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Proletari din toate tarile, uniți-vă!
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Creșterea
in continuare
a eficienței
economice
reclamă
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ACOPERIREA
INTEGRALĂ CU
CONTRACTE

VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID Șl
GUVERNAMENTALE ROMANE,

CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU, ÎN

REPUBLICA POPULARĂ BULGARIA
Miercuri dimineața a pără

sit Capitala, plecînd spre So
fia, delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii 
Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialis
te România, care, potrivit în
țelegerii stabilite anterior, va 
face o vizită oficială de prie
tenie în Republica Populară 
Bulgaria.

Cu acest prilej va fi semnat 
noul Tratat de prietenie, co
laborare și asistență mutuală 
între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară 
Bulgaria.

Din delegație fac parte to
varășii Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C, 
al P.C.R., prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Le
onte Răutu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte ai Con
siliului de Miniștri, președin
tele părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală româ- 
no-bulgară de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică, 
Vasile Patilineț, membru su
pleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Corneliu Mănescu, membru al 
C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe, Vasile Vlad, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Nicolae Blejan, am
basadorul Republicii Socialis
te România la Sofia.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost sa
lutată de tovarășii Emil Bod- 
naraș, Paul Niculescu-Mizil,

Gheorghe Pană. Virgil Trofin. 
Maxim Berghianu. Florian 
Dănălache, Emil Drăgănescu. 
Janos Fazekas, Petre Lupe. 
Manea Mănescu, Dumitru Po
pa, Dumitru Popescu. Gheor- 
ghe Stoica, Vasile Vîlcu. Ște
fan Voitec. Iosif Banc, Miron 
Constantinescu. Mihai Dalea. 
Ion Iliescu. Ion Stănescu. de 
vicepreședinți ai Consiliului 
de Miniștri, membri ai CC. al 
P.C.R.. ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători 
ai instituțiilor centrale și or
ganizațiilor obștești, generali, 
ziariști, români și corespon
denți ai presei străine.

Au fost de față șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați- - 
la București, precum și Bo
rislav Konstantinov, însărci
natul cu afaceri ad-interim al 
R.P. Bulgaria la București, și 
membri ai ambasadei.

La plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost căl
duros salutat de mii de cetă
țeni ai Capitalei veniți la ae
roport. Prin aplauze și ovații, 
scandînd îndelung „Ceaușescu, 
P.C.R.", ei și-au exprimat a- 
deziunea deplină la politica 
internă și externă a partidu
lui nostru, hotărîrea fermă de 
a o înfăptui neabătut, pentru 
binele întregului nostru po
por. Secretarul general al 
partidului a răspuns manifes
tărilor entuziaste ale miilor 
de bucureșteni. Pionieri au o- 
ferit conducătorilor de partid 
și de stat buchete de Cori.

La ora 10, în aclamațiile 
mulțimii, avionul oficial a de
colat, îndreptîndu-se spre ca
pitala Republicii Populare 
Bulgaria,

(Agerpresî

SOSIREA LA SOFIA
Sofia, capitala țării vecine și 

prietene, a întîmpinat pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
nu numai cu onorurile cele 
mai înalte rezervate șefilor de 
state, ci și cu căldura inimilor 
zecilor de mii de cetățeni, ca
re au ținut să-i adreseze u- 
rarea de bun venit, să-și ex
prime sentimentele de stimă 
față de conducătorul partidm 
lui și statului nostru, care, în

fruntea delegației de partid 
și guvernamentale a României 
socialiste, face o vizită ofi
cială de prietenie în Repu
blica Populară Bulgaria.

Din delegație fac parte to
varășii Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Leonte 
Răutu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele părții 
române în comisia mixtă gu
vernamentală româno-bulgarâ 
de colaborare economică și teh-

CAPACITĂȚILOR EXISTENTE
• in ciuda ce pășirii pionului pa acest an la pro ducția valorică, un sortiment de bază — tuburi 
precomprimcre — mi va fi realizat • Pentru o producție nominalizată pe 1971 de circa 9 mili- 
ooaa, Caatraio iadactriaiă pentru prefabricate din beton n-a . descoperii" îneă beneficiarii • Va
goanele GF.R. omencjate special pentru transportul grinzilor — la bariera lipsei de răspundere a 
cnadncnrii onor șantier* o Fluctuația forței de muncă este inexorabilă ? e Preocuparea pentru 
ccliFcerea tmirdor trebuie dublată de stabilizarea lor în întreprindere.

tru irigații — 32 000 de m., pa
nourile man pentru locuințe în- 
sumînd 2000 de apartamente, a- 
poi stilpii electrici, diversele ele
mente pentru construcții industri
ale și agrozootehnice, confecțiile 
metalice etc. Planul se îmbogă
țește în același timp cu sorti
mente noi, ecusoane pentru a- 
coperișurile halelor industriale și 
spațierii precomprimați pentru vi
ța de vie — unicat pe țară în 
acest domeniu.

Chiar de la prima vedere se 
poate constata prezența în evan
taiul sarcinilor pentru 1971 a unoi 
produse de mare actualitate 
în activitatea noastră econo
mică, reclamate cu cea mai 
arzătoare urgență pe șantieiclc de 
construcții. în plus, intervine un 
element care conferă un și mai 
substanțial prestigiu întreprinde
rii ..Progresul". Pentru prima da
tă produsele ei au primit girul 
exportului, cumpărătorii străini 
manifestînd interes și apreciind la 
omologare, sortimentul care îi in
teresa. Potrivit contractelor peste 
50 la sută din producția de spa
țieri precomprimați va fi expedia
tă peste hotare.

popu’ind secțiile, atelierele, spa
țiul 'ital al întreprinderii. Ano
malia. departe de-a putea fi pusă 
pe seama conducerii de aici, s-a 
răsfrint cu cele mai proaste ur
mări asupra tuturor indicatorilor 
de plan. Nici producția anului 
curent — cind s-a marcat o sen
sibilă revenire la normal — n-a 
rămas neafectată. La ora actuală, 
sortimeniul — tuburi de presiune 
— se situează sub plan cu 7 la 
sută, fără «anse de recuperare. 
Răspunderea revine centralei și 
ministerului de resort care n-au 
asigurat desfacerea eșalonată a 
Întregii producții pe care între
prinderea a fast obligată prin 
planul ei să o pună în fabricație.

— Anul 1971 va suporta și el 
ca pe o moștenire tristă, aceste 
Încurcături ?

— Să pornim de la situația de 
fapt — ne propune tovarășul in
giner Radu Șogan. șeful servi
ciului Plan — răspunsul la în
trebare. decurgind chiar de aici...

Pentru anul viitor planul valo
ric al întreprinderii sporește cu 5 
milioane lei, cel fizic cu 5 500 
m.c. prefabricate. Ponderea mare 
o vor deține tuburile de presiune 
pentru Combinatul chimic de la 
Slobozia — 54 000 de m, cele 
pentru alimentarea cu apă a ora
șului Iași — 58 000 de m, pen-

STAGIUNEA
TEATRALI

Vizite protocolare ȘI MARELE

JUBILEU
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Vt>

*

La tovarășul Todor Jivkov

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a V-a) .

SCMINAWL NAȚIONAL AL aHC£TĂHII 
ECONOMICE STUDENȚEȘTI

Indiferența
beneficiarilor

nico-științiȘcâ. Vasile Patiii- 
neț, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P C.R_ Comeliu 
Mănescu. membru al C.C. al 
P.C.R_ ministrul afacerilor 
externe. Vasile Vlad. membru 
supleant al C.C. al P.C.R, șef 
de secție la C.C. al P.CJL, și 
Nicolae Blejan. ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Sofia.

Aeroportul din Sofia poartă 
amprenta evenimentului săr
bătoresc. Drapelele de stat ale 
Românie: și Bulgarie: impo-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român. președinte
le Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a 
făcut miercuri după-amiază o 
vizită protocolară tovarășului 
Todor Jivkov. prim-secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, preșe
dintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Bul
garia. la sediul C.C. al P. C. 
Bulgar.

La întrevedere au luat parte 
tovarăși: Ilie Verdeț. Leonte 
Răutu, Vasile Patilineț, Cor-

neliu Mănescu, Vasile Vlad, 
Nicolae Blejan.

Au participat Boris Velcev.
Lîcezar Avramov. Dancio Di- I ț 
mitrov. Ivan Bașev. Konstan- | i 
tin Tellalov, Spas Gospodov.

întrevederea a decurs intr-o 
atmosferă deosebit de cordia
lă. prietenească.

La sosirea delegației române, 
o mare mulțime de oameni a- 
flați în piața din fata sediului 

deosebită 
Nicolae 
oaspeți.

C.C. au salutat cu 
căldură oe tmarăsul 
Ceaușescu. pe ceilalți__
Conducătorul partidului și sta
tului nostru a răspuns ovațiilor 
mulțimii, a sirius miinile a nu
meroși cetățeni.

cuvintul dramaturgii : \
FAUL EVERAC, MIRCEA 1 
RADU IACOBAN, SER- ’ 
GIU FARCASAN, DAN \ 
TARCHILA, ILIE -----
NESCU, RADU BADILA

PĂU-

• 9 • • • •

fi

SÂ DISCUTĂM 
DESPRE 

TINEREȚE, 
EDUCAȚIE, 

RĂSPUNDERI I

Seminarul național cu tema „Cercetări științifice studen
țești cu aplicații în practică" și-a început lucrările vineri. 13 
noiembrie. Primii „înscriși la cuvînt" au fost cei peste 100 
de studenți cercetători din facultățile și secțiile de specialitate 
din București, Cluj, Iași, Timișoara, Galați și Craiova reuniți 
la București, in sălile Academiei de Studii Economice, in 
cadrul secției de economia producției, calcul economic și ci
bernetic. Ei au prezentat în cadrul celor trei subsecții — de 
economia industriei, economia agriculturii și calcul economic 
și cibernetică economică — 82 de lucrări științifice, rod al 
preocupărilor pentru rezolvarea unor probleme ale practicii 
productive.

16
ÎNTREBĂRI

808
PARTICIPANT!

(Continuare în pag. a 111-a)

Sofioții au făcut o călduroasă primire tovarășului Nicolae Ceaușescu.

In după-amiaza aceleiași zile, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
făcut o vizită protocolară to
varășului Gheorghi Traikov, 
președintele Prezidiului Adu
nării Populare a Republicii 
Populare Bulgaria, la Palatul 
Adunării Populare.

La Întrevedere, desfășurată 
intr-o atmosferă cordială.

prietenească parte
membrii delegației române.

Din partea bulgară au asis
tat' Lîcezar Avramov. Dancio 
Dimitrov, Gheorghi Kulișev, • 
vicepreședinte al Prezidiului 
Adunării Populare. Mincio 
Mincev, secretar al Prezidiului 
Adunării Populare, Ivan Ba
șev.

12000 RĂSPUNSURI LA

ANCHETA NOASTRĂ

DINEU OFICIAL
Tovarășul Todor Jivkov, prim- 

secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare 
Bulgaria. a oferit miercuri la se
diul C.C. al P.C. Bulgar un di
neu oficial în onoarea delegației 
de partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Au participat tovarășii Ilie 
Verdeț, Leonte Răutu, Vasile Pa- 
tilineț, Comeliu Mănescu, Va
sile Vlad, Nicolae Blejan, membrii 
delegației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialiste 
România, precum și alte persoane 
oficiale care însoțesc delegația 
română.

Au luat parte Gheorghi Trai
kov, președintele Prezidiului

(Continuare în pag. a Ill-a)

IN PAG. A 3-A
Toasturile rostite de tovarășii TODOR JIVKOV și NICOLAE CEAUȘESCU. *

FETELE despre
BĂIEȚI-BĂIEȚII

despre FETE
Ideea de 1a care am porni! 

este relativ simplă : fetele și 
băieții leagă destul de greu, 
în mod direct, deschis, absolut 
sincer, un dialog. Această an
chetă este de fapt un dialog 
comentat. Concepînd un ches
tionar paralel *, pentru fete și 
băieți, cu întrebări cvasi-a- 
semănătoare, am obținut

schimbul de replici scontat. Fo
loasele pot fi trase atît de ti
nerii înșiși, cît — mai ales — 
de cei care au drept scop im
primarea „direcției de mers" a 
tineretului : părinți, profesori, 
activiști de tineret etc.

Faptul că cercetarea științifică 
studențească constituie un poten
țial valoros în rezolvarea unor 
sarcini ale producției este tot mai 
mult recunoscut. După cum ne 
declara prof. dr. ing. St. Petrescu, 
decanul Facultății de Economia 
producției din A.S.E., președinte
le biroului secției, colective de 
cercetare formate din cadre didac
tice și studenți au rezolvat o serie 
de probleme la F.M.U.A.B., de 
exemplu, aplicarea lor aducînd 
numai în anul trecut economii de 
cîteva milioane de lei. . Organi
zarea liniei în flux la Uzina „Se
mănătoarea" constituie un exem
plu similar.

în cadrul lucrărilor secției de 
calcul economic și cibernetică e- 
conomică au fost prezentate cîte
va lucrări care au, de asemenea, 
eficiență practică. Este cazul 
cercetării realizate de studenta 
Ioana Craiu, din anul V al Fa
cultății de calcul economic și 
cibernetică economică din Bucu
rești care a studiat optimizarea 
canalelor secundare de aducțiune 
ale Hidrocentralei Lotru. Pentru 
sporirea cantității de apă din la
cul de acumulare a viitoarei 
hidrocentrale a fost analizată 
eficiența captării a 20 de cursuri 
de apă din bazinul Lotrului. Prin 
metoda simulării s-a determinat 
stocul de apă adus de acești 
afluenți, iar apoi a fost calculată 
configurația optimă a rețelei de 
aducțiune, Varianta propusă de 
studenta Ioana Craiu asigură un 
debit maxim. Studiile ei sînt ac
tualmente în curs de aplicare la 
rețeaua de sud a Hidrocentralei 
Lotru.

în cadrul aceleiași secții a fost 
prezentată și o lucrare de produc
ție economică ai cărei autori sînt 
studenții Ștefan Mărza și Florea 
Butea de la facultatea de Studii 
Economice din Cluj. Analizînd

MIHAI STOIAN PETRE JUNIE

(Continuare în pag. a Il-a) (Continuare în pag. a V-a)
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1 500 FILME 
DOCUMENTARE, 
1 540 JURNALE DE 
ACTUALITĂȚI

...iată bilanțul cineaștilor de 
de la Studioul „Alexandru Sa- 
hia“ la împlinirea a 20 de ani de 
la înființarea lui. Dacă în pri
mul an de activitate producția 
studioului era de 14 filme docu
mentare 6 reportaje și 40 de 
jurnale, anul acesta au fost 
realizate 67 jurnale (de actuali
tăți, agricole și orizont-științi- 
fic) și 150 filme documentare 
dintre care al 1 500-lea este 
un reportaj în culori dedicat re
centei vizite a tovarășului Nico- 
lae Ceaușescu în S.U.A.

La sărbătorirea cineaștilor de 
la studioul nostru de filme do
cumentare trebuie amintite și 
cele 116 distincții primite la di
versele festivaluri internaționa
le.Primul film premiat a fost 
documentarul „Baia Mare", (re
gizor I. Bostan la Karlovy 
Vary — 1953), iar ultimul, „20 
de secunde" (regia I. Horvath) 
la Oberhausen — 1970. Dintre 
marile premii amintim : Pre
miul I pentru reportaj la Kar
lovy Vary — 1954 pentru „Vis
colul" și „Palme d’or" — Cannes 
1969 pentru „Cîntecele renaș
terii", filmele regizorului Mirel 
Ilieșu; Marele premiu al festi
valului de la Coork — Irlanda — 
1966 pentru „Liniorii" de Du
mitru Done, „Leul de argint" — 
cel mai mare premiu pentru fil
mul documentar la Veneția 
pentru filmele „Povestiri din 
Marea Neagră" (regia D. Barta) 
și „Ciucurencu" (regia E. Nus- 
baum).

Cu prilejul acestei aniversări, 
în perioada de 13—19 decembrie 
se va desfășura la cinematogra
fele „Union" și „Timpuri noi" o 
retrospectivă a filmelor docu
mentare și una a filmelor știin
țifice. Tot în această perioadă 
va avea loc și un concurs al fil
melor realizate de studiu în 
acest an. în afara juriului care 
va acorda distincțiile sale, și 
spectatorii vor putea oferi un 
premiu special — „Premiul pu
blicului". De asemenea, va fi 
organizat și un simpozion în 
care vor fi dezbătute probleme 
privind dezvoltarea actuală a 
filmului documentar și științific, 
condiția autenticității în filmul 
documentar, cine-verite și tran
sfigurarea artistică, filmul de 
export și filmul de festival, fil
mul documentar și de televi
ziune.

TUDOR STANESC®

MEMORIAL 
DINU LIPATTI

In luna decembrie cu prile
jul comemorării a două decenii 
de la încetarea din viață a lui 
Dinu Lipatti. unul dintre cei 
mai mari artiști ai veacului, Fi
larmonica bucureșteană a pro
gramat un concert special în 
care vom putea asculta citeva 
dintre lucrările compozitorului 
printre care prima audiție mon
dială a Sonatei pentru orgă și 
pian in interpretarea lui Cor- 
neliu Gheorghiu și Horst Ge- 
hann.

emisiunii „Brățara de aur", Con
stantin Banu și Sorin Georgescu.

— Ce vor' vedea telespectato
rii care vor urmări acest ciclu 
de emisiunii 1

— Un. „serial" competiționaL 
La start se aliniază 160 concu- 
renți. După prima etapă — al
cătuită din opt emisiuni — vor 
rămîne doar 32 concurenți cali
ficați pentru etapa a doua, a 
semifinalelor, care va desemna 
pe cei opt Analiști, cite doi din 
fiecare profesie. Finala va sta
bili pe cei patru câștigători ai 
„Cupei Măiestriei" si ai premii
lor maxime.

— E vorba, deci, de o selec
ție gradată ; unul din cinci apoi 
unui din patru și în sfîrșit, unul 
din doi.

— Da, preconizăm o întrecere 
care să evidențieze întîietatea 
celor mai buni, mai îndemîna- 
tici, mai ingenioși și mai talen- 
tați dintre tinerii strungari, ra
diotehnicieni, constructori și 
mecanizatori.

Cred că intenția noastră, a- 
ceea de a stimula pregătirea 
profesională a tinerilor și prin 
emisiuni-concurs de televiziune 
gen „Steaua fără nume", va găsi 
o bună replică în „Brățara de 
aur".

— Pe cînd prima emisiune ?
— Peste citeva zile : pe 24 

noiembrie. De fapt, concursul e 
în plină desfășurare. Concuren- 
ții primelor cinci județe intrate 
în competiție (Alba, Arad, Ar
geș. Bacău, Bihor), au dat deja 
probele practice pe care le-am 
înregistrat pe peliculă, pentru 
a le supune în emisiune jude
cății juriului...

