

Delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Populare Po
lone a luat cunoștință de realiză- 

. rile construcției socialiste în Re
publica Socialistă România. Dele
gația a vizitat Fabrica de mașini- 
unelte și agregate București și U- 
zinele „Electroputere" - Craiova, 
noile cartiere de locuințe din Ca
pitală, s-a întîlnit cu oameni ai 
muncii.

Delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Populare Po
lone a fost întîmpinată pretutin
deni cu căldură și simpatie — ex-

presie a relațiilor de prietenie fră
țească care leagă popoarele român 
și polonez.

In timpul vizitei, delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România, condusă 
de Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, a avut convorbiri cu dele
gația de partid și guvernamentală 
a Republicii Populare Polone.

La convorbiri au participat:
Din partea română: Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Emil Bodnaraș, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
Gheorghe Pană, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului do

(Continuare în pag. a Vil-a)



PAGINA 2 SCÎNTEIA - simbătâ 14 noiembrie 1970

faptul; 
divers;

i
De la
1 decembrie, j 
iepuri 
și fazani

Direcția economiei vînatului ■ 
din Ministerul Agriculturii și I 
Silviculturii anunță că datorită | 
timpului călduros prelungit, epo
ca de vinătoare la iepuri și fa- I 
zani, pe toate fondurile de vină- I 
toare din țară, începe la data de • 
1 decembrie 1970. Organele Mi- | 
nisterului Agriculturii și Silvicul- I 
turii și ale asociației generale a | 
vînătorilor și pescarilor sportivi , 
urmează să difuzeze în rîndul I 
masei de vînători această regie- I 
mentare referitoare la vinătoa- ' 
rea din acest sezon.

48 de ore | 
sub zăpadă

Munții Maramureșului. La alti- I 
tudinea de 1 500 m., 50 de oameni ■ 
— sondori din brigăzile lui Vasile I 
Andreicuț, loan Cormoș și Paul I 
Oprescu de la întreprinderea de 
prospecțiuni și explorări geolo- I 
gice Maramureș — au fost sur- I 
prinși, în plină activitate, de • 
o puternică furtună. Stratul | 
de zăpadă a atins în cite- I 
va ore peste 3 metri. Cei 50 | 
de sondori au rămas izolați. Ba- . 
raca și instalațiile de forai au I 
fost acoperite de zăpadă. Orice I 
încercare de a ieși din împresu- 1 
rarea albă a eșuat. Au trecut 24 I 
de ore ; și încă o zi și o noapte... I 
La sectorul de explorări din I 
Baia Borșa s-a dat alarma. O e- ■ 
chipă condusă de electricianul I 
Gavril Florea a început urcușul I 
pe linia de alimentare cu energie ’ 
electrică. 5 ore minerii din ca- I 
drul sectorului au lucrat la des- I 
zăpezirea drumului către son- ' 
dori, deschizînd cale tractoarelor ■ 
conduse de Victor Zinveliu și I 
Adalbert Cotos. Bucuria reîntîl- | 
nirii nu poate fi descrisă în cu- . 
vinte. Cei 50 de sondori erau din I 
nou în mijlocul tovarășilor lor. I

Glumă ? I
Alexandru Stavri și Marin Ma- I 

tei din comuna Voluntari și res- I 
pectiv Drăgoiești-(Ilfov)' au por- I 
nit, deunăzi, la o vinătoare de . 
rațe. La un moment dat, Ale- I 
xandru Stavri a îndreptat arma I 
spre Marin Matei spunîndu-i, în 
glumă, că vrea să-l împuște. Tot I 
„în glumă" a apăsat pe trăgaci. I 
Arma fiind neasigurată, s-a des- I 
cărcat. Rezultatul : Marin Matei, ■ 
ciuruit de peste 100 de alice în I 
regiunea gîtului și a toracelui, a | 
fost transportat în stare deose- . 
bit de gravă la spitalul de ur- I 
gență. Ce se va întîmpla în con- I 
tinuare rămîne de văzut. Un lu- I 
cru este însă sigur : cine-și per- * 
mite astfel de „glume" nu poate | 
scăpa Și de consecințele lor.

Schimbați

Cum muncește
primul gospodar

*
al

sînt 
oa- 
do- 
ul-

Satl
greutăți Intîmpină, asta interesează 
mai puțin pe primari și membrii co
mitetelor executive. De altfel, con
tactul primarilor cu școala se măr
ginește adeseori la cite o vizită fu
gară și protocolară in biroul directo
rului. Mai poate fi de mirare de ce 
în numeroase comune au rămas în 
afara învățămîn.tului mai mulți copii 
de vîrstă școlară decît se știe Ia 
inspectoratul școlar județean ?

Un aport considerabil la bunul mers 
al treburilor gospodărești și la trans
formarea satelor îl aduce numerosul 
detașament de intelectuali care își 
desfășoară activitatea profesională 
în mediul rural. Acolo unde consi
liile populare creează condiții bune 
de muncă și viață pentru noii veniți. 
de pildă în comunele Făcăeni, M. Ko- 
gălniceanu și altele, intelectualii și-au 
stabilit definitiv domiciliile în sat, 
renunțînd la obositoarea „navetă".

ÎNSEMNĂRI

DE LA O MASĂ

ROTUNDĂ

populare, 
tovarășul 

Cum ar 
se stabi-

• RĂSPUNSURI

desprinși de pe 
contact, aceasta 

specialiștilor 
producătoare.

cele 
este 
fa- 
Mă

„ser- 
m-a 
dat 
de-

macazul!
Superficialitatea nu face casă ■ 

bună cu calea ferată. Recent, I 
în stația Reșița Nord, ea s-a sol- | 
dat cu deraierea a trei vagoane 
(care au fost avariate) și dete- I 
riorarea liniei ferate pe distan
ță de 50 m Cum s-au petrecut I 
lucrurile 7 Intr-o dimineață, un i 
tren de marfă format din 45 de I 
vagoane a primit avizul de ple- | 
care, deși un sabot de frînare, 
uitat, se încăpățîna să rămînă pe I 
linie 1 In această situație, tre
nul n-a putut parcurge decit... • 
150 de metri și a trebuit să I 
vină depanarea. Nu-i singurul I 
caz : în stația Rîmnicu Vilcea. | 
datorită vitezei imprimate loco- . 
motive! ce urma să fie atașată I 
la trenul 2067, două vagoane au I 
fost tamponate violent și dete- 1 
riorate. In ambele cazuri, este I 
vorba de aceleași cauze incom- I 
patibile cu siguranța circulației : I 
neglijență și indisciplină. ■

Vara 
tezaurelor

Pentru cercetătorii de la Mu- I 
zeul de istorie din Piatra Neamț, 1 
vara care a trecut a fost, se I 
pare, vara... tezaurelor. Pe me- I 
leagurile Neamțului au fost des- I 
coperite nu mai puțin de trei ■ 
tezaure monetare de pe vremea I 
romanilor. Primul de lingă | 
Buhuși se datorește unul cioban.
In timp ce-și mina turma la pi- I 
șunat, el a găsit citeva monede. I 
Sâpînd puțin pe locul descope- • 
ririi, a ieșit la iveală un vas de ■ 
lut plin cu 1000 denari romani I 
de argint, in greutate de 4 kg. | 
Este unul dintre cele mai mari 
tezaure de monezi imperiale ro- I 
mane găsite pe teritoriul Moldo- I 
vei. Al doilea, descoperit in co- • 
muna Rediu, cuprinde 500 denari I 
din vremea împăraților Nero și I 
Commodus și, in sfirșlt, al trei- I 
lea — descoperit tot printr-o in- | 
timplare de către o femeie din j 
comuna Borlești, in timp ce pră- I 
șea — cuprinde 350 monede. 
Toate trei prezintă o deosebită I 
importanță istorică, atestind I 
existența unor intense schimburi I 
intre teritoriile locuite de dacii ■ 
liberi și cele aflate sub stăpi- | 
nirea romani.

„Lucrăm mai bine, cu rezultate mai 
bune, pentru că ne bizuim mai mult 
ca în trecut pe sprijinul cetățenilor 
— remarca tov. Gh. Nicolae, primarul 
din Făcăieni, la discuțiile de la masa 
rotundă organizată la Consiliul popu
lar județean Ialomița. A intrat de 
altfel în obiceiul nostru să ne sfă
tuim cu oamenii din sat și să Ie ce
rem ajutorul ori de cîte ori se simte 
nevoia. Astă vară, cooperativele agri
cole rămăseseră în urmă cu recolta
rea. Ce era de făcut ? Am pus aceas
tă situație în discuția alegătorilor, în 
circumscripțiile electorale. Sute de 
cetățeni au ajutat apoi cooperativelor 
să strîngă recolta. Deputății nu se 
mai limitează acum Ia a „prelucra" 
hotărîri noi ale consiliului popular ; 
ei stabilesc Împreună cu alegătorii 
ce trebuie tăcut pentru gospodări
rea satului. Așa s-au asfaltat șosele, 
s-a introdus apa potabilă etc".

„Rezultatele muncii unui consiliu 
popular sînt mult influențate de con
cepția de lucru a primarului, de aten
ția lui fată de nevoile comunei în an
samblu" — spunea pe drept cuvîijt 
tov. I. Moise, secretarul Comitetului 
comunal de partid din Căzănești. Din 
păcate, sînt dese cazurile cînd gospo
dăria satului e „îngrămădită" pe ulița 
principală; numai acolo se repară dru
murile, se amenajează trotuare, se să
desc flori. Centrul devine astfel o „vi
trină" a efortului gospodăresc, în timp 
ce pe străzile lăturalnice, drumurile, 
gardurile sînt lăsate in paragină. La 
Ciocănești simți că te apropii de pri
mărie. după trotuarele și rondurile 
de flori plasate în preajma sediului 
ei. Aici, primarul și deputății 
recunoscuți ca buni gospodari, 
meni cu inițiativă și pricepere ; 
vadă — aspectul satului care. -în
timii ani. a împrumutat un pronunțat 
caracter urban Păcat însă că iniția
tiva și priceperea lor se concentrează 
numai asupra centrului comunei.

Gospodăria comunală a devenit mai 
complexă — spunea tov. M. Petrescu, 
primarut comunei .„Scînteia". Sînt 
multe treburi care-și așteaptă rîndul 
pe agenda de lucru a primăriei. Con
siliul popular e dator să le cunoască 
și să le cuprindă pe toate. Cînd pri
măria se ocupă numai de satul 
de reședință, în satele compo
nente rămîn multe nevoi neîmplinite, 
ceea ce frînează dezvoltarea lor. La 
Reviga, de pildă, din inițiativa pri
marului Gh. Began, s-au întreprins 
multe activități valoroase pe tărîm 
gospodăresc, dar efectul lor șe simte 
mai mult în satul de reședință. La 
Crunți și Rovine, sate componente 
cu o bogată viață economică și cul
turală, nu s-au mai reparat de ani de 
zile drumurile, iar locuitorii reclamă 
cu asiduitate înființarea unor presta
ții de servicii. Pentru un costum de 
haine și o pereche de pingele oa
menii bat uneori drum de kilometri, 
la Reviga sau Cocora.

Participanții la masa rotundă au 
subliniat necesitatea unei intervenții 
mai hotărite în toate sectoarele acti
vității' gospodărești din comună. Prin
tre altele, vorbitorii au arătat că e ne- 
cesar'să se întărească controlul consi
liului popular comunal asupra modur 

-lui în care se desfășoară activitatea sa
nitară din sat La multe dispensare nu 
șe respectă programul de consultații. 
Medicii de la dispensarul din Căză
nești. de pildă, lasă permanența de 
noapte în grija... femeii de serviciu.

Cu mai multă solicitudine ar trebui 
să privească organele locale de stat 
problemele specifice ale școlii, mai a- 
les acum cînd invătămîntul ia amploa
re — spunea tov. I. Andrcescu, direc
torul scolii din comuna M. Kogălnicea- 
nu. Este adevărat că în ultimii ani a 
crescut grija consiliilor populare co
munale pentru starea școlilor, pentru 
crearea unor condiții cit mai bune 
de învățătură. în toamna acestui an, 
toate școlile din județ au fost aprovi
zionate cu lemne ; s-au reparat și 
s-au construit săli de clasă, labora"z 
toare și alte anexe necesare procesu
lui de învățămînt. Din păcate, Ia 
multe consilii populare grija pentru 
școală se limitează cu strictețe la 
treburile ei gospodărești. Cum se des
fășoară procesul de învătămînt, ce

în dezba-

comunele 
și acum o

Fenomenul Instabilității cadrelor din 
sat este stimulat uneori și de lipsa 
de exigență a unor consilii 
La Roseți, însuși primarul. 
Marin Voinea, e navetist, 
putea el stimul? pe alții să
lească în comtină 7 Mai e de mirare 
că aici mai mult de jumătate din in
telectuali fac naveta 7

Conducerea satului cu multiplele 
sale probleme gospodărești impune 
un nou mod de lucru și în comitetele 
executive ale consiliilor populare co
munale. Ele trebuie să devină ade
vărate foruri locale, care dezbat și 
hotărăsc asupra celor mai variate as
pecte ale vieții satului. în cursul dis
cuțiilor s-a remarcat că în unele co
mune comitetele executive mai sînt 
și acum tributare unor practici din 
trecut. Ședințele tor și deciziile pe 
care le adoptă sînt adeseori formale. 
Deputății se întrunesc pentru că... e 
ședință. Nu fac nici propuneri ; une
ori nu iau nici cuvîntul pentru Că nu 
sînt pregătiți să intervină 
teri.

Sînt încă numeroase 
unde deputății desfășoară
activitate sporadică, unde înttlnirile 
lor cu alegătorii au Ioc doar la „zile 
mari". De multe ori, hotărîrile con
siliului popular sînt aduse la cunoș
tința cetățenilor numai cu prilejul 
unor adunări care sînt amînate cu 
săptămînile și lunile. Lipsite de in
teres. aceste adunări abia întrunesc 
uneori cîțiva participants Pare incre
dibil. dar in comunele Reviga, Inde
pendența, Roșeți și altele, unele legi 
și acte normative, pe care ar fi tre
buit să le cunoască toți cetățenii, nu 
sînt cunoscute nici măcar de deputati.

Și în activitatea comisiilor perma
nente este Ioc pentru mai bine. Unele 
dintre ele își confundă atribuțiile cu. 
cele ale comitetelor executive. La Că- 
zănești, de pildă, comisiile perma
nente și-au propus ca studiu „înca
sarea întregii sume rezultate din im
pozitul de 0.45 la sută" și „găsirea 
unei camere pentru atelierul de coa
fură".

Toți participanții la masa noastră 
rotundă au subliniat sarcinile de 
mare răspundere ce revin consiliului 
popular județean, direcțiilor sale, în 
îndrumarea consiliilor populare co
munale. Apreciind faptul că în pre
zent contactul comitetului executiv 
al consiliului popular județean și al 
altor cadre cu muncă de răspundere 
cu consiliile populare comunale este 
mai viu, vorbitorii n-au trecut cu 
vederea și unele aspecte negative ale 
muncii de îndrumare care se răsfrîng 
în final și asupra activității consilii
lor populare comunale. Sînt dese ca-
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in vederea participării la tragerea 
trimestrul I 1971la sorți pentru 

Depuneri pe libretul de 
economii cu dobîndă și 

cîștiguri 
în autoturisme...

Casa de Economii și Consem- 
națiuni face cunoscut celor inte
resați că pot efectua depuneri 
pe libretul de economii cu do- 
bîndă și cîștiguri în autoturis
me. în vederea participării la 
tragerea la sorți pentru primul 
trimestru al anului viitor.

Libretele de economii cu do
bîndă și cîștiguri în autoturis
me, nominale, se emit de toate 
unitățile C.E.C. proprii, iar de
punerile ulterioare se efectuea
ză la unitatea care a emis libre
tul, la celelalte unități C.E.C. 
proprii din aceeași localitate cu 
unitatea emitentă, precum și la 
filiala care ține evidența conta
bilă a unității emitente.

Completăm această lapidară 
informație cu următoarele date : 
în primele trei trimestre ale a- 
cestui an 1 133 de cetățeni care 
au economisit pe asemenea li
brete au devenit. posesori de 
autoturisme.

La aceste cîștiguri s-au adău
gat și dobînzile de care benefi
ciază toți titularii de librete de 
economii cu dobîndă și cîștiguri 
în autoturisme, atît cei care au

cîștigat autoturisme, cit și' cei 
care nu au cîștigat.

...și pe libretul 
de economii pentru 

turism
Amatorii de drumeție pot 

fectua in această perioadă de
puneri pe libretul de economii 
pentru turism, cu drept de par
ticipare la tragerea la sorți pen
tru trimestrul 1/1971.

După cum se știe libretul 
economii pentru turism oferă 
tularilor :

— cîștiguri în excursii

€-

de 
ti-
în 

străinătate organizate de O.N.T.;
— cîștiguri în bani pentru or

ganizarea de excursii individua
le în străinătate și dreptul de a 
schimba o parte din valoarea ’ 
cîștigului (3 000 lei) in valuta ță
rilor în care se deplasează :

— dobînzi.
Libretele de economii pentru 

turism se emit de filialele și a- 
gențiile C.E.C.. pe numele per
soanelor care efectuează depu
nerile sau pe numele altor per
soane, iar depunerile ulterioare 
se pot efectua la unitatea C.E.C. 
care a emis libretul, la celelalte 
unități C.E.C. proprii din aceeași 
localitate cu unitatea emitentă 
a libretului, precum și la filiala 
C.E.C. de care aparține unitatea 
care a emis libretul.
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zurile cînd cadrele din consiliul popu
lar județean poposesc în comună, iau 
contact cu primarii, dar îndrumările 
lor se limitează la probleme de „cam
panie" sau la domeniul strict pe 
care-1 reprezintă. „Cum stați cu re
coltarea 7“ întreabă ei, sau „Cum 
stați cu planul de casă la magazine"? 
Și fiindcă trimișii consiliului jude
țean se interesează numai de recol
tare, primarul și celelalte cadre din 
comună fac și ei la fel, uitînd de 
celelalte sarcini permanente. Poate 
că tocmai datorită unui astfel de stil 
de muncă, unele consilii populare co
munale s-au obișnuit să lucreze „pe 
etape", să amîne îndeplinirea unor 
sarcini de la o lună Ia alta.

Participanțli au dezvăluit, de ase
menea, numeroase aspecte care arată 
că rezolvarea unor probleme care de
pind de forurile județene este tergi
versată uneori luni în șir. Consiliile 
populare comunale, primarii nu sînt 
întotdeauna consultați atunci cînd la 
forurile județene se iau măsuri care 
au importantă strict locală. Tov. 
Ioana Simionescu, primarul din co
muna Gheorghe Lazăr, relata că 
inspectoratul școlar județean obișnu
iește să recheme sau să numească 
cadrele didactice fără să înștiințeze 
consiliul popular comunal. Primarul 
din Amaia a cerut direcției comer
ciale schimbarea unor gestionari ne
cinstiți care funcționau în unitățile 
comerciale din comună. Adresa a 
fost trimisă direcției de resort în luna 
mai. Iar primăria a primit răspuns 
în septembrie. I-au trebuit patru luni 
de zile direcției comerciale de la 
Slobozia să răspundă la o cerere ve
nită numai de la 7 km.

Toate- aceste aspecte ridicate de 
participanții la masa rotundă pledea
ză pentru îmbunătățirea stilului de 
muncă a] organelor județene, pentru 
o îndrumare mai eficace a consiliilor 
populare comunale și contact mai 
operativ și fructuos între comună și 
județ. Este anormal ca pentru re
zolvarea unor nevoi, fie ele mărunte 
sau mari, primarii și alte cadre din 
comune să bată în repetate rînduri 
drumurile la Slobozia, să aștepte și 
să facă anticameră la direcțiile jude
țene. Problemele satului să fie trata
te cu mai multă operativitate și com
petență și să fie rezolvate cu precă
dere la fața locului, în sat.

> Fasole afuzaii
; sau struguri păstăi ?
i • Vă trimit o etichetă de pe o cu- 
i tie de compot de struguri, produs 
I de fabrica „Valea Roșie", pentru a 
( vă semnala că este nu numai a- 
. trăgătoare, ci și... înșelătoare. Iată 

și argumentele. La începutul aces
tei luni am cumpărat de la maga-

1 zinul cooperativei din comună o 
1 cutie de compot de struguri. Nu 
i ieșisem încă din magazin. cînd 
i veni o cumpărătoare să reclame că 
i în loc de struguri în cutie găsise 
, fasole păstăi. Pentru a ne convin

ge dacă nu cumva a fost o simplă 
întîmplare, responsabilul a mai 
desfăcut încă două cutii : în una

1 era. intr-adevăr, compot de stru- 
1 guri, dar în cealaltă tot fasole păs- 
i tăi. Am 'desfăcut și eu cutia pe
> care o cumpărasem. Am găsit în 
, ea tot păstăi.
. Așadar, din 4 cutii pe a căror 

etichetă scria compot de struguri, 
în 3 am găsit fasole păstăi. Dacă

1 ne gîndim bine, faptul are și im- 
1 plicatii economice, deoarece com- 
i potul costă 7 Iei, iar o cutie de fa- 
, sole păstăi doar 4.50 lei.
, Mitică MIHALACHE
i primarul comunei Mâxineni —
, jud. Brâila

• Deși I.T.A. Tîrgoviște a fost 
deseori criticată pentru deficien
tele existente în organizarea trans
portului în comun, efectul n-a 
fost cei așteptat. Pe ruta Tîrgoviș
te — Ochiari — Ocnița. bunăoară, 
autobuzul este întotdeauna supra
aglomerat — circa 80 de călători — 
îneît abia poți să te mai ții pe pi
cioare. Dacă mai adăugăm și fap
tul ....................
la 
la 
de 
de 
ajungem ,1a lucru. De 
autobuzele întîrzie sau 
piu nu mai vin deloc.
4 noiembrie cursele de ... .... 
si 13,15 nu s-au mai efectuat, deși 
în autogară și pe traseu așteptau 
anroane 100 de cetățeni. Nu știm 
ce mai trebuie făcut pentru ca si 
I.T.A. Tîrgoviște să organizeze ast- 

' fel transportul în comun îneît să 
meargă... ca ne roate.

Nichifor LACATUȘU 
Ocnița

la unitatea „Nufărul" nr. 37 (co
manda 74 din iunie 1970). Cînd, în 
fine, covorul a revenit la unitate, 
am constatat că are niște pete roșii 
și galbene, culori pe care nu le a- 
vusese inițial. Am returnat covorul 
și, după o nouă perioadă de aștep
tare, am primit... verdictul : aceste 
pete nu se mai pot scoate. Că e- 
xistă coloranți care „fug" de pe 
țesătura la care au fost folosiți și 
nu mai pot fi 
cu care vin în 
„performanța" 
bricii chimice
întreb. însă, de ce nu țin seama 
de acest lucru specialiștii „Nufăru
lui" 7 Cu petele de pe covor, 
viciul" prestat de „Nufărul" 
păgubit de două ori : le-am 
bani și am primit un covor 
finitiv „curățat".

Adrian KLAR
Cal. Grivifei 159 — sec. 8

cuințele noastre, fără aprobarea 
Direcției sanitare a municipiului, 
un atelier cu pereți din tablă. Uti
lajele folosite aici produc niște 
zgomote infernale, care ne-au 
zdruncinat sănătatea. Zi și noapte, 
inclusiv duminicile, ciocane auto
mate de forjat, aparate de tot felul 
și unelte de lăcătușerie bocănesc 
și scrîșnesc, pricinuind oamenilor 
care locuiesc în jur tulburări psi
hice și cardiace, oboseală și in
somnii. Am sesizat în nenumă
rate rînduri conducerea cooperati
vei, consiliul popular și direcția 
sanitară a municipiului și ni s-a 
promis că se vor lua măsuri prin 
amenajarea de pereți fonici absor- 
banți la atelier sau mutarea aces
tuia în altă parte, că nu se va 
mai lucra în timpul nopții. Dar to
tul a rămas în faza promisiunii. 
Locuitorii din apropierea atelieru
lui. situați pe străzile Muzicanți, 
Lupeni și Bistriței, bărbați, fe
mei și mai ales copii, plecăm dimi
neața la muncă sau la școală obo
siți, cu nervii zdruncinați. Este 
inexplicabilă o asemenea lipsă de 
grijă fată de liniștea și sănătatea 
atitor oameni.

Gheorghe NEAGU 
ți alți 10 locatari

o După cîte știu, mărfurile — 
încălțăminte, îmbrăcăminte etc.’ — 
se vînd ambalate, iar ambalajul nu 
afectează prețul de vinzare. Mai 
știu că „priza pe piață" a unui 
articol depinde în bună măsură 
de calitatea și aspectul ambalaju
lui. La noi. la Tr. Severin, nu lip
sește ingeniozitatea, dar efectele 
sînt. după cum se poate constata 
din următorul exemplu, exact con
trarii. încălțămintea ambalată în 

• „cutii pliante" (ambalaje de o ca
litate sub orice critică) se vinde 
cu o majorare de preț, echivalentă 
cu contravaloarea ambalajului. 
Cerînd explicații, vînzătorul res
pectiv. foarte politicos, mi-a pre
zentat adresa nr. 16769 din decem
brie 1969 a O.C.L. Mixt Tr. Sevei- 
rin. semnată de Popescu — direc
tor. Tudose — contabil-șef, și Turai 
— șef serviciu comercial. Adresa 
impune unităților să încaseze de la 
consumatori contravaloarea amba
lajelor pliante, să țină evidența a- 
ceștora. iar sumele încasate să fie 
depuse separat. Adresa, ca și con
secințele ei. au la bază refuzul 
IRVĂ care nu mai primește aceste 

ambalaje (zic semnatarii).
în calitate de consumator nu pot 

înțelege cum. devine cazul, deoa
rece consider că încălțămintea tre
buie livrată de fabrică cu tot cu 
ambalaj, iar IRVA nu are ce să 
caute în această combinație. Pot 
organele locale să răspundă de ce 
i se bagă pe gît consumatorului 
acest ambalaj care nu poate fi în
trebuințat decît să duci pantofii 
pînă acasă și să-1 dai la lada de 
gunoi 7

Vasile MUTA
Blocul A 7, apart. 10, 
cartierul Kiselef, Tr. Severin

• Răspunzînd unei scrisori adre
sate de redacție, Comitetul 
țean de 
cunoscut 
rificările 
tr-adevăr, 
în calitate de director al Inspecto
ratului județean I.A.S. Suceava, 
a comis în ultimii ani mai multe 
abuzuri în muncă, fapte pentru 
care secretariatul Comitetului ju
dețean de partid Suceava l-a sanc
ționat cu vot de blam și a propus 
destituirea lui din funcție. De ase
menea, ing. Turei Constantin, teh
nolog șef la I.A.S. Rădăuți, pentru 
abuzurile comise în funcția pe care 
o are, a fost pus în discuția, orga
nizației de partid și urmează să 
fie înlocuit din funcție.

în ceea ce privește faptul că u- 
nele scrisori in care sînt relatate 
abuzurile și ilegalitățile comise de 
către cei doi au fost repartizate 
chiar lor spre rezolvare, s-a con
statat că aceasta se datorește unor 
salariați de la Departamentul I.A.S. 
din cadrul Ministerului Agricultu
rii și Silviculturii care, lucrînd 
superficial, au trimis scrisorile res
pective spre rezolvare celor care 
erau vizați că au comis abuzuri și 
ilegalități. Măsura scoaterii din 
funcție a Ing. Aursulesei Mihai 
urmează să fie confirmată de că
tre Departamentul I.A.S., care cu
noaște poziția și măsura luată pe 
linie de partid de către Comitetul 
județean P.C.R. Suceava.

jude- 
partid Suceava ne face 
următoarele : „Din ve- 
făcute a rezultat că. în- 
ing. Aursulesei Mihal

Atelier de tocat nervii

A. MUNTEANU

zdruncinați 
multe ori. 
pur și sim- 
Pe data de 
la ora 11,00

că deși toți începem serviciul 
ora 7.00. iar autobuzul pleacă 
5.30 pentru a parcurge doar 20 
km. este lesne de închipuit cit 
obosiți și cu nervii

• Cooperativa „Arta decorativă" 
din Ploiești a amenajat între

să

Din noua arhitectura a orașului Slobozia Foto : Gh. Vințilă

Cînd „Nufărul" 
curăță... definitiv

• Rîndurile de 
întregească șirul 
văluite zilnic de 
care demonstrează cum nu 
bui să funcționeze unele 
prestatoare de servicii din 
rești. Am dat un covor la

fată au darul 
de exemple, dez- 

presa noastră, 
ar tre- 
unități 
Bucu- 

curățat

Pînă nu de mult, pădu
rile Dunării au fost pentru 
mine doar un .gigantic de
cor, prin care treceam cite- 
odată cu navele, cu șalu,- 
pele, pentru a contempla o 
lume cu aparență exotică 
și oameni cu îndeletniciri 
străvechi. Acum, după ce 
am străbătut unitățile Com
binatului de exploatare și 
industrializare a lemnului 
amplasate la Brăila, pe 
Șiret și la Galați, unde 
lemnul pădurilor de esență 
moale se preface într-o va
rietate de produse ale in
dustriei moderne, in plăci 
aglomerate, in chibrituri, 
in mobile, in ambalaje, am 
obținut o nouă perspectivă 
asupra luncii fluviului și a 
Deltei Dunării. Am realizat 
pe viu strinsa relație dintre 
industrie și vegetația lu
xuriantă a peisajului danu
bian cu sălcii plîngătoare și 
cu pădurile de piop cana
dian, care ruginesc sub soa
rele de toamnă, înainte de 
a fi complet deposedate de 
freamăt și de frunze.