„STEAUA POLARA"
Redacția de tineret a televizi

unii inaugurează un nou ciclu 
de emisiuni pentru tineret: „Stea
ua Polară" — Cabinet T.V. de 
orientare profesională. Pentru a 
afla alte amănunte în legătură 
cu această emisiune care abor
dează una din problemele ma
jore ale tineretului — ne-am a- 
dresat redactorului emisiunii 
Dan Huliera.

Temele specifice fiecărei emi
siuni vor fi alese pomindu-se de 
la interesul imediat, majoritar, 
manifestat de tineri. Sondajele 
de opinie publică realizate de 
redacția noastră, scrisorile și te
lefoanele primite la redacție vor 
fi materialul viu, prioritar, care 
va alcătui tematica emisiunilor. 
Orice tînăr interesat de această 
problemă a orientării profesiona
le este invitat să se adreseze te
lefonic ■ sau în scris redacției 
noastre: Redacția emisiunilor 
pentru copii și tineret TV, emi
siunea : „Steaua Polară" — te
lefon 33.48.61.

— Care vor fi primele „Stele 
polare" și cînd vor fi transmise?

— In urma sondajelor: meca
nici de locomotivă și piloți de 
aviație. Primele emisiuni vor a- 
borda deci aceste activități in- 
formîndu-i amplu pe tineri asu
pra profesiunilor respective, sur- 
prinzînd momente din testarea 
medicală și psihotehnică a apti
tudinilor. Specialiștii emisiunii — 
psihologi, pedagogi, veterani ai 
profesiunilor respective — se 
vor întîlni în studio cu numeroși 
tineri care și-au făcut cunoscută 
dorința de a deveni mecanici de 
locomotivă sau piloți de aviație. 
Emisiunile vor fi transmise 
marți 1 decembrie și respectiv 
marți 29 decembrie a. c.

I. S.

PRIMUL SIMPOZION 
NAȚIONAL DE 
PSIHOLOGIA MUNCII

...Se va desfășura la începu
tul lunii decembrie în Bucu
rești. Am solicitat prof. dr. 
Constantin Botez, de la Institu
tul de psihologia muncii al Aca
demiei, citeva amănunte în le
gătură cu tematica simpozionu
lui.

— înaintea acestui simpozion 
au mai fost organizate citeva. 
parțiale, cu privire la psiholo
gia in transporturi auto, la Ti
mișoara în (1969) sau altele re
feritoare la munca în diferite 
uzine. La simpozionul de față 
tematica va fi axată pe patru 
probleme principale : „Studiul 
profesiunilor și monografiile 
profesionale", ..Metode de psiho- 
diagnoză în selecția și <yienta- 
rea profesională" ; „Probleme 
de ergonomie și adaptarea ma
șinilor la capacitățile umane", 
„Probleme psihologice legate de 
accidente și oboseală etc. De a- 
semenea se vor discuta și pro
bleme in legătură cu orientarea 
profesională, cu metodele știin
țifice pentru a îndruma tinere
tul către profesiile în care ar 
avea cele mai multe șanse de 
succes. Numărul mare al spe
cialiștilor care s-au înscris cu 
comunicări va suscita dezbateri 
ample în jurul unor probleme 
de mare importanță teoretică și 
practică.

MARIA MINCIIT

„BRĂȚARA DE AUR"
Redacția emisiunilor T.V. pen

tru tineret, împreună cu Secția 
economică a C.C. al U.T.C. au 
lansat un concurs profesional la 
care vor participa tineri strun
gari. radiotehnicieni, construc
tori și mecanizatori agricoli din 
toate județele țării. Ne-am a- 
țțresat realizatorilor principali ai

Toamna
Foto : O. ARCADIE

a • • MAGAZIA LUI 
BOLONY. Iosif Bolony (26 
ani) era gestionar la o ma
gazie a Centrului de legu
me și fructe Reghin. Timp 
de 2 ani a avut în răspun
derea sa materiale de con
strucții. piese de schimb
auto, rechizite. Tinărul
gestionar a luat lucrurile 
foarte ușor : în această 
gospodărie a întreprinderii 
domnea un haos aproape 
total. Benzina era lăsată în 
curte și șoferii luau cît 
vroiau și cînd vroiau fără 
nici un fel de act justifica
tiv. I. B. habar nu avea 
cum se cheamă piesele 
auto pe care le manevra 
așa că de multe ori una e- j 
libera și alta trecea pe 
bon. Multe materiale le e- ' 
libera fără nici un fel de 
act și nici nu mai știa cui 
le-a dat. A împrumutat u- } 
nei alte unități 25 de m.c. i 
bile manele și 860 de plăci I 
de azbociment fără să eli- 1 
bereze nici măcar un sim
plu bon. Bănuind el, pini | 
Ia urmă, că din această j 
harababură a apărut o lip
să in gestiune a început să

PREDEALUL LA ORA 
PREGĂTIRILOR

„STĂPÎN PE VOLAN"
La Arad s-a încheiat faza ju

dețeană a coneursulni „Stăpin 
pe volan", care a angrenat nu 
mai puțin de 600 tineri șoferi. 
Se cunosc deci ciștigătorii pri
melor trei locuri, tinerii care 
n-au avut pe tot parcursul tra
seului indicat prin regulament 
nici o „pană" la cele două ca
pitole : Cunoștințe și îndemi- 
nare. Primele două locuri au re
venit concurenților de la între
prinderea de Transporturi A- 
rad : Vasile Puf locul I și Mi
hai Mulcr locul II. ciștigătorul 
locului III fiind Gavril Rusu, 
de la Autobaza Arad. Teatrul 
din localitate, în cinstea parti- 
cipanților și învingătorilor, a 
oferit un spectacol.

M. JUSTIN

cu tematică patriotică și ostă
șească promovată de Editura 
Militară". Au participat gene
ral maior Ion Cupșa. scriitorul 
Dumitru Almaș și Criticii lite
rari Valeriu Ripeanu și Aurel 
Martin.

In încheiere, spe&atorii au 
urmărit o gală de filme dedicate 
eroilor unor cărți apărute în E- 
ditura Militară.

ZIUA CĂRȚII MILITARE
în cadrul Salonului național 

al cărții — 1970. Editura Militară 
a organizat — miercuri. 18 no
iembrie — citeva acțiuni inte
resante. Astfel, in sala Dalles, 
la ora 11. in cadrul unei intilniri 
cu cititorii. scriitorii care au 
publicat in ultima vreme in E- 
ditura Militară au citit frag
mente din operele lor. La ora 
12 a fost prezentată lucrarea 
..Aspecte ale automatizării con
ducerii forțelor și mijloacelor" 
de vice-amirăl ing. Gri gore 
Marteș.

După amiază. în Sala de spec
tacole a Casei Centrale a Arma
tei, a avut loc un interesant 
simpozion cu tema ..Literatura

Anticariatul general a achizi
ționat o carte monumentală 
prin bogăția de informații, lu
xul ediției și prezentarea gra
fică. Este vorba de faimoasa 
Cronică ..a tuturor luptelor și 
asediilor care au avut loc intre 
principii creștini ai casei impe
riale de Anstro-Ungaria. cu Im
periul Otoman" scrisa de Orte- 
lius Hieronimus. istoricul ger
man de la 1543—1616 — marto
rul ocular al războaielor celor 
două puteri intre 1395—1607. Ti
părită la Franckfurt pe Main, 
marele centru editorial al Evu
lui Mediu oare difuza în toata 
Europa cele mai de seamă ti
părituri ale timpului cronica, 
are 100 de gravuri pe aramă și 
o hartă a Europei in care este 
inclus și teritoriul țârii noastre 
despre care se dau numeroase 
date și informații. (epoca lui 
Mihai Viteazul, cîteva portrete 
ineaite ale voievodului român, 
asediul de la Tîrgoviște din 1595, 
stampe ale orașelor Timișoara. 
Oradea și Sa tu-Mare ș.a.). Re
centa achiziție reprezintă o pre
țioasă sursă de informații pen
tru cercetătorii istoriei. fiind 
printre primele bibliografii com
plete ale Evului Mediu.

I. M.

întocmească bonuri fictive 
de ieșise a materialelor în 
numele unor întreprinderi, 
semnind in fals pentru pri
mitor. O revizie recentă, 
dar cam tardivă, a stabilit 
că I. B. a cauzat avutului 
obștesc o pagubă de aproa
pe 95 Ht lei.
• • • BUTELII LA DO

MICILIU. intr-o dimineață, 
între orele 7 și 19 (deci 
numai pe o mică porțtunft 
a zilei) lucrători ai miliți
ei orădene au urmărit 
cinci curse ale furgonete- 
lor ce distribuie butelii de 
aragaz la domiciliu. La ca
pătul cursei ei au efec
tuat controale inopinate 
ale gestiunii, găsind ia cele 
cinci echipe un plus de 761 
lei recoltat, în numai 3 
ore. din suprapreț. Patru 
dintre distribuitorii necin
stiți vor fi trimiși în jude
cată conform Codului Pe
nal pentru primirea de fo
loase necuvenite.

• • • S-AU SUPĂRAT 
PE STAT. Emanoil Ristea 
(22 de ani), muncitor la U- 
zina „Vulcan** din Bucu
rești și Ion Culea (19 ani), 
muncitor Ia LC.A.B., au 
băut la bufetul din comuna 
Domnești pînă cînd s-au 
îmbătat rău de tot. Căpă- 
tînd c*ef de harță au În
cercatei facă scandal în 
local dar, scoși afară, s-au 
Jindit să* se dezlănțuie to
tuși. Și au ales gardul că
minului cultural pe care 
l-au distrus. Au trecut apoi 
la gardul Consiliului popu
lar. Intervenția paznicului 
de aici a fost inutilă și Me
tal om a trebuit să se re
fugieze in clădire ca să 
scape de cei doi scandala
gii. Supărați probabil... pe 
clădirea Consiliului popu
lar fiindcă a acordat adă
post paznicului. în logica 
lor, cei doi au spart 17 gea
muri. distrugînd șf giurgiu- 
velele. Treziți din beție, 
vor răspunde acum în fața 
Justiției.

Pentru vacanțele din munți, 
mult așteptate de elevi și stu- 
denți, Predealul a pregătit nu
meroase surprize. în acest sens, 
am discutat cu tovarășul DU- 
MITRACHE STOIAN directo
rul întreprinderii climaterice :

— Care sint noutățile pentru 
actualul sezon ?

— Un nou complex turistic 
cu o capacitate de 100 de 
locuri, avind încălzire centrală, 
apă caldă, pe noul drum care 
duce spre cabana „Trei brazi", 
unde funcționează și o pensiune. 
Viia „Mesteeăniș" cu 40 de locuri 
a intrat de asemenea in funcțiu
ne, iar vilele „Șiretul". „Piatra 
Craiului" au primit mobilier 
nou și cazarmament corespun
zător gradului de confort. La 
„Piriul Rece" s-a făcut alimen
tarea cu apă. pensiunea de pe 
valea Timișului a fost renova
tă. la Homorod s-a dat in ex
ploatare un pavilion modernizat. 
La cabana „Valea Simbetei" 
s-au executat lucrări de moder- 
rrzare și s-a introdus o instala
ție de alimentare cu apă. La 
fel și la cabana „Girbova".

— Pentru amatorii de drume
ție ce s-a făcut ?

— Sint in curs de refacere 
unele marcaje spre noile poteci 
in masivul Piatra Craiului și 
alte zone ca cea a Mălăieștilor. 
S-a construit un nou drum care 
pornește din Predeal spre com
plexul de la „Trei Brazi*. E în 
curs și amenajarea aitor dru
muri turistice.

— Ce ne puteți spune despre 
vacanța de iarnă a studenților 
și elevilor ?

— în acest an m-am pregă
tit pentru 1 250 tie studenți, care 
vor fi cazați in Predeal și încă 
250 de studenți la Piriul Rece. 
Lor le vor fi puse la dispoziție 
Casa de cultură, o sală de dans, 
un patinoar artificial. Aproape 
800 de elevi care vor veni la 
odihnă vor fi cazați la Predeal 
și Timiș.’

A. V.

I.I.L. „Metalurgica" București, 
Monetăria de Stat și cooperati
vele „Tehnometal" și „Arta de
corativă" Cluj. „Arta populară 
bănățeană" Timișoara. „Preci
zia" Arad. „Artizanatul" Ilfov 
și „Tehnocasnica" Brăila.

O notă de atracție a artico
lelor de podoabe constituie și 
folosirea unei varietăți de „ma
terii prime" cum ar fi : alu
miniu eloxat, aramă, ceramică, 
material plastic, lemn, sticlă, 
pietre semi-prețioase, ghindă 
etc. Dar pe lingă aceasta, varie
tatea pieselor mai este asigu
rată și de folosirea unei bogate 
palete cromatice precum și a 
unei game largi de modele.

I. BELCIUGAN

ARTA POPULARĂ A 
ROMÂNILOR DIN 
BANATUL SÎRBESC

din Banatul Sîrbesc" — expoziție 
organizată de Secția etnologică a 
Muzeului din Voievodina. Pe te
ritoriul Voivodinei se mai face 
încă simțită cultura materială și 
spirituală originală a numeroase 
grupări etnice. Acest lucru urmă
rește să-1 .ilustreze și actuala ex
poziție în legătură cu românii ce 
trăiesc în Banatul Sîrbesc. Cel 
mai mare număr de obiecte expu
se provine de la sfîrșitul secolului 
al XIX-lea și începutul sec. XX 
și vor să contureze temele ce au 
determinat selecția exponatelor > 
port, broderii și țesături. Piesele 
exprimă, prin tehnica, calitatea și 
croiala materialelor, prin finețea 
și bogăția lor un acut simț al fru
museții.

Țesăturile impresionează prin 
tehnicile întrebuințate, prin culo
rile vii’ sau sobre, dar totdeauna 
armonizate fără greș. Se remarcă 
pînzeturîle, catrințele, traistele, 
cingătorile și. în special chilimuri
le, atît de caracteristice Banatu
lui, obiecte prețioase de podoabă 
pentru interior, ornamentate cu 
motive frecvent geometrice și e- 
xuberante prin culorile lor des
chise.

La toate acestea se adaugă fru
moasele piese de îmbrăcăminte 
din piele, confecționate atît pen
tru bărbați cît și pentru femei.

ANA BARCA

Noul vernisaj de la Muzeul Sa
tului prezintă ,, Portul popular, 
broderiile și țesăturile la românii

iS'nema

CE CADOURI VOM 
FACE ÎN 1971 ?

Colier cu discuri, inel cu pa
tru melci, cercei dacici, cercei 
antici, bolerouri din zale, etc. 
sint numai citeva din articolele 
de podoabe pe care- cumpără
toarele 1» vor putea întilni în 
cursul anului viitor in vitrinele 
magazinelor de specialitate care 
au fost prezentate in avanpre
mieră in cadrul unei expoziții 
deschise la sediul central al în
treprinderii de industrie locală 
„Metalurgica" din Capitală.

Noua „linie" a modei in acest 
domeniu se remarcă prin dimen
siunile mai mari ale pieselor, 
precum și prin faptul. îmbucu
rător. că fantezia s-a impus în 
fala șabloanelor, articolele de po
doabe distingindu-se prin origi
nalitate și prin gust.

Dintre unitățile prezente cu 
asemenea articole am reținut

FANTASME : rulează la Sala 
Palatului (orele 17; 20,15), Patria 
(orele 9,3b; 12,15: 15; 17,45: 20,30),
Capitol (orele 9,15; 11,30; 14; 16,15; 
18,30; 21).

KING KONG EVADEAZĂ : ru
lează la Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13 30; 16; 18,30; 21), Favorit (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30) 
Victoria (orele 8,45: 11; 13,30; 16; 
18 30; 20.45).

RĂZBUNAREA SFÎNTULUI: ru
lează la București (orele 8; 10; 
12,15: 14.30; 16.45; 19; 21.15).

CĂLUGĂRIȚA DIN MONZA t 
rulează la Festival (orele 9; 1115; 
13,30; 16: 18,30; 21). Flamura (ore
le 9; 11,15; 16; 18,15; 20.30).

MAYERLING (ambele serii): ru
lează la Central (orele 9; 12,30: 16;
19.30) .

O PĂRERE DEOSEBITA : rulea
ză la Lumina (orele 9,30—15.30 în 
continuare: 18,15; 20,30).

HIBERNATUS • rulează la Doi
na (orele 11,30; 13,45: 16; 18 15;
20.30) , Buzești (orele IS;30; 18;
30.30) Progresul (ora 2b).

TARZAN OMUL MAIMUȚĂ ! 
rulează la Timpuri Noi (orele 9— 
17.39 in continuare) FILME DO
CUMENTARE (orele 19.30—21 In 
continuare).

CICLUL DE FILME „AVENTU
RA"; rulează la Feroviar (orele 
8.30: 11; 13,30: 16; 18,36; 21).

SECHESTRUL DE PERSOANA ; 
rulează la Excelsior (orele 9; 
11 15; 13.30; 16; 18.15; 20,30), Melo
dia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45), Modem (orele 9; 11,15; 13 30; 
16; 18.15: 20.30).

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITA : rulează la Grivița 
(orele 9.30—12 30 în continuare; 
16,15; 19,30), Tomis (orele 8,30—14 
în continuare; 16,45; 19,45).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează 
la înfrățirea (orele 17,30; 20).

FLACĂRA OLIMPICĂ : rulează 
la înfrățirea (ora 15).

100 DE CARABINE : rulează la 
Dacia (orele 8,45—20,30) în conti
nuare, Miorița (orele 9; 11,15; 
13 30; 16; 18,15; 20.30).

IN ARȘIȚA NOPȚII : rulează la 
Bucegi (orele 15,30; 18; 20,30).

A TRĂI PENTRU A TRAI : ru
lează la Unirea (orele 15,30; 18:
20.30).

SENTINȚA : rulează la Lira 
(orele 15,30; 18; 20,15).

ULTIMUL MOHICAN: rulează la 
Drumul Sării (orele 15 30; 17,45:
20), Giulești (orele 15,30; 18; 20,30), 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).

PATRICIA ȘI MUZICA : rulea
ză la Cotroceni (orele 15,30; 17 45; 
20).

ÎNT1LNIREA : rulează la Pacea 
(orele 15.30; 18; 20).

STRĂINII ; rulează la Crîngași 
(orele 16; 18; 20).

CADAVRUL VIU î rulează la 
Volga (orele 15; 17).

AFURISITUL DE BUNIC ; ru
lează la Volga (ora 19,15).

OMUL RAS IN CAP : rulează la 
Viitorul (Ora 16).

INTR-O SEARĂ, UN TREN : ru
lează la Viitorul (orele 18: 20).

CICLUL DE FILME DIN „ISTO
RIA WESTERNULUI" rulează 14 
Gloria (orele 92 11.15; 13,30; 16;
18.15: 20.30).

MEDICUL DE LA ASIGURĂRI : 
rulează la Aurora (orele 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20.15).