Ca spre un bazin de che
restea, sălciile imense și 
plopii cu miezul moale și 
alb se îndreaptă intr-un 
nesfîrșit convoi spre acest 
modern combinat, care a 
absorbit în circuitul indus
triei lemnul folosit, pină 
nu de mult, doar pentru 
foc. Am străbătut zona 
fabricilor, pe malul fluviu
lui, in partea de sud a ora
șului Brăila, cheiul de des
cărcare, am privit navele 
combinatului și m-am in
format in legătură cu pro
veniența masei lemnoase. 
Cu zece ani în urmă, cînd 
zona inundabilă a Dunării 
era imensă, combinatul a- 
ducea de pe ape aproape 
intreaga cantitate de mate
rie primă. Cu apariția Insu
lei Mari a Brăilei, cu nu
meroasele lucrări de îndi
guire. desecare și defrișare, 
ponderea masei lemnoase 
obținute din bazinul dună
rean a scăzut, așa incit 
acum numeroase județe ale 
țării trimit spre Brăila 
sălciile și plopii canadieni 
ce le prisosesc.

Constantin Dobrescu, di-

rectorul tehnic, și Ștefan 
Mustață, directorul 
mic al C.E.I.L.-ului 
ne-au introdus în 
larg de probleme al unită
ții pe care o conduc, infă- 
țișîndu-ne mai detaliat e- 
fortul făcut în decursul 
unui deceniu și mai bine 
de muncă a acestei unități 
prestigioase, care a ajuns 
să se situeze intre unitățile 
fruntașe din țară. Argu-

econo- 
Brăila, 
cîmpul

tehnologică, reînnoiri de 
rețete. Azi capațitatea pro
iectată a fost depășită cu 
nouă la sută, adică produ
cem in momentul-de față 
cu aceleași mașini, cu ace
iași oameni, șase mii de 
tone de plăci aglomerate 
în plus.

Creșterea nu este numai 
de ordin cantitativ ci și ca
litativ, și vă voi explica

vențiile făcute în procesul 
tehnologic au dus la modi
ficări de anvergură, la 
schimbarea unor linii.

C.D. : Cînd s-au ivit 
strangulări de producție, 
din pricina materiei prime 
de altă calitate, cu o umi
ditate excesivă, uscătoriile 
n-au mai făcut față. Atunci 
am asimilat uscătoare cu 
fascicul de țevi, care, achi
ziționate din import, ar fi

PĂDURILE DUNĂRII
PRIVESC

SPRE BRÂILÂ
mentele oferite ne-au rele
vat, în primul rînd, spiritul 
novator pe baza căruia 
sectoarele combinatului au 
ajuns să înregistreze un a- 
devărat salt calitativ.

C. Dobrescu : Asigurăm 
circa jumătate din produc
ția de plăci aglomerate 
țării. Am pornit de lâ 
bază tehnică modernă 
prima problemă ce s-a ri
dicat în fața noastră a fist 
instruirea oamenilor. Pu
team să ne mulțumim 
cu nivelul tehnic al 
tilajelor. cind orice sec
tor cunoaște evolutif atît 
de spectaculoase 7 Bine
înțeles că nu. Ne-am pro
pus de la bun început, să 
asigurăm asimilări de utila
je, îmbunătățiri pe linie

a 
o 
Și

U-

de ce. Treptat, am pregătit 
pentru producție și mate
rie primă de calitate mai 
redusă Asimilarea acestei 
materii prime nu se putea 
face fără efort.

Ș. Mustață : 
ocupat reducerea 
tului de piese și' 
bizuit pe 
specializarea 
oamenilor 
un întreg 
todotări și 
zare. Este 
faptul că 
ce toate aceste 
mașini la noi în țară, 
sectoarele noastre, care au 
căpătat, astfel, și însușirile 
unei întreprinderi construc
toare de mașini.

— Am înțeles că inter-

Ne-a pre- 
impor- 
ne-am 

inteligența și 
continuă a 

noștri. Avem 
capitol la au
la mica mecani- 
foarte important 

putem produ- 
piese și 
' “ în

costat aproape un milion 
de lei valută. Le-am rea
lizat în întreprindere, la un 
preț de cost mult mai scă
zut. La executarea docu
mentației a lucrat biroul de 
proiectări, sub conducerea 
lui Gh. Maldăr, Gh. Ion, 
Constantin Moșescu. în ul
timii doi ani, ei au realizat 
uscătoarele despre care este 
vorba. Lucrează în conti
nuare la asimilarea unui 
alt tip de uscător, cu o pro
ductivitate sporită, necesar 
și altor noi fabrici de plăci 
aglomerate din țară.

Ș.M. : 'Notați că aceste 
preocupări au iz vor it din 
necesitățile de zi cu- zi ale 
producției au fost impuse 
de situația dezvoltării în 
perspectivă.

Dacă în urmă cu un de
ceniu. plăcile aglomerate 
erau privite cu destulă re
zervă și combinatul de la 
Brăila trebuia să facă efor
turi pentru a demonstra a- 
vantajele noului produs, 
acum el s-a afirmat defi
nitiv. Cele două fabrici de 
mobilă ale combinatului 
realizează tipuri variate de 
garnituri, lucrează o mare 
parte a mobilierului pentru 
noile edificii ale Institutu
lui politehnic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej" din Capitală (pa
nouri, 
etc.) și 
a lansa 
cia" și 
tineret 
timp, fabrica de mobilă din 
Galați s-a specializat în 
dotările pentru bucătării, 
cu o mare varietate func
țională. Șeful acestei sec- . 
ții. Ion Gheorghiu, a pus 
la punct tehnica folosirii 
plăcilor aglomerate cu me
lamină.

în lumina ultimelor re
zultate obținute la exportul 
de plăci aglomerate sau 
mobilă, precum și a depă
șirilor de plan, se poate a- 
firma că principalele secții 
ale combinatului sint în 
plină ascensiune. Sporul de 
producție a înregistrat, pe 
primele zece luni, 6.9 mi
lioane lei. Fabrica de chi
brituri a dat, față de ace
eași perioadă a anului tre
cut, cu 24,5 milioane de cutii 
mai mult, ceea ce înseamnă 
o devansare a producției cu 
jumătate de lună. în per
spectiva cincinalului urmă
tor. urmînd să se dezvolte 
în continuare preocupările 
pentru perfecționarea pro
cesului tehnologic și a a- 
gregatelor, se întrevede un 
remarcabil progres 
combinatul de pe 
Dunării, progres 
marca și 
contribuția 
colectiv în 
ducției de 
riale. .

lambriuri, dulapuri 
se pregătesc pentru 
o garnitură „Feli- 
o garnitură pentru 
„Eforie". în același

la 
malul 

care va 
mai accentuat

acestui harnic 
ansamblul pro- 
bunuri mate-

Reportaj de
Traian FILIP
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Ecou la ancheta „Perfectarea contractelor

economice — o chestiune de urgență"

Noile reglementări
sînt clare, dar rutina
cedează cu greu

Ancheta Intitulată „Perfectarea 
contractelor economice — o chestiu
ne de urgență", publicată recent în 
ziarul „Scînteiă", a ridicat cîteva 
probleme asupra cărora doresc să 
exprim, în cele ce urmează, un punct 
de vedere personal, bazat insă pe li
tera și spiritul noilor reglementări în 
acest domeniu, adoptate de organele 
legiuitoare ale țării și intrate în vi
goare în cursul acestui an.

O primă chestiune pe care o 
ridică practica curentă a perfec
tării contractelor economice, ne
cesare atît fundamentării planu
lui de stat pe anul 1971, cit 
și concretizării desfășurării rela
țiilor economice dintre organizațiile 
socialiste, este aceea a interpretării 
diferite pe care au dat-o unele 
ministere prevederilor legale ce 
reglementează încheierea contrac
telor economice. Potrivit articolului 
10 din Legea contractelor economice, 
raporturile contractuale se stabilesc 
prin acordul de voință al părților. Cu 
alte cuvinte, la baza încheierii con
tractelor se află acordul de voință 
al contractanților, determinat de in
teresele realizării sarcinilor de pro
ducție desprinse, de înseși organiza
țiile socialiste contractante, din pla
nul anual sau de perspectivă și nu 
de primirea unor cote sau reparti
ții de la organele lor superioare. Or, 
după cum evidenția articolul la care 
m-am referit, mai sînt încă organi
zații socialiste care așteaptă cote sau 
repartiții și chiar ministere care 
transmit asemenea cote ori reparti
ții, deși Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri nr. 806 din 1970, care comple
tează prevederile Legii contractelor, 
precizează clar că acestea — con
tractele economice — se încheie „fără 
emitere prealabilă de cote și repar
tiții".

Desigur, este greu pentru cei 
deprinși cu vechea metodologie de 
contractare să înțeleagă și să aplice, 
în spiritul lor, noile reglementări, ce 
deschid cîmp larg de acțiune iniția
tivei factorilor competenți din orga
nizațiile socialiste și măresc răspun
derea celor care, prin activitatea ce 
o desfășoară, sint chemați să asi
gure aprovizionarea tehnico-mate- 
rială și desfacerea producției reali
zate. în conceptul noilor reglemen
tări, practica comodă a așteptării re
partițiilor „de sds" este înlocuită cu 
activitatea vie de ofertare a produc
ției realizate și de comandare, .pe 
baza ofertelor, a necesarului ; oferta 
și comanda devin instrumente eco
nomice și juridice ce evidențiază po
sibilitățile furnizorului și necesitățile 
beneficiarului, precum și manifesta
rea acordului acestora de a stabili 
raporturi contractuale,

O a doua chestiune, pe care arti
colul ce m-a îndemnat să scriu aces
te rînduri o pune, este aceea a func
ției balanțelor materiale și a tendin
țelor ce se rpanifestă la unele or
gane centrale de a face din acestea 
mijloace de dirijare centralizată a 
încheierii contractelor economice.

Balanțele materiale se elaborează 
— așa cum prevede articolul 2 din 
Hotărîrea Consiliului de Miniștri nr. 
806 din 1970 — „în vederea asigură
rii echilibrului dintre resursele ma
teriale și necesitățile economiei și a 
corelării prevederilor din contractele 
economice cu sarcinile planurilor de 
dezvoltare a economiei". Deci, balan
țele materiale se elaborează pentru 
a pune de acord prevederile contrac
telor economice încheiate cu sarcinile 
planurilor. Pentru a servi acestui 
scop, balanțele materiale se elabo
rează după încheierea contractelor 
economice și nu invers. Această con
cluzie se desprinde de altfel și din 
prevederile articolului 4 al amintitei 
hotărîri, potrivit căruia „în scopul re
flectării în balanțe a legăturilor sta
bilite în procesul de încheiere a con
tractelor prin relații directe între fur
nizori și beneficiari, se stabilesc co
ordonatori de balanțe...". Așadar,

balanțele materiale se elaborează în 
scopul reflectării legăturilor stabilite 
în procesul de încheiere a contracte
lor economice.

Din nici o dispoziție normativă nu 
rezultă că mai intii se elaborează ba
lanțele materiale și, abia după aceea, 
pe baza comunicărilor făcute organi
zațiilor socialiste contractante de 
către coordonatorii de balanțe, se în
cheie contractele economice. A ajun
ge la această concluzie ar însemna a 
goli de conținut ceea ce a adus nou 
Legea contractelor economice. Nu 
există nici un temei legal să ajungem 
la concluzia că nu s-a schimbat nimic 
și că balanțele materiale nu sint alt
ceva decît vechile desfășurătoare pe 
care le întocmeau organele tutelare 
ale organizațiilor furnizoare cu cele 
ale organizațiilor beneficiare. Or, 
cum rezultă din spiritul noilor re
glementări, balanțele materiale sînt 
— așa cum de altfel s-a subliniat — 
„instrumente de planificare care asi
gură legătura dintre contractele eco
nomice încheiate și prevederile de an
samblu ale planului". Deci, confuzia 
nu sălășluiește în noile reglementări, 
ci în concepția celor ce nu pot renun
ța la dădăceală.

Este adevărat că In această privință 
a apărut, chiar într-o revistă de spe
cialitate, un punct de vedere contrar 
ideii de mai sus, punct de vedere ce 
trebuie considerat — de altfel ca și 
rîndurile de față — ca fiind părerea 
liber exprimată a unuia csțre, preo
cupat de problemele juridice și eco
nomice pe care noile reglementări le 
ridică, s-a oprit asupra lor. în acti
vitatea de încheiere a contractelor 
economice, organizațiile socialiste sint 
însă obligate să respecte prevederile 
legii și să țină seama de opiniile ex
primate în publicațiile de specialitate 
numai în măsura în care acestea dau 
satisfacție prevederilor legale.

în sfîrșit, o a treia chestiune pe 
care o ridică ancheta publicată in ziar 
este aceea a necesității elaborării 
unei scheme unitare de relații — pe 
ansamblul economiei — între benefi
ciari și furnizori. Dacă mi s-ar pune 
întrebarea, este sau nu necesară ela
borarea acestei scheme, aș răspunde 
categoric nu. Socotesc că este cazul 
ca, după mai bine de douăzeci de ani 
de economie planificată, să se renunțe 
la dădăceală și tutelare măruntă. 
Trebuie ca prin gindirea proprie a 
organismelor direct interesate să fie 
puse în aplicare noile reglementări 
legale, atît in litera, cît și in spiritul 
lor. A sosit vremea să se pună capăt 
practicii de a obține, pentru orice 
problemă, soluții de la centru, de a 
lăsa pe seama organelor centrale re
zolvarea tuturor aspectelor pe care le 
ridică aplicarea unei reglementări.

Valentin PRISACARU 
jurist

De pe șoseaua asfaltată 
care duce de la Timișoara 
spre Sînnicolau Mare se 
desprinde, la stînga, un 
drum și. in scurtă vreme, 
pătrunzi în satul Tomnatic. 
Casele sînt aliniate de-a 
lungul străzilor drepte, pre
văzute cu trotuare. Sediul 
cooperativei, instalat într-o 
clădire din mijlocul comu
nei, „sclipește" de curățe
nie. iar construcțiile 
tehnice sint la f 
altor cooperative 
din Banat, dar se remarcă 
ceva în plus : multă ordine. 
De curînd,. această coope
rativă a sărbătorit 20 , de 
ani de activitate. Atunci 
s-a făcut un bilanț din care 
a rezultat succesele remar
cabile obținute în sporirea 
producției și a veniturilor, 
în creșterea bunăsțării coo
peratorilor.

Cooperativa agricolă din 
Tomnatic nu-i o unitate 
mare. Ea are o suprafață a- 
gricolă de numai 1 533 hec
tare. Acesta este pămîntul, 
dar de pe suprafața respec
tivă trebuiau realizate pro
ducții și venituri mai mari. 
La începutul activității 
cooperativei — spunea I4. 
Iatan, contabilul-șef al 
cooperativei — cultivam 
doar grîu și porumb, care 
era ocupația de bază a ță
ranilor din Tomnatic. Am 
mers așa doi ani. Dar ca 
să putem obține venituri 
mari ne-am gîndit să dez
voltăm acele ramuri de 
producție care încorporează 
mai multă muncă și, in a- 
celași timp, asigură obți
nerea unor venituri mari. 
Ne-am îndreptat in primul 
rind spre legumicultura și 
apoi spre pomicultură, vi
ticultură, dezvoltînd în a- 
celași timp și zootehnia. 
Și contabilul-șef prezintă 
cîțiva indicatori. Socotită la 
suta de hectare, producția 
globală este de 1 974 000 lei. 
De asemenea, mijloacele 
fixe la suta de hectare re
prezintă 2 433 000 lei, iar 
veniturile bănești — de 
1 557 000 Iei. Acești indica
tori reflectă cum nu se poa
te mai bine caracterul in
tensiv al agriculturii prac
ticată la Tomnatic.

Aici există o ramură de 
producție de bază — legu
micultura — care deși nu 
ocupă decit 8 la sută din 
suprafața arabilă a coope
rativei, asigură 58 la sută 
din veniturile anuale. Și în 
acest sector există o specia
lizare a producției. Cea meii 
mare suprafață — 30 hec
tare — a fost ocupată în a- 
cest an cu roșii timpurii, 
urmează apoi ardeiul care 
se cultivă pe alte 30 hecta
re, varza, conopida și gu- 
lioarele. Se obțin, an de an, 
în medie la hectar 40 000— 
45 000 kg roșii, 20 000—30 000 
kg ardei și recolte mari la 
celelalte culturi. Deși coo
perativa are terenurile si
tuate într-o zonă unde nu 
există nici un curs de apă, 
legumele se irigă cum scrie 
la carte. Apa este scoasă 
din 1 pinza freatică. în ate
lierele cooperativei au fost 
confecționate pompe așa-zis 
„tip Tomnatic" care, datori
tă simplității și economici
tății lor, au fost extinse și 
în alte cooperative agricole.

Alături de sporirea recol- 
. tei, una din principalele căi 
de creștere a rentabilității

ițfile zoo- 
fel Cu ale 

agricole

în legumicultura o consti
tuie obținerea unor produc
ții cit mai timpurii, ln- 
tr-o cooperativă agricolă 
cum este cea din Tomnatic 

' in care o parte substanțială 
din venitul net este alocat 
fondului de acumulare a 
făcut cu putință să.se in
vestească mari sume de 
bani în sere și solarii. în- 
cepînd din 1967 s-au con
struit 6 hectare de seră, iar 
solariile au fost extinse pe 
10 hectare. în acest scop au 
fost primite crpdite de la 
stat în valoare de 10 mili
oane lei, iar din fonduri 
proprii, cooperativa a alo
cat alte 10 milioane lei. în 
sere, în primul ciclu de

de pe o suprafață de 42 
hectare, care a intrat pe 
rod, s-a obținut o producție 
de 636 tone fructe, din va
lorificarea cărora s-au în
casat 2 320 000 lei.

Intensificarea producției 
nu înseamnă numai a dez
volta culturile care prin 
natura lor necesită investi
rii și un consum ridicat de 
forță de muncă. Intensifi
carea este aplicabilă atît în 
cultura plantelor de cimp, 
cit și in zootehnie. La cul
tura plantelor de cîmp a- 
cest lucru a fost realizat pe 
două căi : mecanizare și 
chimizare. Și, bineînțeles, 
recoltele ce se realizea
ză sînt mari. Față de 1 714
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producție din acest an, s-au 
realizat cite 120 000 kg roșii 
la hectar și un venit de 
3 470 000 lei și 206 000 kg 
castraveți la hectar din va
lorificarea cărora s-au în
casat 1 020 000 lei. Așa 
face, că, în producția de 
seră, cooperativa 
din Tomnatic se 
printre unitățile fruntașe 
din țară. Acesta 
bioul legumiculturii. ramu
ră de producție care asigu
ră cooperativei mai mult de 
jumătate din încasările 
nești.

Au fost puse pe baze 
atit pomicultura, cît și 
ticultura. Cea mai valoroa

să realizare o constituie, 
fără îndoială, plantația de 
piersici care ocupă o supra
față de 180 hectare. Pomii 
au fost plantați în teren 
desfundat care este menți
nut l'ără nici o urmă de bu
ruiană prin lucrări repetate. 
Desigur, a fost o investiție 
costisitoare. însă sumele 
respective se amortizează 
în timp scurt. în acest an

kg grîu la hectar, cît s-a 
obținut in 1951, s-a ajuns la 
3 074 kg în 1968 și 3 345 în 
1969. Condițiile 
din acest an au 
puternic nivelul 
de griu, obținindu-se 
2 600 kg la hectar. La fel, 
recolta medie de porumb 
se menține, in ultimii ani, 
in jur de 5 000 kg la hectar.

Bănățenii nici nu concep 
să facă o agricultură mo
dernă. de mare randament, 
fără să crească un număr 
Cit"'mai mare de animale. 
Cooperativa are 650 bovine, 
din care 360 de vaci și ju- 
ninci, 1 446 porci, din care 
220 scroafe. Deși ar fi multe 
de spus nu. ne vom opri a- 
supra metodelor folosite în 
zootehnie și vom sublinia 
doar cîteva din rezultate. 
Se obțin în medie cite 3 500 
litri lapte de la fiecare 
vacă, se îngrașă și se vînd 
anual statului 1 500 porci și 
40 tăurași.

Rezultatele unei coopera
tive agricole-pot fi „cintă- 
rite“ cel mai bine după 
producția marfă realizată.

Din acest punct de vedere, 
cooperativa agricolă din 
Tomnatic se situează pe loc 
de frunte. Ea livrează în 
acest an statului, pe bază 
de contract, 4 500 tone legu
me, 335 tone cereale, 4 200 
tone sfeclă de zahăr, 1 100 
tone struguri și fructe, 210 
tone carne, 7 000 hl lapte. 
Chiar în condițiile climatice 
nefavorabile din acest an 
— după cum relatează tov. 
Petru Feneși, președintele 
cooperativei — datorită mă
surilor energice luate pen
tru ca toate lucrările să fie 
făcute la vreme au putut 
fi obținute recolte mari. A- 
ceasta ne-a dat posibilita
tea, spune președintele, să 
livrăm peste plan 320 tone 
piersici, 60 tone cartofi, 35 
tone grîu, 700 tone sfeclă 
de zahăr, 1 000 tone legume. 
Cum pot fi obținute aseme
nea rezultate într-un an cu 
condiții Climatice grele ? 
Desigur prin executarea la 
timp a tuturor lucrărilor a- 
grioole. Dar care este mo
torul care asigură ca tot a- 
cest angrenaj să funcțione
ze perfect ? Prin participa
rea activă la muncă a 
tuturor cooperatorilor, în 
perioadele cînd este nece
sară executarea diferitelor 
lucrări.

Ce-i atrage să participe 
cu regularitate la muncă ? 
Am pus această întrebare 
celui care mînuiește finan
țele cooperativei, tov. P. 
Iatan, contabilul-șef. „Cu 
participarea la muncă 
pu avem probleme, spu
nea tov. Iatan. Cum se ex
plică ? Dacă se urmărește 
în dările noastre de seamă 
se vede că valoarea unei 
zile-muncă, iar acum a u- 
nei norme convenționale 
nu este prea ridicată. în 
1969 valoarea zilei-muncă a 
fost de 33,40 lei, iar în a- 
cest an fiecare normă con
vențională va fi retribuită 
cu 38—40 lei. însă datorită 
intensificării producției, oa
menii au de lucru tot anul 
încit numărul normelor e- 
fectuate este mare. Fieca
re cooperator realizează, în 
medie, cîte 300 norme con
venționale.

La întrebarea : ce alte 
forme de stimulare a coo
peratorilor se folosesc, con
tabilul-șef a ținut să adau
ge : în primul rînd, retri
buția suplimentară care se 
acordă tn bani într-un anu
mit procent din depășirea 
producției planificate. La 
legume, de exemplu, după 
ce s-au scăzut cheltuielile 
materiale determinate de 
depășirea producției presta
te în plus, se atribuie coo
peratorilor din formația de 
lucru 30 la sută din va
loarea producției ce s-a 
obținut in plus. La porumb 
și sfecla de zahăr acest pro
cent reprezintă 40 la sută 
din valoarea depășirii. în 
schimb la -culturile mai 
pretențioase, în viticultură 
și pomicultură, de exemplu, 
precum și in zootehnie, a- 
cest procent este mai mare 
și anume 50 la sută. în ul
timii ani s-a acordat drept 
retribuție suplimentară 
1—1,7 milioane lei anual. 
Și in acest an, retribuția 
suplimentară va contribui 
la ridicarea valorii unei 
norme convenționale eu 
5—6 lei. De asemenea, de
cadal se acordă stimulente 
pentru acele echipe care li
vrează legume de bună ca
litate acceptate la export.

Membrii cooperativei a- 
gricole din Tomnatic caută 
în continuare să intensifice 
producția. în viitorul cinci
nal producția de cereale va 
spori cu 15 la sută, de legu
me cu 30 la sută, de stru
guri cu 70 la sută, de fruc
te cu 300 la sută, de carne 
cu 100 la sută, iar de lapte 
cu 30 la sută. Aceste creș
teri'.se vor realiza, în prin
cipal, prin obținerea u- 
nor producții mari la 
hectar si de fiecare ani
mal — trăsătură esențială 
a unei agriculturi intensi
ve. de mare randament.

Exoeriența cooperativei 
agricole din Tomnatic con
stituie un exemplu, chiar 
„o rețetă" pentru alte coo
perative care au condiții 
asemănătoare și vor să a- 
jungă la asemenea rezul
tate.

Ion HERȚEG

CONTRASTE

• Cînd roz-bombon

devine culoarea

preferată a

Fabricii de lină ..In
tegrata" din Constan
ța i s-au respins, luna 
trecută, pentru resor- 
tare și remediere, de 
către organele Inspec
toratului general de 
stat pentru contro
lul calității mărfurilor. 
2 000 metri liniari 
de țesături. Deficien
țele — blende (dunai 
de culori diferite), fi
re tensionate, flameuri, 
repansare și spălat ne- 
coreșpunzător efec
tuate- — au fost sesi
zate cu ușurință. Nu
mai în ochii cadrelor 
de conducere și ai con
trolorilor de calitate 
din fabrică ele au apă
rut intr-o... culoare ro
ză și au fost trecute 
cu vederea. Pentru de
ficiențe calitative si
milare, fabrica a pri
mit 70 de reclamațli 
de la diverse fabrici 
de confecții și alți be
neficiari, fiind obliga

tă să suporte din pro
priul beneficiu (de ce 
nu din buzunarul ce
lor neglijența ?) bo
nificații în valoare de 
684 000 lei. Fenome
nul e cu atît mai cu
rios, cu cit in luna sep
tembrie a fost alcă
tuit, cu sprijinul Mi
nisterului Industriei 
Ușoare, un amănunțit 
program de măsuri 
menit a elimina cauze
le apariției de produ
se cu defecte calitati
ve. Se vede treaba că 
planul respectiv n-a 
fost decît un paliativ, 
care n-a schimbat op
tica 'a se citi sistemul 
de lucru) conducerii 
fabricii. La „Integra
ta" din Constanța est» 
nevoie, deci, de o so
luție — poate si nu 
fie chimică — mai ta
re pentru a curăța „pe
tele" de pe marca fa
bricii.

® Dacă-i stație

să se stea?
Au trecut doi ani de 

cînd se tot vorbește și 
ceva mai puțin de cînd 
se tot construiește o 
stație automată pentru 
betoane și mortare ne
cesară întreprinderii 
județene de construc
ții și montaje din Vas
lui. Numai că cineva 
a înțeles greșit cum 
stă treaba, închipuin- 
du-și că fiind vorba 
de o stație... lucrurile 
trebuie să step pg log. 
Așa că deși prin oraș 
circulă un zvon, cum 
că lucrarea trebuia ter
minată încă de la data 
de 15 martie a.c., totul 
s-a dovedit a fi doar 
un simplu zvon : nici

ta ziua de azi stația eu 
pricina nu funcționea
ză. După cum. ne 
scrie 
nostru județean, 
sile Iancu, 
le 
Iași 
unele 
zina „ . ___ ....
din Capitală — altele, 
constructorul lucrează 
după amintiri, intr-un 
cuvint nimeni nu dă

, vreun semn că s-ar 
grăbi. Deși la mijloc 
este vorba despre be
ton, se pare că cei în 
cauză au anticipat lu
crurile : au rămas sta
ne de piatră.