MĂSURA RISCULUI : rulează la 
Moșilor (ora 15 30).

DEGETUL DE FIER : rulează la 
Moșilor (orele 11; 18; 20,15).

AGONIE ȘI EXTAZ : rulează la 
Popular (orele 15,30; 19).

GREȘEALA REGELUI : rulează 
la Munca (ora 14).

RĂPIREA FECIOARELOR : ru
lează la Munca (orele 16; 18; 20).

PETRECEREA ■ rulează la Fla
căra (orele 16: 18; 20).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : rulea
ză la Arta (orele 14—16 în conti
nuare; 18.15: 20,30).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează la Râhova (orele 15.30: 
18; 20,30).

AȘTEAPTĂ PINĂ SE ÎNTUNE
CĂ : rulează la Ferentari (orele 
15.30; 18: 20,15).

VIRSTA INGRATĂ: rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

FETELE DESPRE BĂIEȚI
(Urmare din pag. 1)

Am investigat adolescența — cu diferitele ei 
trepte — fiindcă ea reprezintă faza de trecere 
care marchează inserția individului în societa
tea adultă. Limitîndu-mă apoi, doar aparent, 
la unele laturi ale raporturilor afective stabi
lite la această vîrstă, am încercat să dezvălui, 
în fond, cauze și efecte incipiente, capabile să 
întîrzie sau să împiedice chiar atingerea la 
timp a stării de echilibru relativ pe care-o con
stituie nivelul adult. De asemenea am dorit să 
luminez—măcar tangențial — natura dialogu
lui dintre generații, căci „adultul este explicat 
de copil în aceeași măsură în care adultul il 
explică pe copil sau, adeseori, într-o măsură 
mai mare, deoarece dacă adultul îl educă pe 
copil folosind ca mijloc nenumărate transmiteri 
sociale, orice adult, pînă și cel creator, a în
ceput totuși prin a fi copil, și aceasta s-a în- 
tîmplat atît în vremurile preistorice, cît și ac
tualmente" (Jean Piaget).

Celor tineri trebuie să li se recunoască difi
cultățile, să li se aprecieze îndrăzneala și en
tuziasmul, receptivitatea la adevăr și noutate, 
la principii trainice, adulții urmînd, așadar, să 
le împărtășească metodic, cu har și răbdare, 
experiențele lor diverse în domeniile existenței 
umane, reținînd mai ales că dincolo de hota
rele anilor se află tinerețea fără bătrînețe — 
veșnica tinerețe de spirit a omului care știe 
ce vrea de la viață, a omului înarmat cu cea 
mai înaintată ideologie — marxism-leninismul,

a omului care iubește nemăsurat viitorul, 
patria, poporul. în virtutea unor atari coordo
nate, calitatea transmiterii ștafetei este indis
cutabilă. N-am întreprins întotdeauna și o can- 
tificare statistică a răspunsurilor — la proble
mele puse în discuție — insistînd mai ales asu
pra diversităților individuale (uneori în detri
mentul caracteristicilor comune, generale),_ de
oarece am considerat că, astfel, pot surprinde 
și potențialitatea subiecților interogați, sensul 
dezvoltării lor la treapta de vîrstă — atît de 
global denumită ; adolescență. Dacă ne orien
tăm strict după vîrstă participanților voluntari 
la ancheta noastră, vîrsfa-cheie a problemelor 
puse în discuție pa're să fie 18 ani, atît Io fete, 
cît și la băieți (fin să atrag atenția că, deși nu 
ne-am așteptat, am primit chestionare comple
tate de oameni trecuți de pragul maturității — 
vezi răspunsurile unor femei pînă la 30 de ani 
și ale unor bărbați pînă la 33 de ani). O pri
mă concluzie : dificultatea dialogului dintre 
sexe nu ține doar de vîrstele mici, învecinate 
pubertății (după 11—12 ani), cînd se pune — 
mai acut — chestiunea lărgirii cercului relațio
nal, ci reprezintă o trăsătură — cu variații im
plicite — a oricărei tentative de cunoaștere 
reciprocă, indiferent de treapta dă vîrstă pe 
care ne aflăm.

h Publicat mai de mult în „Scînteia tinere
tului". Intervalul sours a fost necesar totalizării 
răspunsurilor (421 — fete, 387 — băieți). Textul 
integral al anchetei Va Spare în Editură poli
tică, în volum.

CU CINE PREFERI 
SA TE ÎMPRIETENEȘTI : 

CU O FATĂ SAU Cil UN 
BĂIAT ?

La 13 ani, singura fată care 
s-a încumetat să completeze — 
din proprie inițfativă — ches
tionarul nostru, preferă să se 
împrietenească cu o fată. Din 
cele cinci fete — de 14 ani — 
una preferă de asemenea prie
tenia cu o fată, alta socotește 
că alegerea ei „depinde de cît 
de buni sînt băieții, sau cit de 
bune sînt fetele", restul de trei 
par mai hotărîte, aleg catego
ric prietenia cu un băiat 
(„Pentru că-mi place să port 
discuții cu el“; „Fără îndoială 
că toate fetele de vîrstă mea 
vor să se împrietenească cu un 
băiat"). La 15 ani (14 chestio
nare completate), situația se 
prezintă astfel : cu un băiat — 
6 („După mine, un băiat te poa
te ajuta în momentele grele și 
tot el poate să-ți arate o prie
tenie adevărată. O fată e cu 
totul altfel: ea, dacă te vede

cu un băiat simpatic, sau care 
pare doar simpatic, și pe care 
nu-1 cunoaște, începe să îndru
ge pe seama ta verzi și uscate, 
uitînd și de prietenia pe ca
re-o avea cu tine"); cu o fată
— 5 („Desigur, eu o fată pot 
discuta mai multe"; „Cu o fată 
mai mare, pentru a avea ce 
învăța"; „Eu cred că e mai 
bine să te împrietenești cu o 
fată, pentru că multe lucruri 
pe care le poți vorbi cu o fată 
n-ai putea nici măcar să le po
menești față de un băiat"); 
depinde — 3 („Consider că nu 
există o regulă : mă pot îm
prieteni la fel de bine ou un 
băiat, cum mă pot împrieteni 
cu o fată").

Cu cît înaintăm spre vîrste
le mai mari, procentul fetelor 
care preferă o prietenie cu un. 
băiat crește. Astfel, la 16 ani, 
aleg prietenia cu :

• un băiat — 18 • o fată
— 12 • indiferent — 5.

Dar DE CE ALEG unele 
fete, la 16 ani, prietenia cu un 
băiat t „Pentru că un băiat

este mai serios decît o fată și 
nu trădează secretele"; „Cu un 
băiat inteligent, cu purtări de
licate și, dacă se poate... dră
guț"; „Cu un băiat, pentru că 
fetele sînt invidioase"; „Cu 
condiția să fie vorba, într-a- 
devăr, de prietenie" etc.

Și DE CE ALEG unele fets 
la 16 anii, prietenia cu o fată i 
„Cînd nu există dragoste, în 
primul rînd cu o fată, deși și 
un băiat te poate ajuta în a- 
numite cazuri, cînd e greu să 
ceri sfatul unei prietene"; 
„Prefer să tnă împrietenesc cu 
o fată, deoarece îi pot mărtu
risi anumite lucruri pe care 
cei de același sex și le permit; 
și nu numai atît, dar nu te 
poți apropia prea mult de se
xul opus, așa că-s de părere 
că prieteniile adevărate sînt 
cele între cei de același sex, 
nu sînt prietenii de formă, ci 
prietenii de inimă".

Tată și o mostră de ce anu
me argumente uzează fetele de 
16 ani, pentru a le fi indife
rentă categoria prietenilor —

băieți sau fete : „Deși mă 
bucur din partea prietenei 
mele de o prietenie cu care 
nu se pot mîndri mulți, totuși, 
dacă aceleași calități le-aș 
găsi la un băiat, n-aș refuza să 
mă împrietenesc cu el“.

Schimbările ce se produc, 
pe măsura înaintării spre alte 
vîrste, superioare, devin vizi
bile : dacă la 15 ani numărul 
fetelor care se pronunță pen
tru prietenia cu băieții este a- 
proape egal cu acela ai fetelor 
care preferă prietenia fete
lor, la 16 ani procentul fete
lor care aleg prietenia băieți
lor crește, pentru ca apoi — 
absolut firesc — la 17—18 ani, 
acesta să devină vădit pre
ponderent. Orientîndu-ne strict 
după numărul preferințelor 
exprimate la 17 și 18 ani. con
statăm — la aceste două vîr
ste — că în raport cu lărgirea 
experienței de viață, cu do- 
bîndirea unei înțelegeri mai 
complexe, mai nuanțate, asu
pra existenței umane, subiecții 
(fete) ajung să dea răspunsuri 
mai puțin categorice, numărul 
acelora care consideră că nu 
pot alege, global, un tip de 
prietenie sau altul, fără a ana
liza conținutul respectivei 
prietenii, crește : de asemenea, 
merită a fi reținut faptul că. 
de unde ia 17 ani, peste 60 ia 
sută din fete preferă prietenia 
băieților, iar 10 la sută arată 
că esențială e profunzimea 
prieteniei și nu dacă e vorba 
de un băiat sau de o fată, din- 
tr-odată, la numai un an dis
tanță, raportul se schimbă 
semnificativ: procentul fetelor 
care preferă — atenție 1 la 18 
ani — prietenia fetelor crește 
(ce experiențe nefericite, eșua
te. confuze, determină — e- 
ventual — curba ascendentă 
pînă la un punct, apoi descen
dentă. defavorabilă prieteniei 
cu băieții, sau ce temeri greu 
de clarificat, de exprimat o 
provoacă ?).

F, de subliniat frecvența cu 
care apare în majoritatea răs
punsurilor. ideea — parcă ob
sesivă — a împărtășirii taine
lor vîrstei (prietenelor. în ca
zul nostru) de unde și nrefe- 
rința rvătru stabilirea de le
gături de prietenie — culmea, 
la 18 ani — mai ales cu fete

le. Dar și mai devreme — la 
17 anî — ecoul acestei necesi
tăți stringente — confesiunea! 
— se face auzit.

Procentul pozitiv sporit, ăl 
preferințelor „mixte", determi
nate — de astă dată — de ca
litatea prieteniei, se înteme
iază pe criterii care marchea
ză. indiscutabil, pragul matu
rizării subiecților1

LA 17 ANI — „Nu-mi aleg 
prietenii după sex, ci după 
impresia pe care o lasă pre
zența lor"; „Mă împrietenesc 
cu acel care-mi dă dovadă de 
mai mare sinceritate și res
pect".

LA 18 ANI — „Consider că 
nu sexul condiționează o prie
tenie adevărată": „Și cu un bă
iat. și cu o fată, nu există pre
ferințe. doar că. la fel cu ori
ce fată, doresc ca prietenia cu 
băieții să fie sinceră și curată, 
ca și cu fetele de altfel": 
„Chiar și cu un băiat, dar să 
fie sincer", „Sînt anumite lu
cruri pe care nu le poți des
tăinui unei fete (prietene) și 
anumite lucruri pe care nu le 
poți destăinui unui băiat (prie
ten). Deci, amîndouă prietenii
le sînt bune, necesare".

Frecvența unor cuvinte ea s 
„secret", „destăinuire", „taină", 
„dezvăluire", „confidență", 
„împărtășirea bucuriilor și ne
cazurilor", „mărturisire", „dis
creție" etc. trădează oare exis
tența — în mentalitatea fetelor 
de 13—18 ani (mai ales către 
17—18 ani) — a unei condiții 
sine qua non pe care trebuie 
s-o îndeplinească prietenia (fie 
cu fetele, fie cu băieții)? Mai 
ales că, 82 la sută din subiec
ții chestionați locuiesc în fami
lie. cu părinții lor, astfel incit 
nevoia imperioasă de a se des
tăinui în afara cercului fami
lial consemnează, de fapt, un 
anumit grad de incomunicabi- 
litate între părinți și copii. Să 
fie vorba doar de pudoarea 
naturală a unei anumite etape 
de vîrstă. sau de o eronată în
țelegere a subiectelor permi
se și... nepermise în dialoguri
le cu părinții ? Există, real
mente. subiecte tabu, dintre 
cele mai naturale, pe care co
piii să n-aibă dreptul de-a le 
aduce în discuția celor de a- 
casă ? Atunci nu-i de mirare 
că tinerii rămîn la discreția 
unor dialoguri — pe subiecte 
dificile, complexe și acute — 
cu fete sau băieți cam de â- 
ceeași vîrstă ceea ce duce, 
inevitabil, la simplificarea a- 
devărurilor comunicate, la o

unilateralitate primejdioasă, în 
abordarea unui domeniu sau 
altul de viață. Teama părinți
lor. în marea lor majoritate, 
că-și pot pierde prestigiul, au
toritatea — eu atîta dificulta
te dobîndlte — dacă vor da 
ascultare oricărei nedumeriri 
a copilului, oricărei taine (cît 
de incomodă ar putea să pară 
la prima vedere), nu se justi
fică2) în nici un fel. Vîrstă a 
întrebărilor, adolescența iși 
cere drepturile : pe lingă hra
nă, îmbrăcăminte, știință de 
carte, afecțiune — pretinde și 
răspunsuri precise, echilibrate, 
cuprinzătoare, la situațiile noi, 
de o calitate nouă, ce se ivesc 
acum la aproape fiecare pas. 
Faptul că subiecții doresc să-și 
împărtășească secretele repre
zintă o trăsătură pozitivă $i 
specifică: ei simt nevoia de 
comunicare, probabil că nu se 
cred infailibili — ca adulți ! — 
și atotștiutori, doar discreția 
in care-și caută înțelegerea, în 
crîncena încercare de a desci
fra sensurile cele mai favora
bile parcurgerii unui drum cît 
mai drept, fără inutile sinuozi
tăți și eșecuri, repet, direcția 
căutării lor este greșită, iar 
vina nu Ie aparține deloc.

Involuntar, fetele par să se 
autocaracterizeze prea aspru 
atunci cînd se plîng de: „in
vidie". „egoism", „nesincerita- 
te“, „bîrfeală" și așa mai de
parte, defecte de care dau do
vadă... ele însele (după pro
priile afirmații). Lipsa de „so
lidaritate" cu; reprezentantele 
aceluiași sex oglindește, la 
vîrstă aceasta, o atracție spe
cială. instinctivă, față de re
prezentanții celuilalt sex ? Ne
garea include aici o afirma
re ? Atunci cînd neagă (in
tr-o proporție suficient de 
importantă) prietenia fetelor, 
fetele își mărturisesc, impli
cit. tendința de.-a lega prie
tenii cu băieții, ceea ce 
ține, evident, nu numai de 
lărgirea — la adolescență a 
cercului relațional... Este posi
bil ca un adevăr atît de bine- 
știut să fie totuși exprimat in
direct. drept replică la spiri
tul în care sînt crescute fetele 
respective, răpindu-li-se toc
mai posibilitatea de-a discuta 
deschis cu părinții lor. cu pro
fesorii. în general cu adulții 
avizați, chestiunile din zona 
afectivului care, la anii aceș
tia pe un furtunos suport fi
ziologic. dobîndesc o pondere 
însemnată in existența adoles
centului.
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Opera Română: MIREASA VÎN- 
DUTA — ora 19,30; Teatrul de O- 
peretă: SECRETUL LUI MARCO 
POLO — ora 19,30: Teatrul Națio
nal „I. L. Câragiale" (Sala Come
dia): REGELE LEAR — ora 20; 
(Sala Studio): O FEMEIE CU 
BANI — ora 20; Teatrul de Stat 
— Oradea (Secția Română), (în 
Sala Schitu Măgureanu a Teatru
lui , Lucia Sturdza Bulandra"): 
ARCA BUNEI SPERANȚE — ora 
20; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (Sala Studio): GLUGA PE 
OCHI — ora 20; Teatrul de Come
die: CHER ANTOINE — ora 20: 
Teatrul Mic: DON JUAN MOARE 
CÂ TOȚJ CEILALȚI — ora 20; 
Teatrul „C. I. Nottara" (B-dul 
Magheru): BARB AȚI FARA NE
VESTE — ora 19,30; (Sala Stu
dio): NĂZDRĂVANUL OCCIDEN
TULUI — ora 20; Teatrul Giulești: 
ACEȘTI ÎNGERI TRIȘTI — ora 
19,30; Teatrul Evreiesc de Stat: 
MAZEL-TOV ! — ora 19.30; Tea
trul ,Ion Creangă"; COMOARA 
DIN INSULA PIRAȚILOR — ora 
16; Teatrul ..Ion Vasilescu": FETE
LE DIDINEI — ora 19,30: Teatrul 
Țăndărică (Calea Victoriei); GU- 
LIVER ÎN ȚARA PĂPUȘILOR — 
ora 16; (Str. Academiei): STROP 
DE ROUĂ; BROTĂCELUL — ora 
15; Teatrul „C. Tănase“ (Sala Sa
voy): LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ — 
ora 19 30; (Calea Victoriei): LO
GODNICELE ATERIZEAZĂ LA 
PARIS — ora 19.30: Ansamblul 
Rapsodia Română: PE ARIPELE 
RAPSODIEI — ora 20; Circul 
,,Globus": STAR CIRCUS ’70 — 
ora 16 și 19,30.

JOI, 19 NOIEMBRIE 1970 
PROGRAMUL I

• 16,00 Transmisiunea mitingu
lui de la Sofia cu prilejul vizitei 
delegației de partid și guverna
mentale . române în R. P. Bul
garia • 18,00 Emisiune în
limba maghiară « 18,40 Handbal: 
U.R.S.S. — Iugoslavia (masculin) 
— repriza a II-a. Transmisiune de 
la Cluj © 19,20 1001 de seri — emi
siune pentru cei mici © 19,30 Te
lejurnalul de seară & 20,00 Hand
bal : România — Ungaria (mascu
lin) — repriza a II-a. Transmisiu
ne de la Cluj ® 20.30 Film serial: 
..Noile aventuri’ ale lui Huckle
berry Finn" ® 21,00 Portul — re
portaj filmat de Emanoil Valeriu, 
Mihai Romașcu și Gh. Pascaru • 
21,30 Opereta în... diapozitive • 
22,00 Poșta TV de Ion Bucheru e 
22,15 Reportaj TV: Prin Bulgaria 
• 22.35 Telejurnalul de noapte • 
22,45 Varietăți pe peliculă.

PROGRAMUL II
• 20,00 Concertul ' orchestrei 

simfonice a Radioteleviziunii. Di
rijor Pierre Colombo (Elveția) • 
20,55 Emisiune de știință. Chirur
gia secolului XX. Părticică dr. 
docent Cezar Petrescu de la Cli
nica de urgentă « 21,30 Buletin 
de știri « 21.35 Istoria filmului — 
emisiunea a Il-a. Filmul — o artă. 
Prezintă D. I. Suchianu.
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VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE
ROMÂNE, CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU, ÎN R.P. BULGARIA

in timpul vizitei protocolare făcută de

d Cec- 
rr».— a~.

Aafa-
CoCSL-

DINEU OFICIAL

Toastul tovarășului 
TODOR JIVKOV

RECEPȚIE ÎN ONOAREA Depunerea unei

DELEGAȚIEI DE PARTID coroane de flori
Șl GUVERNAMENTALE la Mausoleul lui

A REPUBLICII SOCIALISTE
ROMÂNIA

Gheorghi Dimitrov

țn centrale si organizații obștești.
Au fost intonate imnurile de 

stat ale Republicii Socialiste Ro
mânia ale Republicii Populare 
Bulgaria.

In timpul dineului, desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, tovără
șească, tovarășii Todor Jivkov ți 
Nieolae Ceaușescu au rostit toas
turi.

Toastul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Miercuri seara Comitetul 
Central al Partidului Comu
nist Bulgar, Prezidiul Adunării 
Populare și Consiliul de Mi
niștri al Republicii Populare 
Bulgaria au oferit o recepție 
în onoarea delegației de partid 
și guvernamentale a Republi
cii . Socialiste România con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Au participat tovarășii Ilie 
Verdeț, Leonte Răutu, Vasile 
Patilineț, Corneliu Mănescu, 
Vasile Vlad. Nicolae Blejpn, 
membrii delegației române, 
precum și persoane oficiale ro
mâne care însoțesc delegația.

Au luat parte Todor Jivkov, 
Gheorghi Traikov, Boian Bilga- 
ranov, Țola Dragoiceva, Jivko

Jivkov, Ivan Popov, Stanko To
dorov, Boris Velcev, Lîcezar 
Avramov, Anghel Țanev, mem
bri ai C.C. al P.C. Bulgar, ai 
Prezidiului Adunării Populare 
și ai guvernului, conducători de 
instituții centrale ți organizații 
obștești, generali, oameni de 
știință, artă și cultură, ziariști 
bulgari și străini.

Au participat, de asemenea, 
șefi ai misiunilor diplomatice a- 
creditați în Bulgaria și alți 
membri ai corpului diplomatic.

La intrarea in sala de recepție 
a conducătorilor de partid și de 
stat români și bulgari au fost 
intonate imnurile de stat ale ce
lor două țări.

Recepția s-a desfășurat ir.tr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii So
cialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a depus miercuri după-amia- 
ză o coroană la Mausoleul lui 
Gheorghi Dimitrov.

Pe panglica tricoloră era 
scris: din partea delegației de 
partid si guvernamentale a 
Republici Socialiste România.

La solemnitate au fost pre
zenți : Licezar Avramov. mem
bru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P. C Bulgar, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștor. Dancio Dimitrov, 
prlm-rjceprețedinte al Prezi
diului Adunării PopXare a 
R. P. Bulgaria. Kiril Nesterov, 
adjunct ai ministrului afaceri
lor externe. Angr.el Todorov,

m~;ne voo! semr.s noul Tra
tat de prietenie. oiaborar» și 
asesteeță mutuală dintre Re- 
pub.xa Populară Bulgaria si 
RepobLca Socialistă România, 
trata: care va defini relative 
r^nproce fră'ești in următoa
rele două decern: oe dezvol
tare a țârilor noastre.

Aviwc ia ecere expe- 
rimta izâUoiriJor ti coovoc- 
b r .Jc ifc pră *cum dintre 
di.e^auLe S activiștii de 
partud ti 6e stat ai ce l-or două 
țări. noi arrtim profund con- 
waf că și arttwirie cunuor- 
b ri dintre o»lega ;.:Se Repu- 
b-lxdr Fondare Bulgaria și 
Republics Soc.ahsîe România 
vor coufcrma uritatea noas
tră de vederi in problemele 
ma.ore ale situație: intema- 
țăocale ti a> colaborării noas
tre bilaterale.

De asemenea, «intern ferm 
caovntti c* actuala vizită a

frate romte va marca un nou 
pes important în consolidarea 
serveitarea s. adinrtrea pe mai 
departe a pr.eser.iej șî colabo
răm dintre ambele noastre 
țâri si va contribui Ia întări
rea coeziunii și unității de ac
țiune a statelor socialiste.

Sal'Jtindu-vă încă o dată cu 
urarea noastră cordială: 
-Bine ați venit", permiteți-mi, 
stimați tovarăși, reprezentanți 
ai poporului frate român, să 
ridic paharul pentru tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comu- 

Român, președintele Con- 
«...ului de Stat al Repu- 
eiicîi Socialiste România, pen
tru membrii delegației de 
partid și guvernamentale ro
mâne ș: pentru tovarășii care 
vă Însoțesc, pentru înflorirea 
prieteniei ți colaborării dintre 
Bulgaria și România, dintre 
popoarele bulgar și român, 
pentru sănătatea dumneavoa
stră, tovarășe și tovarăși.

Stimate tovarășe Jivkov, 
Stimați tovarăși.

Doresc. în primul rînd. să 
mulțumesc Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 
Bulgar și guvernului dumnea
voastră pentru invitația de a 
vizita Republica Populară 
Bulgaria, precum și tovarășu
lui Todor Jivkov pentru salu
tul cordial ce ni l-a adresat și 
pentru cuvintele frumpase 
rostite aici despre poporul și 
patria noastră.

Apreciem in mod deosebit 
manifestările de caldă simpa
tie cu care populația Sofiei 
ne-a intimpinat și in care ve- 
cem expresia sentimentelor de 
prietenie și stimă reciprocă pe 
care ș: le poartă cele două po
poare ale noastre. Aceste sen- 
timente sint firești. Românii și 
bulgarii au conviețuit o înde
lungată epocă istorică în a- 
ceastă 
multe 
Timp 
lupta 
străin, 
neatîrnare. Forțele revoluțio
nare și progresiste s-au întra- 
jutorat militînd pentru elibe
rare socială și o viață mai 
bună. Istoria a apropiat po
poarele noastre, dezvoltînd în
tre ele raporturi de bună ve
cinătate șî de solidaritate fră
țească. Cu atit ma; puternice 
au devenit aceste relații în 
epoca edificării noii orînduiri 
în ambele noastre țări — lega
te acum de țelurile socialis
mului și comunismului, ale 
păcii și progresului social în 
lume.

Popoarele român și bulgar 
se cunosc bine, interesîndu-se - 
permanent și îndeaproape unul 
de viața, activitatea și reali
zările celuilalt. România și 
Bulgaria au făcut mari progre
se pe calea modernizării eco
nomiei, în dezvoltarea științei 
ți culturii, în ridicarea bună
stării materiale și spirituale a 
celor ce muncesc. Aceste 
succese, rod al muncii eroice 
a popoarelor noastre, conduse 
de partidele lor comuniste, re-

parte a lumii, avînd. în 
privințe, același destin, 
de secole s-a împletit 
lor împotriva jugului 

pentru libertate și

SOSIREA LA SOFIA
(Urmare din pag. I) 

dobesc clădirea aerogării pe 
care se văd portretele tovară
șilor Nicolae Ceaușescu, To
dor Jivkov și Gheorghi Trai
kov. Pe o mare pancartă, în 
limbile română și bulgară, ci
tim urarea : „Bine ați venit 
scumpi frați români 1“

La ora 11 avionul, la bor
dul căruia călătorește dele
gația română, escortat de la 
frontieră de avioane militare 
ale armatei populare bulgare, 
își face apariția .deasupra ae
roportului.

In întîmpinarea solilor po
porului român au venit tova
rășii Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.B., președin
tele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghi Traikov, președinte
le Prezidiului Adunării Popu
lare, Boian Bâlgaranov, mem
bru al Biroului Politic al C.C, 
al P.C.B., președintele Comi
tetului Executiv al Consiliului 
Național al Frontului pa
triei, Țola Dragoiceva, mem
bru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., Jivko Jivkov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.B., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, Todor Pavlov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., Ivan Popov, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., președintele Comitetu
lui de Stat pentru Știință și 
Progres Tehnic, Stanko Todo
rov, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.C.B., 
Boris Velcev, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.B., Lâcezar Avramov, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, Peko Takov, mem- 

#bru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.B., minis
trul comerțului interior. An
gliei Tanev, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., Venelin Koțev, secre
tar ai C.C. al P.C.B., Petar

Tancev, vicepreședinte ai 
Consiliului de Miniștri. Vla
dimir Bonev, Roza Koritaro- 
va, Gheorghi Bokov, membri 
ai Secretariatului C-C. al P.C. 
Bulgar. Sava Ganovsk;. pre
ședintele Biroului Adunări 
Populare, Ivan Bașev, minis
trul afacerilor externe, mem
bru al C.C. al P.C Bulgar. 
Konstantin Telalov, șeful sec
ției de politică externă și re
lații internaționale a CC. al 
P.C.B.. membru supleant al 
C.C. al P.C.B., membri ai CC. 
al P.C.B., ai guvernului, con
ducători ai organizațiilor obș
tești și instituțiilor centrale, 
reprezentanți ai vieții cultu
rale și artistice, generali și o- 
fițeri superiori. Sint prezenți, 
de asemenea, șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la So
fia.

La coborîrea din axion, to
varășul Nicolae Ceaușescu este 
salutat călduros de tovarășii 
Todor Jivkov și Gheorghi 
Traikov. Conducătorii de 
partid și de stat ai celor două 
țări își string mîinile, se îm
brățișează. Tovarășii Todor 
Jivkov și Gheorghi Traikov 
salută cordial pe membrii ce- 
legației de partid și guverna
mentale române.

Un grup de tinere îmbrăca
te în costume naționale oferă 
buchete de flori oaspeților ro
mâni. O gardă militară a tru
pelor garnizoanei Sofia, in 
frumoase uniforme de para
dă, prezintă onorul conducă
torului partidului și statului 
nostru.

Răsună solemn acordurile 
imnurilor de stat ale Republi
cii Socialiste România și Re
publicii Populare Bulgaria. In 
semn de salut se trag 21 de 
salve de artilerie. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășii Todor Jivkov și 
Gheoi'ghi Traikov, trece în re
vistă garda de onoare.

Numeroși locuitori ai Sofiei, 
prezenți la aeroport, ovațio
nează îndelung pentru priete-

Reportajele vizitei au fost 
realizate de

ION MARGINEANU
SORIN STRVJAN
IURIIONESCU 

Fotografii ■ ANCHEL PASAT ți 
RADU CR1STESCU

SENTIMENTE DE PROFUNDA
Șl TRAINICA PRETENIE

Capitala Bulgariei a trăit astăzi o zi de sărbătoare. In 
această așezare de cinei milenii, are loc un eveniment de 
profundă rezonantă politică — vizita delegației de partid și 
guri iii—i'iitaJe a României, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al P.C.R., președintele Consiliului 
de Stai, vizită in cadrul căreia va fi semnat noul Tratat de 
prietenie, colaborare și asistență mutuală.

Soisi poporului nostru au fost 
așteptați cu dragoste p bucurie 
de populație Sofiei, care vede in 
atirirea pe mai departe a priete
niei p colaborării dintre cele 
două țări frățești un factor cu 
profunde in'iuerrțe pentru întă
rire* pică și înțelegerii in Bal
cani, Europa ți in întreaga lume, 
pentru viitorul luminos al celor 
două popoare.

în convorbirile locuitorilor 
apar frecvent cucîntul România, 
numele oaspetelui drag, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Sofioții îți vorbesc cu entu
ziasm și mindrie de dezvoltarea 
orașului lor, de ritmul trepidant 
al construcțiilor, de planurile lor 
îndrăznețe de viitor. Muncitorul 
Dancio Mihailov, erou al muncii 
socialiste, ne-a relatat că Uzina 
de mațini-unelte din localitate a 
înscris ți ea o dată importantă în 
relațiile româno-bulgare. Aici 
— a spus el — în septem
brie 1965, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne-a făcut cinstea 
de a veni în mijlocul co
lectivului nostru. Oaspetele ro
mân a stat atunci de vorbă cu 
muncitorii, s-a interesat de mun
ca noastră, ne-a urat noi succese. 
Și intr-adevăr uzina noastră a 
repurtat noi succese: am con
struit noi secții, am fabricat pri-

mul strung cu comandă-program, 
care a fost expus și la recentul 
târg internațional de la București. 

Întâmpinăm cu deosebită bucu
rie, a spus Dancio Mihailov, ac
tuala vizită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Salutăm faptul că va 
fi semnat un nou tratat între ță
rile noastre, fiind încredințați că 
el ta contribui la o înflorire tot 
mai puternică a prieteniei și co
laborării frățești dintre poporul 
bulgar și poporul român.

Prin aceste cuvinte muncitorul 
bulgar a exprimat sentimentele 
tovarășilor săi de muncă, ale în
tregului popor bulgar, care vede 
în vizita conducătorului partidu
lui și al statului român o nouă 
împlinire a năzuințelor de pace și 
coldborare ale celor două țări și 
popoare ale noastre.

Marile progrese ale României 
și Bulgariei pe calea moderniză
rii economiei, în dezvoltarea ști
inței și culturii, oferă posibilita
tea unei ample colaborări reciproc 
avantajoase între cele două țări 
de pe malurile Dunării. Fără în
doială, actuala vizită va marca 
noi progrese pe acest tărîrn.

„Bine ați venit dragi prieteni", 
„Vizită în numele prieteniei", 
„Prietenie rodnică" — astfel se 
intitulează articolele apărute în 
presa bulgară de miercuri, rele-

vînd importanța vizitei pentru 
întărirea în continuare a priete
niei dintre popoarele român și 
bulgar, a colaborării dintre cele 
două state socialiste vecine.

Întreaga presă publică pe pri
mele pagini articole redacționale, 
însoțite de portretul șefului statu
lui român, în care este salutată 
vizita în R. P. Bulgaria a delega
ției de partid și guvernamentale 
a Republicii Socialiste România, 
conduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Ziarul „Rabotnicesko Delo" 
evidențiază faptul că vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu con
stituie un eveniment ce va 
influențe trainice pentru întă
rirea relațiilor dintre 
două popoare.

„Zemedelsko Zname" aprecia
ză semnarea noului tratat, care 
urmează să aibă loc în timpul vi
zitei, drept „un act de o însem
nătate primordială pentru viitoa
rele relații dintre cele două țări 
vecine frățești". Evenimentele ca
re vor avea loc cu prilejul vizi
tei, scrie ziarul, devin, din nume
roase motive, „o mare și îmbucu
rătoare sărbătoare a prieteniei de 
mulți ani dintre bulgari și ro
mâni".

Cetățenii capitalei bulgare au 
citit în ziarele de seară pe prime
le pagini reportajele de la întîm
pinarea înalților oaspeți români în 
capitala Bulgariei. Ziarul „Ote
cestven Front" scrie printre alte
le, sub titlul: „Bine ați venit 
dragi soli ai României frățești" : 
\,Convorbirile de la Sofia și sem
narea unui nou tratat de priete
nie, colaborare și asistență mu-

avea

cele

tuală între Bulgaria și România 
vor constitui un mare și impor
tant pas pentru întărirea păcii în 
Balcani și pe continentul nostru. 
Este mare însemnătatea acestui e- 
veniment politic și pentru coeziu
nea comunității socialiste, un fac
tor important pentru menținerea 
păcii în întreaga lume".

Ziarul „Vecerni Novini" anun
ță sosirea delegației românie con
duse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sub titlul mare: „As
tăzi capitala noastră a întâmpinat 
oaspeți dragi" și subtitlul „Se în
tărește prietenia româno-bulgară".

Fotografiile apărute în ziarele 
„Otecestven Front" și „Vecerni 
Novini" oglindesc primirea cor
dială făcută la aeroport delegației 
de partid și guvernamentale ro
mâne.

★
Prima zi a vizitei delegației de 

partid și guvernamentale a Româ
niei, conduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în țara prietenă la 
sud de Dunăre, s-a desfășurat, 
într-o succesiune de momente 
pline de căldură al căror liant îl 
constituie sentimentele de pro
fundă și trainică prietenie, carac
teristice relațiilor dintre țările și 
popoarele noastre.

în primirea caldă, în relatările 
presei își găsesc expresia tradițio
nala prietenie româno-bulgară, 
înnobilată cu noi valențe în anii 
construcției socialiste, dorința po
poarelor noastre de a dezvolta și 
amplifica colaborarea fructuoasă 
dintre ele, în interesul ambelor 
țări, al cauzei comune a socialis
mului, progresului și păcii.

prezintă o importantă contri
buție la cauza generală a so
cialismului. Totodată, potenția
lul economic și tehnic în con
tinuă dezvoltare al României 
și Bulgariei oferă posibilitatea 
unei ample colaborări reciproo 
avantajoase. Am obținut re
zultate bune și în această di
recție. Frecventele întîlniri 
dintre reprezentanții partide
lor și statelor noastre au dat 
de fiecare dată noi imbolduri 
relațiilor româno-bulgare și, 
fără îndoială, actuala vizită, 
Tratatul de alianță și asistență 
mutuală pe care îl vom semna 
în aceste zile, vor intensifica 
și mai mult schimburile co
merciale, cooperarea economi
că și tehnico-științifică, vor în
tări prietenia româno-bulgară 
în interesul celor două po
poare, al socialismului și păcii.

Preocuparea pentru dezvol
tarea continuă a colaborării și 
prieteniei cu Bulgaria face 
parte integrantă din politica 
externă generală a statului ro
mân de promovare a unor 
largi relații economice, politi
ce, militare, tehnico-științifice 
și culturale cu statele vecine, 
cu toate țările socialiste. Sîn- 
tem convinși că ceea ce unește 
țările socialiste este preponde
rent și fundamental și de 
aceea avem convingerea că di
vergențele actuale vor fi de
pășite, iar unitatea și coeziu
nea vor triumfa în interesul 
luptei împotriva imperialismu
lui, pentru socialism și pace.

Atit prin natura orînduirii 
sociale, cît și prin dorința ar
zătoare de a înainta rapid pe 
calea progresului și prosperi
tății, România și Bulgaria sînt 
vital interesate în întărirea 
păcii și securității mondiale. 
După părerea partidului și gu
vernului nostru, cheia salvgar
dării păcii, a instaurării unei 
atmosfere de destindere și în
credere în lume este instau
rarea unor relații noi între sta
te, extinderea colaborării între 
țări, fără deosebire de orîn- 
duire socială, înlocuirea politi
cii de dictat și dominație, a 
politicii de forță și de amenin
țare cu forța, printr-o politică 
de contacte șî tratative con
structive, de stimă și respect 
reciproc. Aceasta cere ca la 
baza relațiilor internaționale 
să fie așezate ferm principiile 
egalității în drepturi, indepen
denței și suveranității națio
nale, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului re
ciproc.