După cum 
corespondentul 
■ Va-

ateliere- 
.Nicolina" . din 
n-au expediat 

utilaje, u- 
., Timpuri noi"

I*
I

(Urmare din pag. I)

Șanherul naval Oltenița

• Cocoșii cintă

prea încet...
In urmă cu aproape 

șase luni, prin reame- 
najarea unor foste 
grajduri de taw-inc, 
două cooperative agri
cole din orișul Alexan
drii — Teleorman, au 
realizat un complex a- 
vicol cu o capacitate a- 
nuală de aproximativ 
220 000 pui pentru car
ne. După cum'ne rela
tează corespondentul 
nostru Al. Brad, tre
burile au mers bină, 
dar numai pină la 
un punct, adică e- 
xact pînă in momentul 
in care a început li
vrarea puilor. De 45 de 
zile, peste 10 000 de pui, 
ajunși la o greutate 
bună de... friptură, tre
buiau livrați magazinu
lui intercooperatist din 
localitate. Numai că 
responsabilii acestei u- 
nități de desfacere 
invocă pretexte: ba

că n-au mijloace de 
transport, ba că nu li 
s-a dat voie să con
struiască un chioșc de 
desfacere în piață etc. 
Două lucruri sint însă 
clare : in primul rind, 
populația orașelor Ale
xandria, Roșiorii de 
Vede și Tr. Măgurele, 
are nevoie de carne de 
pasăre ; in al doilea 
rind, intirzierea livră
rii puilor din prima se
rie împiedică repopula
rea halelor cu alți pui, 
ceea ce nu poate fi egal 
pină la urmă decit ca 
pierderi atit pentru 
cooperatori, cit și pen
tru populație. Cîntatul 
cocoșilor de la com
plexul intercooperatist 
nu-i suficient de pu
ternic pentru a scoate 
din starea de nepăsare 
conducerea magazinu
lui, a uniunii coopera
tivelor agricole ?

rește. în exclusivitate. Comitetului 
de direcție al uzinei și consiliului 
de administrație al Centralei indus
triale de mașini unelte din Capitală, 
care, într-o bună măsură, au scăpat, 
pur și simplu, din mină asemenea 
pirghii decisive pentru îndeplinirea 
planului ca disciplina muncii, organi
zarea producției, calificarea muncito
rilor. Așa se explică de ce, în ciuda 
măsurilor excepționale luate de con
ducerea centralei în primăvara aces
tui an, a promisiunilor făcute în legă
tură cu redresarea urgentă a activi
tății economice a uzinei arădene, 
restanțele — în loc să scadă — s-au 
accentuat de la o lună la alta. NU 
prin planuri de măsuri, dispoziții, 
indicații generale, din birou, ci 
printr-o muncă practică, de îndru
mare la fața locului, poate fi găsită 
calea revirimentului. Pe asemenea 
căi, era de așteptat ca specia
liștii centralei industriale de mașini- 
unelte să dovedească că presupusul 
imposibil poate fi îndepărtat, că pla
nul la Uzina de strunguri din Arad 
poate fi realizat.

Deficientele de genul celor a- 
mintite au fost agravate în alte uni
tăți de aprovizionarea neritmică cu 
materii' prime și materiale, de de
reglările survenite in funcționarea 
mecanismului cooperării interuzina- 
Ie. La întreprinderea „Electromotor" 
din Timisoara, planul la motoare 
electrice .0.25 kW și peste a fost în
deplinit numai în proporție de 03.6 
la sută, printre altele, din cauza 
greutăților existente în aproviziona
rea cu conductori de bobină de la 
Fabrica de cabluri și materiale elec- 
troizolante din București și primi

rii cu întîrziere a benzii silicioase. 
Revenind Ia o altă întreprindere — 
Fabrica de mașini unelte și agre
gate din București — s-au consem
nat restanțe de plan de cîteva pro
cente din cauza volumului mare de 
rebuturi la prelucrarea pieselor li
vrate de uzina „23 August" din 
Capitală și Uzina de construcții de 
mașini din Reșița. La rîndul ei, 
uzina reșițeană nu a realizat planul 
la utilajul pentru industria chimică 
întrucît nu a primit de la uzina 
„Grivița Roșie" din București sub-

ceput să fie tot mai mult de ex
pectativă. în ciuda faptului că au 
apărut unele probleme a căror so
luționare depășea puterea de inter
venție a centralelor. Astfel, planul 
la aparatajul electric de înaltă ten
siune a fost și este in continuare a- 
fectat din cauza sosirii cu întîrziere 
din import a unor tuburi și pompe 
de înaltă presiune.

în legătură cu asemenea constatări, 
am purtat nu de mult o discuție cu 
ing. Mihai Martinescu, adjunct al mi
nistrului industriei construcțiilor de

strungurilor, unde planul pe luna oc
tombrie a fost îndeplinit !) Ce să mai 
vorbim în asemenea condiții de recu
perarea — fie ea și parțială — a res
tanțelor, cînd în realitate minusurile 
cresc de la o săptămînă la alta. Astfel, 
luna trecută a adus un plus dh nerea- 
lizări de 700 000 lei la aparataj elec
tric de înaltă tensiune, 75 bucăți va
goane de marfă, 175 tone la utilajul 
tehnologic pentru industria materia
lelor de construcții.

Este oare imposibil să se frîneze 
acest proces ? Care este perspectiva

ansamblele pentru o coloană (ie 
carbonatare.

Centralele industriale și grupuri
le de uzine au fost investite cu mari 
atribuții și competențe in domeniul 
asigurării bazei tehnico-materiale 
a întreprinderilor din subordine. 
Din păcate, ele privesc adeseori ne
putincioase, resemnîndu-Se parcă în 
fata greutăților. în toate cazurile 
de mai sus, conducerile centralelor 
au căutat prea puțin o rezolvare de 
durată a problemei aprovizionării 
tehnico-materiale. Lucrurile au fost 
lăsate să meargă de la sine, lipsind 
intervenția responsabilă mult aș
teptată și absolut necesară. Cît pri
vește poziția Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, ea a în-

mașini. Cu acel prilej, ni s-a spus 
că, din analizele făcute cu centra
lele industriale și uzinele producă
toare. a rezultat posibilitatea recu
perării parțiale, pînă la sfîrșitul 
anului, a restantelor la aparatajul 
electric de înaltă tensiune, motoare 
electrice, vagoane de marfă și 
strunguri. în acest scop luîndu-se 
măsuri excepționale de detașare a 
unor specialiști din sector în com
partimentele tehnice ale unităților 
„cu probleme", de îmbunătățire a a- 
provizionărîi tehnico-materiale. Ur
mărind rezultatele înregistrate în 
ultima lună, este încă dificil să se 
constate efectele pozitive așteptate. 
Nici măcar nu au putut fi stăvilite și
rurile de nerealizări (cu excepția

încheierii acestui an ? Iată, succint, 
cîteva din răspunsurile prirpite din 
partea unor cadre direct răspunzătoa
re de mersul realizării planului :

Ing. Nicolae Lefter, director în 
Grupul de uzine de aparataj și ma
șini electrice din Craiova : „Pentru 
lunile noiembrie și decembrie, am 
stabilit sarcini de producție la a- 
paratajul electric de înaltă tensiune 
cu 20—25 la sută mai mari față de 
media lunilor precedente. Pînă în 
prezent, s-a dovedit că ele sint 
realizabile ; vom reuși să lichidăm 
în acest fel jumătate din restanțele 
înregistrate la acest sortiment im
portant. Consider însă că este ab
solut necesar ca ministerul nostru 
să ia toate măsurile pentru a pre

veni repetarea unor asemenea ne
ajunsuri. Mă gîndesc. in principal, 
la asigurarea la timp a importului 
de materiale și piese. întrucit și de 
această dată se constată intirzieri 
îngrijorătoare din partea întreprin
derii ..Metalimport".

Ion Otlăean, adjunct al șefului 
plan din Grupul de uzine pentru 
construcția de vagoane din Arad : 
„S-au luat măsuri pentru a asigura 
realizarea integrală a planului la U- 
zina de vagoane din Tr. Severin și 
la Uzina mecanică din Buzău. Mai 
mult de jumătate din actualele res
tanțe vor fi lichidate, Rămin ncre- 
zolvate problemele legate de asigu
rarea cu forță de muncă pentru u- 
zina arădeană și intrarea în funcți
une a Fabricii de osii și boghiuri 
din Balș".

Concluzia care se desprinde din 
acest sondaj este că în întreprinde
rile care au înregistrat rămîneri in 
urmă la anumite sortimente se de
pun in prezent eforturi stăruitoare 
pentru lichidarea lor. că pînă Ia 
sfîrșitul anului o bună parte din 
restante vor fi lichidate. Iar pentru 
realizarea acestor deziderate, nici 
un efort nu este prea mare. Din
colo de această situație de mo
ment. trebuie să se acționeze hotă- 
rit la toate1 nivelele. în întreprin
deri, în centrale. în minister. în ve
derea lichidării tuturor deficiențe
lor semnalate în cursul acestui an. 
învățămintele de pînă acum nu tre
buie uitate în filele dosarelor cu 
rapoarte, informări și măsuri ; dim
potrivă, ele trebuie să fie cu strictețe 
avute în vedere pentru pregătirea in 
bune condiții a producției anului vii
tor.

o Investiții cu belciug
Cînd o cooperativă a- 

gricolă face o investi
ție, in mod firesc tre
buie să se pună între
barea : ce spor de pro
ducție și ce venituri se 
vor realiza în plus. Se 
pare că această cerință 
elementară nu a fost a- 
vută în vedere la coo
perativa agricolă din 
Călimănești, județul 
Vilcea. Tov. Ioana Ma
rinas, din această coo
perativă ne semnalea
ză că multe obiective 
de investiții realizate 
in ultimii ani nu sînt 
folosite pentru că, încă 
de la efectuarea lor, nu 
s-a urmărit, dacă sint 
necesare Din 1964 în
coace s-au cumpărat un 
cintar basculă (20 000 
lei), două separatoare 
de lapte, un vagon de 
țevi de azbociment care 
au costat peste 40 000 
lei. Toate acestea s-au 
degradat fără să fi fost 
folosite vreodată. S-au 
cumpărat două tractoa
re pe care s-au plătit 
87 000 lei, ca să zacă în 
curtea sediului. O disti-

lerie pentru țuică a 
costat 500 000 lei, dar 
stă cu lacătul la ușă, 
iar cooperativa predă 
borhotul la „Vinal- 
cool". In anul 1966 s-au 
plantat 5 ha cu vi'ță de 
vie, care a costat zeci 
de mii de lei, plus mun- 

' za cooperatorilor. A- 
zum conducerea coope
rativei a obținut apro
bare de defrișare pen
tru că vița e compro
misă. De ce? A fost 
plantată pe o pantă cu 
expoziție nordică. S-a 
plantat coacăz negru 
din care n-a mai rămas 
nici un fir. La bazinul 
de borhot de la punctul 
„Bucurelu", după ce s-a 
turnat fundația, mate
rialele au dispărut și 
lucrarea a rămas... 
baltă. Iată deci cum ba
nii investiți stau imobi
lizați in lucruri care 
trebuiau să producă. Se 
pare că aci zicala : mă
soară de zece ori și taie 
o dată a fost întoarsă 
pe dos. S-a măsurat o 
dată și se taie de zece 
ori.
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Cerințe ale școlii superioare moderne

DINAMISM,
SPIRIT CREATOR,

DIVERSIFICARE

PROGRAMUL I

A trecut mai bine de o luni de la redeschiderea facultăților. Ideile 
din cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la inaugurarea noului an 
de învățămint universitar își amplifică ecoul și își găsesc ample concre
tizări cu prilejul frecventelor dezbateri organizate in senatele și con
siliile profesorale, in adunările de partid, in colectivele catedrelor. Indi
cațiile cu privire la aplicarea pe mai departe a Directivelor C.C. al 
partidului, prin legarea și mai strinsă a învățământului de practică, se 
află in centrul atenției generale. In contextul acestor preocupări l-am 
rugat pe academicianul profesor Caius Iacob să se refere la unele din 
cerințele actuale ale școlii superioare.

— Mi se par intru totul firești pre
ocupările pentru perfecționarea școlii 
hoastre superioare, pentru că suc
cesele sale mari dobîndite în ultimii 
ani s-au constituit într-o premisă a 
ridicării procesului de învățămint 
pe o treaptă mai înaltă. Fără îndo
ială că in realizarea sarcinilor com
plexe pe care le ridică tot mai buna 
pregătire a studenților avem de re
zolvat numeroase probleme. Una 
dintre acestea — la care aș vrea să 
mă refer de astă dată — este ne
voia diversificării mal accentuate a 
predării diferitelor cursuri din insti
tuțiile de învățămint superior. Pen
tru că lipsa de diversitate gene
rează șablonul care implică un interes 
scăzut, un imobilism de gîndire, 
inaderență la imperativele vieții. De 
aceea, mai important chiar dec>t 
identitatea și consecințele stării de 
spirit rigide, șablonarde, mi se pare 
a fi cunoașterea exactă a genezei sale 
și a mijloacelor adecvate 
a ei.

de frânare

ci ia naș- 
rigiditatea,

— Șl cum credeți 
tere cel mai adesea 
in sistemul de predare a diferi
telor cursuri ?

— Cunoaștem Cu toții extensiunea 
pe care a înregistrat-o învățămîntul 
nostru superior în ultimele două de
cenii. Astăzi, în 18 centre universitare 
sint 50 de instituții de învățămint, 
cu 192 facultăți. Numai că această 
lărgire considerabilă a rețelei școlii 
superioare nu exclude, ci, dimpotrivă, 
presupune ca pe o condiție firească 
diversitatea. Atit in plan organizato
ric, cit și în cel al alcătuirii și predă
rii diferitelor discipline științifice. Or, 
tocmai neînțelegerea acestei relații a 
condus la aplicarea acelorași planuri 
și programe de învățămint, la toate 
facultățile și la toate disciplinele de 
același profil, fără a se ține prea mult 
seama de posibilitățile concrete, spe
cifice într-un loc sau altul. Mai mult 
chiar, cînd în ultimii ani s-a adoptat 
hotărîrea de a se introduce mai mul

ti te- cursuri facultative și' lat alegere, 
menite prin definiție să-i ofere undi 
facultăți un profil mai nuanțat, a- 

’’plicarea hotărârii s-a făcut... șablon. 
Dar spre a ilustra acest adevăr nu e 
nevoie să mergem atit de departe. E 
suficient să privim mai atent organi
zarea însăși a facultății noastre — de 
matematică și mecanică — și modul 
cum o asemenea organizare se core
lează cu cerințele economiei națio
nale.

Iată, de pildă. într-o țară ca a noas
tră, angajată într-un proces intens 
de industrializare socialistă, întrea
ga tehnică a construcțiilor de. clădiri, 
a construcțiilor de mașini, tehnica 
prelucrării metalelor, a materialelor 
plastice și a altor materiale noi, teh
nica transporturilor terestre, aeriene 
și navale etc. sînt de neconoeput în 
afara aportului specialiștilor în pro
blemele mecanicii. Cu toate acestea 
și, în plus, cu toate că dispunem de 
cadre in măsură să asigure predarea 
mecanicii la nivelul cerințelor contem
porane, la Facultatea de matematică 
și mecanică din București au fost 
pregătiți, în ultimele doua decenii, 
de cînd mecanica funcționează ca 
secție de sine stătătoare, doar circa 
350 de absolvenți. Și să nu mai vor
bim de specializarea absolvenților 
din ultimii ani. cînd cursurile genera
le de mecanică, și așa destul de res- 
trinse ca durată, au fost reduse de 
la 4 la 2 semestre, si cînd în schim
bul cursurilor generale de mecanica 
fluidelor și teoria elasticității, în 
programul studenților care ar 
urma să se specializeze în meca
nică au fost introduse ore de... alge
bră abstractă. Din păcate, o situație 
diferită nu întllnim nici la secțiile 
mai tinere de la Universitățile din 
Iași și Cluj, unde aceeași tendință u- 
niformizantă le-a dat chipul și ase
mănarea secției bucureștene, cu toate 
că în cele două centre universitare, 
dacă intr-adevăr cerințele de specia
liști în mecanică sînt la fel de acute, 
altele sînt, evident, condițiile lo
cale. După cum vedeți, aici șa
blonul acționează pe două fronturi. 
Numai că, tocmai din cauza acestei 
realități, ramuri întregi, ca hidrome
canica, aerodinamica, elasticitatea, 
plasticitatea si altele, rămîn practic 
descoperite. Consecința ? Absența 
mecanicienilor. Mai departe : se cre
ează un obstacol — artificial desigur 
— în calea realizării performanțelor 
pasibile în materie de parametri teh
nici, de preț de cost, de productivi- 

late a muncii la nivelul țărilor In
dustriale avansate. Un obstacol care 
va fi și mai greu de trecut dacă vom 
lăsa să se accentueze an de an de
calajul existent între cerințele tehni
cii moderne și profilul învățămîntului 
superior al mecanicii.

— Cum vedeți soluționarea a- 
cestei probleme in deplin acord 
cu un alt imperativ : pregăti
rea unor absolvenți care să se 
încadreze in colectivul de mun
că și să participe din prima 
la activitatea de producție ?

zi

— De fapt, cadrul soluționării 
cestei probleme există deja. De 
proxima tiv doi ani, conducerea

a- 
a- 
de

Convorbire cu academicianul 
profesor Caius IACOB

partid și de stat a acordat senatelor 
și consiliilor profesorale autonomie în 
conceperea și organizarea procesului 
de învățămint, în predarea cursurilor. 
Se cunoaște însă că asemenea atribu
ții și posibilități de inițiativă n-au 
fost utilizate integral, iar in unele 
locuri organismele de conducere uni
versitară au adoptat și anumite mă
suri inspirate mai curînd de unele 
experiențe și puncte de vedere indivi
duale decit de o experiență cu carac
ter mai general. De aceea cred că tre
buie să ne gind’m temeinic la o pro
porționare mai justă Intre cate
drele cu profil strict teoretic și cele 
aflate într-o mai strinsă relație cu 
activitatea aplicativă și, legat de a- 
ceasta, la creșterea ponderii activi
tății concrete de laborator. Mi se 
pare, de asemenea, necesar să se re
vadă periodic șl lista cursurilor de 
specializare spre a se preîntîmpina 
învechirea lor și a se asigura menți- 
n<#eS lor permahfcntă'pe5 liniă 6rMn- 
țărilor contemporane. Și, cum spu
neam mai sus, însăși concepția spe
cializării studenților s-ar cuveni re
considerată. Pentru că și astăzi asis
tăm la un fenomen paradoxal : bună

In demonstrația interlocutorului nostru, nevoia de diversificare, de 
elasticitate și permanentă receptivitate la cerințele vieții a fost 
susținută cu argumente din -domeniile matematicii și mecanicii. Dar tot 
atit de bine ca și-ar putea găsi puncte de sprijin și in alte domenii, i 
Imperativul diversificării procesului de predare in universitate este 
generat de dinamismul și spiritul creator caracteristice școlii noastre 
superioare.

Convorbire consemnata de 
Mihai IORDANESCU

A

oară, în primii ani studentul meca- 
nician, și nu numai el, primește un 
mare volum de cunoștințe de mate
matică superioară, de noțiuni genera
lizate și abstractizate la maximum. 
Și abia spre sfîrșitul studiilor este 
readus pe un făgaș mai concret, ofe- 
rindu-i-se posibilitatea de a selecta 
aspecte și fenomene aplicabile în 
practică cu ajutorul noțiunilor însuși
te anterior, De altfel, spre soluții mai 
strins legate de practică se îndreap
tă învățămîntul .superior matematic 
din multe alte țări, unde, în primii 
doi ani, studenții primesc o pregătire 
comună mateimatico-mecanică tocmai 
în scopul întăririi laturii practice, a- 
pllcative, din formația lor profesiona
lă. Specializarea urmează după a- 
ceasta. Numai că. pe cîtă vreme in 
alte țări înțelegerea justă a rolului 
laboratorului a condus la deplasarea 
în bună parte a procesului de învă
țămint în perimetrul acestuia și la o 
proporție egală intre catedrele cu 
profil strict teoretic și cele cu carac
ter aplicativ, la noi se persistă încă 
în desfășurarea prelegerilor a șa-zis 
„clasice", iar raportul dintre catedre
le de matematică și cele de meca
nică este de 9 la 1. Și cred că nu a- 
vem nici un argument care să ple
deze pentru perpetuarea acestui mod 
de a concepe procesul de învăță
mint.

— Bine, dar majoritatea ab
solvenților universitari respectivi 
merg in școli, ca profesori...

— Situația arătată mai sus nu se 
schimbă cu nimic. Dimpotrivă, tocmai 
ei i se datorește faptul că astăzi mulți 
studenți nu-și însușesc toate cunoș
tințele necesare carierei didactice. 
Aceasta este o altă fațetă a șablonu
lui de cane vorbeam mai sus, cu con
secințe evidente îndeosebi în școală. 
Pentru că viitorul profesor primește 
o pregătire neconformă cu cerințele 
predării în licee, este format în cul
tul unei matematici foarte abstracte, 
rupte de orice contact cu suportul in
tuitiv, cu punctul de plecare in con
struirea noțiunilor. Nu e deloc în- 
timplător, deci, că în inv,ățămîntul 
nostru general., și liceal nu se mai fac 
suficiente aplicații geometrice con
crete, coijstind din studierea și con
struirea de modele de corpuri geo
metrice, că în locul axiomaticii lui 
Euclid, mai puțin perfecte, dar foarte 
intuitive și mai potrivite înțelegerii 
elevului, este introdusă de-a dreptul 
axiomatica pretențioasă a lui Hil
bert. Tocmai pierderea din vedere 
a unor elemente simple, dar funda
mentale, conduce la predarea mate
maticii in școală sub o formă seacă, 
rece, fără acea permanentă raportare 
la realitatea umană nemijlocită — 
care determină ca tratatele ma
rilor maeștri ai matematicii să se 
poată citi aproape ca un roman.

I

17,00 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba germană. Din cu
prins : o Secvențe la zl • „Pu
blicul — o coordonată necunoscu
tă 7“ — dialog între Hans Lieb- 
hardt șl Ernst Breitenstein • Po
vestea buștenilor — reportaj fil
mat la fabrica de placaj Deta, 
jud. Timiș • Program de duete
• Istorie în piatră. Cetatea Clinic 
o CIntă fanfara > Monolog umo
ristic. 13,10 Publicitate. 18,ÎS Bună 
seara, fete ! Bună seara, băieți 1 
Din cuprins : • O anchetă... sen
timentală — de Vartan Arache- 
lian • Poveste de copilărie — de 
Sînzlana Pop, cu Dan Nuțu și 
versuri de Gabriela Melinescu șl 
Nichita Stănescu • Două dansuri 
cu ansamblul de balet al RAI * 
Clasic șl modern — muzică în 
Interpretarea unul trio din for
mația „Roșu și negru" — Iași. 
Realizatori : Ellsabeta Mondanos, 
Titi Acs. 19,15 Publicitate. 19,30 
1 001 de seri — emisiune pentru cel 
mici. 19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00 Teleenciclopedla. în Cuprins :
• Arthur Penn • Breviar
• Măști. 20,50 „Crizantema de 
aur". Program de romanțe, reali
zat cu concursul laureaților edi
ției a IlI-a a Festivalului de la 
Tîrgoviște. 21,10 Film serial : 
„Incoruptibilii". 22,00 Seară jubi
liară Franz Lehar cu prilejul îm
plinirii a 100 de ani de la nașterea 
compozitorului. Transmisiune de 
la Sofia prin Intervlzlune. 22,30 
Telejurnalul de noapte. 22,45 Tele- 
sport. Aspecte de la finalele 
Campionatului european de box 
— tineret. înregistrare de la 
Miskolc. 23,30 închiderea emisiunii 
programului I.

PROGRAMUL II

20,00 La fîntîna dorului. Emisiu
ne realizată cu concursul prof. 
Tlberiu Alexandru. 20,30 Reflector. 
20,45 Artă plastică. Expoziția re
trospectivă Catul Bogdan. Prezin
tă criticul de artă Vasile Drăguț. 
21,00 Buletin de știri. 21,05 Seara 
melomanului • Basul Helge 
Bdmches o Soprana Maria Helena 
Olivlera (Brazilia) • Soprana 
Emilia Petrescu. 21,55 Publicitate. 
22,00 Reportaj pe glob : „Phila
delphia Arabica". Reportaj despre 
Amman — vechea Philadelphia, de 
Dionlsie Slncan și George Brătia- 
nu. 22,15 Film serial : „Vidocq" 
(V). 22,40 Astă-seară, jazz : None- 
tul de jazz condus de Bebe Pri- 
sada. 23,10 închiderea emisiunii 
programului II.
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Festivalul filmului 
indian 

la cinematograful 
Canitol din Capitală

RAMU

V

ij palatha, K. R. Vijaya

cu : Gemini Ganesh, Ruj 
Kumar, V. K. Ramas- 
wamy, Ashokan, Push-

„SOVREMENNIK" 
un teatru care-și 
confirmă numele

In urmă cu paisprezece ani. în luna aprilie a anului 1956, pe scena 
experimentală a școlii-studio de pe lingă Teatrul Academic de Artă din 
Moscova. a fost prezentată premiera piesei luj Victor Kozov, „Veșnic vii". 
Spectacolul reprezenta actul de naștere ai unui nou teatru, întemeiat de 
Oleg Efremov, actor, regizor și profesor al școlii-studio — teatru care a 
primit, semnificativ, numele „Sovremennik" — Contemporanul.

Zilele acestea teatrul „Sovremennik" întreprinde in țara noastră un 
turneu în cadrul căruia prezintă patru spectacole : „Bolșevicii" de M. Șa- 
trov, „O poveste obișnuită" de V. Kozov (după I. A. Goncearov), „Fără 
cruce", dramatizare după o povestire a lui V. Tendriakov, și „Azilul de 
noapte" — cunoscuta piesă a lui Maxim Gorki.

Am adresat citeva întrebări cu privire la programul artistic al tea
trului, criteriile selecției repertoriale, relația teatrului cu publicul, mi
siunea actorului în teatru, directorului teatrului „Sovremennik", Oleg 
Pavlovici Tabakov, artist emerit al R.S.F.S.R., laureat al Premiului de 
Stat al U.R.S.S. Ne-am adresat de asemenea lui lgor Vladimirovici Kvașa, 
artist emerit al R.S.F.S.R.. și Galinei Borisovna Volcek artistă emerită a 
R.S.F.S.R., laureată a Premiului de Stat al U.R.S.S., regizoarea spectaco
lelor — din cele prezentate la București. — „Azilul de noapte" și „O po- 
veste obișnuită" — toți cunoscuți publicului nostru din numeroase filme. 
Reproducem o parte din răspunsurile ample pe care le-am primit, in ca
drul a ceea ce am numi o adevărată dezbatere teatrală — considerîndu-le 
utile pentru cei care au urmărit spectacolele recentului turneu, cit și pen
tru o mai bună cunoaștere a profilului teatrului „Sovremennik".

Red. : Teatrul „Sovremennik* ■ 
s-a născut din inițiativa unor 
tineri actori și regizori de a

' ‘ valorifica moștenirea artistică 
lisată de K. S. Stanislavski și 
V. I. Nemirovici-Dancenko. 
V-am ruga să ne prezentați 
succint cum a fost materializați 
această intenție și cum a fost 
îmbogățită, nuanțată in toți a- 
cești ani.

Oleg Pavlovici Tabakov : Fiecărui 
tinăr 1 se pare că drumul pe care și 
l-a ales este unic ! Și în cazul tea
trului nostru s-a petrecut același lu
cru. O dată cu succesele a venit și 
înțelegerea faptului că pentru alții el 
reprezenta ceva și mai important : 
posibilitatea de a oferi, a forma un 
teatru destinat unei anume genera
ții. în plus, crearea teatrului „Sovre
mennik", fâcind abstracție de toate 
calitățile umane și artistice ale ini
țiatorilor săi, nu reprezintă meritul 
lor exclusiv. Ea constituie o parte 
din procesul general de dezvoltare a 
vieții social-politice, economice și 
culturale a țării. Apariția teatrului 
„Sovremennik" se înscrie în cadrul 
acestui proces.

„Sovremennik" este un teatru ac
tiv, cu un colectiv ce se dezvoltă în 
mod firesc și, ca orice ființă vie. el . 
repurtează victorii și' suferă înfrân
geri. Important este insă faptul că el 
merge înainte. Ceea ce mi se pare 
caracteristic in cei dncisprezeoe ani 
de existență, căci în aprilie tea
trul nostru va împlini această „vîr- 
stft", este faptul că n-ai» dat înapoi 
în problemele esențiale, că n-am 
acceptat compromisul în alegerea re
pertoriului — element definitoriu 
pentru personalitatea Unui teatru.

Red. : Este cunoscut că unul 
din meritele esențiale ale tea
trului și, cu deosebire ale tea
trului angajat, comunist, este de 
a constitui o tribună de educa
ție civică, ideologică, estetică a 
spectatorului. V-am ruga să ne 
spuneți cum se reflectă această' 

' preocupare in programul artis
tic, în repertoriul ales de tea
trul „Sovremennik", ca instituție 
care participă la formarea omu
lui nou, comunist.

Oleg Pavlovici Tabakov : Teatrul 
nostru a fost întotdeauna consecvent 
în alegerea repertoriului : Problema 
adoptării repertoriului in teatrul 
nostru se rezolvă intr-un mod destui 
de original. Includerea in repertoriu 
a. unei opere dramatice se hotărăște 
de către adunarea generală a colecti
vului teatrului. Este o particularitate, 
desigur, dar mie mi se pare că ea 
are o mare însemnătate și aceasta 
decurge' poate și din faptul că ea 
presupune un anumit grad de răs
pundere la oamenii chemați s-o re
zolve, nu numai față de ei înșiși, ci 
și față de întreaga noastră activitate.

Referitor la repertoriu, pînă în 
prezent au fost puse in scenă peste 
30 de piese, ceea ce nu pare prea 
mult. Au fost stagiuni teatrale cînd 
am realizat două spectacole noi, alte
ori am ajuns la clnci-șase. Mi se 
pane că teatrul nostru este destul de 
activ. M-aș referi în special la una 
din ultimele sale creații, trilogia 
„Decembriștii" de L. Zorin, „Cei 
de la Narodnaia Volia", de Al. Svo- 
bodin și „Bolșevicii" de M. Șatrov, 
trilogie concepută și realizată in 
teatrul nostru in numai trei luni și 
jumătate.