Depunem toate eforturile 
pentru a contribui la lichi
darea focarelor de război din 
Vietnam, 
ninsulă 
Orientul 
clitează 
Milităm 
colaborării între toate statele 
iubitoare de pace, între forțele 
progresului și democrației, 
pentru destindere și securitate, 
pentru crearea unui climat în 
care popoarele să se poată 
dezvolta liber și independent 
pe calea propășirii materiale și 
spirituale. Acordăm o deosebi
tă însemnătate realizării secu
rității în Europa și de aceea 
ne vom aduce și în viitor în
treaga contribuție la pregătirea 
și ținerea conferinței general- 
europene. Considerăm că înțe
legerile regionale pot avea un 
rol important în întărirea pă
cii și de aceea ne preocupăm 
constant, ca și prietenii bul
gari. de îmbunătățirea clima
tului politic în Balcani, de 
transformarea acestei zone în 
care trăiesc popoarele noastre, 
într-o zonă a păcii, bunei ve
cinătăți și conlucrării fruc
tuoase.

In încheiere, vă rog să-mi 
permiteți să toastez în sănăta
tea primului secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar și președin
telui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Bulgaria, 
tovarășul Todor Jivkov,

în sănătatea celorlalți con
ducători de partid și de stat 
bulgari, »

pentru colaborarea multila
terală dintre partidele și po
poarele noastre,

pentru unitatea țărilor socia
liste,

pentru triumful cauzei socia
lismului, păcii și progresului 
în lume,

în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor.

din întreaga pe- 
indochineză și din 
Apropiat care peri- 
pacea internațională, 
pentru promovarea
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Steaua de aur
a comunismului
împrejurarea aniversării chea

mă la reflecție și, anume, asu
pra unui fenomen de filozofie a 
istoriei : de ce s-a născut parti
dul comunist, cărei necesități 
dialectice corespunde el, cine și 
ce i-a asigurat trăinicia, care a 
fost orizontul pe care a fost che
mat să-1 aducă în viața oame
nilor, încorporînd și precizind 
tendințe milenare, așezîndu-le 
pe un fundament teoretic cert, 
făcind din ele realități in mișca
re sau instituții. Cu ce e el con
fruntat ca structură și esență 
astăzi, intr-o lume de prefaceri 
și neliniști, care așteaptă și din 
partea lui o soluție ?

Vreau să cred că scriitorul 
care s-ăr ocupa de aceste lucruri 
n-ar avea să se oprească, astăzi, 
la aspectul ilustrativ al lor. 
ineercind să adincească sensul 
general al acestei tendințe, pe cel 
înscris in aspirațiile prezente că
tre un ideal de viață, gindire și 
simțire incorporat sub titlul co
munismului.

O asmenea cercetare, m-aș 
gindi să întreprind despre evo
luția aspirațiilor omenești spre 
steaua de aur a comunismului 
prin dialectica unor timpuri și, 
configurații esențiale, care au 
lucrat lumea în adincime. Des
pre setea aceasta neostoită spre 
un ideal de demnitate umană, 
libertate și frăție care este pro
prie comunismului. Despre e- 
manciparea aceasta istorică, plă
tită cu singe, dintr-o sumă - de 
servituti pină la conștiința de 
sine a noului om, pe care ne
contenitele abateri și eforturi 
l-au consolidat și l-au eliberat, 
făcind din el potențialul unei 
grații laice, omenești, perfect po
sibile și îndreptățite. Căci ce ar 
fi comunismul, ideal vorbind, 
decît o asemenea stare, sufletește 
grațioasă, a omului eliberat și 
fratern, într-o lume în care ges
tul muncii are acoperirea deplină 
a bucuriei creatoare ?

O asemenea piesă, vizind deci 
esența comunismului îmi stăruie 
de mai multă vreme în minte. 
Prilejul aniversării a stimulat 
gindurile în această direcție și 
cred că peste o vreme voi putea 
preda textul piesei „Masa de 
gală" Comitetului de stat pentru 
cultură și artă, cu care l-am 
contractat.

Dacă timpul se arată priincios 
și puterile mă ajută voi încerca 
mai tîrziu să oglindesc și efortul 
special, circumscris în realitatea 
concretă a anului 1970. al omu
lui comunist de la noi, lupta 
multilaterală pe care o duce cu 
stihii, realități și oameni, pentru 
propășirea societății noastre. 
Deși e puțin devreme să vorbesc 
despre această lucrare al cărei 
beneficiar ar urma să fie un tea
tru din București, am' speranța 
că ea va putea fi, de asemenea, 
reprezentată, sub titlul de ..Ape 
ți oglinzi" în cadrul manifestări
lor legate de aniversarea parti
dului.

MIRCEA RADU 
IACOBAN

0 dezbatere
pe tema 
responsabilității

Cea de a doua piesă a mea, 
intitulată ..Rouă și tutun" („Fără 
cascadori") a fost depusă acum 
cîteva săptămîni la Direcția Tea
trelor. Țin mult la acest text : 
cred c-am izbutit să scriu o pie
să dedicată unui eveniment cu 
totul și ou totul deosebit, fără a 
plăti tribut festivismului și reto
ricii facile. Piesa a fost coman
dată de Comitetul de stat pen
tru cultură și artă. Ulterior 
mi-a solicitat-o Teatrul de stat 
din Bacău și. mai recent, Tea
trul Mic din București, teatrele 
de stat din Baia Mare și Tîrgu 
Mureș.

In intenția mea piesa este o 
dezbatere pe tema responsabili
tății față de societate și față de 
propria noastră persoană. Ideea 
se desprinde din subtitlu : în 
momentele dificile, să nu încer
căm a ..pasa" altora ceea ce ni 
se cuvine — cu alte cuvinte, să 
nu ne transformăm semenii în... 
cascadori. Opunind (e un fel de 
a spune) două generații, textul 
se străduiește să pună in eviden
ță spiritul nelimitat de sacrifi
ciu și frumusețea morală a a- 
celora care au prefigurat, făurit 
și consolidat de-stinui României 
socialiste. Din punctul de vedere 
al construcției dramatice pro- 
priu-zise. piesa se structurează 
în jurul Unui moment-limită : 
accidentul de automobil provocat

STAGIUNEA
TEATRALA

E JUBILEU

CRONICA LITERARĂ

în primăvara acestui an, mai precis la 9 mai, 
directorul Teatrului Municipal, Liviu Ciulei, lan
sa în numele colectivului său chemarea către 
toate teatrele românești la o prestigioasă tn1 
trecere : realizarea celui mai valoros specta
col închinat marii sărbători a poporului român 
— aniversarea semicentenarului partidului.

Care sînt preocupările actuale ale teatrelor 
bucureștene legate de întîmpinarea acestui 
eveniment ? Informîndu-ne la conducerea lor 
am aflat astfel că teatrul care a lansat această 
chemare, Teatrul LUCIA STURDZA BULANDRA 
pregătește spectacolul cu piesa semnată de un 
tînăr dramaturg, Radu Bădilă, intitulată „Patru 
oameni fără nume", piesă care a intrat din plin 
în repetiții.

TEATRULUI NAȚIONAL bucureștean — care 
ne-a răspuns prin directorul său adjunct Horea 
Popescu și secretarul literar B. Elvin — urmează 
să i se pună la dispoziție noi lucrări dramatice 
ale lui Aurel Baranga, Paul Everac, I. D. Sîrbu.

TEATRULUI MIC, dramaturgul Paul Everac îi 
va da o piesă inedită, a cărei premieră ore 
loc în luna martie.

Colectivul TEATRULUI GIULEȘTI își propune 
să prezinte în această stagiune o săptămînă 
a dramaturgiei românești. Tn afară de aceasta, 
teatrul își propune să reia în luna ianuarie un 
spectacol care s-a bucurat de o excelentă pri
mire a publicului său, „Pe patruzeci de metri 
lungime" de Simion Macovei. Piesa, închinată 
luptei ilegale a comuniștilor și uteciștilor, are 
cea mai bună distribuție a acestui teatru și o 
punere în scenă considerată extrem de reușită, 
realizată de Dinu Cernescu. O altă piesă de 
Radu Bădilă, inspirată din lupta comuniștilor, 
va fi regizată, de asemenea, de Dinu Cernescu.

La TEATRUL NOTÎARA cele două spectacole 
jubiliare sînt în curs de elaborare. Regizorul 
George Teodorescu pregătește în urma unui 
plan, amănunțit discutat cu direcția teatrului, 
un spectacol-colaj pe teme de primă actuali
tate ; textul definitiv va fi predat în cursul lu
nii noiembrie, repetițiile încep la 1 ianuarie, 
iar premiera este fixată în martie. Dramaturgul 
Horia Lovinescu scrie o piesă așteptată cu ne-

răbdare atît de teatrul unde este director, cît 
și, bineînțeles, de public.

Directorul adjunct al Teatrului pentru copii și 
tineret „ION CREANGA" ne apelară că 
propune ca prin întreaga stagiune să 
bătorit evenimentul din mai 1971. Tn 
brie se va prezenta o piesă inspirată 
tualitate, piesă care dezbate cîteva 
me proprii tineretului nostru — 
gioasa Loredana" de Anca Bîrsan 
ranco, în premieră pe țară. Tn preajma eveni
mentului festiv, teatrul își propune să ofere pu
blicului său spectacolul „Drumul e liber" de 
Ion Lucian, piesă al cărei subiect se axează 
pe evenimente dramatice petrecute în' august 
1944.

TEATRUL DE COMEDIE, pe lingă o piesă 
promisă de reputatul dramaturg Aurel Boranga, 
are în pregătire o antologie a umorului româ
nesc dintre cele două războaie, care va avea 
un conținut profund politic, și va oglindi o 
frescă comică a moravurilor, a relațiilor so
ciale și politice ale epocii. Conducerea teatru
lui ne-a informat că această lucrare va folosi 
un material vast, complet, rep.rezentînd o reali
zare de more amploare in care sînt deja an- 
gajote atît forțele teatrului — actorii, regizori, 
cît și forțe externe — scriitori, dramaturgi în
tr-un riguros efort colectiv. Premiera acestui 
spectacol es‘e prevăzută centru luna aprilie.

Bineînțeles că preocupările tea'relor trebuie 
conjugate activ cu acelea ale dramaturgilor 
pentru ca stagiunea să se poată prezenta cu 
înalte valori educative si artistice în fata publi
cului. Impresia noastră este că teatrele ar fi 
putut desfășura, pe lingă ‘oc*e acestea, o mai 
intensă colaborare, o'gonizotă mc: din timp 
și cu tinerii scriitori și dramaturgi. Să*bâtorirec 
semicentenarului P.C.R. are semnificația unu' 
moment capabil să stimuleze intens întregu' 
front al creației artistice, de o e'abora opere 
reprezentative pentru idealurile societății noa
stre socialiste, pentru eforturile întregului popo- 
sub conducerea comuniștilor. Despre semnT- 
cația acestui eveniment și despre felul în core 
înțeleg să-l întîmpine, ne-au vorbit cîțiva dro- 
maturgi.

IȘI 
fie sor- 
decem- 
din ac- 
proble- 
„Presti- 
și Gh.

Am fost solicitat. încă din pri
măvară, de două teatre din 
București și de dteva din pro
vincie. Ca toată lumea, de altfel, 
ca toți ceilalți autori dramatici. 
In ceea ce mă privește nu m-am 
putut angaja ferm pină in toam
nă. in primul rind pentru că un 
act de răspundere ca angajamen
tul acesta presupune chibzuială 
temeinică, in al doilea rind fiind
că in vederea aceluiași jubileu, 
din mai 1971. scriu incă de astă 
vară ui. roman pe care sint obli
gat să-1 predau tot intr-un ter
men scurt.

RADU BĂDILĂ

Oameni
care trăiesc

p.

de vedeta de film Cezar Radian, 
care... dar văd că am început să 
rezum și am o crincenă oroare 
față de rezumate.

Lucru mai rar întîlnit în tea
trul românesc : premiera depin
de in cea mai mare măsură de... 
autor 1 Fiindcă autorul și-a pro
pus să semneze și regia și sceno
grafia spectacolului de la Ba
cău. Și aceasta nu numai pentru 

■ că densitatea regizorilor in pro
vincie este comparabilă cu aceea 
a portocalilor in Alaska, ci, sim
plu, pentru că mă simt in stare 
să pun în scenă textul lui 
R. Iacoban. Ce-o fi, o fi !

de spe- 
un per- 
de alte- 
autor.

ILIE PĂUNESCU

SERGIU FÂRCÂȘAN

cu istoria
Doresc să fiu prezent la a 70-a 

aniversare a P.C.R. cu o lucrare 
dramatică adecvată marelui eve
niment și bucurindu-se de s-tc- 
ces in rindurile publicului. Nu e 
un țel prea lesne de realizat, dar 
merită orice eforturi.

Imbolduri ? Dramaturgia tră
iește. in primul rind. din actua
litate. Semicentenarul partidului, 
așa cum il văd eu, nu este doar 
o retrospectivă, și nici doar o 
sărbătorire, oricit de grandioasă, 
ci un eveniment dinamic, o for
ță a prezentului, în sensul că 
aniversarea și pregătirile legate 
de ea sînt menite să declanșeze 
mari energii morale, realizări 
productive, să însemne o contri
buție care va face din anul 1971 
o puternică rampă de lansare a 
noului cincinal. Piesa comunistă 
de actualitate, așa cum o simt 
eu, trebuie să fie nutritivă, să 
hrănească pe oameni cu o tărie 
sorbită nu din „legănările" de 
care vorbea Brecht, ci din con
templarea realității, inclusiv a 
obstacolelor pe care le include, 
și din ești manea putinței omului 
de a le depăși.

Piesele, cită vreme nu-s ilus
trative, se nasc nu pornind de la 
idee, ci de la imagini și scene 
care încep să se înlănțuie obse
siv, imagini și scene care sint un 
răspuns al formei dramatice (ca 
să nu spun inspirației) la pro
blemele ridicate de viață, 
stăruit
dacă se poate găsi o construcție 
dramatică în care să cuprinzi — 
într-un singur moment, mai bine 
zis intr-o gradație unitară — cin
cizeci de ani de viață nu ai unui 
personaj, ci ai unui organism co
lectiv, și nu o viață personală, 
așâ cum înfățișează de obicei 
teatrul, ci intersecția cu istoria. 
Problema de a găsi o asemenea 
soluție fără a „cădea" în frescă 
este pentru mine foarte stimu
lativă. un handicap pe care sper 
că l-am' rezolvat, găsind o for
mulă dramatică mai inedită.

Piesele, atita vreme cit le ai 
„scrise în cap", par bune. Abia 
momentul finisării — care, in 
dramaturgie, e mult mai mult 
decit o finisare, ceva cu totul di
ferit de revederea unui text de 
proză — abia acest moment, care

Mi-a 
multă vreme întrebarea

durează cel puțin opt săptămîni, 
dă alcătuirea finală a construc
ției și „sunetul" extrem 
cific care face o piesă și 
sonaj să se deosebească 
le din creațiile aceluiași

Din păcate, spre deosebire de 
proză — unde acrii, te oprești, și 
reiei firul după cîteva zile, 
tulburat — dramaturgia cere 
efort obsesiv, in cursul căruia
faci nimic altceva ; te culci avi nd 
in cap o replică și te trezești 
după cîteva ore la aceeași re
plică.

Terminarea-in timp util a pie
sei de care arrt pomenit depinde, 
așadar, de răgazurile pe care mi 
le va acorda munca publicistică.. 
Dramaturgia, cel puțin în ce mă 
privește, nu se lasă scrisă „intre 
picături". Cit despre contactul 
cu teatrele, este neîndoios că 
temperatura înalta a evenimen
tului ce se apropie topește ori
care din rezervele și barierele 
de care ne plingem uneori pe 
drumul dintre hirtie și scenă. Să 
existe piese de valoare, aflate 
măcar in parte la înălțimea eve
nimentului — căci teatre și ac
tori care să le valorifice avem, 
din belșug, și dorință, la fel.

DAN TĂRCHILĂ «

din actualitate
Jubileul partidului ne prileju

iește, pe de o parte, satisfacția 
profundă dată de izbinda marii 
idei a socialismului și comunis
mului în țara noastră, și pe ■ de 
altă parte, sentimentul respon
sabilității față de ziua de mîine. 
Ca scriitor, am datoria să judec 
prezentul în ceea ce are el de 
judecat, și să-1 cînt in ceea ce 
are el mai frumos. De aceea, lu
crările scrise in cinstea Aniver
sării sînt inspirate din actuali
tate.

încă din acest an, Teatrul Al. 
Davila din Pitești va prezenta în 
premieră pe țară piesa ,.ECTO- 
BAR" ai cărei eroi fac parte din 
aoeeași familie spirituală cu e- 
roii piesei la care lucrez în pre
zent. intitulată „Petrecerea" (in 
sensul neschilodit al cuvintului 
vechi românesc).

Nu o scriu la comanda unui 
teatru. După ce o voi termina, 
am s-o încredințez unui teatru 
din țară, unuia dintre acelea 
care m-au primit totdeauna cu 
încredere și mi-au jucat piesele 
cu mult succes : Timișoara, Pi
tești, Constanța. Piesa înfățișea
ză figuri de oameni contempo
rani intr-un moment de răscruce 
și de responsabilitate.

Tot pentru prima parte a anu
lui viitor, scriu un scenariu pen
tru televiziune, inspirat din viața 
medicilor, .și un scenariu pentru 
radio, inspirat din munca eroică 
a constructorilor de pe șantierul 
Porților de Fier.

ne-
un

de răspundere
Scriu, bineînțeles, o presă pen

tru stagiunea jubiliara. Nu :-am 
stabilit încă titlul. Sper să pre
dau textul la 1 ianuarie 1971.

I OAMENI FARA XV- 
drenre ilega- 

se așteaptă să 
zați de agenți 

- siguranță bestiali și timpiți 
>r fi decepționați.
Patru oameni intr-o situație 

Nu m-a animat un 
special <Je a construi si- 

îaptice extraordinare. Ex- 
narul se află in ceea ce 
; și in ceea ce vor oa- 
Sint oamenii care trăietc. 

cu problemele lor de existență, 
in acele condiții. Și mai e ceva : 
condiția omului care se apropie 
ți aderă la mișcarea comunistă. 
Resorturi intime, glnduri ți 
fapte.

Scriu o piesă intitulată „AL 
PATRULEA DINTRE NOI". O 
piesă anchetă Responsabilitatea 
față de cel care a fost sau este 
sau ar putea fi. cu noi.

Tot o piesă i® strut tură poli
țistă. ca și prima. Și tot ca pri- 

cade pe prore-

Cei

Yj.

■â

nu. greu 
cui de d 
lor. Xu si

dese Intr-un fel wc «irul 
a țiooeaza (și evotoecză) ' 

«ItuL

rt eroi

sa^

Anchetă realizați de 
viorica TAxAsescr 
LIUANA MOLDOVAN

Suspiciunea cu caie este pri
vită poezia lui Florin Mugur 
nu-i fără temei. Ea se explică 
însă prirrtr-o împrejurare exteri
oară poeziei și care lovește în 
general neplăcut logica conforta
bilă : schimbările spectaculoase 
sînt privite dinafară cu o vagă 
neîncredere, în tot cazul cu sus
piciune. Florin Mugur era în pri
mele cărți un poet de limpidi
tăți solare și dacă îmi aduc bine 
aminte în acest sens a fost citit 
rapid o dată chiar de G. Căli- 
nescu. Poetul și-a schimbat însă 
„radical" fizionomia și, natural, 
e mai greu de crezut in noua sa 
înfățișare. Aceasta cîștigă însă 
tot mai mult teren și va sfîrși, 
probabii, prin a convinge dacă o 
nouă schimbare tot așa de 
spectaculoasă nu va avea loc. 
Destul să spunem că primele vo
lume par mai mult să creeze o 
obișnuință pe care schimbarea 
violentă din celelalte s-o loveas
că mai vizibil. In al doilea rind 
este vorba în aceleași prime vo
lume și de un anumit exercițiu 
al naivității. Poetul nu s-a năs
cut ca un inconformist ci ca un 
inocent, insă știm că mari con- 
formiști ori iconoclaști nu sint 
decît naivii, spiritele inocente, 
aceiea care la un moment dat 
sint contrazise puternic, în „pu
ritatea" lor, de conformism, ido
latrie rigidă. Dacă drumul lui 
Florin Mugur spre inconformism 
pare bine pietruit cu naivitate 
— poetul dind dovadă de înțe
legere adecvată a efectelor către 
care tinde, avînd, cu alte cu
vinte, un dezvoltat simț al con
venției — faptul cel mai curios 
este că el nu-și poate ascunde 
datele prime în ciuda consecven
ței cu care se constrînge să în
conjoare obiectul poeziei cu o 
plasă inconformistă, violentă și 
categorică. Florin Mugur își în
vinge cu program o mare putere 
de adorare, de idolatrizare. Fa
cultatea primordială a poetului 
este capacitatea de a înălța im
nuri și ode. Iată imaginea meta
forică a inocentului către care 
aspiră puterea de adorare a poe
tului .. 
omule cu capul 
sfinți. / 
reole. ' 
cu capul în nori / Nici măcar nu 
te uiți, / inocentule, / și-ți miști 
miiiiue.
cindu-ne viețile. I Și toată valea 
se umple / de încurcăturile tale 
I simple ca îngerii*.

Un asemenea fond incantato- 
nu își caută, in ciuda progra
mului restrictiv, obiactul glorifi
cării. Iată de ce se poate spune 
că, ăeși cartea e concepută ca 
una i iueojr„. ie iar poe
ziei a este acocdatâ funcțiunea 
de mOwneot divulgator ș» răz
bunător, vocația poetului pentru 
iubire, simpatie și fervoare ade
sea copilăroasă no este anulată. 
Din această situație contradicto
rie se naște. în cele mai izbutite 
versuri, farmecul unei poezii care 
pare că luptă împotriva ei însăși, 
„uitind* comanda inițială, ceea

ce poetul și-a propus : divulga
rea conformismului idolatrizant.

Gesturile inconformiste sînt 
trădate de semnele unei mari 
sfieli și, de fapt, iconoclastia 
este, în mod ciudat, pioasă. Nă
zuind la deplina, inconformista 
afirmare de sine (gloria de a-și 
fi propriul „rege") poetul calcă 
„temător" pe nimburi sparte, 
revine din mari cutremure cu 
„inima fricoasă" și-și recunoaște, 
în fine, condiția de „adorator 
umilit". „Miturile" i se impun

FLORIN MUGUR

Cartea

„Binecuvîntat să fii, / 
sus, printre 

cu părul pe mari au- 
Binecuvîntare, omule

intr-o doară, rătă-

cu tărie nu în mod artificial, 
din afară, ci ele inspiră un res
pect iremediabil, resimțit cu 
mînie, însă în acord intim cu o 
constituție poetică tentată să le 
înalțe imnuri chiar atunci cînd 
axul motor este i„,™ 
persiflant, zeflemitor, 
este „nesincer", jucat, 
urmei inconformismul 
decît un truc din care 
ca un fum de tămîie 
unui suflet de adorator. In toiul 
amețitorului sarcasm dintr-o Li
niște zeflemitoare aceste versuri 
cad cu un remarcabil efect de 
sinceritate : „Cocoși, inima voas
tră bate de-un milion de ori 
mai repede J decît inima mea / 
sau poate sînteți numai / niște 
superbe pușculițe de lut / in care 
zornăie o mie de numi". Rostul 
mai profund al „trucului" de 
care vorbeam poate fi în cre
dința că naivitatea, candoarea, 
inocența sînt valori umane cărora 
le acordăm mai multă atenție a- 
tunci cînd nu ni se predau în

revolta. Tonul 
„sceptic" 
la urma 
nefiind 

se înalță 
duioșia

forma lor primară ci tocmai tru- 
„ cate. Trebuie intr-adevăr să fim 

„inconformiști" pentru a atrage 
astfel luarea aminte asupra pu
terii de adorare și devotamen
tului genuin ? Desigur, poezia 
se poate naște din asemenea în
trebări. Ceea ce interesează mai 
mult, însă, nu este atît poezia 
cit spiritul care o animă. 
Acesta din urmă deturnează 
nu o dată sarcinile care 
ies din programul însuși al 
poeziei, sau, în orice caz le com
promite în chip fericit. Inconfor- 
mistul aflat în criză de identi
tate („Dar noi sîntem doar fii și 
doar familii — / gura mea ® 
gîndită de un văr care sfîșie 
pungi... Și sînt o mulțime de fii 
și părinți / gîndindu-se unii pe 
ceilalți, pociți, mediocri / și fără 
zei și fără fluturi prăfuiți, / fri
coși, măria ta, cu neglijență") 
crede a găsi „Intr-o doară" re
mediul : , Dac-aș trăi în memo
ria unui zeu I / Ar putea să mă 
uite / sau ar putea să-mi uite 
numai mîinile / sau numai trun
chiul plin de fluturi prăfuiți / 
sau ar putea să mă vise;. feri
cit". A trăi în memoria cuiva, 
fie el și zeu — iată o dorință in
compatibilă cu inconformismul 
principial. Mai adevărat e că poe
tul resimte nevoia unui vis feri
cit decît necesitatea stringentă a 
revoltei. Cîtă vreme conștiința 
convenției lasă loc liber, fără 
riscul sentimentalismului, unei 
naivități îndurerate de inconfor
mism. poezia Iui Florin Mugur, 
expresie a unei „savante" rafi
nări a spontaneității, ne pare au
tentică, convingătoare, deseori 
tulburătoare. Insă pericolul mare 
care însoțește acest amestec de 
inconformism și conformism, de 
adorare și împotrivire la ado
rare, de orgoliu și umilință, 
ș.a.m.d., constă în posibilitățile 
pe care tocmai convenția le 
creează simulării. Se poate si
mula în acest fel oricare atitu
dine, de la blasfemie la supu
nere oarbă și poetul va trebui 
să asculte mai consecvent de acel 
infailibil ăfbitru interior — vo
cația adorării conștientă de ea 
însăși — dacă vrea să fie întot
deauna crezut. Există în acest 
volum, semne ale unei revolte 
suspecte prin felul în care se 
exprimă : ea arată mai mult con
formismul de a fi revoltat. Toc
mai ciolul menit să susțină incon
formismul principial, Sfînta fa
milie. ne atrage în chip negativ 
atenția asupra violenței unui in
conformism artificial sau de pa
radă în atmosfera căruia „fiul 
cel mai mic — / și ceilalți, / 
pieriți’ în jUțuff, îi contemplă 
nimbul, / cu furculițele strimbîn- 
du-se de spaimă*. Versul din 
urmă exprimă destul de bine, 
prea bine, inconformismul meca
nic și artificial. De o asemenea 
atitudine poetul trebuie să-și pă
zească mai des poezia.

C. STANESCU
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• Industria dc compilații
și complicații

„Nu pentru a face un bilanț optimist al realiză
rilor noastre de azi scriem aceste rinduri deși reali
zările nu lipsesc" — declară M. Nițescu in articolul 
introductiv la o dezbatere despre Poezia tinâră ini
țiată de revista Viața Rumânească (nr. 10-1970). Ce 
cuprinde bilanțul „pesimist" al lui M. Nițescu ? O 
sumă de observații care, dacă nu ne fac imediat 
pesimiști, nu ne pot lăsa indiferenți. întemeiat pe 
citate concludente, autorul atrage atenția asupra 
artificiilor și inovațiilor puerile, asupra descen
denței „barbiene" ori „blagiene" care. insă, observă 
cu justețe, n-au dus la „nici o realizare majoră" ci 
la un val de epigoni-re. Interesantă ni se pare a- 
poi sesizarea formării in decurs de citiva ani a unui 
limbaj poetic, a une: anumite gesticulații, a unei 
sume de ticuri poetice datorate influențelor, limbaj 
constituit ca un „bun comun al poeziei" din care, 
într-o admirabilă ..democrație", se inspiră fără 
contenire numeroși autori de cărți. Este vorba de 
un „limbaj poetic parazitar" care dispune de 
„multe minerale, de foarte multă geometrie plană 
și în spațiu mai ales cercuri și cuburi, de galaxii, de 
spații, atomi, de și mai multe „absențe", antinomii 
negative ale lucrurilor", de compușii organici și ne
organici ai particulei „ne" ș.a.m.d. Proba „indus
triei de compilații și complicații" o dau citate convin
gătoare din valul de poezie a uritului. a dezgustului, 
a unor conștiințe dezabuzate. „care nu ocolește nici 
creația celor ntai talentați poeți". De un paragraf 
aparte se bucură voga poeziei explorării eului: „Eul 
dat și eul în devenire, eul în relație cu sine însuși si 
în relație cu Totul și nimic stabilind și desființind 
punți între sine și Nimeni și așa mai departe. O ade
vărată epidemie a eurilor în căutare de sine" înțele
gem că M. Nițescu a citit cu un stoicism demn de 
admirat o mare cantitate din piesele „industriei de 
complicații" (apărute intre 1966—1970) asupra cărora 
face o convingătoare dare de seamă, un fel de „re
ferat extern" pe care editurile n-au știut să-1 pro
voace la momentul oportun. Ele, editurile, ar avea 
măcar acum datoria de a retrage de pe piață pie
sele acestei pernicioase industrii, obligindu-se de a 
nu le mai acorda cu atîta generozitate biletul de
trecere.

• „Din păcatele păcătoșilor

sc netezește calea

adevărului'
în cadrul aceleiași dezbateri. Ioana Crețulescu dă 

replica exclamind : „Din păcatele păcătoșilor se ne
tezește calea adevărului !" Nu spunem că teza n-are 
hazul ei (știm de mult : „să greșim, dar să învățăm 
din greșeli, tovarăși !“) ci doar că susținerea este 
total lipsită de haz și de măsură. Neînarmată nici 
măcar cu citate (1). necum cu o minimă claritate 
teoretică, autoarea ne comunică de sus. că poezia 
este o chestiune complicată („Poate că din întreaga 
artă a scrisului poezii este cea care s-a așezat 
pe cele mai multe și deosebite trepte..." i 
„Poezia este o artă in sine atît de diferită 
de celelalte zone ale scrisului..." ; „Poezia se 
naște și se dezvoltă din propriile ei mij
loace de existență...") și că „dacă un fenomen — 
poezia ori -conceptul de poezie tînără". nu se înte-

contra
Condiția filozofici a criticii literare de Melania Li
vadă in care citim : 
să se fundamenteze 
privească literatura 
inalt speculative, de 
viziune sintetică, în 
implicit în rectitudine si rigoare etică, deci in au
toritate". Cum să considerăm „punerea în pagină" 
a acestui judicios și binevenit articol alături de 
„intervenția" de mai înainte ? Tot ca pe o aliniere, 
„democratică", de opinii ? Știm că între teorie și 
practică sînt oarecari deosebiri, însă nu știam că 
drumul de la una la alta poate fi pietruit și cu pu
țină (?) demagogie.

„Pagini alese"

din polemicile

revistelor
lege prea bine ce — n.n. — nu trebuie evaluat sub 
semnul parțialului, nici sub semnul arbitrarului nu 
poate ti considerat". Pe un ton categoric se apelează 
la... mica înțelegere de sursă caragialescă „ori 
se discută un întreg proces poetie, luat din ansam
blul lui faptic, didactic, secționat cronologic, acor- 
dindu-ne dreptul unui impuls de istorie literară ; 
(De ce numai un „impuls" ? Mai mult curaj : în
drăzniți chiar o istorie literară sau. măcar, un com
pendiu '.) sau. conșticnți că nu discutăm un „feno
men poetic" alegem in mod subiectiv (cu tentația 
argumentului obiectiv, adică prin text) 
pecte ale poeziei sau mai degrabă vecine 
eu ea".

Noi propunem să se aleagă. „în mod
(de cind cu „liberul arbitru" și „emanciparea indi
vidului" totul trebuie să fie. nu-i așa. subiectiv !), 
unele aspecte, „mai degrabă vecine", în așa fel in
cit să nu se schimbe nimic „in mod obiectiv", pen
tru ca să putem învăța mai departe, vorba tova
rășei Cretulescu. . din păcatele păcătoșilor".

Citind pină la capăt lunga exclamație semnată de 
Ioana Crețulescu, exclamație ce nu are drept con
ținut decit această memorabilă frază t „In al doilea 
rînd, relele, cite sint, nu numai că au justificări dar 
sini niște reie necesare și. pină la un punct, ine
rente", ne-am întrebat : oare ce intenții ascunde 
Viaț» românească sub masca acestei farse (era să 
scriem false) intitulată „dezbatere" ? Să ne dea o 
probă de discuție democratică ? De cind spiritul de
mocratic al unei reviste se manifestă împotriva exi
genței elementare ? Doar tot Viața românească pu
blică în același număr, la pagina 101 („intervenția" 
intitulată „Din păcatele păcătoșilor se netezește ca
lea adevărului" se încheie la pagina 100). articolul

unele as- 
intrucitva

subiectiv"

sc întrupează „eternitatea

„critica literară actuală trebuie 
în spirit filozofic marxist, să 
de pe niște poziții teoretice 
unde na poate decit eiștiga in 
obiectivitate, în profunzime si

• Din „lupta corp la corp

Nu știm dacă revista Contemporanul a imitat 
Viața românească ori invers, insă este lucru cert că 
Un spectacol in dezbatere „Regele Lear" (Contem
poranul nr. 46/1970) relevă același tipic : un articol 
„negativ" plauzibil (în acest caz el este cu atît mai 
plauzibil cu cit N. Carandino este un critic care 
știe să-și construiască articolul utilizînd la maxi
mum, dacă nu chiar „excesiv*1, cîteva argumente 
bine alese) și altul, „pozitiv" însă neconvingător 
(deși noi înșine credem, o dată cu Ileana Popovici. 
că „Acesta e Shakespeare", cf. și cronicii dramatice 
publicate de ziarul nostru). De ce e neconvingător 
articolul „pozitiv" și de ce, deci, el nu face nici un 
serviciu operei discutate, ba dimpotrivă 7 Pentru 
că e plin de banalități, unele admisibile altele nu, 
rostite pe un ton sentențios (care. în aceste con
diții. devine pretențios). Iată, de exemplu : „In 
spectacol nu se statuează o epocă, nici nu se prac
tică aluzia la contemporaneitate, ci se caută dimen
siunile, eterne, ale umanului (pe unde or fi trecînd 
aceste „dimensiuni eterne" nu se prea știe — n.n.). 
„Oricît de tulburi și de înfricoșătoare sînt abisurile 
revelate, oricît de dură, de lipsită de iluzii conso
latoare e experiența de cunoaștere în care ne an
gajează, tot ceea ce ni se descoperă reflectă chipul 
crincen și îndurerat al acestei lumi a oamenilor — 
mereu bîntuită de seismele, de furtunile, de tala
zurile patimilor noastre". înțelegem emoția parti
cipativă (deși stilul ei poate fi, numai uneori firește, 
disgrațios) însă dacă în spectacol „nu se statuează 
o epocă" și nici „aluzia la contemporaneitate" nu se 
practică unde să căutăm noi „chipul crincen și în
durerat al acestei lumi a oamenilor" bîntuită de 
„talazurile patimilor noastre" (subl. n.) ? Și, dacă 
se caută cu tot dinadinsul în acest fel „dimensiu
nile eterne" mai putem să „Respirăm adine aerul 
acestui secol" și, mai mult, să „primim în fiecare 
fibră tremurul pămintului sub pași" ? Eternitatea 
ne apare cam „metafizică", pentru a nu spune „im
posibilă", pipăind-o, chiar așa, cu fiecare fibră. în 
fine, iată și a! treilea „prag estetic", violența : 
„Furia, ura, regretul, pofta stîrnită, groaza fără 
nume în fața misterelor ființei omenești nu încap 
în fraze cizelate , nu-și găsesc adevărul decît sub 
biciul încordărilor paroxistice. Faptul monstruos, 
ireversibil, nu se naște intr-o minte clară, ci țîșnește 
din exasperarea luptei corp la corp, din năduful 
imprecației". Un singur lucru n-am înțeles : ur.de 
sînt „dimensiunile eternității", in „lupta corp la 
corp" sau în „talazurile patimilor noastre"? Mister.

LECTOR

ur.de
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Primire la C.C. al P.C.R
Tovarășul Gheorghe Pană, 

membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.. a 
primit miercuri dimineața de
legația Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, condusă de 
Boșko Siliegovici, membru al 
Prezidiului U.C.I.. care, la in
vitația C.C. al P.C.R., se află 
în țara noastră într-o vizită de 
schimb de experiență.

La întilnirea care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, au participat to
varășii Vasile Potop, membru 
al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R.. și Dumitru 
Lazăr, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

A fost prezent, 
Iso Njegovan, 
R.S.F. Iugoslavia

de asemenea, 
ambasadorul 
la București.

Miercuri a sosit în Capitală 
Pierre Gensous, secretar gene
ral al Federației Sindicale 
Mondiale.

Pe aeroportul internațional 
Otopeni, oaspetele a fost in- 
tîmpinat de tovarășul Floriăn 
Dănălache, președintele Con
siliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din Ro
mânia. de activiști sindicali.

țări, stațiuni experimentale 
și ferme agricole, unități in
dustriale producătoare de ma
șini și utilaje agricole și vor 
avea convorbiri la Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii.

IN BAZA CONVENȚIILOR ! 
stabilite Intre biroul 
DE TURISM PENTRU TINE
RET și numeroase organizații 
similare din străinătate, anul 
acesta aproape 12 000 tineri tu
riști de peste hotare au fost 
oaspeți ai țării noastre. Bl a* 
vizitat zone pitorești, mari o- 
hlective economice, așezăminte 
de cultură și artă. La rindul 
lor, tineri din țara noastră au 
vizitat anul acesta Osaka — 
atrași de „Expo ’70“ — Mexi
co, în ambianța lui „El Mun
dial ’70“ văile Loarei și Rinu
lui, Veneția, Coasta de Azur, 
iar mulți alții au poposit în 
sălile muzeelor Ermitaj, Luvru 
și British Museum.