Ne interesează in mod deosebit au
torii de piese capabili să redea cu 
autenticitate trăirile vii ale sufletuș 
lui omenesc. Ceea ce se petrece pe 
scenă trebuie să aibă tangență cu via
ța reală, cu experiența trăită și cu 
viața emoțională. Cred că în aceasta 
constă menirea teatrului.

Red. : Fiind ,un teatru cart., 
pe linia prestigioasă a teatrului 
sovietic, are c<i nemijlocit mo
bil viața, Sovremennik" așază 
în centrul artei pe care o pro
movează personalitatea umani 

Intr-un asemenea teatru cum 
este „Sovremennik", răspunde
rea actorului este uriași. Ce 
gindițl despre profesii de actor 
văzută astfel, care credeți că sint 
condițiile ce se cer îndeplinite 
pentru a sluji cu maximă efica
citate idealurile majore ale 
epocii ?

Oleg Pavlovici Tabakov : O trăsă
tură distinctivă a teatrului nostru o 
constituie faptul că el este adesea 
denumit „teatru de actori" și acest 
lucru nu este întîmplător, ci este 
subliniat în opoziție cu teatrul re
gizoral. Căci principalul mijloc de 
realizare a programului nostru artis
tic aste actorul, actorul viu. Esențial 
pentru noi este să arătăm pe scenă 
viața reală, trăirea sufletului ome
nesc. Actorul reeditează pe scenă 
viața adevărată. Chiar și atunci cind 
jucăm din repertoriul clasic, cel mai 
important lucru pentru noi este că 
reedităm, în prezent, acum și aici, 
situațiile propuse de autor. De aceea, 
in mod firesc, mijloacele de expre
sie, limbajul teatrului nostru au un 
caracter specific.

lgor Vladimirovici Kvașa : Eu con
sider că actorul este principala figură 
în teatru, că teatrul se bazează în 
primul rînd pe actor.

Prin Însăși natura sa, teatrul pre
supune o reprezentație, un spectacol 
a cărui figură centrală este actorul. 
Actorul a creat teatrul încă din tim
puri imemorabile, teatrul fiind o artă 
milenară, poate tot atit de veche pe 
cit sînt picturile rupestre. Cineva a 
spus foarte bine că teatrul incepe a- 
colo unde există un covoraș și doi in
terpret!. Cu sau fără regie, dacă au ta
lent ei pot realiza arta scenică au
tentică. Aici intervine, după părerea 
mea, deosebirea între teatru și film. 
Dacă teatrul se bazează în primul 
rind pe actori. în film figura princi
pală este regizorul — lucru, mi se 
pare, pe deplin judicios în condițiile 
specifice ale artei cinematografice, in 
condițiile nivelului tehnic tot mai 
ridicat al cinematografiei.

Teatrul se bazează pe raporturi di
recte, de la om la om. Principala 
forță de înriurire a teatrului emană 
de la ceea ce este viu.

în teatru, actorul acționează mult 
mai direct asupra spectatorului. Toc
mai de aceea teatrul depinde nemij
locit de sală. Actorul știe chiar după 
primele replici cu ce fel de specta
tori are de-a face. El poate aprecia 
receptivitatea sălii și chiar preocu
pările ei. De aceea, el nu joacă nici
odată în două spectacole la fel și nu 
pentru că n-ar putea să se repete, 
ci pentru că spectatorii sînt în fiecare 
zi alții. Spectatorii, la rindul lor, ac
ționează asupra trupei. între unii și 
alții este un fel de interacțiune, se 
condiționează reciproc. Iată de ce, 
cu deosebire în zilele noastre, răs
punderea actorului față de arta sa 
crește din ce în ce mai mult. în a- 
ceste condiții cel cultivat, cel ce ee 
dăruiește artei, devine din ce în ce 
mai mult un coautor în dramaturgie. 
Desigur, arta teatrală depinde de 
multe alte componente și în primul 
rind de dramaturgie. Actorul poate 
influența în bună măsură la desci
frarea pieselor, poate contribui la 
dezvăluirea conținutului lor de idei 
și valorificarea lor. Actorul ideal este, 
după mine, actorul-pensonaiitate, ac
torul militant, care probabil a exis
tat și in trecut într-o măsură mai 
mică și care a devenit tot mai frec
vent în zilele noastre.

Galina Borisovna Volcek : Fără 
intenția de a polemiza cu lgor, cred 
că într-un asemenea teatru cum este 
„Sovremennik", care tinde să repro
ducă pe scenă cit mai autentic viața 
însăși, problema nu constă în a de
fini primordialitatea actorului sau a 
regizorului. Dimpotrivă, numai cola
borarea strinsă între acești doi factori 
poate duce la realizarea artei soenîce. 
Regizorul care reușește să se „dizol
ve" nu numai într-un singur actor, ci 
în Întreg ansamblulva ști să creeze, 
prin intermediul colectivului actori
cesc, un crimpei de viață reală, au

tentică, să înglobeze în el ritmul ac
tual al vieții, armonia, multilaterali
tatea ei ș.a.m.d. Prin însăși natura sa, 
actorul nu va putea vedea întregul 
complex al unui spectacol, cel mult el 
poate Înțelege propriul său rol. Re
gizorul trebuie să transmită celorlalți 
ideile sale ca unul care vede ansam
blul, întregul constituit din contri
buția celorlalți, el trebuie să reali
zeze unitatea de concepție pe care o 
pretinde spectacolul.

Red. : Repertoriul teatrului dv. 
cuprinde mai multe piese ale 
dramaturgiei clasice, din care 
vom vedea la București „O po
veste obișnuită" și „Azilul de 
noapte". Ce a determinat colec
tivul teatrului să se oprească la 
aceste titluri ?

lgor Vladimirovici Kvașa : încă de 
la început, cind colectivul nostru se 
autointitula „studioul tinerilor ac
tori", el a înscris acest deziderat în 
programul său artistic. Ne-am propus 
să jucăm opere clasice, asemenea o- 
pere care să dea răspuns problemelor 
noastre contemporane, care să se in
terfereze cu prezentul și care, în a- 
celași timp, să satisfacă pe deplin și 
din punct de vedere artistic. Cred că 
piesele clasice sint denumite ca atare 
tocmai pentru că problemele de viață 
ridicate de ele rămîn valabile în 
pofida scurgerii timpului,' pentru că 
aceste probleme există in orice epo
că și pentru că fiecare epocă le poa
te reflecta într-un mod personal, in 
propria sa manieră. Cînd îl abordăm 
pe Shakespeare sau Cehov, ei ne e- 
moționează nu numai prin frumuse
țea stilului ori măiestria artistică a 
autorilor. Ei au afinități sufletești 
cu noi. Există idei, există probleme 
care s-au născut poate o dată cu 
geneza lumii ; problema vieții și a 
morții, a conștiinței, ori a sensului 
vieții. Indiferent de epoca in care 
trăim, ele ne preocupă, se pun în 
fața fiecărui om. Cred că în fiecare 
perioadă din istorie, fiecare genera
ție a abordat și rezolvat în mod pro
priu și, deci, nuanțat aceste pro
bleme.

Red : Galina Borisovna Volcek, 
sînteți semnatara regiei celor 
două piese clasice ruse prezen
tate la București. Care este 
perspectiva din care v-ați apro
piat de clasici, prin ce anume 
credeți că reușesc ei să vor
bească publicului contemporan ?

Galina Volcek : Creația clasicilor 
pune probleme de mare interes, de 
largă preocupare pentru orice epocă 
istorică și orice sală de teatru, in
diferent de anii ce ne desoart de 
vremea în care a fost scrisă pigs?, 
indiferent de protezele sociale care 
i-au succedat, aceasta — fără să mai 
vorbim de calitățile artistice ale o- 
perelor clasice, ale patrimoniului de 
valoare pe care îl abordează și tea
trul nostru. Acest lucru este perfect 
valabil și demonstrat de cele două 
spectacole cu care am venit la Bucu
rești : „O poveste obișnuită" și „Azi
lul de noapte". La baza primei piese, 
semnată de Rozov, stă cunoscutul 
roman scris de Goncearov în secolul 
trecut. L-am ales tocmai pentru că 
problemele ridicate de autor — for
marea personalității umane, psiholo
gia omului, problema decăderii lui, 
a cauzelor acestei degradări, ni s-au 
părut foarte interesante și, fără în
doială, actuale. Cit privește „Azilul 
de noapte" al lui Gorki, el este, în
tr-un anumit fel. o continuare a te
mei tratate de Rozov. Piesa gorkia- 
nă are rolul de etalon, a fost jucată 
în mai toate teatrele, a fost inter
pretată de citeva generații de actori 
și ea continuă să ne emoționeze. 
Teatrul nostru a vrut să pună într-o 
altă lumină această piesă, s-o trate
ze prin prisma zilei de astăzi, pentru 
că problemele pe care ea le ridică 
— mîndria de a fi om, ce este ade
vărul, minciuna, ce este ființa umnnă 
în genere — ne Interesează cu acui
tate și, sînt convinsă, nu numai pe 
noi, ci întreaga omenire.

Vom continua să apelăm mereu la 
operele clasice. Am pus in scenă 
nu de mult „Pescărușul" de A. P. Ce
hov. într-un viitor apropiat vom pune 
în scenă „Livada cu vișini" de același 
autor. DĂr nu ne vom limita la dra
maturgia clasică rusă. Ne preocupă 
îrt aceeași măsură teatrul clasic uni
versal. Includerea în repertoriul nos
tru a operelor de valoare ale aces
tuia mi se pare nu numai necesară, 
ci chiar obligatorie. Ceea ce și facem.

C. P. Tabakov : Cred că în toate 
cele spuse de noi — și in multe 
altele pe care timpul nu ne-a îngă
duit să le spunem — s-ar putea dis
tinge preocupările și profilul teatru
lui „Sovremennik" .

Red : Desigur, vă mulțumim.

Interviu realizat de 
Natalia STANCU și 
Gabriela BONDOC
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cinema

0 Departe de lumea dezlănțuită : 
PATRIA — 9; 12,45; 16,30; 20,15,
MELODIA — 9; ; 16; 19,45,
MODERN — 9; 16,30; 20.
0 King-Kong evadează : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21.
0 Anokhl Raat : CAPITOL — 9. 
0 Călătorie in jurul craniului 
meu î CAPITOL — 12,15; 1'4,15;
16,15.
0 Kamu : CAPITOL — 18,15; 20,45. 
o Ciclul de filme „Capă și spa
dă" : EXCELSIOR — 8,30; 12,30; 
16,30; 20,30, FLAMURA — 9; 12.30; 
16; 19,45.
0 Călugărița din Monza : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21. 
0 Sechestru de persoană : BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13.30: 16,30; 18,45; 
21, FAVORIT — 8; 11,15; .13,30;
15,45; 18,15; 20,30, FEROVIAR — 
9; 11.15; 13,30: 16: 18,15; 20.30.
a Tigrul : CENTRAL - 9; 11.15; 
13,30; 16.

0 Măsura riscului : CENTRAL — 
18,15; 20,30.
0 Medicul de la asigurări : VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
• De șapte ori șapte î LUMINA 
9—15,30 în continuare ; 18,15; 20,45, 
GRIVIȚA — 9,30; 11,30; 16; 18,15; 
20,30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
o Program * * - - ——— -
— 10.
0 Ultimul
11,30; 13,45;
CEGI — 10;

pentru copii : DOINA

mohican ; DOINA — 
16; 18,15; 20.30, BU- 

_____ 16; 18,15; 20,30, TOMIS
— V; 11,15;’13,30; 15,45; 18,15; 20,30. 
a Serenada străzii : 10; 12; 14,15; 
Femeile nu sint îngeri — 16,30; 
13,45; Medalion Charlie Chaplin — 
21 : CINEMATECA (sala Union), 
a Patricia șl muzica s LIRA — 
15,30; 18; 20,15.
o La dolce vita : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 16; 19,30.
• Agonie și extaz : BUZEȘTI —« 
15; 17,30.
• Canarul și viscolul î BUZEȘTI
— 20.
a Sub semnul lut Monte Cristo s 
DACIA — 8,45—20,30 în continuare, 
a Hibernatus : DRUMUL SĂRII 
— 15,30; 17,45: 20.
a Aurul : UNIREA — 14,30.
a Maverllng (ambele serii) : UNI
REA — 16,30; 19,15, POPULAR — 
15.30; 19.

0 Degetul de fier t FERENTARI
— 13,30; 18, CRÎNGAȘI — 15,30; 18;
20.15, FLACĂRA — 18; 20,15.
0 Ambuscada s FLACĂRA — 15.30. 
e Numai mortul va răspunde : 
FERENTARI — 20,15.
o 100 de carabine : CIULEȘTI — 
10; 15,30; 18; 20,15, VOLGA — 9,30; 
11,30; 13,30; 16; 18,30; 20,30.
0 Păsările : COTROCENT — 15,30; 
17,45: 20,15.
0 Petrecerea : PACEA — 15,45; 
18; 20.
0 In arșița nopții : FLOREASCA
— 15,30; 18,15; 20,30, AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Comedianțli : VIITORUL — 16; 
19.
0 La Est de Eden : MIORIȚA — 
10; 12,15: 15.

Sentința :
Dragoste
15,30; 18; 
Haiducii :
Cadavrul
continuare.

0 Așteaptă pină se întunecă : VI- 
TAN — 15.30; 18; 20,15.
0 Greșeala regelui : RAHOVA — 
16.
• Stăpin pe situație : RAHOVA
— 18; 20.
0 întoarcerea doctorului Mabuse : 
PROGRESUL — 15,30; 18; 20,15.
0 Străinii : COSMOS — 15.30: 18:
20.15.

în

MIORIȚA — 17,30; 20. 
și viteză : MOȘILOR 
20,15.
MUNCA — 16; 18; 20. 
viu : ARTA — 16—19

tatr

0 Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Âteneul Român) : 
Concert dat de Orchestra simfo
nică a filarmonicii „MoldOva“-Iași. 
Dirijor : George Vintilă. Solist: 
Daniel Podlovskl — 20.
0 Opera Română : Tosca — 19,30.
0. Teatrul de operetă : Prințesa 
circului — 19,30.
O Teatrul Sovremennik din Mos
cova (în sala Comedia a Teatrului 
Național „I. L. Caraglale") : Fără 
cruce — 19,30.
O Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Studio) : Moartea ul
timului golan — 20.
• Teatrul de comedie ; Arca bu
nei speranțe — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Tandrețe și abjecție —, 
20; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Harfa de iarbă — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (salaI.

Magheru) : Sus pe acoperiș... In 
sac — 19,30; (sala Studio) : Spec
tacol L. Blaga — Eroii — 16,30; 
Cercul morțll — 20.

S Teatrul Mic : Primarul Lunii
Iubita sa — 16; Dansul sergen

tului Musgrave — 20.
• Teatral Ciulești : Comedie eu 
olteni — 19,30.
e Teatrul „Ion Creangă" : Roata 
morii — 9,30.
a Teatrul evreiesc de stat : Vră
jitoarea — premieră — 19.

? Teatral „Țăndărică" (sala din 
alea Victoriei) ; O poveste cu 

ctntec — 17; Nocturn III — 21,30; 
(sala din str. Academiei) : Călu
țul cocoșat — 15.
e Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Ca
lea Victoriei nr. 174) ; Logodni
cele aterizează la Paris — 19,30; 
(la Sala Palatului) : Se caută o 
vedetă — premieră — 19,30.
0 Teatral de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" : Fetele Didlnel — 
19,30.
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" (str. Lipscani) : Pe ari
pile rapsodiei — 20.
0 Circul „Globus" : Star circus ’70 
— 19.30.

ȘTIRI CULTURALE
înoepînd de vineri, în sala de 

marmură a Casei Scînteii se desfă
șoară Consfătuirea pe țară cu di
rectorii caselor județene ale creației 
populare.

Participanții la consfătuire își 
propun să dezbată probleme legale 
de consolidarea și dezvoltarea rea
lizărilor obținute în domeniul miș
cării artistice de amatori, de stimu
larea și valorificarea creației artis
tice populare în cadrul acestei 
mișcări, probleme menite să contri
buie la intensificarea acțiunilor de 
propagare în mase a valorilor artei 
culte.

Un loc important în cadrul consfă
tuirii revine dezbaterilor privind 
noul proiect de regulament ai a- 
cestor instituții, îmbunătățirea sti
lului de muncă ai caselor județene 
ale creației populare și modalită
țile de desfășurare a acțiunilor re
publicane — pe linia mișcării artis
tice de amatori — organizate in 
cinstea aniversării semicentenarului 
Partidului Comunist Român.

— (Agerpres)

în zilele de 12 și 13 noiembrie a 
avut loc in Capitală Consfătuirea 
republicană a cineaștilor amatori, 
organizată de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, Consiliul 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist și Consiliul Național al Orga
nizației de Pionieri, în colaborare 
cu Asociația cineaștilor. în cadrul 
consfătuirii au fost reliefate succe
sele dobindite de cele peste 200 cl- 
necluburi, care in ultimii doi ani 
au realizat circa' 1 000 filme cu te
matică inspirată din industrie, agri
cultură, viața socială și spirituala 
a oamenilor muncii 3e la orașe și 
sate.

Un Ioc important în cadrul consfă
tuirii l-au ocupat dezbaterile pri
vind activitatea cineamatorilor m 
întimpinarea aniversării semicente
narului Partidului Comunist Ro
mân și desfășurarea celui de-al 
II-lea Festival al cineamatorilor în
chinat acestui eveniment.

(Agerpres)

i
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Casa tineretului
i

tineretul
„Clubul tineretului" organizează 

în fiecare simbătă șt duminică seri 
de dans in compania formației Ve
nus".

Intens colorat, anunțul de mai sus 
domină intrarea la „Clubul tinere
tului" din centrul Oradei. Fără în
doială,. informația este utilă ; știm, 
de pe acum, cum ne vom organiza 
programul la sfirșitul săptăminii. Ce 
vom face însă în celelalte zile ? Cu 
această întrebare ne-am început son
dajul printre muncitorii din două 
mari întreprinderi locale : uzina „În
frățirea" și Fabrica de confecții. Răs
punsul celor circa 50 de interlocutori 
a fost unul singur :

T- Nu cunoaștem programul săptă
minii !

— Și, totuși, dacă un tinăr vine să 
vă solicite o precizare referitoare la 
agenda activității „Clubului tineretu
lui", cum vă descurcați ? — am in
sistat pe lingă Viorica Horga. secre
tara comitetului U.T.C. de la Fabrica 
de confecții.

— Pun mina pe telefon, ni s-a răs
puns, sun clubul și obțin informația 
dorită.

Soluția este aparent simplă, dar să 
nu uităm că în Oradea sînt 27 000 
de uteciștf și că dacă telefonul ră- 
mîne unicul mijloc de informare, 
consecința poate fi lesne imaginată.

Am amintit această discuție, deoa
rece ea aruncă, de la bun inceput, o 
lumină revelatoare asupra relațiilor 
dintre un așezămînt cultural dedicat 
în exclusivitate tineretului și „bene
ficiarii" direcți : realizări interesan
te, succese remarcabile, dar și hia- 
tusuri nepermise. Pentru deplina o- 
biectivitate vom da cuvintul, pe rînd, 
celor două părți direct interesate.

CE SPUNE DIRECTORUL CLU
BULUI ? Din punct de vedere artis
tic, la clubul nostru au fost înre
gistrate reușite certe. Ansamblul fol
cloric „Lioara", a luat premiul U.T.C. 
la ultimul concurs republican al a- 
tnatorilor. în 1970 am prezentat 82 
de spectacole, la centru și în județ, 
cu două programe absolut noi. Cel 
de-al treilea : „Așa-i datina-n Bi
hor" — cuprinzînd tradiții și obi
ceiuri locale — este și el aproape 
gata. Avem și un ansamblu de es
tradă, despre care s-au spus numai 
cuvinte frumoase (animatorul său 
este chiar interlocutorul nostru, loan 
Dobra, care a cucerit nu de mult, 
marele premiu la „Festivalul umo
rului — Constantin Tănase" de la 
Vaslui — n.red.). în fiecare miercuri 
și vineri, ansamblul este prezent in 
spectacole pentru elevi.

Aș mai adăuga serile de dans (de 
două, sau de trei ori pe săptămină), 
precum și activitatea de club.
.Ce am mai dori să facem ? Ame

najarea clubului cu jocuri mecanice, 
instaurarea unei atmosfere cit mai 
disciplinate la serile de dans.

CE SPUN TINERII ?
— Nu sînt mulțumit de activita

tea de la Clubul Tineretului, căci pe 
lingă programele artistice și nelipsi
tul dans săptăminal, altceva nu prea

avem ce face în încăperile sale. Eu, 
de pildă, aș inaugura aici duminici 
dedicate uuor anumite întreprinderi, 
unde să fim între noi, colegii de mun
că. Noi, muncitorii de la „înfrățirea", 
ne-am gindit la fel de fel de acțiuni ; 
dar unde să le organizăm ? (Viorel 
Malița, strungar).

— O dată am încercat să organi
zăm aici o reuniune pentru fetele de 
la noi ; am făcut o tombolă ; am 
vindut bilete. Dar cu o zi înainte 
ni s-a spus că sala nu mai poate să 
ne fie dată. Iată de ce cred că re
partizarea sălii, periodic, unei între
prinderi anumite s-ar dovedi salu
tară (Viorica Horga, Fabrica de con
fecții).

— îmi amintesc că la club, cu mai 
multă vreme in urmă, s-au bucurat 
de un mare succes olimpiadele pe 
meserii. N-am mai văzut pînă atunci 
sălile atît, de pline, răsunînd de a- 
plauze entuziaste. Dar toate a- 
cestea au trecut. Ar fi oare 
atît de greu ca „olimpiadele" de 
care aminteam să se reia cu re
gularitate ? Pentru ele aș reveni ori- 
cînd cu plăcere in sălile clubului (Iu- 
liu Bereczi — vopsitor, „înfrățirea")'.

— De fapt, noi știm prea puțin ce 
se face la Clubul tineretului, deoa
rece popularizarea manifestărilor 
este aproape inexistentă. (Alexandru 
Loczi, lăcătuș, „înfrățirea").

— Este oare suficient că de două 
ori pe săptămînă sîntem invitate 
aici, la dans ? Nu sîntem originale în 
propuneri, dar am dori să asistăm cu 
aceste prilejuri la demonstrații de 
dans modern, la parade ale modei 
(cum s-a și făcut una. anul trecut), 
la concursuri de coafură, de frumu
sețe. Nu este numai părerea noa
stră, ci și a tuturor colegelor din fa
brică (Maria Buzea, Elisabeta Vaczi, 
croitocese. Fabrica de confecții).

— întotdeauna viața de familie a 
prezentat numeroase probleme spe
cifice a căror rezolvare depinde in 
primul rînd de priceperea, de cu
noștințele noastre. Cred că și in a- 
cest sens Clubul tineretului ar pu
tea deveni gazda unor întîlniri pe
riodice, a unor schimburi de păreri. 
(Aron Manca, lăcătuș, „înfrățirea").

★
După cum se vede, opiniile tine

rilor muncitori au îmbrăcat un ca
racter critic, deosebindu-se in bună 
măsură de părerea directorului. Fără 
a omite realizările incontestabile ale 
clubului, ei au ținut să releve intr-o 
discuție sinceră, deschisă căile pe 
care ar trebui să se angajeze 
în viitor instituția lor culturală. 
Subliniem : discuție sinceră, des
chisă. Pentru că, după cum ni s-a 
spus, nimeni nu s-a ostenit să aleagă 
această cale - de sondaj a opiniei și 
dorinței tinerilor — totul redu- 
cindu-se la discuțiile oficiale din șe
dințe sau la întrebarea „lansată" de 
pe scenă, din fața orchestrei. in 
timpul serilor de dans.

Confruntarea celor două poziții a 
scos în evidență și principala lacună 
din activitatea clubului : ponderea 
activităților distractive, în dauna ce-

loc educative. Or, activitatea acestui 
club — ca de altfel întreaga activi
tate culturală — trebuie să evite gra
tuitatea, să izvorască din conștiința 
necesității că toate manifestările 
găzduite de așezămintele de cultură 
au nobila misiune de a ajuta la mo
delarea și formarea profilului poli
tic și spiritual al tinerei generații, 
Ia integrarea sa în primele rînduri 
ale constructorilor socialismului. 
Conferințele, cercurile, cursurile U- 
niversității populare, toate modali
tățile specifice activității culturale 
au datoria de a contribui la forma
rea conștiinței socialiste a tineretu
lui, la sporirea capacității sale de în
țelegere a lumii și realităților con
temporane, la creșterea răspunderii 
sale sociale.

Iată de ce, cu toate realizările bune 
în domeniul activității artistice, clu
bul orădean nu se poate limita la 
atit. Diversitatea categoriilor de ti
neri trebuie să-i îndemne pe orga
nizatori la diversitate tematică, 1& 
conlucrarea strînsă cu organizațiile 
U.T.C., cu tinerii. în primul rînd. 
Acestea sînt premise indispensabile 
ale unei îmbogățiri a afișului său 
cultural. Este o realitate de care va 
trebui să țină seama și viitoarea casă 
de cultură care s-a ridicat în parcul 
din centrul orașului și care, nu pes
te multă vreme, își va deschide por
țile.

Realizările bune, atîtea cîte sînt, 
trebuie să reprezinte doar un punct 
de plecare. Tinerii au înțeles primii 
acest lucru. Este rîndul conducerii 
clubului să treacă ia fapte.

Dan BOGDAN

— Ce este în fond timpul liber ? 
De cind am intrat la liceu am cam 
uitat de el. Dar, pentru că mă între
bați ce aș mai dori să fac în timpul 
liber vă răspund : aș vrea să am cit 
de puțin... timp liber.

Am reprodus textual cuvintele u- 
nui elev din clasa a XH-a a liceului 
„Al. Moghioroș" din Oradea, la son
dajul întreprins de redacție in mai 
multe școli din localitate. Cuvintele 
elevului orădean, ca și pozițiile apro
piate ale colegilor săi, ne introduc in 
miezul investigației noastre. Cu cit 
se apropie mai mult examenul de ba
calaureat, eforturile elevilor se sub
sumează viitoarei probe hotăritoare, 
iar timpul afectat altor activități ex- 
trașcolare se comprimă. Dar, tocmai 
de aceea „gospodărirea" lui chib
zuită. înlăturarea oricăror „canale" 
prin care minutele și secundele s-ar 
irosi inutil, devine o operațiune ab
solut necesară. Poate adolescentul 
singur să discearnă ce este util din 
preocupările sale zilnice viitoarei ac
tivități sociale ? în bună măsură, da; 
cu condiția ca toți cei ce concură in 
vreun fel la organizarea timpului său 
liber — familia, școala, instituțiile 
culturale — să creeze un climat a- 
decvat, să favorizeze înclinațiile ti
nerilor.

Pe bună dreptate, ne spunea prof. 
Francisc Fodor, directorul Liceului 
„Al. Moghioroș", că timpul liber este 
la această vîrstă la fel de prețios ca 
și orele afectate propriu-zis procesu
lui de învățămînt.

— Un termen foarte exact, -deși, 
poate, impropriu, mi se pare cel de 
„rentabilizare" a timpului. Dacă o- 
rele pentru odihnă și distracție sînt 
atit de reduse (lucru ce ar merita o 
analiză separată, din partea ministe
rului de specialitate) ar fi păcat să nu 
le folosim cu maximă eficacitate. 
Iată de ce eforturile noastre s-au în
dreptat cu precădere în această di
recție.

Și nu s-ar putea spune că rezul
tatele nu se văd. De aproxima
tiv doi ani s-a inceput o mun
că susținută de atragere a ele
vilor spre teatru și muzică. în sta
giunea trecută, teatrul orădean a a- 
vut 12 000 de elevi din întregul ju
deț abonați la spectacolele sale. în 
acest an. cifra s-a ridicat la aproa
pe 13 000. Sondajul amintit a fost re
velator : aproape nu a fost elev care 
să nu citeze corect ultimele premiere 
ale teatrului. în evidenta cinemato
grafelor din județ am întilnit adesea 
consemnate vizionări colective ale e- 
levilor. De curînd, filmul „Canarul 
(i viscolul" a prilejuit tinerilor o

suită de manifestări inedite, avind ca 
temă luptă eroică a comuniștilor în 
ilegalitate, Dintr-o enumerare a po
sibilităților de petrecere a timpului 
liber nu lipsește cunoscutul „Qena- 
clu al tinerelor speranțe", ale cărui 
producții literare conțin promisiuni 
certe, activitatea artistică din școli, 
cercurile pe Specialități, preocupările 
sportive (insuficient sprijinite — du
pă opinia interlocutorilor noștri) 
etc. etc.

într-o formă sau alta, enumerarea

Nu de mult, într-o du
minică, la căminul cul
tural din Mădăras era 
mare agitație. Directoarea 
căminului, Silvia Pele, își 
aștepta colegii din satele 
vecine pentru a lua parte 
la primul cerc cultural me
todic, organizat cu directo
rii căminelor culturale din 
Nojorid, Cefa. Ciumeghiu, 
Avram Iancu și Tulea. Ini
țiativa fiind interesantă și 
cu toțul inedită, o minimă 
detaliere ni se pare nece
sară.

Programul cercului a fost 
alcătuit din două părți. La 
pfima parte, cu caracter 
restrins, de lucru, de dez
batere metodică, au parti
cipat doar directorii cămi
nelor culturale. Cea de-a 
doua parte a programului, 
la care au fost prezenți 
sute de țărani cooperatori, 
a fost întocmită după o 
atentă consultare a organe
lor locale de partid și de 
stat, a intelectualilor din 
comună. Rezultatul : un ve
ritabil panoramic social- 
politic al vieții locale, cu
prinzînd o călătorie pe har
tă : „Mădărasul — ieri și 
azi", un moment de calcul 
în cadrul căruia, pe bază 
de cifre și grafice, s-a a- 
rătat dezvoltarea economi
că. un buletin de știri cu 
cifre și fapte despre dez
voltarea comunei și crește
rea nivelului de trai al lo
cuitorilor, un spectacol ar
tistic și o expoziție de 
cărți pe tema : „Cartea a- 
grozootehnică, bun sfătuitor 
al cooperatorului de azi".

Materialele prezentate au 
fost ilustrate cu cifre și 
exemple convingătoare ; au 
vorbit nu textele' ci fapte
le pe care cooperatorii le 
a.u zi de zi sub ochii lor.

— Cit de utilă s-a dove
dit o asemenea inițiativă ?

La comitetul județean de 
cultură și artă, loan Chira, 
președintele comitetului, a 
apreciat :

— Avem foarte mulți di
rectori noi de cămine cuîlu-

rale, care nu sînt suficient 
de pregătiți pentru a orga
niza o activitate bogată, inJ 
teresantă, capabilă să atra
gă tot mai mulți cetățeni 
la așezămîntul cultural. 
Mulți directori de cămine 
nu țin în suficientă măsu
ră cont de condițiile și ce
rințele locale, de posibili-

titorii pe tema î „Momen
te din istoria Partidului 
Comunist Român".

Activitatea de pînă acum 
de la cercurile cultural- 
metodice ne îndreptățește 
să credem că ele sînt pe un 
drum bun. Directorii cămi
nelor culturale au aici posi
bilitatea unui bogat schimb

0 inițiativă bună
t

CERCUL
METODIC

tățile care există în comu
nă. De aceea, ne-am gindit 
că organizarea unor cercuri 
la care să participe .10—12 
directori de cămine cultura
le ar fi foarte bine venită. 
După primul cerc, ținut la 
Mădăras, am organizat și 
altele și ne-am convins că 
forma aceasta dă roade 
bune. La cercul cultural 
metodic din comuna Holod. 
de pildă, s-a discutat des
pre felul cum se poate or
ganiza o manifestare tema
tică cu conținut patriotic ; 
iar la cercul de la căminul 
cultural din Finiș s-a des
fășurat o consfătuire cu ci-

de experiență, își împărtă
șesc unii altora aspecte din 
munca lor și se conving 
practic de felul cum se poa
te organiza o activitate in
teresantă la căminul cultu
ral. Deși n-a trecut prea 
mult timp de la traducerea 
in viață a inițiativei, acti
vitatea la căminele cultu
rale s-a imbogățit, iar cetă
țenii au inceput să le 
frecventeze în număr din 
ce în ce mai mare. Iar efec
tele educative ale activită
ții culturale se concretizea
ză în munca oamenilor, în 
participarea lor la viața sa
tului.

Astfel, Teodor Maghiar, 
președintele cooperativei 
agricole din Mădăras. ne 
spunea despre activitatea 
căminului cultural din co
muna sa :

— Cooperativa noastră se 
numără printre unitățile 
fruntașe din județ. Sintem 
însă conștienți că fiecare 
dintre noi poate face mult 
mai mult ; dar pentru a- 
ceasta e nevoie de ceva 
care să te stimuleze. Că
minul nostru cultural are 
această calitate, știe să 
„inoculeze"... entuziasm. 
Mi-amintesc, de pildă, că Ja 
căminul cultural s-a vorbit 
despre participarea ramu
rilor de producție la veni
turile bănești ale cooperati
vei. Insistîndu-se asupra 
faptului că unele sectoare 
ar putea obține rezultate 
și mai mari, chiar a doua 
zi am observat că unii au 
venit mai devreme la lu
cru, că in grajduri era o 
activitate mal febrilă, iar 
în cîmp se muncea mal cu 
spor. Aceasta a ajutat c» 
unitatea noastră să termi
ne printre primele din ju
deț recoltatul porumbului, 
al orezului 'șl al celorlalte 
culturi de toamnă.

Cercurile cultural-meto- 
dice au stîrnit o pasionan
tă întrecere intre directorii 
căminelor culturale. Se con
stată o mai mare preocu
pare pentru întocmirea pro
gramelor culturale, iar fie
care se străduiește să adu
că ceva nou in programul 
instituției pe care o con
duce.

Comitetul de cultură și 
artă al județului Bihor, ini
țiatorul acestor cercuri cul- 
tural-metodice, are un pro
gram bogat privind crește
rea numărului lor. Și pe 
bună dreptate. Pentru că 
rezultatele bune de pînă 
acum impun extinderea 
manifestării și în celelalte 
cămine culturale de Pe raza 
județului.

Aurel POP
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Se caută o soluție I

Cu ani în urmă, cînd Aleșdul 
era comună, viața ea culturală 
era bogată, iar formațiile artis
tice care activau aici se numă
rau printre cele mai bune din 
Bihor. Iată insă că in ultimul 
timp, deși acum Aleșdul are sta
tut de oraș, viața culturală lasă 
de dorit. Casa de cultură orășe
nească, unul dintre cele mai fru
moase așezăminte culturale din 
județ, își deschide porțile destul 
de rar ; de pildă, atunci cînd vine 
vreo formație artistică din Ora
dea sau din alte localități.

Anul trecut pe lingă casa de 
cultură funcționa și o echipă de 
teatru în limba maghiară. Acum 
și ea s-a destrămat. în rest toa
te bune și frumoase. Directorului 
leafa îi merge chiar dacă activi
tatea... stă. Chiar nu e de găsit 
o soluție mai echitabilă ?

* V
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prestigioasele focareBiblioteca municipală Oradea — unul din vechile și 
de cultură bihorene

@ a n s a d
s-a creat „obiceiul" acțiunilor de am
ploare cu elevii. Se cumpără o sală 
întreagă la cinematograf. Se convoacă 
sute(de participanți la club. Aparent 
manifestarea are succes, dar... E- 
levul nu realizează întotdeauna în 
aceste condiții atmosfera solemnă a . 
unui spectacol artistic ; d6 asemenea, . 
astfel nu vom putea ști ce ginduri, ce 
sentimente a trezit manifestarea res
pectivă în conștiința fiecăruia. (Ing. 
Florian Copil, directorul Liceului in
dustrial).

SÎNTEȚI OCUPAU
IN TIMPUL LIBER?
Marginalii la o anchetă in rînd uri le 

elevilor orădeni

a fost prezentă in mai toate răspun
surile primite. Dar, lucru demn de 
remarcat, ea a fost însoțită de o pre
cizare : „Pe ansamblu, simțim totuși 
o anumită insatisfacție față de mo
dul cum sînt valorificate posibilită
țile existente".

Despre ce este vorba 7
— La noi. paradoxal — • tocmai 

pentru că e atit de redus — timpul 
liber al elevului a ajuns prea „pro
gramat". prea intabulat in diferite 
scheme și sisteme, este de părere 
prof. Ioan Kohn, de Ia Liceul indus
trial pentru construcții de mașini. 
N-aș vrea să fiu înțeles greșit. Pro
filul viitorului constructor al socialis
mului se formează acum, pe băncile 
școlii. De aceea, sintem datori să îm
binăm activitatea distractivă cu cea 
educativă. Contează. Insă, cum o 
facem.

Opinia interlocutorului nostru este 
confirmată de fapte. Să consemnăm 
citeva dintre ele :

— în Oradea (și nu numai la noi)

Manifestările la care se fac referiri 
și, după cum se vede, observații critice 
reprezintă intr-un fel forme „tradi
ționale" ale muncii culturale. Pentru 
că, de ce să nu o recunoaștem, unele 
dintre ele sînt... comode. Printr-un 
minim efort organizatoric, la o ac
țiune se asigură o prezență masivă 
a publicului, omițindu-se ulterior a se 
investiga efectul său educativ, contri
buția sa la formarea discernăminiu- 
lul critic, la educația etică și este
tică a celor prezenți.

Cei 350 de elevi care au răspuns 
la sondajul nostru ne-au vorbit des
pre cele mai diverse pasiuni extra- 
școlare. De la filatelie la repararea 
motoarelor, de la electronică la mu
zica ușoară Dar practic, nici o școa
lă nu va reuși să ofere un răspuns 
afirmativ âtitor solicitări. Și. totuși, 
elevii doresc ca în orele libere să 
afle răspuns- la aceste preocupări. 
Interesante acum pentru ei. utile — 
o parte — mai tîrziu pentru socie
tate. Unde se pot adresa ? După cum

Sil;

multe dintre chestio-se sublinia în ___ _____ _____
nare, o asemenea instituție culturală 
— cu un profțl exact, în exclusivitate 
pentru astfel de acțiuni — nu există 
in localitate și nici în județ. Și, to
tuși, in Oradea funcționează nume
roase așezăminte culturale.

— Desigur — a precizat ing. Flo
rian Copil. Numai că noi am cam 
frinat accesul elevilor acolo. Moti
vul ? Pentru că nu vor găsi acele 
acțiuni gindite special pentru ei, spe
cifice, pe care ei înșiși le-au solici
tat în chestionarele completate.

Să rezumăm, așadar, dilema : pu
ținul timp liber al elevului să fie ur
mărit după cronometru, pentru a 
ne asigura că opțiunile sale sînt cele 
juste, sau să dăm cale liberă fante
ziei și gusturilor sale, avind grijă 
să-i creăm acel cadru organizat și 
dirijat care poate conduce, în per
spectivă, la valorificarea unor apti
tudini ?

— Răspunsul nu poate fi decit u- 
nul singur, ne-a spus Alexandru Fo
dor, secretar al Comitetului județean 
de partid Bihor. Tineretul școlar tre
buie pregătit pentru viitoarea pro
fesie, pentru viață. Această obligație 
revine școlii. Dar numai ei ? — ar 
trebui să ne intrebăm din cind în 
cind. Iată de ce problema timpului 
liber o apreciez ca deosebit de im
portantă. Esențial mi se pare felul 
în care este ea rezolvată. S-au făcut 
în județul nostru multe lucruri bune 
în acest sens ; dar multe încercări 
s-au dovedit sterile pentru că au ple
cat de la o premisă falsă. De cele 
mai multe ori, activiștii culturali zic: 
.Cunoaștem ce vor tinerii", însă Ima

ginea lor despre tineret se defor
mează în momentul în care gusturile 
și fantezia noii generații nu intră în 
niște tipare preconcepute cu care el, 
activistul, s-a obișnuit. De aceea, 
pentru a fi cit mai aproape de reu
șită sintem datori să privim marea 
masă a elevilor printr-o lentilă mă
ritoare, care să ne evidențieze micro- 
grupurile. Acționind special pentru 
fiecare, în sensul dorințelor proprii, 
le respectăm felul personal de a-și 
concepe timpul liber și. în același 
timp, întreprindem o operațiune cu 
utile consecințe sociale. Timpul li
ber este al fiecăruia, dar și al nos
tru, al tuturor. Numai un front co
mun școală-familie-așczămînt cultu
ral poate asigura optimizarea sa 
maximă.

Și. âm adăuga noi, numai astfel se 
va putea ajunge la situația ideală 
cind elevul va avea în timpul său li
ber și puțin... timp liber.

Radu CONSTANTINESCU

Afluența publicului
depinde de teatru

Tn ultimii ani, încercările de a 
pune de acord stadiul actual al ar
tei teatrale cu cerințele spectatoru
lui sînt tot mai vădite. De fapt, fe
nomenul este obiectiv căci teatrul, 
devenind o prezență activă în evo
luția spirituală a omului contempo
ran, e confruntat în același timp cu 
sarcini și exigențe noi — dată fiind 
amploarea dezvoltării unor noi 
dalități de comunicare operative 
dio, televiziune).

Una din problemele actuale 
teatrelor o constituie, așadar, 
gurarea publicului. Nu suit partiza
nul poziției pesimiste a celor care 
văd „pieirea teatrului" în confrun
tarea sa cu televiziunea. Experiența 
unor trupe de prestigiu din toată 
lumea demonstrează că scena va con
tinua să rămînă, indiferent de con
dițiile mai mult sau mal puțin vi
trege, aceeași „cutie magică", capa
bilă să adune in jurul său mii și mii 
de pasionați.

Și dacă publicul privește pe alocuri 
cu indiferență teatrul, explicația 
trebuie căutată in insuficientul efort 
al unor colective teatrale de a-și 
adecva stilul și modalitățile, ideile 
și conținutul programului lor artis
tic la nivelul și cerințele spectato
rului modern, la sensibilitatea sa 
nouă.

Experiența și căutările noastre, 
succesele și neîmplimrile ne-au con- 

’ dus la concluzia că două sînt con
dițiile hotăritoare pentru asigurarea 
unei legături durabile între teatru 
și spectatori : Prima se referă la 
conținutul repertoriului teatral, Ia 
măsura în care el reușește să evite 
textele mediocre, neinteresante, ape- 
lind la operele de valoare 'ale dra
maturgiei clasice, române și univer
sale, la lucrările contemporane cele 
mai reușite, cele mai apropiate de 
realitatea zilelor noastre. Orice ra
bat repertorial poate alunga din sală 
un număr de. virtuali consecvenți 
admiratori ai Thaliei. Fac această 
afirmație gîndindu-mă nemijlocit la 
experiența teatrului nostru. Teatrul 
din Oradea are o secție in limba ro
mână și alta în limba maghiară, — 
expresie elocventă a felului în care, 
și in domeniul artistic, partidul a 
rezolvat problema națională. Și în 
ambele secții — animate de același 
nobil scop : educația publicului larg, , 
desăvîrșirea conștiinței sale socialis
te, înnobilarea sa spirituală — pro
blema repertoriului a constituit su
biectul numărul unu al dezbaterilor 
noastre. La inceput am fost și noi 
tentați de „divertismentul facil". 
Dar am remarcat, din experiența 
noastră și din a altora, că nu a- 
ceasta este calea cea mai sigură spre 
sala de spectacol. Astfel am ajuns 
să montăm (sau să avem în reper
toriul acestui an) la secția maghiară 
a teatrului lucrări ca „Azilul de 
noapte" de Gorki, „Măsură pentru 
măsură" de Shakespeare, „Omul cu 
mirțoaga" de Gh. Ciprian, iar la 
secția română „Chirița in provincie" 
de V. Alecsandri, „O noapte furtu
noasă" de Caragiale, „Dispariția lui 
Galy Gay" de Brecht. Ni se pare 
absolut sigur că intre o piesă de 
idei, chiar interpretată mai puțin 
strălucit, și un divertisment subme
diocru interpretat onorabil, este de 
preferat prima pentru că spectatorul 
va avea de învătat din mesajul ei u- 
man'st. din ideile eî. pe cînd, în ce
lălalt caz, s-ar reuși cel mult perver
tirea gustului artistic.

Cea de-a doua cale a 
nice legături cu publicul 
calitatea spectacolului

mo- 
(ra-
ale 

asi-

unel trai- 
o constituie 
propriu-zis,

măsura în care regia, scenografia, 
jocul actorilor corespund valorii tex
tului. Ca și textele submediocre de 
care aminteam anterior, precaritatea 
artistică poate îndepărta, în timp, 
publicul de teatru. Și trebuie să re
cunoaștem că 
fost fermi în 
tistice în cele

Cred că nu 
detaliez și să 
două condiții, 
avem sentimentul unei depline îm
păcări cu sine, ne-am convins că 
acționind astfel relațiile noastre cu 
publicul din județ s-au ameliorat.

Adeseori am auzit o întrebare : 
să jucăm ce vrea publicul sau să a- 
ducem spectatorii la ce vrem noi ? 
Consider că un răspuns sincer tre
buie să plece de la premisa că însăși 
dilema este falsă. Nu se poate subes
tima în bloc gustul publicului, după 
cum nu orice părere, formulată în- 
tîmplător, trebuie să dicteze progra
mul unui teatru. Soluția mi se 
pare a fi una singură : sondarea 
masivă a dorințelor și preferințelor 
spectatorilor, sintetizîndu-se ce este 
mai valoros și reținînd pentru orien
tarea de ansamblu tot ce constituie 
un răspuns direct și major la ce
rințele exprimate.

în stagiunea noastră trecută, piesele 
care au constituit un real succes au 
fost diferite ca factură, ca modalități 
regizorale : o comedie clasică și o 
piesă contemporană. Atuurile celor 
două spectacole ? Tocmai îmbinarea 
fericită între un text de bună cali
tate și o interpretare remarcabilă. 
Pe aceeași linie ne-am propus să 
continuăm și în actuala stagiune : 
promovarea unui teatru cu bogate 
resurse educative, a unui teatru al 
confruntărilor de idei. Pe lîngă ti
tlurile amintite anterior mai pot cita 
„Arca bunei speranțe" de I. D. Sîr- 
bu, „Război cu Troia nu se face" de 
Giraudoux la secția română și „Co
rabia viselor" de Tabery Geza la 
secția maghiară.

Discutînd despre modalitățile de 
atragere a publicului spre teatru, 
nu putem omite nici acele încercări 
de a ne forma prieteni mai apro- 
piați. Astfel, în ultimele două sta
giuni am inaugurat un „cafâ-teatru“. 
In foaierul instituției noastre, într-un 
cadru de mare simplitate, în fața a 
40—50 de spectatori au prins viață 
recitaluri de poezie precum „Balade 
celebre", „Cîntice țigănești", de M. 
R. Paraschivescu, medalion Baude
laire și Labiș, „Folclor bihorean", 
„Balada particulară" — recital din 
lirica universală premiat la Festiva
lul național de teatru etc. '

Sîntem hotărîți să nu ne oprim 
aici. Vom continua încercările de a 
ne adresa direct spectatorului școlar 
(cu mult succes am prezentat în sta
giunea trecută lecturile dramatizate 
„Caleidoscop Caragiale", lanos Vi
teaz, recitaluri de poezie pe scenele 
școlilor), nu-1 vom uita nici pe cel 
de vîrstă preșcolară (pentru care am 
montat ,’,Poveste neterminată" de 
Alecu Popovici, „Pinochio" și avem 
în proiect o dramatizare după opera 
lui Ion Creangă).

Acestea au fost doar cîteva din • 
realizările și proiectele noastre. Sîn
tem conștienți că mai avem multe 
de făcut — iată premisa cu care ne 
continuăm lucrul, avind mereu în 
atenție reacția celui niai obiectiv 
critic : publicul.

Emanoil ENGEL
directorul Teatrului de stat 
din Oradea

nu întotdeauna am 
a evita concesiile ar- 
două direcții.
am greșit căutînd să 

argumentez aceste 
pentru că, fără să

Invitație pentru 

creatorii orădeni

Casa de cultură a municipiului 
Oradea a inițiat de curînd o lău
dabilă acțiune : aceea de a in
vita pe toți creatorii orădeni care 
locuiesc în diverse localități din 
țară (poeți, prozatori, artiști 
plastici, muzicieni), pentru a se 
întilni cu publicul orădean, cu 
amatorii de artă de pe meleagu
rile lor natale. Pe lista invitați- 
lor figurează printre alții proza
torul Titus Popovici, poetul Al. 
Andrițoiu, actrița Ana Szeles 
etc. în intenția organizato
rilor, aceste întîlnirj vor tre
bui să pună în valoare cunoscu
tele tradiții culturale ale Țării 
Crișurilor, să evidențieze contri
buția sa la conturarea unei bo
gate vieți spirituale la scara în
tregii țări.

Succes concurenților

Consiliul județean al sindica
telor Bihor, în colaborare cu 
comitetul județean U.T.C., a- 
inițiat un Interesant concurs cul
tural-artistic intitulat: „Dialog 
între întreprinderi".

Pină in prezent, pe lista con
curenților figurează 60 de în
treprinderi (32 din municipiul 
Oradea și 28 din județ). Con
cursul include două faze. La în
ceput concurenții trebuie să răs
pundă unor întrebări despre li
teratura, istoria și geografia ju
dețului Bihor și a orașului Ora
dea, despre diverse probleme e- 
conomice și profesionale cu spe
cific local. în cea de-a doua par
te a concursului se întrec for
mațiile artistice ale întreprin
derilor respective, cu un pro
gram „minimal" : orchestră, echi
pă de dansuri populare, brigadă 
artistică de agitație, grupuri vo
cale, soliști de muzică populară 
și ușoară, instrumentiști, mon
taj literar «au recitări de ver
suri închinate partidului.

Cele cinci concursuri desfășu
rate pină în prezent s-au bucu
rat de o călduroasă primire.

se scrie 

o monografie

în ultimul timp, în comuna 
Ținea au poposit adesea nume
roși sociologi, arhitecți, medici, 
ingineri, studenți, cadre didac
tice, activiști U.T.C. Motivul : se 
lucrează la o anchetă sociologi
că, sub conducerea sociologului 
Octavian Neamțu din București 
și a profesorului Alexandru 
Singer, de la liceul nr. 1 din O- 
radea,

în prezent, investigațiile din 
teren au luat sfirșit și se lucrea
ză la elaborarea unei monografii 
a comunei Ținea. Ea va cuprin
de, pe lingă o seamă de date 
statistice, un bogat material is- 
torico-geografic despre trecutul 
și prezentul localității. Lucru in
teresant și cu totul inedit : tî- 
nărul cineast amator Valentin 
Buznea a înregistrat pe peliculă 
aspecte din timpul anchetei, ofe
rind astfel, in plus, un util ma
terial documentar cercetătorilor.
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în anul 1966, un nou stat apărea pe harta Africii și o 
nouă națiune începea să se afirme în lume. Protectoratul 
britanic Bechuanaland devenea statul Botswana, consi
derat a fi „perla neagră" a sudului Africii. în dața nou
lui șlat se ridicau probleme deosebit de dificile, cauzate de 
poziția sa geografică și de dependența economică, moș
tenită din perioada înrobirii coloniale, îndeosebi față de 
Africa de Sud și Rhodesia, dominate de rasiști. Dar popu
lația Botswanei a reușit, în urma unor eforturi susți
nute, să-și creeze o economie proprie, iar dependența ei 
față de vecini a scăzut.

voit să refuze mișcărilor 
de eliberare din Africa me
ridională, să folosească te
ritoriul țării ca o bază a 
acțiunilor de partizani îm
potriva regimurilor rasiste. 
Cu toate acestea, refugiațif. 
din Rhodesia și R.S.A. pot 
primi azil politic. în Botswa
na. Seretse nu face un se
cret din profundul lui dis-

miniere, construit într-o 
perioadă de 9 luni. Minele 
de diamante vor duce în 
mod sigur la mărirea veni
tului anual al Botswanei. 
Dar mai importantă chiar 
decît goana după diamante 
a fost probabil descoperirea 
unor terenuri bogate in cu
pru și nichel la Selebe- 
Pikwe. Funcționarii societă-

Nici o țară africană nu 
a moștenit atit de multe 
probleme dificile, la apari
ția ei, ca Botswana. Ținut 
arid de mărimea Texasu
lui, Botswana are o popu
lație de numai 600 000 de 
locuitori. Deșertul Kala
hari traversează partea de 
sud-vest a țării, în timp 
ce nord-estul se află sub 
stăpînirea mlaștinilor Oka
vango. In regiunile fertile 
ale țării, preocuparea prin
cipală a populației este 
creșterea vitelor. Dușmanul 
de temut al locuitorilor 
Botswanei este seceta pe
riodică, de pe urma căreia 
pier nenumărate turme de 
vite. Populația acestei țări 
pare a fi condamnată să 
ducă o viață mizeră și să 
fie la bunul plac al state
lor rasiste înconjurătoare. 
Africa de Sud, supranumi
tă „Țara apartheidului", 
furnizează două treimi din 
mărfurile 
Botswana. ________
46 000 din locuitorii Botswa
nei sînt angajați în fabri
cile, fermele și minele din 
Africa de Sud. Rândul sud- 
african este și moneda 
Botswanei. Singura cale 
ferată, care secționează te
ritoriul țării spre granița

importate de
Aproximativ

SPERANȚELE BOTSWANEI
enclava din „imperiul apartheidului"

de est, constituie o parte 
din linia Capetown—Sa
lisbury, iar traficul fero
viar se găsește în întregi
me sub controlul compa
niei căilor ferate a Rhode- 
siei.

Datorită puternicelor pre
siuni economice din par
tea vecinilor și din dorința 
de a nu-și expune țara 
unor represalii din exte
rior, președintele în vîrstă 
de 49 de ani al Botswanei, 
Seretse Khama, a fost ne-

Peter WEBB
publicist american

preț pentru regimurile 
rasiste. El a anunțat gu
vernele vecine de la Sa
lisbury și Pretoria că nu-și 
va trimite diplomații în ță
rile lor în cazul în care ei 
vor fi supuși tratamentu
lui umilitor pe care rasiș
tii albi îl aplică populației 
de culoare din aceste țări.

în 1969, uriașe terenuri 
diamantifere au fost desco
perite lîngă orașul Orapa. 
Acum, la Orapa este centrul 
unui complex de instalații

ții „American Metal Cli
max", care dețin 40 la sută 
din acțiuni, se așteaptă ca 
terenul să producă 15 000 
tone de nichel și 19 000 tone 
de cupru anual. Cu prilejul 
întocmirii planurilor privi
toare la exploatarea 
mantului și a celor privi
toare la exploatarea niche
lului și a cuprului, guver
nul din Botswana a dus 
tratative în vederea stabi
lirii procentelor care se 
cuvin țării. Circa 50 la sută

dia-

din venituri vor reveni 
Botswanei. Referindu-se la 
însemnătatea acestor desco
periri geologice, oficialită
țile guvernamentale din 
Gabarone, capitala țării, a- 
preciază că în timp de 5 
ani Botswana ar putea să-și 
consolideze independența 
din punct de vedere finan
ciar. Atunci țara va fi în 
stare să-și finanțeze singu
ră construirea șoselelor, a 
.școlilor, a canalelor de iri
gații și a altor proiecte de 
dezvoltare. Unele oficialități 
vorbesc chiar de captarea 
apei din mlaștinile Okavan
go, pentru a fi folosită 
irigarea restului țării.

Fără îndoială că, pe 
altă parte, descoperireă 
noi resurse subterane 
permite guvernului lui Se
retse să se distanțeze de A- 
frica de Sud. Este semnifi
cativă în acest sens o în- 
timpiare recentă : Botswa
na a anunțat că intențio
nează să construiască un 
complex de șosele și bacuri 
în valoare de 6 milioane 
dolari, care vor asigura le
gătura dintre orașul Nata și 
Zambia. Alarmată, Africa 
de Sud a trimis guvernu
lui lui Seretse o notă ener
gică de protest, arătind că, 
întrucît Botswana nu are 
o graniță reală cu Zambia, 
un astfel de proiect ar în
călca drepturile teritoriale 
ale Africii de Sud, Rhode- 
siei și Africii de Sud-Vest.

Cînd șoseaua și noul bac 
vor fi terminate, Botswana 
va avea prima sa legătură 
sigură cu Africa neagră — 
un eveniment prin el însuși 
plin de uriașe potențe eco
nomice și politice. ,

la
de 
de 
va

Spre țărmurile insulei Santorini

Punct final
pentru 
legenda

Nava îșî croiește drum prin valu
rile Mediteranei. Ne apropiem de 
ținta călătoriei. în zare se profilează 
insula Santorini, o adevărată cetate 
naturală cu ziduri de stâncă.

Cunoscut in antichitate sub denu
mirea de Thera, insula Santorini 
reprezintă a treia parte dintr-un 
vulcan uriaș existent cu milenii in 
urmă și care avea un diametru de 
16 km. în jurul anului 1 500 î.e.n. a 
avut loc o explozie catastrofală, ce 
trebuie să fi fost de patru ori mai 
puternică decît monstruoasa erupție 
din anul 1883 a vulcanului Krakatoa 
situat in apropierea Javei. Ceea ce a 
rămas din Thera-Santorini este 
un fenomen unic, o perspectivă a- 
trăgătoare și inspăimîntătoare în a- 
celași timp ; frumuseți copleșitoare 
se împletesc cu răni hidoase lăsate 
de natura dezlănțuită.

Nava a pătruns în fosta „căldare" 
a vechiului vulcan. Stâncile tind 
albe, tind cenușii, trandafirii sau 
negre, se ridică in jurul nostru pe 
verticală pină la înălțimea de 27 de 
metri, se înalță rigide și zimțate ca 
și tind ar fi dăltuite de mina 
unui uriaș. Erupțiile de foc, fum, 
cenușă și lavă își fac din nou 
apariția. Vulcanul, cunoscut geo
logilor sub denumirea de Stron- 
ghyli, reprezintă o părticică din sis
temul vulcanic mediteranean care 
este în continuă fierbere de aproxi
mativ 10 milioane de ani..