Excursiile și vizitele au creat 
noi posibilități pentru contacte 
nemijlocite între tineri. In 
scopul extinderii acestora. Bi
roul de turism pentru tineret ' 
a inițiat o serie de acțiuni care l 
s-au bucurat de aprecierea 
unanimă. Printre ele se află și 
Campingul internațional al ti
neretului din Parcul natural 
Retezat, care a oferit turiștilor 
pe lîngă o vacantă agreabilă 
posibilitatea să schimbe impre
sii In legătură cu conservarea 
și ocrotirea naturii.

(Agerpres)

Miercuri la • amiază. a ple- 
cat spre Hanoi, o delegație a 
Uniunii Genei’ale a Sindicate
lor din România, condusă de 
tovarășul Constantin Drăgan, 
membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
vieepreședinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R.. care, la 
invitația Federației Sindicate
lor din Vietnam va face o vi
zită de prietenie in R. D. 
Vietnam.

Din delegație fac parte to
varășii Dumitru Bordea, pre
ședintele. Consiliului județean 
al sindicatelor Dolj și Ion 
Bucuroiu. activist la Consi
liul Central al U.G.S.R.

Raportează 
îndeplinirea 

sarcinilor planului 
cincinal

• Unitățile Ministerului Industriei Miniere

Miercuri la amiază, a sosit 
în Capitală o delegație de ex- 
perți a Ministerului Agricultu
rii și Reformei Agrare din 
Maroc, condusă de Mehdi 
Bannani, directorul relațiilor 
externe din divizia de cerce
tări agronomice, pentru pros
pectarea posibilităților de dez
voltare a colaborării și coope
rării în domeniul agriculturi', 
dintre cele două țări.

Oaspeții marocani vor vizi*» 
Academia de științe agricole 
și silvice, institute de cerce-

Colectivele de muncă din uni
tățile Ministerului Industriei 
Miniere și Geologiei au îndepli
nit sarcinile planului cincinal, 
la producția globală industrială, 
urmind ca pină la sfirșitul a- 
nului să pună la dispoziția eco
nomiei naționale o producție 
suplimentară de peste U mi
liarde lei. concretizată in 2.6 
milioane tone cărbune net. 108 
mii tone bauxită spălată. 10 mii 
tone zinc de cuptor și alte pro
duse.

într-o telegramă adresată eu 
acest prilej. Comitetul»: Cen
tral al Partidaloi Canonist Ro
mân. tovarășului NICOLAE 
CEAUSESCU. de către conduce
rea ministerului, se spune prin
tre altele : Toate aceste reali
zări se datoresc muncii însufle
țite și pline de abnegație

vrednicilor noștri mineri. * 
tehnicienilor, inginerilor și ce
lorlalți lucrători din industria 
minieră și din unitățile geo
logice. care sub îndrumarea or
ganizațiilor de partid inf&pr 
mărețul program de infior 
României socialiste, stabili 
partidul nostru. Analizind 
spirit de răspundere șart 
ce stau in fața industrie: 
niere U a ramurii geologii 
asigurăm, tovarășe secreta 
neral, că toate colective] 
unitățile acestui «r.iniste 
munci in viitor ro r. ma: 
avint pentru realizarea 
Uvelor Congresului al X-lea 
P.CJt„ pezxru făurirea, te țs 
noastră, a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

(Agerpres)

Indiferența
beneficiarilor

(Urmare din pag. I)

valorile vînzărilor zilnice ale unei 
jinități a Întreprinderii de alimen
tație publică „Someșul" din Cluj, 
ei au antecaleulat valoarea în- 
căsărilor zilnice pe perioada ime
diat următoare. Cu ajutorul a- 
cestor date se poate face o apro
vizionare mult mai judicioasă a 
unității, redueîndu-se stocurile — 
mai ales cele alterabile. De ase
menea, deoarece aprovizionarea 
se face pe bază de credite banca
re, micșorarea în limitele reale a 
comenzilor, reduce valoarea cre
ditului și deci și a dobînzilor 
plătite. Aplicarea acestei metode 
de aprovizionare pe bază de 
calcul a adus economii însemna
te unității. Studenții clujeni in
tenționează să aplice aceeași me
todă la studiul aprovizionării cu 
produse petroliere a unei mari 
întreprinderi inter-județene de 
transporturi auto. De asemenea, 
membri ai cercului științific stu
dențesc de calcul economic și ci
bernetic de pe lîngă catedra de 
sfâtistieă și analiză a Universi
tății „Babeș Bolyai" studiază îm
bunătățirea aprovizionării cu pîi- 
ne în municipiul Cluj. S-a con
statat eă. uneori, la anumite ore 
și în anumite centre aprovizio
narea este necorespunzătoare. 
Studenții cercetători încearcă să 
găsească cu ajutorul cunoscute
lor „lanțuri Markov" o metodă 
nouă, judicioasă, de aproviziona
re. Aplicarea acestei cercetări ca
re este în curs de rezolvare face 
obiectul unor tratative în vederea 
încheierii unui contract cu în
treprinderea de alimentație publi
că Cluj.

Dacă cercetările studențești 
prezentate în cadrul lucrărilor se
minarului national au atins de 
multe ori un nivel foarte ridicat, 
prezentînd garanții că aplicarea 
lor în producție ar aduce însem
nate economii, cu atit mai de 
nînțeles apare slabul interes ma
nifestat de către specialiștii din 
producție față de aceste lucrări. 
Deși au fost invitați specialiști 
din întreprinderi, unități econo
mice, ministere, institute de cer
cetări și proiectări, participarea 
for la lucrările secției a fost, din 
păcate, foarte slabă. Oare nu in
teresa pe nimeni aplicarea unei 
lucrări cum a fost cea prezentată 
de studenții Arghir Năstase, Pa
vel lonesctt și Gligor Gheorghe, 
din anul V, al facultății de Eco
nomia producției, care au de
terminat structura optimă a cul
turilor agricole în județul Teleor
man ? Prin folosirea metodei de 
programare și a calculului elec
tronic acest studiu propune o 
organizare optimă a culturilor ne 
suprafețele arabile ale județului 
Teleorman ceea ce permite ob
ținerea unor beneficii maxime,

respectînd în același timp o struc
tură armonioasă a tuturor ramu
rilor agricole. Aplicarea în prac
tică a rezultatelor obținute prin 
studiul modelului matematic care 
reproduce condițiile pedoclima
tice, economice și sociale ale ju
dețului ar permite obținerea unei 
producții globale cu cinci mi
lioane de lei mai mare decît cea 
actuală. Veniturile suplimentare 
s-ar ridica la peste două milioa
ne lei. Și aceasta fără investi
ții suplimentare, ba chiar cu re
ducerea la două treimi a necesa
rului de forță de muncă și a 
cheltuielilor per total cu zece la 
sută. Apreciind valoarea practică 
a acestei lucrări, biroul subsecției 
de Economia agriculturii a decer
nat autorilor premiu! I. Fără în
doială însă că această lucrare nu 
va fi pe deplin valorificată decît 
în momentul în care datele obți
nute vor ajunge la beneficiari. în 
întreprinderile agricole și In coo
perativele agricole ale județului 
Teleorman.

Buletinul cercurilor știin
țifice studențești din A.Ș.E_. 
București este prima revistă 
a unui institut de invățâ- 
mînt superior care isi pro
pune să popularizeze crea
ția științifică a studenților 
cercetători. Cu o apariție tri
mestrială, buletinul Va con
stitui un prețios stimulent in 
munca i 
denților 
reșteni. 
in acest 
siderate 
de specialitate și vor putea 
fi trecute în memoriul știin
țific. Acest fapt este cu atit 
mai important pentru stu
dent: cu cit instrucțiunile
Ministerului în vățămintului 
prevăd că repartiția în cer
cetare se va face numai pe 
baza participării la munca 
de cercetare științifică din 
facultate.

de cercetare a stu- 
economiști bucu- 

Lucrările publicate 
: buletin vor fi con- 

ca apărute în presa

• Comitetul executiv >1 
U.E.F.A., întrunit la Paris, a a- 
nunțat oficial că Finala compe
tiției fotbalistice „Cupa cupelor" 
ediția 1970—71 va avea loc la 
19 mai la Atena. Finala ..Cupei 
camoionilor europeni" se va 
desfășura la 2 iunie oe stadio
nul Wembley din Londra. Prin
tre altele, s-au mai stabilit or
ganizarea la mijlocul lunii iunie 
a anului viitor a unui congres 
extraordinar care se va tine la 
Monte Cario si a unui curs in
ternational pentru arbitri (în
ceputul sezonului 1972—731. In 
sfirșit. ComiteVal executiv a 
stabilit comisia care se va o- 
cupa cu pregătirile pentru noua 
competiție dotată cu „Cupa 
UX.F.A.". Președintele acestei 
comisii este Arientio Franchi 
(Italia).

TROFEUL

Jvrbile tei
■Hera dm ccir «ia reduta- 
i Sarma grea, deci, pentru 
Foto : VIOREL RABA

„CARPATI" LA HANDBAL

După două zile România „A"
Sala sporturilor din Cluj um

plută pînă la refuz a găzduit 
noi mfilniri spectaculoase in 
care, cu o singură excepte. în
vingătorii au putut răsufla ușu
rați doar după fluiere' fina! al ar
bitrilor. Turneul este caracteri
zat de echilibra: pmâ in pre
zent, patru din cele șase me
ciuri disputate, au luat rfirș:t 
la un singur gol «fiferentă. E- 
chipa României a repurtat un 
succes dar ra fata fonnație: 
Uniunii Smtetice cu scorul de 
18 la 11 '8—5). După un început 

care handbaliștii sovietici i-au 
im pe jucătorii noștri con- 

rn 5—3 minutul 19 . a

in 
apărare, care nu a îngădui! 
oaspeților să Înscrie între mi
natul 20 și 41 nici un gol 
în deschidere, echipa de tlueiet 
a tării noastre a cedat în fata 
Iugoslaviei la un singur gol di
ferență. Scor final: 14—13
(7—5'. în cel de al treilea meci 
al zilei, echipele R.D. Germane 

Ungariei au oferit un meci 
dese răsturnări de scor. Pină 
urmă, mai incisivi in atac și

jocn-

or

8»
cu
la
mai calmi in organizarea

pe primul loc
hii, haudbaliștu germani au 
ciștigat cu 19-18 3-10).

După două zile, în fruntea 
clasamentului se găsesc echipele 
România „A* și Iugoslavia cu 
cite patru puncte, fiind urmați 
ia ordine de R.D. Germană și 
U.R S.S. cu cite două puncte și 
Ungaria și România „tineret" 
cu zero puncte.

Astăzi sînt programate urmă
toarele meciuri : România (Tine
ret) — R.D. German*. U.R.S.S. 
— Iugoslavia- România „A* — 
Ungana.

A

Intilnire cu așii mingii
de celuloid din R.P. Chineză

celorPrezenta la București a 
ma: buni jucători ai tenisului 
jucat pe masă din R.P. Chineză 
— unii dintre ei ași mondiali 
ai mingii de celuloid — a con
stituit cel mai hotabil eveni
ment sportiv al săptăminii. La 
Floreasba, pe cele 7 spații de 
concurs. am putut aplauda 
alături de renumit:; Li Fu-iun. 
Li Gin-cuan. Van Ven-hua. sau 
de reputatele jucătoare Lin 
Hui-cin. Lian Li-een. Li Li. pe 
triplul campion mondial Ciuan 
Tze-tun. deținător al titlurilor 
la simplu, dubiu și mixt in 
I96â Urmărind traiectoriile in
credibile ale mingilor expe
diate cu o viteză uluitoare din 
ele mai dificile poziții, frecven

ța neobișnuită a schimburilor, 
am putut constata că astfel de 
evoluții, ca cele ale jucători
lor chinezi, sint de-a dreptul 
-arisime. Rezultatele tehnice, 
net in favoarea oaspeților atit 
in dubla confruntare a echipe
lor naționale masculine și fe
minine. cft și în turneul indivi
dual. poate că n-au atita 
portantă in ceea ce ne 
vește. dacă ne gindim la 
lorosul contact pe care au
prilejul să-1 aibă primele noastre 
palete. Nemai vorbind de noi, 
spectatorii, care am avut po
sibilitatea să vedem un tenis de 
masă jucat la cele mai supe
rioare limite ale spectaculosu
lui Iată de ce. una din între
bările pe care am adresat-o lui 
Ciuan Tze-tun am formulat-o 
astfel : ..Am reținut că vă an
trenați in condiții de joc cite 
șase ore pe zi. Spre ee limite 
ale măiestriei tindeți, față de 
arest tenis aproape imposibil 
(pentru adversari) care îl
jueați 7“

im- 
pri- 
va- 

avut

,,Toți membrii loturilor noa
stre reprezentative se antrenea
ză cu maximum de intensitate. 
Pentru lot candidează Întot
deauna cam 15—20 de jucători 
de clasă ridicată. Aceasta fiindcă 
la noi. tenisul de masă este la 
fel de popular și iubit cum ar 
fi fotbalul in Europa. Aproape 
din nici o familie nu lipsesc 
cele două palete... Așa că, nu
mai printr-un antrenament e- 
sidnu. sub cele mai 
aspecte tehnice, se poate 
gresa pe măsura cerințelor 
cului de nivel mondial, 
dacă jocul meu vi se pare 
posibil pentru adversar, 
ceasta nu poate decît să 
bucure și să mă determine să 
vă mulțumesc pentru apreciere".

Să amintim totuși și cițeva 
rezultate tehnice mai impor
tante ale intilnjrilor prietenești 
care âu captivat, timp 
publicul spectator la 
reasca, rezultate care 
rătat — în ciuda 
uneori severe — că 
noștri de tenis de 
deosebi fetele, pot oferi celor 
mai reputate palete ale lumii 
unele replici de valoare : FE
MININ : Ein Hui-cin — Crișan, 
2—0 ; Lin Hui-cin — Alexan
dru, 2—0 ; 'Cian Li — Mihalca, 
2—1 ; Lian Li-een — Alexan
dru. 2—0 : Cen Min-ci — Crișan, 
2—0 ; Cen Min-ci — Mihalca, 
2—0. MASCULIN. Van Ven-hua
— Luchian. 2—0 ; Ciu. Lan-sun
— Doboși, 2—0 ; Li Fu-iun — 
Nicolae. 2—0 ; Cian Si-Lin — 
Sindeanu. 2—0 ; Iu Ciuan-ciun
— Ovanez. 2—0 : Cian Si-lin
— Dumitru. 2—0 ; Li Gin-cuan
— Dumitru. 2—0.

VIOREL RABA

detaliate 
pro- 

jo- 
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im
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mi

de 4 zile, 
sala Flo- 
ne-au a- 
scorurilor 
jucătorii

masă, in-

PAUL RADVANI

dovadă de lipsă 
căci ar ti trebuit

nea de zi a comisiei de disci
plină...

l-a 
goal-kepe- 
Constanti- 
cu mingea 
pe Drldea. 
care jocul 
generat —

DUMITRU VIȘAN
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>>

Vă lăsăm dv„ stimați cititori, plăcerea 
pe marginea acestui clasament.

ua ! Iar la Ploiești 
se întreabă cind 
honțu !

enerveze, să nu 
în jocul adver-

este neîn-

• „Ce ne-am face dacă i-ar 
mească clasamentul la 
luri) cu tineretul?" _____
Gh. Mitroi unul din comentariile sale. Iată 
mentul A + tineret în urma

veni cuiva ideea să intde- 
.,A" prin adițiune de puncte (și go- 

își încheia nu de mult „juventistul" 
-——,l„. .....1 cum

de

• •••••

menea gest reprobabil se sanc
ționează cu eliminarea de pe 
teren, iar comisia de discipli
nă, la rîndu] ei, dictează in
culpatului o suspendare de 4 
etape. Ctedem că — cliiar dacă 
Vigu nu a tost eliminat de pe 
teren — ar fi logic ca fapta 
steMstului să figureze pe ordi-

Foto : PETRE TERZI, 
student

Prezentarea lucrării „Model mattmatic de estimare a structurii timpului de muncă la o între
prindere industrială”. Autor: ~ ‘ .Ci mpeanu Eugenia, studentă în an ul V. — Facultatea de Studii Eco

nomice din Cluj

joi ultima zi la
LOTO

• Luni dimineața, in fața la 
„Scala", intilnire neașteptată 
ca Gil Mărdârescu. „Cum a 
fost cu Progresul ?• l-am în
trebat eu riscul de a-l.„ indis
pune. ..Bucuresțenii au făcut 
tot ce le-a stat în putință pen
tru a juca cit mai puțin fot
bal ' Au tras de timp într-o 
manieră pe care ar fi invidia
t-o pini și Estudiantes la Pla
ta. La pauză, le-am spus băie
ților mei că nu-i nimic dacă 
nu cîștigâ acest meci, dar îi 
rog să nu se 
se angreneze 
sărilor. •

Eu am dat 
de prevedere ___  ____________
să țin — în permanentă — pe 
marginea terenului vreo 10 
mingi Cînd bucureștenii arun
cau mingea în tribună, o alta 
să fi fost trimisă imediat în 
jog...“

• De șase etape, de la re
considerarea ..bătrînilor" Mihai 
Ionescu și Mircea Dridea, Pe
trolul nu mai știe ce-i înfrin- 
gere. Morala e veche și arhi
cunoscută: cine n-are bătrîni, 
să și-i cumpere. Drept pentru 
care — se zvonește — ..profe
sorul" Constantin va conduce, 
in curtnd, atacul echipei Stea
ua ! Iar la Ploiești toată lumea 

reintră Pa-

• Un fapt inedit s-a petre
cut în derbiul etapei de la Plo
iești. Se știe, in minutul 8, 
arbitrul Zaharia Di’ăghici 
invitat la cabine pe -------
rul bucureștenilor, 
nescu, care l-a lovit 
în fată (intenționat) 
intr-un moment în 
era oprit. Decizia a 
cum era de așteptat — vii și 
controversate discuții in pri
vința justeții sale. Iată părerea 
observatorului federal, Nicolae 
Petrescu: ,,Arbitrul i-a aplicat 
lui Constantinescu sancțiunea 
cea mai aspră lucru pentru 
care eu nu pot să-l condamn... 
Zaharia Drăghici a condus me
ciul bine, motiv pentru care 
i-am dat nota 8“.

O remarcă nu lipsită de in
teres : portarul Constantinescu 
x mai fost eliminat de pe te
ren, pe vremea cînd juca la 
Politehnica Iași. într-un joc 
disputat în urmă cu vreo pa
tru ani la Timișoara...

• Dacă Petrolul___  _____
vlns de șase etape, Rapidul se 
poate lăuda cu o performantă 
și mai și. Un singur joc pier
dut. in prima etapă a cam
pionatului. la Cluj, după care 
a urmat o ..recoltă" consisten
tă. soldată cu 14 puncte din ÎS 
posibile ! Niki Dumitriu îmi 
spunea. însă, duminică seara, 
după recitalul de pe ..Republi
cii". că. în etapa viitoare. Stea
gul roșu va căuta să „reamin
tească" Rapidului gustul în- 
fringeril. Ce zici, Dane ?