„Noul" vulcan și-a făcut pentru 
prima dată simțită prezența in anii 
198—197 î.e.n. De atunci, în repetate 
rînduri mase de lavă s-au revărsat 
din rărunchii acestuia, adăugîndu-i 
noi dimensiuni. Ultima izbucnire a 
avut loc în 1956, cînd cutremure de
zastruoase au scuturat insula San
torini. Așadar, pe măsură ce mi
leniile trec, vulcanul Stronghyli se 
autoreface.

Ajungem in dreptul zidului de 
Btînci. In dreapta se deschide monu
mental poarta acestei fortărețe na
turale. Debarcăm. Unul cîte unul 
luăm în piept cărăruia care se stre
coară sprinten spre interior. întreaga 
insulă e acoperită cu piatră ponce și 
cenușă provenite din explozia care 
a avut loc pe vremuri. în unele 
locuri acest strat atinge grosimea de 
45,5 metri.

în cele din urmă ajungem la rui
nele dezgropate, după Îndelungate 
strădanii, de profesorul Spyridon Ma
rinates, in prezent directorul gene
ral al Serviciului arheologic grec, in 
apropierea orașului Akrotiri. Acesta, 
bazindu-se pe indicații ale săpători
lor din secolul al XIX-lea, pe relic
vele apărute în urma cutremurelor 
din 1956 și pe niște rapoarte locale 
— a început în anul 1967 săpăturile 
Intr-o vale adirică, în sudul insulei, 
unde piatra ponce și cenușa fuse
seră în cea mai mare parte distruse 
de eroziunile cauzate de ploile de 
iarnă. S-a descoperit o așezare de 
acum 3 700 de ani. Pereții clădirilor 
precum și străzile înguste au fost 
pas cu pas degajate. S-a găsit o bo
gată colecție de vase de toate for
mele, dar de dimensiuni mari. S-au 
descoperit fragmente de frescă , în- 
fățișind păsări, palmieri, maimuțe, 
în urma studiilor efectuate s-a sta
bilit că vasele găsite aparțin perioa
dei minoice târzii și datează din

anii I 550—1 500 î.e.n. Din cercetări a 
mai reieșit că localitatea Akrotiri, 
spre deosebire de orașele romane 
Pompei și Herculanum, a fost distru
să de cutremure înainte de erupția 
finală. Lava și cenușa vulcanică au ■ 
pus stăpinire doar pe ruinele acestei 
localități. Populația, prevăzind din 
timp catastrofa iminentă care se a- 
propia, a reușit să părăsească insula, 
luind cu ea cea mai mare parte din 
bunuri.

în urma descoperirilor de la Akro
tiri, cercetătorii științifici și-au pus 
numeroase întrebări. Una din ele 
domină lumea științifică : oare insula 
Thera este un vestigiu al Atlantidei? 
Prima referire la Atlantida o avem 
de la Platon, în lucrările sale „Ti* 
meus" și „Critias". De atunci s-au 
scris vreo două mii de volume de
dicate acestui continent ce ar fi fost 
înghițit de ocean. Legenda se referă 
la o mare putere militară ce înflo
rise pe un continent situat dincolo 
de strimtoarea Gibraltar, în zona 
stăpînită in prezent de Oceanul 
Atlantic. Această putere și-ar fi ex
tins dominația asupra multor insule 
și asupra coastelor Mării Mediterane 
din nordul Italiei pînă în Egipt. „în 
cele din urmă — scrie Platon — au 
avut loc cutremure violente și inun
dații. într-o zi și o noapte toți răz
boinicii atlanți au fost înghițiți de 
Pămînt, în timp ce întregul conti
nent dispărea în adîncul oceanului".

în prezent, nici un geolog, geograf, 
Istoric sgu arheolog cunoscut nu 
consideră cîtuși de puțin plauzibilă 
ipoteza pusă în circulație de Platon. 
Ceea ce îi preocupă pe savanți se 
referă la identificarea presupusei 
dispariții a Atlantidei cu dispariția 
uimitoarei civilizații minoice, care a 
avut’Ioc într-adevăr în urma unui 
cataclism pe la mijlocul secolului al 
XV-lea î.e.n.

Imperiul minoic sau cretan deve
nise in acele vremuri cea mai mare 
putere navală din estul Mediteranei. 
Cretanii au înființat numeroase co- 
Ionii pe insulele din Marea Egee și 
poate și pe teritoriul continental al 
Greciei. Legendele despre regele Mi
nos, Ariadna și Theseu fac parte 
din mitologia greacă și dovedesc în 
fapt forța statului minoic.

Existența acestui stat a fost de
monstrată de cercetările Începute de 
Arthur Evans, la Knossos, în 1900. 
Trecutul statului minoic este în 
prezent expus vederii. Datorită pro
gresului remarcabil al. arheologiei 
s-a putut fixa cu o precizie uimi
toare data cînd palatele din Creta 
au fost distruse de cataclism, ceea 
ce a însemnat apunerea pentru tot
deauna a puterii minoice. Prăbuși
rea statului cretan a avut loc in 
jurul anului 1450 î.e.n. O parte din 
așezările omenești au reînviat, dar 
constituie biete umbre ale celor 
vechi. Savanții au încercat să ex
plice tragedia care a dus la prăbu
șirea imperiului minoic. Totul a 
plecat de la erupția cataclismlcă 
care a avut loc pe insula Thera. A- 
ceastă erupție a fost însoțită de cu
tremure puternice care au zguduit 
tot estul Mediteranei.

în 1939, profesorul Spyridon Ma
rinates a publicat 
prăbușirea puterii 
rește cataclismului

pe insula Thera, 
sprijinită, de ; 
Lucc, cunoscut savant la universita
tea din Dublin care, 
intitulată „Sfirșitul 
nouă lumină asupra 
vechi", subliniază că 
mice ale exploziei din insula Thera 
au dus la prăbușirea imperiului și 
civilizației minoice și că relatarea

. Această ipoteză este . 
asemenea, de J. V.

în cartea sa 
Atlantidei : o 
unei legende 
efectele seis-

lui Platon despre existența Atlanti
dei este contrazisă de fapte.

A-ceastă concluzie a putut fi trasă 
deoarece în relatarea lui Platon re
feritoare la Atlantida in general, la 
imperiul acesteia, la sistemul ei po
litic și la dispariția''ei există multe 
asemănări cu imperiul minoic, cu 
prăbușirea 
There!.

lui și cu semidispariția

RECHIZITORIU
ÎMPOTRIVA DEGRADĂRII

CONDIȚIEI UMANE!
Valul de erotism și pornografie care, sub masca unei așa-zise li

beralizări a moravurilor, a inundat, in ultimul timp, un șir de țări oc
cidentale, devenind unul din business-urile cele mai profitabile, stâr
nește reacția indignată a exponenților opiniei publice din aceste țări. 
Au Ioc dezbateri in presă, au fost ergate asociații pentru combaterea 
acestui val morbid, simptomatic pentru disoluția morală pe care o 
aduce cu sine domnia nestinjenită a profitului, tot mal multe glasuri 
cer să se pună, capăt unui trafic devenit astăzi licit și care incalcă nor
mele cele mai elementare ale moralei sociale. Reproducem, in acest 
sens, cu titlu documentar, ample extrase <lintr-un articol al cunoscutu
lui publicist francez Jean Cau, apărut in săptăminalul „PARIS 
MATCH", care dezvăluie rădăcinile unei situații tot mai îngrijorătoa
re, lansind în același timp un strigăt de alarmă împotriva degradării 
condiției umane.

Erotismul de masă și pornografia 
industrială sint, după părerea mea, 
ce este mai trist și mai urît pe lume. 
Și n-o spune asta un moralist ri
gid, ci pur și simplu un om care 
crede că adevărata 
searnnă a contribui, 
lumea această 
devină mai sum
bră, mai animali
că. mai sinistră... 
Iar pornografia 
tocmai aceasta 
face. Iată ceea 
ce este funebru, 
mortal.

îi și aud pe toți 
furioșii predica
tori, nume gene
ric sub care 
îi înțeleg pe di
verși psihologi, 
sociologi, sexo- 
logi, erotologi, 
pornologi, inte
lectuali demisti- 
ficatori, inclusiv 
fețe bisericești, 
călugări și toți acei găgăuți din nea
mul palavragiilor și scribilor apucați 
brusc de mania erotismului și por
nografiei.

Să vorbim limpede : erotismul a 
existat dintotdeauna și nu a aștep
tat anii 1970 spre a ne invita la 
ceremoniile și serbările sale. De 
îndată ce un bărbat a privit, cu mi
lenii în urmă, la o femeie, erotismul 
a fost însoțitor al vieții, al morții, 
al frumuseții.

Dar, de cîțiva ani negustorașii au 
venit, în interiorul templului, să 
vîndă nu erotismul însoțitor al fru
museții, ci „sex“-ul și pornografia. 
Pornografia pură, crasă, murdară, 
vulgară. Posturi disgrațioase, ochi 
cu privire sticloasă i nu un trup viu, 
sănătos, ci carne de măcelărie. 
Vreți o definiție simplă ? Erotismul 
înseamnă un trup sănătos, porno
grafia — carne de măcelărie.

Și atunci, dacă omul nu este alt
ceva decît o ființă animalică, de ce 
să nu-1 considerăm și să nu ne com
portăm față de el ca atare ? De ce 
să nu-1 despuiem, de ce să nu-1 su
punem agresiunii, violenței, de ce să 
nu-1 aruncăm în genunchi sau în 
patru labe, de ce să nu-1 lovim 
sau să nu-1 torturăm ? Dacă nu e 
decît carne, de ce să n-o ardem ?

Avocați ai pornografiei, vă rea
mintesc : la Auschwitz au fost al
cătuite tablourile vivante cele mai 
reușite, aici a fost dus, la deznodă- 
mîntul său logic, disprețul față de 
carnea umană. Use Koch, „cățeaua 
de la Buchenwald", care se culca u- 
neori cu victimele sale înainte de a 
le face să piară sub torturi, declara 
judecătorilor săi : „Deportații stri-

in
imoralitate în- 

în fiecare zi, ca 
care trăim să

gau mai tare în patul meu decît sub 
lovituri..." o frază demnă de un 
magazin pornografic modern.

Douăzeci și cinci de ani după că
derea lui Hitler, asistăm 
acestei mentalități sub o 
șare. Peste tot te izbești 
tuaîi studioși, psihiatri

la triumful 
altă înfăți- 
de intelec

tele că-

nă, simulînd actul sexual, 7 000 de 
librării specializate răspindite pe 
tot teritoriul desfac anual 130 mi
lioane de exemplare de reviste por
nografice cu nuduri „garantate", 
solo, în cuplu, în grupuri ce se de
dau la orgii jalnice. Imaginile cele 
mai scîrboase sint luate de la o dis
tanță de numai cîțiva centimetri. 
Trebuie văzut așa ceva, te cuprinde 
un sentiment de furie, scîrbă și dez
gust. Pentru unii este însă o treabă 
foarte profitabilă. Industria sexului — 
cărți, reviste, filme (37 milioane de 
bobine), fotografii, discuri sex-clu- 
buri, afișe, săptăminale specializate 
— au realizat în 1969 in S.U.A. o ci
fră de afaceri de 2 miliarde dolari. 
Pentru 1970 se prevede o creștere cu 
15 la sută... Astăzi, toate vînturile 
dezlănțuite ale pornografiei bîntuie 
Danemarca : 5 000 de centre de
desfacere a publicațiilor și ar
ticolelor pornografice (în apropie
rea gării din Copenhaga o stradă 
întreagă este ocupată numai de ase
menea magazine)

Un articol de JEAN CAU, in revista „

primul ipoteza că 
minoice se dato- 
care a avut loc

; distribuitoare au
tomate în cartie
rele mărginașe ; 
22 de cluburi por
nografice unde 
totul este autori
zat și unde esca
lada spre nelume 
nu cunoaște limi
te, recent fiind 
utilizate, în anu
mite spectacole, 
animale. Societa
tea daneză de 
protecție a ani
malelor a protes
tat cu vehemență. 
Dar societatea de 
protecție a oame
nilor ce a avut de 
spus ? Nimic. Ea 

nu există. însă există „Sex-Messe*. 
Tîrgul internațional al pornogra
fiei ; care atrage zeci de mii de 
vizitatori — unii veniți special 
din străinătate — și care adu
ce milioane organizatorilor, E- 
xistă mii de magazine și de firme 
unde carnea de femelă sau de mas
cul este, expusă, etalată, ciopîrțită, 
torturată, disprețuită și, în realitate, 
profund urită. 750 milioane franci 
— iată cifra de afaceri a industriei 
sexului. Numai SEXPORTUL (se nu
mește astfel exportul de pornografie) 
a adus, anul trecut, afaceriștilor da
nezi, valută forte, echivalînd cu 600 
mijioane franci. „Danemarca, sau cum 
a recuperat cel mai josnic comerț 
idealurile puritane ale revoluției se
xuale" : frumos subiect de teză de 
doctorat pentru un sociolog șomer. 
El se numește Knud Thestrub. Este 
conservator, luteran fervent, minis
tru al justiției. El a hotărit în Da
nemarca „eliberarea sexului", de- 
terminînd abolirea oricărei cenzuri. 
Un an mai tîrziu, Thestrub s-a felici
tat pentru inițiativa sa, declarînd că 
prostituția a scăzut cu 50 la sută, 
că numărul delictelor sexuale s-a 
redus cu 34 la sută, iar numărul 
divorțurilor cu 25 la sută. Dar dacă 
d-na Anderson se culcă cu dl. Pe
terson, a cărui soție se culcă cu dl. 
Anderson și dacă toți patru, la fie
care weekend se culcă cu vreo 12 
parteneri, de ce atunci să mai di
vorțezi ? Șl dacă totul este permis, 
cum de mal sînt delicte ? II admir 
pe Thestrub : el va autoriza pe tați 
să-și violeze fiicele și tot dinsul se 
va minuna pe urmă că numărul cri
melor 
sută...

PARIS
MATCH", împotriva businessului pornografiei,
în societatea bazată pe domnia nestinjenită

a profitului

ror „rapoarte științifice" dacă n-ar 
fi tragice prin consecințele lor, stîr- 
nesc ilaritatea) oameni politici 
opintindu-se să susțină colosala 
statuie a lui Baal, pe care ne
guțătorii o_ propun mulțimii spre 
adorare.
nu se .
biuri. iar cei pe care i-am citat toc
mai acest oficiu indeplinesc. Ei vor
besc. Neguțătorii vînd.

Intr-adevăr, pornografia 
poate dispensa de ali-

Lugubrele magazine 
cu autoservire 
ale depravării

DE PRETUTINDENI
Fibre din lavă vulcanică

Sprinterii și auzul
sîngela

Naviplan

Auzul poate fi stimulat prin 
xerciții fizice și mai ales prin

A-
ce

e- 
a-

vasele 
spre urechi, 
considerabil

în apropierea orașului italian 
Messina există o întreprindere 
producătoare de fibre din lavă 
vulcanică. „Materia primă' pen
tru fire se ia direct de la sursă 
— vulcanul Etna. Lava siărîma- 
tă este topită la temperatura de 
aproape 2 000° C și, cu ajutorul 
unui sistem centrifugal, e trasă 
în fire, subțiri. Elastice, cu bune 
proprietăți acustice, electrice și 
termoizolante, firele obținute se 
folosesc în construcții, în gene
ral, și în construcțiile navale, în 
special. Calitățile lor le reco
mandă și în industria textilă, bi
neînțeles după ce vor suferi o' 
adaptare corespunzătoare la exi
gențele acesteia.

• din depozitele subterane ale 
British Museum. După cît se 
re, capul celebrei statui a 
trimis muzeului în anul 1859 
către sir Charles Newton, 
preună cu un lot numeros de 

, statui pe care le-a găsit la
dus. In timpul transportului, a a- 
firmat tînăra arheologă, capul 
Afroditei a suferit anumite dete
riorări, dar se poate stabili lesne 
că aparține statuii.

Strung universal 
în... geamantan

lui 
pa- 
fost 
de 

îm- 
alte 
Cni-

lergări. Un experiment semnifi
cativ vine în sprijinul acestei a- 
firmații. 70 de persoane între 23 
și 56 de ani, care au fost supuse 
timp de 4 luni unor antrenamente 
incluzînd în mare parte alergări, 
și-au îmbunătățit considerabil 
auzul. Explicația știifițifică a a- 
cestui fapt ar consta în aceea că 
exercițiile fizice și, în primul 
rînd alergările, duc la scăderea 
colesterolului — substanță ce 
blochează vasele sanguine, 
glomerîndu-se și în 
transportă
colesterolul reduce 
din finețea auzului.

în Paris, pomo-magazinele se în
mulțesc. Șapte in martie 1970. zece 
în mai. 34 în septembrie. In cîteva 
săptămîni, în provincie au luat fi
ință 21. Un 6ud-vietnamez, Cong 
Thanh Truong, pionierul acestui co
merț, a deschis în zece luni șapte 
prăvălioare, dintre cate patru la Pa
ris, iar celelalte la Marsilia. Nissa 
și Saint-Tropez. El și-a creat o rețea 
de desfacere prin corespondență, are 
în provincie vreo 60 000 de clienți, 
primește în fiecare zi 400 de scrisori 
și expediază prin poștă 900 volume.

Stocul său de mărfuri ocupă un 
amplasament de 4 000 de metri pă- 
trați ; însă 11 societăți îi fac deja 
concurență și se estimează că, la cir
ca un milion de persoane, numărul 
acelora care primesc în mod regulat 
cataloagele de publicații, li se pre
zintă o mie și una de moduri de a 
păcătui cu aproapele, cu fiul sau cu 
fiica („Amoruri blestemate" ; „Incest 
și voluptate"), cu negrii („Amoruri 
primitive"), de a practica zoofilia... 
Sînt, de asemenea, propuse spre vin- 
zare discuri, filme. Te cuprinde știr
ba și tristețea...

Pe strada Saint-Denis, un maga
zin scăldat în neon. In interior, îți 
iau ochii o planșă, reprezentând două 
lesbiene (o albă și o negresă, desi
gur, căci e mai șocant), iar în rafturi 
zeci și sute de publicații „erotice". 
Am intrat. Cinci sau șase bărbați 
răsfoiau cărțile și albumele. Serioși, 
cu o mină preocupată și o ținută de 
iezuit, ai fi zis că erau niște profe
sori universitari, citind lucrările u- 
nor doctoranzi în ginecologie. Nici o 
tresărire pe chipurile lor de o pre
făcută severitate. M-a cuprins știrba 
și tristețea.

Sociologii, sexologii și pornologii 
ne-au promis că prin „demitificarea" 
sexualității ne vom întoarce la o e- 
pocă a inocenței și a bucuriei. A- 
tunci cum se explică această tristețe, 
această scîrbă și neputință ?

Și încă, în acest domeniu, ne a- 
flăm în întârziere. în Germania fe
derală, trustul Beate Uhse, care 
are nu mai puțin de două mi
lioane de clienți, inundă piața cu 
fel de fel de articole, pontezi, pilule, 
fortifiante, cărți de sexologie și al
tele de acest soi, încasînd, în schimb, 
circa 53 
Londra, 
chis un 
vire. In
muzici lascive, îți iei coșul metalic 
șl îți... faci micile provizii : anticon
cepționale. pilule, loțiuni. literatură 
„tehnică". Olanda a fost și ea inun
dată. în numai cîteva luni, de valul 
erotic. Presa săptămînală speciali
zată în anunțuri care facilitează 
„contacte erotice" între necunoscuți 
a atins 600 000 de exemplare. In ia
nuarie erau 15 sexo-magazine, azi — 
740, 60 de întreprinderi produc îm
brăcăminte extravagantă, elixiruri 
și pomezi afrodisiace. biciuri, lan
țuri. cătușe pentru încheieturile mîi- 
nilor și gleznelor...

de incest au scăzut cu 100 la

de
dacă pornografia 
masă ar duce 

la fascism ?

Atunci cînd sexualitatea era pe 
punctul de a se încadra ritmurilor 
secolului nostru, nemiloșii logicieni 
totalitari, acești adevărat! Savo
narola care sînt Thestrubii au fost 
cuprinși de panică. „Ha, ha ! și-au 
zis, o să le jucăm o festă ! Vor mai 
multă libertate a moravurilor ? Ha, 
ha 1 Le-o vom da ! Ha, ha ! Le-o 
vom impune I Vor îndulcirea cen- 
zurei ? Ha, ha ! Vom aboli, ha, ha ! 
orice cenzură I Ha. ha ! Va fi în
grozitor. oribil, dezgustător, mîrșav.„ 
Neguțătorii se vor azvîrli în vălmă
șag, cu colții dezveliți, balele la 
gură... (o treabă excelentă care le 
va aduce devize). — Ha, ha ! Sexo
logii eminenți pretind că pornogra
fia ucide dragostea. Excelent ! Vom 
tolera, autoriza, încuraja pornogra
fia, căci prin intermediul acestei 
formidabile homeopatii îi vom dez
gusta radical pe oameni de ea. Va 
fi chiar mai rău decît un dezgust: 
va fi o indiferență crasă..."

Căci ne aflăm, cu adevărat, 
fața unei evoluții extraordinar 
echivoce, unde se înnoadă un șir
contradicții tipice pentru societatea 
noastră. Exigență absolută din partea 
unei minorități pentru o libertate 
căreia totuși nu i s-a resimțit cî- 
tuși'de puțin lipsa.

Mă tem ca „revoluția" sexuală, 
transformată în pornografie de 
masă, să nu-și vadă într-o zi uce
nicii săi vrăjitori zvîrliți in fața 
călăilor, care nu vor fi recrutați 
cu ajutorul micii publicități și vor 
avea, conform dialecticii stăpînului 
și sclavului, idei mai apropiate de 
cele ale lui Hitler decît de cele ale 
lui Jorgan Hallun, „regele" danez 
al pornografiei. Abrutizat și dezgus
tat de Evanghelia lui Thestrub, 
homo pornographicus nu are, după 
mine, un viitor prea trandafiriu.

O tînără arheologă, Iris Love, 
afirmă că a regăsit și identificat 
capul celebrei „Afrodita' din 
Cnidus, sculptată de Praxiteles. 
Ea a făcut descoperirea într-unul

N-102-C este marca ultimului 
tip de naviplan lansat la apă în 
Franța. Aparatul măsoară 10 me
tri lungime, 8 metri lățime și poa
te lua la bord 13 pasageri, plus

Capul „Afroditei

pilotul. Naviplanul se deplasea
ză cu o viteză de 54 noduri, res
pectiv cu o sută de kilometri pe 
oră.

Un strung universal ce cîntă- 
rește numai 28 de kilograme q 
fost fabricat la o uzină speciali
zată din Lituania, Uniunea So
vietică. Strungul poate fi trans
portat într-un simplu geamantan. 
Toate instrumentele și acceso
riile sale sînt împachetate într-o 
altă valiză. Cu ajutorul lor, se 
pot face operațiuni de frezare, 
sfredelire, polizare, ascuțire a 
pieselor. Strungul prelucrează nu 
numai piese din metal, ci și din 
alte materiale, cum ar fi lemnul, 
masele plastice etc.

milioane de mărci pe an. La 
la 19 septembrie, s-a des- 

scxo-magazin cu autoser- 
sunetele tărăgănate ale unei

Campioana sexportului

Ceea 
Statele 
teatru.

oe în Europa e furtună. în
Unite devine uragan : în 

actorii joacă goi pe sce-

în 
de 
de
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COMUNICAT 
cu privire la vizita delegației de partid 

și guvernamentale a Republicii Populare Polone 
in Republica Socialistă România

(Urmare din pag. I)

Miniștri, Janos Fazekas, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Corneliu Mănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., minis
trul afacerilor externe, Tiberiu 
Petrescu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Republica 
Populară Polonă. Au fost, de ase
menea, prezenți: Bujor Almășan, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
industriei miniere și geologiei, Va- 
sile Vlad, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., șeful Secției Relațiilor 
Externe a C.C. al P.C.R., Ion FIo- 
rescu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., șeful Cancelariei C.C. al 
P.C.R., Nicolae Ecobescu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Grigore Bârgăoanu, vicepreședinte 
al Comisiei guvernamentale de co
laborare și cooperare economică și 
tehnică, George Marin, director in 
Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea polonă : Wladyslaw 
Gomulka, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, Jozef Cyran- 
kiewicz, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Polone, Boleslaw 
Jaszczuk, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Mieczyslaw Jagielski, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Adam Will- 
mann, adjunct al ministrului a- 
faceiilor externe, Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul Republicii 
Populare Polone în Republica 
Socialistă România. Au fost, 
de asemenea, prezenți Stanis
law Trepczynski, membru su
pleant al C.C. al P.M.U.P., șeful 
Cancelariei Secretariatului C.C. al 
P.M.U.P., Marian Renke, membru 
supleant al C.C. al P.M.U.P., ad
junct al șefului Secției Externe a 
C.C. al P.M.U.P., Wladyslaw Na- 
pieraj, directorul Departamentu
lui I din Ministerul Afacerilor 
Externe. ,

în cadrul convorbirilor, delega
țiile s-au informat reciproc asupra 
realizărilor și sarcinilor în con
struirea socialisfhului în cele două * 
țări, despre activitatea și expe
riența partidelor țt>f, ați'"; ănțilizat 
stadiul actual șl jibsibilitățne de 
extindere a relațiilor bilaterale și 
au făcuț un schimb de păreri asu
pra unor probleme internaționale 
și ale mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.

Delegațiile au constatat cu șatis- 
facție că colaborarea multilaterală 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Polonă 
se dezvoltă continuu, corespunză
tor intereselor ambelor popoare, 
cauzei întăririi unității și coeziunii 
țărilor socialiste.

Subliniind rolul întîlnirilor și vi
zitelor reciproce la nivelul condu
cerilor de partid și de stat, cele 
două delegații au apreciat impor
tanța deosebită a convorbirilor 
purtate de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, și 
Wladyslaw Gomulka, prim-secre
tar al Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Unit Polonez, 
în mai 1969, cu prilejul vizitei de 
prietenie în Republica Populară 
Polonă a delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii So
cialiste România.

Noul Tratat de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală, semnat 
în timpul vizitei delegației de par
tid și guvernamentale a Republi
cii Populare Polone, continuînd 
tradițiile relațiilor de prietenie a- 
firmate în Tratatul încheiat la 26 
ianuarie 1949, creează baza politi- 
co-juridică pentru întărirea și dez
voltarea colaborării româno-po- 
lone, în conformitate cu interesele 
celor două popoare, ale cauzei so
cialismului, păcii și securității în 
Europa și în lume.

în timpul convorbirilor, părțile 
au exprimat hotărîrea lor de a în
tări și lărgi colaborarea dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Muncitoresc Unit Polonez, din
tre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Polonă, 
schimburile de păreri și experien
ță, consultările reciproce în pro
bleme de interes comun, pe baza 
principiilor marxism-leninismului, 
internaționalismului socialist, suve
ranității, egalității în drepturi, 
avantajului reciproc, întrajutorării 
tovărășești și neamestecului în tre
burile interne.

Au fost discutate pe larg proble
me privind dezvoltarea în conti
nuare a colaborării politice, econo
mice, tehnico-științifice, culturale 
și în alte domenii.

O atenție deosebită a fost acor
dată problemelor lărgirii și perfec
ționării continue a colaborării eco
nomice și tehnico-științifice.

Delegațiile și-au exprimat satis
facția în legătură cu înțelegerile 
referitoare la colaborarea econo
mică pentru perioada 1971—1975, 
în care se prevede o creștere în
semnată a schimbului reciproc de 
mărfuri. Părțile consideră că exis
tă numeroase posibilități de dez
voltare continuă a colaborării, spe
cializării și cooperării în produc
ție, îndeosebi în industria construc
toare de mașini, siderurgie, chimie, 
electronică, automatică, construcții 
navale. S-au dat indicații Comi
siei guvernamentale rqmâno-polone 
de colaborare economică să elabo
reze și să supună spre aprobare 
celor două guverne propuneri con
crete de cooperare în aceste do
menii. A fost semnat un protocol 
privind rezultatele convorbirilor 
dintre delegațiile de partid și gu
vernamentale ale Republicii Socia
liste România și Republicii Popu
lare Polone, referitoare la’ dezvol
tarea în Continuare a colaborării 
economice și tehnico-științifice.

Cele două părți au subliniat im
portanța deosebită a hotărîrilor 
sesiunilor a 23-a și a 24-a ale Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc, care creează condiții favo
rabile pentru lărgirea colaborării 
economice și tehnico-științifice, 
specializării și cooperării în pro
ducție între țările membre. Totoda
tă, s-a subliniat importanța dez
voltării colaborării economice și 
tehnico-științifice între toate țările 
socialiste.

Părțile au reafirmat voința lor 
de a acționa și în viitor pentru 
întărirea colaborării în cadrul 
Tratatului de la Varșovia, pentru 
dezvoltarea relațiilor de prietenie 
și colaborare cu toate statele so
cialiste, pentru întărirea unității și 
coeziunii acestora, în interesul so
cialismului și păcii în întreaga 
lume.

In cadrul schimbului de păreri 
cu privire la problemele actuale 
ale situației internaționale, cele 
două delegații au acordat o aten
ție deosebită problemelor securită
ții și colaborării in Europa. Părțile 
s-au pronunțat pentru convocarea 
intr-un viitor apropiat a Conferin
ței general-europene pentru secu
ritate și cooperare, la pregătirea și 
desfășurarea căreia trebuie să par
ticipe toate statele interesate.

Părțile consideră că o pitmisă 
indispensabilă a securității în Eu
ropa o constituie recunoașterea rea
lităților statornicite pe continentul 
nostru după cel de-al doilea război 
mondial, respectarea integrității te
ritoriale, recunoașterea și inviola
bilitatea frontierelor tuturor state
lor europene, subliniind în mod 
deosebit necesitatea recunoașterii 
și inviolabilității frontierei po
lone apusene pe Odra și Nysa. 
Ele au reafirmat necesitatea 
recunoașterii internaționale a Re
publicii Democrate Germane, asi
gurării participării ambelor state 
germane, pe baza egalității în drep
turi, la viața internațională, pri
mirii lor în O.N.U. și alte orga
nizații internaționale.

Constatînd cu satisfacție că pro
cesul de destindere și de lărgire a 
colaborării în Europa, la care 
România și Polonia își aduc con
tribuția lor, se dezvoltă continuu, 
cele două părți au subliniat însem
nătatea pe care o are pentru nor
malizarea și îmbunătățirea relații
lor între statele europene Tratatul 
dintre U.R.S.S. și R. F. a Germa
niei, încheiat în august a.c. Ele 
au subliniat, de asemenea, impor
tanța negocierilor și contactelor 
dintre Republica Populară Polonă 
și Republica Federală a Germaniei, 
dintre cele două state germane, 
precum și dintre alte țări.

Părțile vor continua eforturile 
pentru însănătoșirea climatului po
litic general în Europa centrală și 
în Balcani, în interesele păcii, 
securității și colaborării în Eu
ropa.

Cele două părți s-au pronunțat 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
colaborare între state pe baza 
principiilor și normelor dreptului 
internațional, pentru intensificarea 
eforturilor in direcția apărării 
păcii și securității internaționale, 
pentru excluderea forței sau ame
nințării cu forța în relațiile din
tre state, soluționarea litigiilor pe 
cale pașnică.

Republica Socialistă România și 
Republica Populară Polonă și-au 
exprimat convingerea că pentru a- 
sigurarea unei păci trainice este 
necesar să înceteze cursa înarmări
lor, să se înfăptuiască dezarmarea 
generală și totală, în special dezar
marea nucleară.

Cele două părți și-au exprimat 
îngrijorarea profundă față de con
tinuarea războiului de către S.U.A. 
în Vietnam și extinderea acțiunilor 
agresive în Peninsula Indochineză 
și au afirmat sprijinul lor deplin 
și solidaritatea cu lupta eroică a 
popoarelor vietnamez, cambodgian 
și laoțian pentru eliberare și inde
pendență națională. Pentru resta
bilirea păcii în această parte a 
lumii este necesar să se pună ca
păt agresiunii americane și inter
venției străine în Indochina, să se 
retragă trupele S.U.A. și ale alia- 
ților lor din Vietnamul de Sud și 
din Peninsula Indochineză, iar po
porul vietnamez și celelalte po
poare din Indochina să fie lăsate 
să-și hotărască singure soarta. De
legațiile au apreciat că propunerile 
în opt puncte ale Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud oferă o 
bază rațională pentru realizarea 
unor progrese reale la tratativele 
de la Paris.

în legătură cu situația încordată 
din Orientul Apropiat, părțile au 
subliniat din nou necesitatea solu
ționării pe cale politică a conflic
tului pe baza Rezoluției Consiliu
lui de Securitate din 22 noiembrie 
1967, pronunțîndu-se pentru retra
gerea trupelor israeliene de pe te
ritoriile arabe ocupate, pentru asi
gurarea dreptului la existență, la 
pace și securitate tuturor statelor 
din această zonă. Pentru realizarea 
unei păci durabile în Orientul A- 
propiat este necesar să se regle
menteze situația populației pales- 
tinene conform năzuințelor națio
nale ale acesteia.

Ambele delegații s-au pronunțat 
pentru creșterea eficacității și rea
lizarea principiului universalității 
O.N.U. în interesele păcii, progre
sului și colaborării internaționale.

Părțile au reafirmat hotărîrea 
lor de a acorda în continuare spri
jin deplin țărilor și popoarelor Sare 
luptă împotriva imperialismului, 
colonialismului și neoCOIohiălîsmU- 
lui, împotriva oricăror forme de 
exploatare, pentru eliberare și res.-. 
pectarea dreptului lor de a-și ho
tărî singure soarta fără nici un a- 
mestec din afară.

Delegațiile au subliniat că o con
diție absolut necesară pentru spo
rirea eficacității luptei împotriva 
imperialismului, pentru pacev so
cialism și progres o constituie întă
rirea continuă a unității tuturor 
țărilor socialiste, coeziunea mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale pe baza principiilor mar
xism-leninismului și internaționa
lismului proletar, întărirea solida
rității tuturor forțelor revoluționa
re, progresiste și antiimperialiste 
din întreaga lume.

Cele două părți au căzut de a- 
cord să se consulte periodic asu
pra problemelor dezvoltării rela
țiilor bilaterale, ale situației inter- ’ 
naționale și îndeosebi în legătură 
cu problemele securității euro
pene.

Convorbirile între cele două de
legații s-au desfășurat într-o at
mosferă cordială, de înțelegere re
ciprocă și de prietenie.

Vizita în Republica Socialistă 
România a delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii Popu
lare Polone, semnarea noului Tra 
tat de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală, convorbirile pur
tate cu acest prilej constituie 0 
nouă și valoroasă contribuție la 
întărirea prieteniei frățești’ româ- 
no-polone. la dezvoltarea relații
lor de colaborare multilaterală 
dintre ambele partide și state, la 
întărirea unității și coeziunii ță
rilor socialiste, a mișcării comu
niste și muncitorești internaționa
le, la cauza păcii și socialismului.

Delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Populare Po
lone, în numele Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, Consiliului de Stat 
și guvernului Republicii Populare 
Polone, a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, in
vitația de a face o vizită de prie
tenie în Republica Populară Po
lonă. în fruntea unei delegații de 
partid și guvernamentale a Repu 
blicii Socialiste România. Invitația 
a fost acceptată cu plăcere.

Primire 
la Consiliul 
de Miniștri
Vicepreședintele Consiliului de Mi

niștri. Emil Drăgănescu a primit vi
neri la amiază grupul de specialiști 
ai Agenției Internaționale pentru E- 
nergia Atomică (A.I.E.A.) de la Vie- 
na, condus de Compton Alexander 
Rennie, directorul Diviziei de ener
gie nucleară și reactoare, care face 
o vizită în țara noastră.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, au participat prof. 
Ioan Ursu, președintele Comitetului 
de stat pentru energia nucleară, și 
ambasadorul Dumitru Aninoiu, repre
zentantul permanent al României la 
Agenția Internațională pentru Ener
gia Atomică de la Viena.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme referitoare la colaborarea 
țării noastre cu A.I.E.A.

(Agerpres)

Cronica zilei
DEPUNERI DE COROANE

Noul ambasador al R. D. Germane 
la București, de. Hans Voss, a depus 
vineri o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, pentru 
socialism.

★
Vineri seara a avut loc in sala 

festivă a Casei municipale de cul
tură din Cluj, in cadrul ciclului de 
conferințe și simpozioane dedicate 
semicentenarului Partidului Comunist 
Român, expunerea „Proletariatul ro
mân, continuatorul tradițiilor progre
siste ale poporului nostru". loan Ci- 
cală, doctor in științe istorice, a re
liefat aspecte ale procesului de for
mare și maturizare a proletariatului I 
din România, rolul său în viața so- H 
cială.

Shirley Temple Black, activistă pe [I 
tărim social-cultural-umanitac din H 
S.U.A., fastă actriță de cinema, a so- H 
sit vineri în țara noastră.

In timpul șederii în România, H 
Shirley Temple se va întîlni cu oa- II 
meni dă artă și cultură din Capitală, || 
va vizita obiective și instituții social- ll 
culturale românești. 1

Vineri dimineața a plecat la Roma n 
delegația română condusă de Filip H 
Tomulescu, adjunct al ministrului I] 
agriculturii și silviculturii, vicepre- ij 
ședințe al Comitetului național |i 
F.A.O.. pentru a participa Ia sesiu- n 
nea jubiliară a Organizației Națiu- }] 
nilor Unite pentru alinjientație și 1! 
agricultură — F.A.O. — organizată cu R 
prilejul împlinirii a 25 de ani de la « 
înființare. De asemenea, delegația va J 
participa la lucrările celei de-a 55-a 11 
sesiuni a Consiliului F.A.O.

Vineri după amiază s-a înapoiat în H 
Capitală delegația Ligii române de H 
prietenie cu popoarele din Asia și A- li 
frica, formâtâ*dîh tbvaîâșii Stariciu |1 
Stpian, secretar general al ligii; și H 
Stanciu Brătescu. membru al Comite- H 
tulul Național pentru Apărarea Pă- I 
cii, care a participat la lucrările ce- I 
lei de-a 9-a Sesiuni a Consiliului or
ganizațiilor de solidaritate cu po
poarele afro-asiatice, desfășurată la 
Tripoli — Libia.

(Agerpres)

Simpozioane 
literare

Societatea de științe filologice și 
Muzeul literaturii române au adus un 
omagiu marelui scriitor Mihail Sado- 
veanu, de Ia a cărui naștere s-au îm
plinit nouă decenii, organizind, vineri 
după-amiază, un simpozion la Biblio
tecă Centrală Universitară. După ce 
a prezentat programul manifestărilor 

.dedicate acestei aniversări, cont. univ. 
Emil Boldan, secretarul general al 
Societății de științe filologice, a dat 
citire comunicării academicianului D. 
Panaitescu-Perpessicius, directorul 
Muzeului literaturii române, intitula
tă „Mihail Sadoveanu nonagenar". în 
continuare au prezentat comunicări 
conf, univ, G. Bulgăr, decanul Facul
tății de filologie a Institutului peda
gogic, Alexandru Oprea, director ad
junct al Muzeului literaturii române, 
conf. univ. G. G. Ursu și prof. univ. 
Dumitru Micu.

*

împlinirea unțti secol de la moar
tea cunoscutului romancier englez 
Charles Dickens a fost marcată, vi
neri seara, în Capitală, de un simpo
zion omagial ale cărui lucrări s-au 
desfășurat la Casa universitarilor din 
București. Manifestarea, organizată 
de Consiliul de conducere al Socie
tății de științe filologice din Republi
ca Socialistă România, a fost deschi
să de conf. univ. Zoe Dumitrescu- 
Bușulenga. în continuare au prezen
tat comunicări prof. univ. Mi- 
hall Bogdan, de la Universitatea 
„Babeș-Bolyai" din Cluj, prof. univ. 
Ana Cartianu, de la Institutul de 
limbi și literaturi străine din.Bucu
rești, și cercetătorul științific Alexan
dru Duțu, de la Institutul de studii 
sud-est europene ai Academiei. A luat, 
de asemenea, cuvîntul prof. Ada Nis
bet, de la Universitatea din Los An
geles, care, aflată în țara noastră la 
invitația Societății de științe filologi
ce, a vorbit despre „Dickens, inimi
tabilul".

(Agerpres)

viața internațională

COLOM BEY-LES-DEUX-EGLISES—* I

Tovarășul Emil Bodnaras 
a prezentat condoleanțe 

familiei generalului de Gaulle
PARIS 13 (Agerpres). — Vineri di

mineața, reprezentantul personal al 
șefului statului român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la funeraliile ge
neralului de Gaulle, Emil Bodnaraș, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, în
soțit de George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și Constantin Flitan, ambasa
dorul României la Paris, s-a depla
sat la Colombey-les-Deux-Eglises, 
unde a încetat din viață și a fost îij- 
mormîntat joi generalul de Gaulle, 
întîmpinat de generalul Boissier 
și de comandantul de navă Phi
lippe de Gaulle, fiul generalului 
de Gaulle, tovarășul Emil Bodnaraș 
a prezentat familiei generalului de 
Gaulle. în numele conducătorului sta
tului nostru, al poporului român, cele 
mai sincere Condoleanțe. înmînîndu-i

ÎNTOARCEREA

Vineri după-amiază s-a înapoiat în 
Capitală reprezentantul personal al 
președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, tovarășul Emil 
Bodnaraș, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, care a participat la cere
moniile funerare ale generalului 
Charles de Gaulle, fost președinte al 
Republicii Franceze.

Tovarășul Emil Bodnaraș a fost în
soțit de George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și de Constantin Flitan, am
basadorul României la Paris.

La plecarea din Paris, pe aeropor-

PEKIN

LI SIEN-NIEN L-A PRIMIT

PE MINISTRUL COMERȚULUI
EXTERIOR AL ROMÂNIEI

PEKIN 13 — Corespondentul A- 
gerpres I. Gălățeanu transmite : Vi
neri, vicepremierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze. Li Sien-nîen, 
a avut o întrevedere cu Cornel Bur
tică, ministrul comerțului exterior al 
României, și persoanele care-1 înso
țesc. A Darticipat, de asemenea. 
Aurel Dum,a. ambasadorul României 
la Pekin. Din partea chineză la în- 
țîlnire au participat Li Cian, minis
tru adjunct al comerțului exterior al 
R. P. Chineze, și Sie Huai-da, vice
președinte al Comitetului pentru le
gături economice cu străinătatea, fn-

Rezoluții adoptate de sesiunea Consiliului 
de solidaritate cu popoarele afro-asiatice

TRIPOLI 13 (Agerpres). — In ca
pitala Libiei au fost difuzate docu
mentele adoptate de cea de-a IX-a 
sesiune a Consiliului de solidaritate 
cu popoarele afro-asiatice. Printre 
acestea Se numără rezoluții referi
toare la situația din Indochina și din 
Orientul Apropiat, la mișcarea de 
eliberare națională din Asia și Africa 
și necesitatea luptei contra regimu
rilor rasiste din Africa australă. Re-' 
zoluția cu privire la Vietnam, Laos 
și Cambodgia relevă caracterul com
plex al situației care s-a creat in 
Indochina ca urmare a intervenției 
S.U.A. și condamnă încălcarea su
veranității și securității R.D. Viet
nam. continuarea războiului din Viet
namul de spd, intensificarea acțiu
nilor militare contra forțelor pa
triotice din Laos și Cambodgia. Do
cumentul exprimă solidaritatea par- 
tieipanților la sesiune cu lupta po
poarelor din această zonă pentru 
dreptul de a-și hotărî singure soarta, 
fără amestec străin și cere Statelor 
Unite să înceteze războiul de agre
siune și să evacueze trupele lor și 
ale aliaților S.U.A. din Vietnamul 
de sud, Cambodgia și Laos. Expri- 
mînd îngrijorarea participanților la 
sesiune în legătură cu evoluția si
tuației din Orientul Apropiat, par- 
tîcipanții la sesiune au subliniat 
necesitatea lichidării urmărilor con
flictului din iunie 19G7, retragerii 
trupelor israeliene din teritoriile 
arabe ocupate, respectării drepturi

o scrisoare de condoleanțe adresată 
doamnei Yvonne de Gaulle, în care 
se exprima adînca durere care a lo
vit poporul român prin pierderea u- 
nuia dintre cei mai devotați prieteni 
ai săi, marele patriot Charles de 
Gaulle, tovarășul Emil Bodnaraș s-a 
întreținut îndelung cu comandantul 
de navă Philippe de Gaulle.

Pe mormîntul din micul cimitir de 
la Colombey-les-Deux-Eglises au fost 
depuse două coroane de flori cu eșar
fe tricolore, culorile drapelului de stat 
al Republicii Socialiste 'România, o- 
magiu din partea tovarășului Nicolae 

v Ceaușescu și a Consiliului de Stat 
al României.

Mulțimea, care continuă să desfă
șoare un nesfîrșit pelerinaj la mor
mîntul generalului de Gaulle, a făcut 
reprezentanților români o primire 
călduroasă.

LA BUCUREȘTI

tul Le Bourget, tovarășul Emil Bod
naraș a fost condus de domnul Phi
lippe de Chartre, membru al guver
nului, reprezentant personal al pre
ședintelui Pompidou.

La sosirea în București, pe aero
portul Otopeni, erau prezenți tova
rășii Manea Mănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, președintele 
Consiliului Economic, și Va-sile Gli- 
ga. adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Au fost de față însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim al Franței la Bucu
rești, Bernard Dejean de la Bâtie, și 
membri ai ambasadei. (Agerpres)

tilnirea s-a desfășurat într-o atmos
feră caldă, prietenească.

Vineri la prinz, Aurel Duma a o- 
ferit o masă în cinstea ministrului 
român. Au participat Shen Cen, șeful 
secției relații externe a C.C. al P.C. 
Chinez, Li Cian, ministru adjunct al 
comerțului exterior, Ciao Kuan-hua, 
ministru adjunct al afacerilor exter
ne, Ciou Tzi-kien, adjunct al minis
trului construcțiilor de mașini, și alte 
persoane oficiale.

Cu acest prilej. Cornel Burtică și 
Li Cian au toastat pentru întărirea 
prieteniei și colaborării dintre cele 
două țări.

lor- poporului paiestinean și găsirii 
unei soluții de ansamblu pe baza 
rezoluției Consiliului de Securitate 
din 22 noiembrie 1967.

într-o altă rezoluție se exprimă 
sprijinul pentru mișcările de elibe
rare din Africa și se condamnă re
gimurile coloniale și rasiste, precum 
și ajutorul acordat acestora de cer
curile imperialiste în acțiunile des
fășurate împotriva popoarelor din 
Guineea-Bissau, Mozambic, Angola, 
Rhodesia și Republica Sud-Africană. 
Totodată, rezoluția denunță, anexa
rea de către R.S.A. a Namibiei.

Documentele sesiunii subliniază că 
solidaritatea crescîndă dintre po
poarele din Asia și Africa și țările 
socialiste contribuie la respingerea 
presiunilor politice și economice pe 
care cercurile neocolonialiste le 
exercită asupra statelor afro-asia
tice. Cea de-a IX-a sesiune a Con
siliului de solidaritate cu popoarele 
afro-asiatice a hotărît să creeze un 
comitet special care va menține con
tacte cu comitetele și organizațiile 
de solidaritate din țările socialiste și 
cu alte organizații de masă. Sesiunea 
se pronunță pentru organizarea ime
diată a unor conferințe internațio
nale de’solidaritate cu lupta poporu
lui din Africa australă și inițierea u- 
nor acțiuni de masă în toate țările 
lumii în sprijinul luptei populației 
de culoare din R.S.A.

Lucrările Comisiei 
de redactare din cadrul 

. Comitetului Executiv 
al C.A.E.R.

MOSCOVA 13. — Corespondentul 
Agerpres, Laurențiu Duță, transmite: 
în perioada 10—13 noiembrie a.c. a 
avut loc la Moscova ședința Comisjei 
de redactare creată de Comitetul 
Executiv al C.A.E.R. La ședință au 
fost examinate și pregătite materia
lele pentru ședința ordinară a Comi
tetului Executiv.

La lucrările Comisiei de redactare, 
care s-au desfășurat sub conducerea 
tovarășului Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, președintele Comitetului Execu
tiv al C.A.E.R., au participat N. 
Fadeev, secretarul Consiliului, și re
prezentanții organelor competente din 
țările membre ale C.A.E.R.

Stabilirea de relații 
diplomatice intre 

R. P. Albania și Belgia
TIRANA 13 (Agerp-res) — Guver

nele Albaniei și Belgiei au căzut de 
acord să stabilească între cele două 
țări relații diplomatice și să facă un 
schimb de reprezentanți diplomatici 
cu rangul de ambasadori, informează 
agenția A.T.A.

BERLIN

încheierea Conferinței
5

consacrate aniversării 
lui F. Engels

BERLIN 13. (Agerpres). — In ul
tima zi a lucrărilor conferinței con
sacrate aiilversării a 150 de ani de 
la nașterea lui’ Friedrich Engels, 
eaț»<-a de<,ttșurat 4a Berlin în zilele 
de 12 'șt 13', hoiemorie, au luat cu- 
vintul șefii unor delegații străine.

Șeful delegației române, Ion Po
pescu Puțuri, membru al C.C. al 
P.C.R., membru al Academiei de 
Științe Sociale și Politice, director al 
Institutului de studii istorice și so- 
clal-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R., a prezentat comunicarea „En
gels și mișcarea muncitorească din 
România. Transformarea revoluțio
nară a societății românești sub stea
gul marxism-leninismului".

In seara zilei de 13 noiembrie, Wal
ter Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G., și soția sa au oferit 
o recepție in cinstea participanților 
la conferință.

REPATRIEREA ECHIPAJULUI 
Șl NAVEI JAPONEZE

CARE A PĂTRUNS ILEGAL 
IN APELE TERITORIALE 

ALE R.P.D. COREENE
PHENIAN 13 (Agerpres) — Minis

terul Securității Publice al R.P.D. 
Coreene a reținut nava japoneză 
„Miteu-Maru" care, la 8 septembrie 
1970. a pătruns în mod ilegal în ape
le teritoriale ale R.P.D. Coreene. în 
urma investigațiilor făcute, informea
ză egenția A.C.T.C., s-a confirmat că 
este vorba de o acțiune premeditată, 
in scopul comiterii unor acte de spio
naj. Echipajul navei a recunoscut a- 
cest lucru. El este pasibil de pedeap
să in conformitate cu legile R.P.D. 
Coreene. Cu toate acestea, arată a- 
genția citată, avindu-se In vedere că 
membrii echipajului și-au cerut scu
ze, că responsabilitatea nu le revine 
numai lor și luind în considerare si
tuația lor familială, autoritățile 
R.P.D. Coreene au hotărît să trimită 
înapoi în patrie atît echipajul, cit și 
nava reținută.

Guvernul japonez va purta răspun
derea pentru consecințele pe care 
le-ar avea o repetare a unor aseme
nea acte ostile față de R.P.D. Coreea
nă, declară agenția A.C.T.C.

Protocol româno-polonez privind 
schimbul de mărfuri pe anul 1971
VARȘOVIA 13. — Corespondentul 

Agerpres Iosif Dumitrașcu transmite: 
în urma tratativelor desfășurate în
tr-o atmosferă prietenească și de în
țelegere reciprocă, între România și 
Polonia a fost semnat la Varșovia 
protocolul privind schimbul de 
mărfuri pe anul 1971.

Documentul prevede o creștere Im
portantă a volumului schimburilor 
reciproce de mărfuri față de nivelul 
anului în curs. România urmează 6ă 
livreze, printre altele, mașinl-unel- 
te, echipament petrolier, locomotive 
Diesel și hidraulice, nave maritime, 
armături industriale, rulmenți, pro
duse electrotehnice, autocamioane, 
autoturisme de teren, autofurgonete,

macarale-turn și alte produse. La rîn- 
dul său, partea poloneză va exporta 
in România nave de pescuit, motoare 
și echipament naval, motoare și agre
gate, utilaje pentru cocherii, utilaj 
minier, mașini textile, mașini pentru 
construcții și lucrări rutiere, lami
nate de oțel, cocs și alte mărfuri.

Protocolul a fost semnat de Ale
xandru Albescu, ministrul tdjunct al 
comerțului exterior al României, și 
Michal Kajzer, adjunct al ministrului 
comerțului exterior al Poloniei

La semnare au fost prezenți minis
trul comerțului exterior al R. P. Po
lone, J. Burakiewicz, și M. Dmochow- 
ski, adjunct al ministrului comerțului 
exterior.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

• La San Isidro (in apropiere de 
Buenos Aires) au inceput întrecerile 
„Cupei mondiale" la golf, competiție 
la care participă sportivi din 43 de 
țări. După prima zi, pe primul loc 
se află echipa Australiei (Bruce Del- 
vln — 66, David Graham — 65) cu 
131 punțte, urmată de Argentina 
(de Vlcenzo — 61. Fernandez — 70) 
134 puncte și S.U.A. (Stockton — 67, 
Trevino — 70) 137 puncte. Formația 
României (Munteanu — 93 și Tomiță 
— 85) totalizează 178 puncte

• Turneul interzonal de șah dc la 
Palma de Mallorca are un debut oa
recum neașteptat. După trei runde și 
disputarea partidelor întrerupte, sin
gurul jucător care a realizat puncta
jul maxim este reprezentantul R. P.

Mongole. Uitumcn. cu 3 puncte (vic
torii la Reshcvsky, Naranja și Matu- 
lovici). Urmează in clasament Fis
cher (S.U.A.) — 2,5 puncte, Gheller 
(U.R.S.S.), Uhlmann (R. D. Germa
nă) și Larsen (Danemaroa) cu cite 2 
puncte. Rezultate din partidele în
trerupte : Polugaevski—Meriting re
miză ; Matulovici—Uitumen 0—1 ; 
Uhlmann—Gligorici 1—0 ; Jimenez- 
Larsen remiză ; Ghellef—Meriting 
1—0 ; Mlnici—Portisch remiză ; Sutt
les—Gligorici 0—1 ; Resbevski—Ru- 
binetti remiză.

• în cadrul „Cupei Europei Cen
trale" la fotbal, echipa italiană Vi
cenza a învins pe teren propriu cu 
scorul de 3—0 (după prelungiri) for
mația iugoslavă Radnicki Kraguevac.

Golurile au fost înscrise de Turchetto, 
Ciccolo și Radivojevici (autogol).

• în meci de baraj pentru califi
care. in grupa A a campionatului 
mondial de hochei pe gheață, selec
ționatele Poloniei și R. F. a Germa
niei au terminat la egalitate : 4—4 
(2—0. 2—0, 0—4). învingători in pri
mul joc (disputat la Miinchen) cu 
scorul de 6—3, hocheiștii vest-germani 
vor activa în prima grupă a viitoru
lui campionat mondial.

• Cursa ciclist^ de șase zile des
fășurată pe velodromul acoperit din 
Bruxelles s-a încheiat cu victoria 
cuplului Peter Post (Olanda)-Jack 
Mourioux (Franța). Ei au parcurs in 
total 2 537,100 lan.

ALGERIA Noi naționalizări 
în industria petrolului
ALGER 13 — Corespondentul A- 

gerpres C. Benga .transmite : In ca
drul politicii de consolidare a contro
lului statului asupra bogățiilor na
ționale, guvernul algerian a hotăril 
naționalizarea ultimelor proprietăți 
ale filialelor din Algeria ale firmelor 
petroliere americane „Mobil Oii 
Group" șl „Newmonl Overseas Pe
troleum Company". Operațiunile de 
extracție, transport și comercializare 
efectuate de acestea au fost transfe
rate integral in competența statului.

Actualele naționalizări se înscriu 
în vastul program inițiat de Algeria 
in vederea valorificării intense, în 
interesul național, a resurselor sale 
de hidrocarburi. Se reamintește că o 
parte din instalațiile de rafinare ți

distribuire a petrolului care aparți
neau celor două firme fuseseră na
ționalizate in august 1967. Hotărît să 
desăvirșească transpunerea în prac
tică a programului amintit, guvernul 
algerian a preluat în cursul anului 
1979 controlul asupra societăților pe
troliere „Shell", „Phillips", „Sofra- 
pel“ și „Amif".

Referindu-se la aceste măsuri, a- 
doptate în vederea intensificării con
trolului statului în domeniul exploa
tării petrolului — sector cheie ai e- 
conomiei — ziarul „El Moudjahid" 
subliniază că „Algeria este ferm an
gajată pe calea ireversibilă a recupe
rării totale a bogățiilor sale natu
rale".
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Numeroase state se pronunță 
pentru restabilirea drepturilor 

legitime ale R. P. Chineze
NEW YORK 13. — Coresponden

tul Agerpres C. Alexandroaie trans
mite : Dezbaterile din plenara Adu
nării Generale asupra punctului 
„Restabilirea drepturilor legitime ale 
Republicii Populare Chineze la Na
țiunile Unite", înscris pe ordinea de 
zi a sesiunii din inițiativa a 18 state, 
printre care și România, dezvăluie 
repercusiunile negative ale nerezol- 
vării acestei probleme asupra rolului 
și prestigiului Organizației Națiunilor 
Unite și vieții internaționale in ge
neral.

„Este evident că organizația noas
tră, sublinia reprezentantul Ungariei 
în ședința de vineri dimineața, nu-și 
poate îndeplini in mod efectiv sar
cinile sale fără participarea R. P. 
Chineze, că multe probleme majore 
ale epocii noastre nu pot fi rezol
vate iară ca reprezentanții poporului 
chinez să ia parte la căutarea căilor 
și mijloacelor de soluționare a lor. 
Considerăm, din această cauză, că 
motivele pe care unele puteri le-au 
.invocat timp de peste 20 de ani în 
sprijinul opoziției lor față de resta
bilirea drepturilor legitime ale Chi
nei la O.N.U. sînt nu numai false și 
lipsite de logică, ci și lipsite de baze 
legale. După cum se știe, Ungaria, 
care menține relații multiple cu R. P. 
Chineză și urmărește cu sentimente 
prietenești munca socialistă creatoare 
a poporului chinez, recunoaște gu
vernul R. P. Chineze ca singurul re
prezentant legal al poporului chinez, 
ca unicul reprezentant legal al Chi
nei la O.N.U. și în celelalte foruri 
internaționale". Vorbitorul s-a pro
nunțat, de asemenea, pentru expulza
rea delegației ciankaișiste din O.N.U.

Reprezentantul Canadei a subliniat 
că, după părerea guvernului țării 
sale, R. P. Chineză trebuie să ocupe 
locul Chinei în O.N.U. Negarea aces
tui drept legitim reprezentanților po
porului chinez a impietat asupra în
deplinirii rolului Națiunilor Unite de 
centru pentru armonizarea acțiunilor 
statelor membre. Vorbitorul a arătat 
că delegația Canadei se pronunță. în 
favoarea proiectului de rezoluție pri

vitor la restabilirea drepturilor legi
time ale Chinei la O.N.U.

în același sens s-au pronunțat re
prezentanții Somaliei și Afganista
nului.

în încheierea lucrărilor ședinței 
plenare de vineri dimineața a luat 
cuvîntul reprezentantul Albaniei care 
a calificat drept intolerabilă o ase
menea violare flagrantă a Cartei Na
țiunilor Unite și o asemenea discri
minare fără precedent față de cel 
mai numeros popor din lume. Na
țiunile Unite nu trebuie să mai fie 
lipsite de colaborarea și înțelepciu
nea acesteț mari puteri, ținute acum 
în afara O.N.U. de interese străine 
organizației. Vorbitorul s-â pronun
țat, de asemenea, pentru excluderea 
imediată a ciankaișiștilor din O.N.U., 
care nu reprezintă nici măcar popu
lația provinciei chineze Taivan pe 
care și-au găsit refugiul.

★
Dezbaterea Adunării Generale a- 

supra admiterii Chinei populare la 
O.N.U. — transmite agenția lî.P.I. — 
s-a deschis Ia 12 noiembrie cu in
tervenția lui Mohammed Yazid. re
prezentantul Algeriei, care a decla
rat că nu există decît „un singur stat 
chinez — Republica Populară Chi
neză" — și a prezentat o rezoluție în 
care a cerut „restabilirea tuturor 
drepturilor R. P. Chineze și exclu
derea imediată a reprezentanților lui 
Cian Kai-și“. Reprezentantul Algeriei 
a subliniat că este contrar Cartei 
O.N.U. să se ceară o majoritate de 
două treimi a țărilor membre pentru 
admiterea R. P. Chineze la Națiuni
le Unite. „în fond, nu este vorba de 
admiterea unui nou stat — a spus el 
— ci de recunoașterea legitimității re
prezentanților R. P. Chineze în locul 
celor ai Taivanului. Aceasta consti
tuie o problemă de procedură, care 
nu reclamă decil majoritatea simplă, 
în sprijinul proiectului de rezoluție 
algerian s-au pronunțat o serie de 
state, intre care Cuba, Guineea, Irak, 
Mali, Mauritania, Pakistan, Congo 
(Brazzaville), România, Somalia, Ye
menul de sud. Sudan. Siria, Tanza
nia, Yemen, Iugoslavia și Zambia.

Roiul tineretului 
în lumea contemporană

Rezoluție adoptată în Comitetul 
pentru problemele sociale și umanitare

Adunarea Generală a O.N.U. a a- 
doptat cu 78 de voturi pentru, 14 îm
potrivă și 14 abțineri o rezoluție pre
zentată de Comitetul pentru proble
mele sociale și umanitare privitoare 
la rolul tineretului în lumea con
temporană. Printre altele, documen
tul cheamă guvernele, instituțiile de 
învățămînt, O.N.U. și agențiile sale 
specializate, precum și toate celelalte 
organizații „să asigure educarea ti
neretului in spiritul idealurilor de 
pace intemeiate pe justiție, coope
rare între popoare, respect față de 
drepturile omului și libertățile fun
damentale și pe principiile dreptului 
internațional". De asemenea, rezolu
ția subliniază că Adunarea Generală

a O.N.U. consideră important ca „ti
neretul din toate țările lumii să se 
opună cu hotărire acțiunilor mili
tare și de altă natură destinate repri
mării mișcărilor de eliberare națio
nală ale popoarelor care se mai află 
încă sub jugul colonial, rasist sau al 
dominației și ocupației străine și să 
sprijine aceste popoare prin toate 
mijloacele posibile, în conformitate 
cu principiile Cartei și hotărîrile or
ganismelor O.N.U., care recunosc le
gitimitatea luptei popoarelor pentru 
libertate și neatîrnare, în eforturile 
de a dobindi independența, potrivit 
dreptului lor inalienabil la autode
terminare".

Deturnările de avioane în dezbaterea 
Comitetului pentru probleme juridice
Prevenirea- prin măsuri eficace 

a deturnării avioanelor civile, 
pedepsirea celor ce comit ase
menea acte care pun in pericol 
viața pasagerilor și securitatea nave
lor aeriene, necesitatea convocării 
unei conferințe internaționale pentru 
dezbaterea acestor probleme și înche
ierea unei convenții în acest sens 
au concentrat timp de 4 zile atenția 
pai-ticipanților la lucrările Comitetu
lui pentru probleme Juridice al Adu
nării Generale a O.N.U.

Reprezentantul României în Comi
tetul pentru probleme juridice, Gh. 
Secarin, a arătat că aceste acte con
stituie o violare a drepturilor omului, 
afectează în mod grav securitatea 
zborului și exercitarea legitimă a li
bertății transporturilor și comunica
țiilor pe calea aerului. Delegația ro
mână consideră că trebuie să fie lua
te măsuri energice, de către toate

statele, pentru a se descuraja, îm
piedica și reprima deturnarea avioa
nelor, a spus vorbitorul.

★
La sediul O.N.U. din New York 

a avut loc, sub președinția secreta
rului general U Thant, conferința 
statelor membre ale acestui for in
ternațional, consacrată anunțării con
tribuțiilor la fondul Organizației Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare In
dustrială — U.N.I.D.O. în cu- 
vintul de deschidere a lucrări
lor conferinței, secretarul general 
U Thant a subliniat necesitatea ca ță
rile în curs de dezvoltare să fie mai 
substanțial sprijinite de statele avan
sate în eforturile lor de industriali
zare. Reprezentantul român, Constan
tin Ene, subliniind interesul manifes
tat de țara noastră în participarea la 
activitățile U.N.I.D.O., a anunțat con
tribuția României pentru 1971.

R. f. a germaniei Largă campanie 
împotriva activității 

organizațiilor neonaziste
în R. F. a Germaniei continuă să 

se desfășoare o largă campanie de 
combatere a activităților organizații
lor neonaziste. Marea majoritate a 
ziarelor vest-germane scot în eviden
ță că, după eliminarea reprezentan
ților Partidului Național Democrat de 
orientare neonazistă din parlamen
tul landului Hessa, ca urmare a ale
gerilor regionale care au avut loc la 
8 noiembrie, reprezentanți ai acestui 
partid mai sînt încă prezenți în or
ganele legislative din jumătate din 
landurile vest-germane. „Deși pro
centul lor de reprezentare în ge
neral abia depășește pragul de 5 la 
sută, minimul necesar pentru trimi
terea de deputați în parlamentele de 
land — scrie ziarul „Neue Ruhr Zei- 
tung“ — totuși prezența și activita
tea deputaților P.N.D. sînt dăunătoa
re și trebuie tratate,ca atare".

în cadrul campaniei electorale care 
se desfășoară acum în vederea ale
gerii dietei landului Bavaria, la 22 
noiembrie, Partidul Social Democrat

a dat cuvînt de ordine membrilor săi 
să demaște caracterul antidemocratic 
al Partidului Național Democrat și 
al mișcării „Acțiunea de Rezistență", 
creată recent sub oblăduirea P.N.D. 
și care, după cum se știe, a stîrnit 
ample acțiuni de protest ale popu
lației din întreaga țară. „împotriva 
lor — scrie ziarul „Vorwărts", organ 
al Partidului Social Democrat — tre-. 
buie puse în mișcare toate mijloacele 
legale posibile. Cine ridică amenin
țarea și teroarea la rang de princi
piu nu mai poate spera să se bucure 
de tolerantă democratică". „Expe
riența alegerilor din landul Hessa, 
unde reprezentanții P.N.D. au fost 
eliminați luna aceasta din parlamen
tul regional — scrie la rîndul său 
ziarul „Westfălische Rundschau" — 
constituie o premisă de bun augur 
pentru alegerile din Bavaria".

M. MOARCÂȘ
Bonn

Restabilirea încheierea Congresului
relațiilor diplomatice 
între Chile si Cuba 
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Larg ecou pozitiv în țările latino-americane

al V-lea al Partidului
Muncii din Coreea

Grevă
generală

SANTIAGO DE CHILE 13 (Age*- 
pres). — Chile a reluat in moli oitinal 
joi relațiile diplomatice, comerciale 
și culturale cu Republica Cuba după 
șase ani de la întreruperea lor în 
baza unei rezoluții adoptate în iulie 
1964 de Organizația Statelor Ameri
cane (O.S.A.). Cele două state au că
zut de acord asupra restabilirii re
lațiilor în urma tratativelor purtate 
de ministrul chilian al afacerilor ex
terne, Clodomiro Afrneyda, și minis
trul de stat cubanez însărcinat cu 
problemele economiei, Carlos Rafael 
Rodriguez, care a condus delegația 
țării sale la festivitățile prilejuite de 
instalarea președintelui Salvador Al
lende.

Președintele Republicii Chile, Sal
vador Allende, a anunțat joi seara, 
in cadrul unui discurs radiotelevizat, 
că hotărirea de restabilire a relații'- 
lor cu Cuba a fost adoptată „in con
formitate cu dreptul la autodetermi
nare al popoarelor, inscris in Carta 
O.N.U." El a precizat că rezoluția 
O.S.A. din 1964 nu este confor
mă dreptului internațional și in
tereselor popoarelor latino-amcri- 
cane. „întotdeauna am fost sigur că 
rezoluția O.S.A. nu are nici o bază 
legală și morală", a declarat pre
ședintele Allende. „Măsurile aplicate 
de O.S.A. împotriva Cubei — a spus 
in continuare președintele — nu ser
vesc intereselor păcii și prieteniei in
tre popoare. Mai grav este faptul că 
a’ceste măsuri au întîrziat dezvolta
rea normală a relațiilor care trebuie 
să existe între guvernele și popoarele 
Americii Latine, astfel incit ele să 
poată obține independența politică 
și economică și să ocupe locul ce Ie 
revine în comunitatea națiunilor".

După cum se știe. Organizația 
Statelor Americane a adoptat o ati
tudine ostilă față de prima țară so
cialistă de pe continentul ameri
can. în 1962, Cuba a fost exclusă din 
această organizație.

★
Normalizarea relațiilor dintre Cuba 

și Chile constituie un eveniment im-

portant pentru cele două țări și pen
tru America Latină in ansamblu. Ea 
rupe izolarea pe care O.S.A., la inspi
rația S.U.A., a încercat să o impună 
Cubei in America Latină, prin rezo
luția adoptată în 1964. Chile devine a 
doua țară din această zonă (alături de 
Mexic) care ignoră rezoluțiile O.S.A. 
privind Cuba.

Referitor ia poziția față de Cuba, . 
președintele Salvador Allende subli
nia in interviul acordat ziarului iu
goslav „Politika" : „Nu ascundem că 
de Cuba, ca și de celelalte popoare 
revoluționare care luptă pentru liber
tate și progres, ne leagă multe sen
timente de solidaritate. Sintem con- 
știenți de uriașa importanță istorică 
a revoluției cubaneze pentru acest 
continent.. Credem că reluarea rela
țiilor cu Cuba este necesară in inte
resul păcii și al celor două țări".

Hotărirea anunțată la Santiago de 
Chile s-a bucurat de un larg ecou în 
rindul țărilor latino-americane. Agen
țiile de presă transmit că guvernele 
Perului, Boli viei, Venezuelei și din 
Trinidad Tobago și-au manifestat 
deja intenția de a reexamina proble
ma relațiilor cu Cuba.

Președintele Republicii Peru, Juan 
Velasco Alvarado, declară pre
sei că izolarea Cubei „nu poa
te fi eternă" și că guvernul pe
ruan studiază formele de restabilire 
a relațiilor cu această țară. Decla- , 
rația a fost făcută in cursul unui in
terviu acordat corespondenților de 
presă în palatul prezidențial. Minis
trul de externe peruan. Edgardo 
Mercado Jarrin, prezent și el la con
ferința de presă, a declarat lâ rîndul 
său că „politica internațională este 
esențialmente dinamică și credem că 
în emisferă pot să existe regimuri cu 
orinduiri diferite". Atit președintele, 
cit și ministrul de externe au ținut 
să sublinieze totodată că guvernul 
peruan este favorabil restabilirii 
drepturilor R. P. Chineze în O.N.U., 
concomitent cu expulzarea reprezen
tanților ciankaișiști.

■

//R.A.U. se pronunță pentru 
reglementarea pașnică

a conflictului arabo-israelian”
DISCURSUL PREȘEDINTELUI A. SADAT
CAIRO 13 (Agerpres). — In cadrul 

lucrărilor sesiunii extraordinare a 
Congresului Național al Uniunii So
cialiste Arabe, președintele R.A.U., 
Anwar Sadat, a rostit un discurs in 
care s-a referit la situația politică și 
militară din Orientul Apropiat și a 
expus poziția țării sale. Reafirmind 
că Republica Arabă Unită se pro, 
nunță pentru reglementarea pașnica 
a conflictului ' ' "
ședințele Anwar Sadat a evidențiat, 
totodată, necesitatea sporirii capaci
tății de apărare a R.A.U. „Am profi
tat'masiv de încetarea focului pentru 
a ne întări", a declarat vorbitorul. 
Șeful statului egiptean a reamintit 
că Egiptul a acceptat prezenta peri
oadă de încetare a focului cu condiția 
ca intr-un interval de două luni să 
se prezinte la Națiunile Unite un 
raport asupra progreselor înregistrate 
în misiunea de mediere pentru solu
ționarea crizei.

El și-a exprimat satisfacția pentru

arabo-israelian, pre-

interpretarea pe care ministrul de 
externe al Marii Britanii, Alee Dou- 
glas-Home, a dat-o rezoluției Consi
liului de Securitate in sensul necesi
tății evacuării trupelor israeliene din 
teritoriile arabe ocupate, precum și al 
stabilirii unei păci echitabile in O- 

. rientul Apropiat. Anwar Sadat a cri
ticat atitudinea Statelor Unite, care 
„și-au incălcat propriile angajamente 
de a nu furniza arme Israelului". El 
a acuzat S.U.A. și Israelul „de a fi 
subminat planul Rogers, pretinzind 
că R.A.U. a instalat rampe de rache
te în zona Canalului Suez".

Referindu-se la recentul acord din
tre Sudan, R.A.U. și Libia privind 
crearea unei federații, președintele 
Anwar Sadat a subliniat că acest 
proiect nu înseamnă crearea unei 
„axe" sau a unui „bloc", ci „un nu
cleu solid pentru o uniune arabă, 
edificată pe baze trainice, o organi
zație deschisă tuturor statelor arabe".

UN INTERVIU AL LUI YASSER ARAFAT
CAIRO 13 (Agerpres) — într-un in

terviu acordat săptăminaiului egip
tean „Al Mussawar", Yasser Arafat, 
liderul Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, a afirmat că mișcarea pa- 
lestineanâ nu ar accepta niciodată 
formarea unei „entități palestinene" 
pe malul vestic al Iordanului, in pre
zent aflat sub control israelian. Refe- 
nndu-se la o convorbire anterioară 
cu unele personalități arabe, el a men
ționat că nu va trebui niciodată cre it 
un stat palestinean fictiv, care de 
fapt ar fi un stat tampon; „unaseme
nea stat nu ar servi interesele revo
luției palestinene".

în altă ordine de idei, Arafat a de-. 
clarat că motivul pentru care a fost 
demis din funcție Hardane El Takriti, 
fost vicepreședinte al Irakului, aflat 
în prezent in exil, constă în faptul că

a împiedicat trupele irakiene să 
intervină de partea fedainilor în 
cursul evenimentelor din septembrie 
din Iordania.

★

Yasser Arafat, președintele Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
a sosit în capitala Algeriei pentru a 
informa oficialitățile acestei țări a- 
supra evoluției situației în cadrul 
mișcării palestinene. El urmează să 
efectueze în continuare vizite la Tu
nis și Rabat.

Declarația 
premierului israelian
TEL AVIV 13 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Israelului, Golda 
Meir, a făcut o declarație la înche
ierea Congresului Uniunii industria
șilor, în care a afirmat că țara sa 
„nu urmărește cuceriri teritoriale". 
Ea a subliniat că „politica Israelului 
va căuta să se supună unui dublu 
imperativ : să găsească o soluție 
care să poată duce la un dialog de 
pace cu vecinii săi și să se întă
rească".

Premierul israelian și-a exprimat 
..speranța de a vedea încetarea 
focului prelungi ndu-se în mod neli
mitat, pină la încheierea păcii sau 
cel puțin pină la începerea unor ne
gocieri serioase".

PHENIAN 13 (Agerpres). — Vineri 
s-au ipeheiat la Phenian lucrările ce
lui de-al V-lea Congres al Partidului 
Muncii din Coreea.

Delegații la congres au adoptat în 
unanimitate o rezoluție asupra ra
portului Comitetului Central, prezen
tat de Kim Ir Sen, secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, o rezoluție asupra raportului 
„Despre planul șesenal (1971—1976)

de dezvoltare a economiei naționale 
a R.P.D. Coreene, prezentat de Kim 
Ir, prim-vicepreședinte al Cabinetu
lui de Miniștri al R.P.D. Coreene, 
precum și alte rezoluții privind pro
blemele discutate la congres.

Au fost alese noile organe de con
ducere ale Partidului Muncii din Co
reea.

Cuvintul de închidere a fost rostit 
de tovarășul Kim Ir Sen.

în Argentina

Plenara C. C. al P. C. Italian
ROMA 13. — Corespondentul A- 

gerpres, Giorgio Pastore, transmite : 
Vineri au început la Roma lucrările 
Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Italian. La des
chiderea ședinței, Enrico Berlinguer,

vice-secretar general al P.C.I., a pre
zentat raportul intitulat „Lupta co
muniștilor pentru a da un nou im
puls dezvoltării economice și politicii 
italiene".

TRATATIVELE Convorbiri
POLONO

VEST - GERMANE
VARȘOVIA A (Agerpres). — Ieri 

au continuat la Varșovia convorbi
rile polono-^vest-germane, informea
ză agenția P.A.P. Ministrul adjunct 
al afacerilor externe al Poloniei, Jo- 
zef Winiewicz, l-a primit pe secre
tarul de stat în Ministerul Afaceri
lor Externe al R.F.G., Paul Franke, 
cu care a discutat probleme de a- 
mănunt legate de convorbirile în ve
derea încheierii unui tratat cu pri
vire la bazele normalizării relațiilor 
dintre cele două țări.

*
plecat la Bonn Ja- 
adjunct al șefului 
din Ministerul A- 
polonez. El va par-

Din Varșovia a 
nusz Mickiewicz, 
secției consulare 
facerilor Externe . 
ticipa la cea de-a doua rundă „re
dusă" a convorbirilor privind lărgi
rea competențelor misiunilor comer
ciale în acordarea de vize, precum 
și in alte probleme. Prima rundă a 
acestor convorbiri a avut loc în luna 
iulie a acestui, an la Varșovia.

ACORD COMERCIAL
PE TERMEN LUNG
INTRE U. R. S. S
ȘI R. D. GERMANĂ

BERLIN 13 (Agerpres) — Joi a fost 
semnat la Berlin acordul comercial 
pe termen lung (1971—1975) cu privi
re la schimburile de mărfuri și plă
țile dintre R.D. Germană și Uniunea 
Sovietică. Totodată, a fost semnat un 
protocol cu privire la schimburile de 
mărfuri pe anul 1971. Din partea R.D. 
Germane acordul a fost semnat de 
Horst Solie, ministru pentru proble
me economice externe, iar din partea 
Uniunii Sovietice de Nikolai Patoii- 
cev, ministrul comerțului exterior.

în comunicatul dat publicității după 
semnarea documentelor se arată, 
printre altele, că schimburile de măr
furi dintre cele două țări se vor cifra, 
in cursul actualului cincinal, la peste 
22 miliarde de ruble, ceea ce repre
zintă o creștere de 56 la sută față 
de precedentul cincinal.

în aceeași zi, Nikolai Patolicev, 
ministrul comerțului exterior al Uniu
nii Sovietice, a fost primit de Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane. La întrevedere 
a participat Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D. Ger
mane.

Mao Tzedun
Yahya Khan
PEKIN 13 (Agerpres). — Președin

tele Mao Tzedun a avut vineri o 
întrevedere cu președintele Pakista
nului, generalul Agha Mohammad 
Yahya Khan, și cu persoanele ofi
ciale care îl însoțesc in vizita in Re
publica Populară Chineză. La con
vorbiri, care s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească, din 
partea chineză au participat Dun 
Bi-u, vicepreședinte al R. P. Chine
ze, și Ciu En-lai, premierul Consi
liului de Stat, și alte persoane ofi
ciale.

Cea de-a treia grevă generală 
din ultimele două luni a înce
put joi in Argentina, la chema
rea Confederației Generale a 
Muncii. Se prevede participarea 
la grevă a circa patru milioane 
de persoane, în sprijinul reven
dicărilor privind sporirea ime
diată a salariilor cu 35 Ia sută, 
creșterea pensiilor, abrogarea 
stării excepționale și decretarea 
amnistiei pentru toți cei condam
nați in baza „legii siguranței 
naționale". Deși inițial autorită
țile înclinau spre interzicerea 
grevei care, prin amploarea ei, 
este de natură să paralizeze în
treaga activitate economică, in 
cele din urmă au socotit mai 
precaut să o considere legală, 
mobilizând însă ample dispoziti
ve polițienești in principalele 
centre ale țării, pentru a pre
veni eventuale tulburări.

Această a treia rundă a ofen
sivei sindicale capătă o semni
ficație deosebită, știut fiind că 
grevele generale din 9 și 22 oc
tombrie au provocat o puternică 
criză ministerială și o modifi
care, incă nedefinită, în orien
tarea politipii economice a gu
vernului. Se amintește în acest 
sens că intensificarea mișcării 
greviste a precipitat demisia 
fostului ministru al economiei, 
Moyano Llerena. Una din pri
mele măsuri adoptate de noul 
titular al portofoliului economic, 
Aldo Ferrer, a fost să autorize
ze, începând de la 1 ianuarie 
1971, sporirea în întreaga țară a 
salariului minim de la 250 pesos 
la 330 pesos (sub nivelul cerut 
de sindicate), concomitent cu 
restabilirea in drepturi a comi
siilor paritare menite să nego
cieze reajustări în domeniul sa
lariat, in funcție de ritmul in
flației.

V. OROS
Rio de Janeiro

Dupâ încetarea lucrului, pe strâzile Buenos Aires-ului

HELSINKI

IA TRATATIVELE SAU
SPRE 0 APROPIERE A

agențiile de presă
Un acord privind regle

mentarea problemelor fi
nanciare în suspensie 8 fost 
încheiat la 13 noiembrie la Bruxelles 
între guvernul Republicii Socialiste 
România, pe de o parte, și guvernele 
Belgiei și Luxemburgului, pe de altă 
parte. Acordul a fost semnat din par
tea belgiană de către ministrul co
merțului exterior, H. Fayat, din par
tea Luxemburgului de ambasadorul 
L. Schaus, iar din partea română de 
adjunctul ministrului finanțelor, V. 
Voloseniuc.

Președintele R. S.ZF. Iu
goslavia, Broz Tito, a pri
mit delegația Confederației Generale 
a Muncii din Italia, Condusă de Lu
ciano Lama, secretar general al con
federației. relatează agenția Taniug.

Delegația Ministerului 
Petrolului din România,con* 
dusă de Gheorghe Pacoste, adjunct al 
ministrului, care se află într-o vizi
tă in Algeria, a fost primită de Be
laid Abdelssalam, ministru al indus
triei și energiei. In cursul convorbirii

au fost examinate probleme de inte
res comun și cele privind cooperarea 
româno-algeriană în domeniul petro
lului.

Președintefe Consiliului 
de Stat al R. P. Polone, Ma- 
rian Spychalski, l-a primit vineri la 
Varșovia pe ministrul' afacerilor ex
terne și al comerțului exterior al 
Luxemburgului, Gaston Thorn, anun
ță agenția P.A.P. In aceeași zi, mi
nistrul luxemburghez, care face o vi
zită oficială în Polonia, a fost primit 
de Piotr Jaroszewicz, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R. P. 
Polone.

■<

Lucrările Conferinței teo
retice internaționale orgaui- 
zate de redacția revistei „Probleme 
ale păcii și socialismului", cu ocâzia 
centenarului Comunei din Paris, s-au 
încheiat la Praga. La conferință au 
participat reprezentanți a 30 de par
tide comuniste și muncitorești. In 
cadrul lucrărilor, reprezentantul 
P.C.R., dr. Marin Nedelea, activist Ia 
C.C. al P.C.R., a prezentat comunica
rea „Comuna din Paris — prima în
cercare de stat al proletariatului și

HELSINKI 13 — Trimisul special 
Agerpres Aurel Zamfirescu trans
mite : în capitala Finlandei conti
nuă runda a treia a convorbirilor so
viete—americane privind limitarea 
cursei înarmărilor strategice. Vineri 
dimineața, la sediul ambasadei Sta
telor Unite a avut loc o nouă șe
dință de lucru, a patra de la re
luarea, în urmă cu aproape două 
săptămini, a acestor negocieri. în 
timpul întilnirii, care a durat peste 
o oră, șefii celor două delegații — 
Vladimir Semionov, locțiitor al mi
nistrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., și Gerard Smith, directo
rul Agenției S.U.A. pentru dezarma
re și controlul înarmărilor — au fă
cut scurte declarații, urmate de o

discuție pentru clarificarea chestiuni
lor abordate.

Și această ședință, ca și cele pre
cedente — au declarat la sfîrșitul în
tâlnirii sursele conferinței — a fost 
marcată de o atmosferă de lucru. Se 
constată continuarea procesului de a- 
propiere a punctelor de vedere, in
tr-un șir de aspecte ale problemei. în 
același tirffp, s-a relevat că tema dez
bătută este complexă și că multitu
dinea problemelor pe care le ridică 
nu poate fi soluționată dintr-o dată.

Următoarea ședință va avea loc 
marțea viitoare. Ia sediul ambasadei 
U.R.S.S. Actuala etapă a negocieri
lor s-ar putea să se încheie în jurul 
datei de 15 decembrie.

transmit:
experiența construcției de stat în Ro
mânia socialistă".

Secretarul federal pentru 
comerț exterior al R. S. F. 
Iugoslavia, Muhamed Had- 
jici, a sosit la Varșovia,in* 
formează agenția P.A.P. Vizita sa are 
drept scop semnarea acordului ne 
termen lung cu privire la schimbul 
de mărfuri dintre Polonia și Iugo
slavia. pe perioada 1971—1975.

La Fraga a sosit Thomas 
BrimelOW, ac'iunct aI ministrului 
de externe al Marii - Britanii. El va 
purta convorbiri cu reprezentanți ai 
Ministerului de Externe cehoslovac 
în probleme privind securitatea euro
peană și relațiile bilaterale, anunță 
agenția C.T.K. Thomas Brimelow a 
sosit la Praga, venind din capitala 
Ungariei, unde a avut întrevederi cu 
reprezentanți ai Ministerului de Ex
terne și a fost primit de Frigyes 
Puja, prim-locțiitor al M.A.E. al 
R. P. Ungare.

Guvernul bolivian, Prezi- 
dat de generalul Juan Josă Torres,

a anulat, printr-un decret, concesiile 
petroliere acordate anterior firmei 
nord-americane „Bolivian Atlantic 
Corporation", în vederea explorării 
de țiței în provinciile Gutierez și 
Ichilo din estul țării.

Cel de-al 10-Iea Congres 
al Partidului Baas din Siria 
și-a încheiat lucrările. După cum in
formează postul de radio Damasc, 
Congresul a adoptat rezoluții în prin
cipalele probleme de politică internă 
și externă examinate. Un comunicat 
oficial privind conținutul acestor do
cumente urmează să fie dat publici
tății ulterior.

Lucrările conferinței ță
rilor membre ale organiza
ției de cooperare regională 
pentru dezvoltare se desfă- 
șoacă in capitala Pakistanului. Repre
zentanții țărilor membre examinează 
probleme referitoare la posibilitatea 
extinderii relațiilor comerciale dintre 
Iran, Turcia și Pakistan, țări membre 
ale acestei organizații.

în Guatemala a fost insti
tuită starea de urgență ?en- 
tru o perioadă de treizeci de zile, 
conform unui decret prezidențial. 
Această măsură a fost motivată ofi
cial prin recrudescența atentatelor șl 
a răpirilor pe întreg teritoriul țării, 
în cursul ultimelor săptămini.
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