• Apropo de Dumitriu n. In 
prima repriză a partidei cu 
Steaua, fundașul Vfeu l-a lo
vit pe Niki (fără balon) chiar 
sub privirile îngăduitoare ale 
arbitrului Sever Muresan. care 
s-a făcut eă nu vede. Un ase-

1. Petrolul
2. Dinamo
3 „Universitatea" Cluj
4. Steaua

Politehnica
Rapid
Steagul roșu
Sport Club Bacău 
Farul
Universitatea Craiova

5.
s.
7.
8.
9.

10.
11. U.T.A.
12. Progresul
13. F. C. Argeș
14. Jiul
15. C. F. R. Timișoara
ÎS. C. F. R. Cluj

arată clasa-
etapei a X-a.

20 14 3 3 32—19 31
20 12 s 3 36—16 29
20 12 2 6 35—22 26
20 11 3 6 36—24 25
20 10 4 S 31—25 24
20 9 5 6 29—19 23
20 9 4 7 20—27 22
20 8 3 9 39—27 19
20 « 3 9 28—33 19
20 6 6 « 21—26 18
20 li 6 8 24—29 18
20 « 4 10 22—26 16

20 « 4 10 26-34 16
20 « 2 12 18—31 14
20 3 4 13 14—32 io
20 4 2 14 18—39 10

a face speculații

Exemplul unei alte lucrări 
premiate este asemănător: cer
cetare* rtudentului Constantin 
Bîgu, din anul V a] Facultății de 
Economia producției, asupra per
fecționării structurii organizatori
ce a întreprinderii industriale de 
pielărie și încălțăminte „Flacăra 
Roșie" din București a obținut 
premiul I la subsecția de econo
mia industriei. Autorul a exami
nat structura organizatorică a în
treprinderii și a constatat că di
rectorul avea prea multe îndato
riri care nn erau legate direct de 
supraveghere? producției. De 
asemenea, după cum a constatat 
el controlul tehnic lucra într-un 
mod neeficient Printr-o serie de 
măsuri propuse se asigură o îm
bunătățire a calității muncii di
rectorului prin degrevarea sa de 
unele sarcini, i 
nătătirea control 
litafe. Numeroși specialiști și ca
dre didactice universitare au 
apreciat eficienta deosebită a 
aplicării acestei lucrări la între
prinderea respectivă. Dar cînd se 
va întîmpla oare aceasta ?

Aplicabilitatea cu eficientă 
deosebită în producție nu consti
tuie însă numai o caracteristică 
a lucrărilor premiate. După cum 
subliniau numeroși participant! la 
lucrările secției economice a se
minarului numeroase alte lucrări 
prezentate de studenți 
probleme interesante ale 
ției. căpătînd o valoare 
care deosebită. Sperăm 
zentarea lor în cadru! seminaru
lui, publicarea celor mai valoroa
se dintre ele în Buletinul cercu
rilor științifice studențești din 
A.S.E. și al U.A.SR., ca și în re
vistele de specialitate va trezi in
teresul meritat în nudul facto
rilor responsabili din producție. 
De pe urma folosirii însemnatu
lui potențial științific de care 
dispune cercetarea studențească, 
producția nu ar avea decît de 
ciștigat.

(Urmnre din pag. >)

precum și îmbu- 
ilnlui tehnic de ca-

rezolvă 
preduc
ele apli
că pre-

Sînt, considerăm, argumente de 
o incontestabilă greutate pentru 
ca eforturile muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor întreprinde
rii, susținute de sprijinul mai a- 
propiat, de corecta îndrumare a 
centralei și ministerului — să se 
consume cu maximă eficiență în 
noul an. astfel ca ele să fie con
vertite în beneficii de o valoaie 
corespunzătoare atit pentru în
treprindere cit și pentru econo
mia națională. Succesul se hotă
răște insă acum, în zilele premer
gătoare noului an de producție.

în ce stadiu se găsesc pregăti
rile pe care le implică sarcinile 
mult sporite, diversificate și nu 
mai puțin complicate de care vor
beam ?

— Pozitiv și de bun apgur este 
faptul ci spre deosebire de anii 
trecuți, încă la 1 noiembrie în
treaga noastră producție a fost 
nominalizată, precizată pînă în 
cele mai mici amănunte — reia 
tov. ing. Șogan. Aceasta ne per
mite nouă, permite tehnicienilor 
noștri, să-și exercite din timp a- 
tribuțiunile, pregătind tehnologiile 
de execuție cu toată atenția și a- 
sigurind astfel calitatea la nivelul 
celor mai exigente pretenții, a 
întregii producții și implicit des
facerea ei cu mai multă ușurin
ță pe piață- Ce, puțin din 
punct de vedere privăm cu 
mism activitatea noastră pe

— împărtășiți același 
mism ? — am adresat de data a- 
ceasta întrebarea 
lui.

— Pentru că 
tru a fost cel 
cat pînă acum — ne mărturisește 
tov. Ion Dobrescu — răniîn deo
camdată circumspect. Ce-i drept, 
în cea mal mare parte producția 
noastră din anul viitor este acope
rită la această dată cu contracte

ferme. De ce nu împărtășesc to
tuși optimismul de care vorbeați ? 
Pentru că ne-a mai rămas încă 
descoperită cu contracte, o pro
ducție în valoare de 9 milioane 
lei — centrala noastră negăsind 
încă beneficiari pentru grinzile 
ce ni s-au nominalizat. Pe de al
tă parte, nu-i suficient să avem 
beneficiari și contracte încheiate. 
Deopotrivă cu încasarea banilor, 
ne interesează ridicarea 'a timp a 
produselor comandate pentru de- 
c-.ngestionarea spațiiloi noastre 
de producție care ne-au creat a- 
titea frănântări și ne-au adus 
tîta pagubă.

Șeful desfacerilor se referă la

a-

La intervențiile acestuia, benefi
ciarul răspunde cu dezinvoltură : 
„Vă plătim penalizări, avem 
bani". Cu o similară lipsă de răs
pundere se comportă — în relațiile 
cu întreprinderea bueureșteană 
I.C.S.M.-Cluj, aparținînd de 
M.I.C. Xeorganizîndu-și descăr
carea grinzilor pe șantierul din 
Bărăbanti, județul Alba — con
structorul respectiv a imobilizat 
pe timp de 20 de zile un număi 
de 12 vagoane special amenajate 
pentru transportul grinzilor. în- 
tirzierea vagoanelor la București 
a determinat oprirea fabricării 
grinzilor pe timp de o săptămînă. 
S-au plătit și de data aceasta pe-

răspundem pozitiv la prima dv. 
întrebare, și anume că anul 1971 
va moșteni unele din greutățile și 
perturbările pe care le-am resim
țit pînă acum. Și e simplu de în
țeles că nedesfăcînd la timp pro
ducția ieșită de pe liniile tehnolo
gice sîntem legați imediat de 
mîini.

Afirmația esle ilustrată din bel
șug cu exemple. Vagoanele spe
ciale prevăzute cu stelaje pentru 
transportul acestor produse — și 
așa destul de puține în parcul 
C.F.R. — sînt nerentabil întrebu
ințate. Iată de pildă, vagonul nr. 
315339000210 a plecat în urmă 
cu 22 de zile la Socola cu grinzi

Acoperirea integrală

contracte

acest 
opti- 
1971. 
opti-

jefului serviciu-

sectorul nos- 
mai grav încer-

o situație care trebuie să alanne- 
ze pe toți cei avizați și în primul 
rînd forurile tor superioare. 
Dar, iată exemplele. Cu foarte 
mari insistențe întreprinderea de 
construcții speciale și transporturi, 
aparținînd Ministerului Transpor
turilor au comandat aici planșee 
pentru opt blocuri de locuințe. 
Muncitorii întreprinderii „Progre
sul" au lucrat peste puteri, au fă
cut totul ca să onoreze comanda. 
Ea a fost executată la termenul 
asupra căruia s-a insistat. De-a- 
tunci însă au trecut mai bine de 
șase luni și beneficiarul nu și-a 
ridicat produsele imobilizînd așa 
cum spuneam, depozitele și spa
țiile de producție ale furnizorului.

nalizări. Din buzunarul cui ? A 
celor vinovați ? Da de unde ? 
Din banii statului, firește, deși Ie
șea precede cu claritate obligarea 
la răspundere bănească a celor 
din vina cărora se ajunge la per
ceperea de penalizări pentru imo
bilizarea mijloacelor de transport. 
Penalizările sînt însă infime și o- 
ricum ele nu pot acoperi pagu
bele pe care le suportă întreprin
derea prin sistarea producției ei, 
iată de ce vor trebui luate cele 
mai energice măsuri pentru ru
larea economicoasă a vagoanelor.

— Ridicăm această problemă 
— precizează inginerul șef al 
I.P. București, tov. Șerban Dumi
trescu. deoarece sub acest aspect 
ne este teamă că vă trebui să

cu înfrigurare. Pagubele sînt așa
dar, mari, dai se vede că ele 
nu intrigă pe nimeni pentru că 
nu afectează buzunarele persona
le ale nimănui.

— Anul acesta — ca și anul 
trecut, v-ați plîns de numărul in
suficient al muncitorilor califi
cați. Va fi o lipsă cronică și la 
anul ?

— Prin specificul nostru —■ ne 
răspunde în continuare inginerul 
șef — eu o producție cantitativ 
neuniformă pe toată durata unui 
an, cu perioade de vîrf în lunile 
călduroase și perioade cu o pro
ducție la limita minimă în lunile 
de iarnă, înregistrăm o mare 
fluctuație, pregătim muncitorii, îi 
calificăm cu mari greutăți, apoi 
pleacă. Pin această cauză, pre
văd că vom fi și în 1971 desco- 
periți într-o oarecare măsură.

In ciuda specificului întreprin
derii, problema fluctuației nu-i 
deloc nerezolvabilă. Dirijată în 
cadrai centralei, în funcție de ce
rințele unităților sale — diferite 
pe parcursul anului — cadrele ca
lificate trebuie totuși menținură 
pentru ca ele să justifice eforturi
le și cheltuielile suportate pentru 
calificarea lor. în această direc
ție însă, cel mai convingător poa
te interveni chiar întreprinderea. 
Ea va trebui să-și dezvolte ca
pacitatea de cazare, să îmbogă
țească condițiile în căminul pe 
care-l are, să doteze baza cultural- 
educativă și sportivă pe care, de 
asemenea, o are, cu măi multă 
solicitudine. Să manifeste mai 
multă receptivitate la nevoile ti
nerilor, la pretențiile lor justifi
cate. Pentru investirea unor efor
turi mari în această direcție, atît 
din partea întreprinderii, cit și a 
centralei, pledează ampla și rapi
da dezvoltare pe care a luat-o și 
în care se va circumscrie și în anii 
viitori, întreprinderea de prefă-

pentru întreprinderea 4 construc
ții Iași. încă nu s-a întors. Altul, 
cu nr. 3156 3900 1689 a plecat în 
aceeași misiune la Rîșnov acum 
66 de zile. Nu s-a întors nici el. 
Și în sfîrșit, al treilea, purtînd nr. 
3153 3901 1697 întîrzie la Pașcani 
de o lună de zile, chiar într-o 
unitate a C.F.R. Staționarea lor 
— în gările care deservesc șan
tierele respective — o perioadă 
de timp în care ar fi putut încon
jura globul pămîntesc — se date- 
rește exclusiv lipsei de preocupa
re pentru descărcarea lor. în a- 
cest timp, în I.P.P.B., 120 de 
grinzi așteaptă de luni de zile în 
stoc pentru a fi expediate pe șan
tierele din Sibiu, Valea Călugă- ........ ....... . ..........

tească și Iași unde sînt așteptate bricate „Progresul" București.



0 PROBLEMĂ crucială 
ni comiuvrA omenirea"
Larg sprijin la O.N.U. pentru inițiativa 
României de a se dezbate consecințele

99

economice și sociale ale cursei înarmărilor
Punctul înscris pe agenda actualei sesiuni a Adunării Ge

nerale a O.N.U. din inițiativa României: „Consecințele eco
nomice și sociale ale cursei înarmărilor și efectele sale pro
fund dăunătoare asupra păcii și securității în lume", a fă
cut obiectul unor ample dezbateri in Comitetul politic.

intervențiile mai multor dele
gați, între care cei ai Uruguayu- 
lui, Marocului, Tanzaniei, Iranu
lui, Braziliei și Iugoslaviei au fost 
axate tocmai pe consecințele no
cive ale cursei înarmărilor, subli
niate de propunerea românească. 
„Doresc — a subliniat delegatul 
brazilian, Araujo Castro, în lua
rea sa de cuvînt — să salut in
cluderea pe agenda sesiunii, din 
inițiativa României, a punctului 
referitor la consecințele economi
ce și sociale ale cursei înarmări
lor, întrucît are în vedere corela
ția existentă între dezvoltarea e- 
conomică, dezarmare și securita
tea internațională. Sperăm că 
dezbaterea acestei probleme se 
va dovedi folositoare și ne va 
permite adoptarea unor măsuri 
constructive și importante".

Delegatul Iugoslaviei, ambasa
dorul Mojsov, a declarat, la rîn
dul său : „Noi sprijinim inițiativa 
României, întrucît ea atrage aten
ția asupra avantajelor ce ar putea 
fi obținute prin dezarmare".

Kurt Waldheim, reprezentantul 
Austriei, a relevat în cuvîntul său 
că „dezbaterea și studierea con
secințelor economice și sociale 
ale cursei înarmărilor și efectele 
sale profund dăunătoare asupra 
păcii și securității în lume pot 
constitui baza unei sinteze a 
muncii noastre în diferite comi
tete de lucru ale Adunării Gene
rale. Totodată, ele vor contribui 
la mai buna înțelegere a
dintre problemele cruciale care 
confruntă astăzi întreaga ome
nire"

Unii delegați au folosit în sus
ținerea ideilor lor argumente cu
prinse în memorandumul guver
nului român — devenit document 
al O.N.U. — care a însoțit pro
punerea privind înscrierea aces-

tui punct pe ordinea de zi, adu- 
cînd, la rîndul lor, noi date și 
fapte. „Cheltuielile militare mon
diale, a afirmat reprezentanta Ira
nului, prințesa Ashraf Pahlavi, 
depășesc de 1000 ori bugetul 
O.N.U. pentru dezvoltare.

Dezbaterile din Comitetul po
litic al Adunării Generale în pro
blema dezarmării au evidențiat 
necesitatea elaborării unui pro
gram amplu, care să ducă la de
zarmarea generală și totală și 
care să stea la baza tratativelor 
din cadrul actualului Deceniu al 
Națiunilor Unite pentru dezar
mare.

uneia

Miercuri delegația română a 
depus în Comitetul Politic un 
proiect de rezoluție pentru con
cretizarea dezbaterilor la punctul 
înscris pe agendă de țara noas
tră.

Proiectul la care siau alăturat 
în calitate de coautoare Austria, 
Canada, Danemarca, Iran, Iugo
slavia, Madagascar, Mexic, Ma
roc, Polonia, Singapore, Suedia 
și Ungaria, subliniază pericolele 
ce amenință omenirea ca urmare 
a cursei înarmărilor și povara 
grea pe care o reprezintă pentru 
state cheltuielile militare. Toto
dată el afirmă necesitatea ela
borării și aplicării unui program 
complet de dezarmare și cheamă 
statele să întreprindă pași pe 
calea încetării cursei înarmărilor 
și realizarea de progrese în do
meniul dezarmării. în același 
timp, cere conferinței Comitetu
lui pentru dezarmare de la Ge
neva să acorde cea mai mare a- 
tenție tuturor problemelor me
nite să ducă la încetarea cursei 
înarmărilor și în deosebi, a ce
lei nucleare.

Acord comercial 
româno-sovietic
Ca urmare a tratativelor 

purtate, într-o atmosferă 
prietenească și de înțele
gere reciprocă, la 18 no
iembrie a.c., au fost sem
nate la Moscova acordul 
privind schimbul de măr
furi și plățile dintre Repu
blica Socialistă România și 
Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste pe peri
oada 1971—1975 și proto
colul comercial dintre cele 
două țări pe anul 1971.

Potrivit acordului sem
nat, schimbul de mărfuri 
dintre România și U.R.S.S. 
în noul cincinal va repre
zenta o creștere de circa 
40 la sută față de volumul 
de schimburi din perioada 
1966—1970 ; pentru anul 
1971 se prevăd livrări re
ciproce de mărfuri depă
șind cu circa 7 la sută pre
vederile pe anul 1970. Do
cumentele semnate prevăd 
majorarea livrărilor de 
materii prime, materia
le și bunuri de larg 
consum și, îndeosebi, spo
ruri însemnate ale schim
bului reciproc de produse 
ale industriilor construc
toare de mașini din cele 
două țări.

Din partea română do
cumentele au fost semnate 
de Cornel Burtică, minis
trul comerțului exterior, 
iar din partea Sovietică, 
de Nikolai Patolicev, mi
nistrul comerțului exterior.

ORIENTUL

Parafarea tratatului 
polono-vest-german

Miercuri la prînz, mi
nistrul afacerilor externe 
al Poloniei, Stefan Jedry- 
chowski și ministrul de 
externe al R. F. a Ger
maniei, Walter Scheel, au 
parafat la Varșovia trata
tul cu privire la bazele 
normalizării relațiilor din
tre cele două țări.

A fost prezent Josef Cyran- 
kiewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone.

După parafare, cei doi miniștri 
de externe au rostit ouvîntări.

Stefan Jedrychovvski a expri
mat profunda satisfacție a gu
vernului său față de încheierea 
cu succes a tratativelor politice 
dintre guvernele Republicii 
Populare Polone și Republicii 
Federale a Germaniei. „In con
vingerea guvernului polonez, a 
spus vorbitorul, acest tratat con
stituie o bază trainică pentru 
normalizarea relațiilor reciproce. 
Tratatul deschide o nouă eră în 
relațiile dintre cele două țări și 
popoare, reprezentînd o contri
buție la opera de întărire a 
securității și a păcii în Europa, 
care va favoriza normalizarea 
relațiilor europene bazate pe co
laborare, înțelegere și avantaj

APROPIAT

Soarta celor 44
Rafael Dominguez, unul din conducătorii tineretului comunistreciproc, indiferent de deosebi

rile politice și de orînduire exis
tente între state". In încheiere, 
Stefan Jedrychovvski a salutat 
faptul că acest tratat urmează 
să fie semnat de șefii celor două 
guverne — premierul polonez, 
Jozef Cyrankievvicz și cancelarul 
federal, Willy Brandt — precum 
și de miniștrii de externe ai ce
lor două state.

La rîndul său, Walter Scheel 
a arătat că guvernul vest-ger- 
man apreciază tratatul ca pe 
un pas hotărîtor în relațiile po- 
lono-vest-germane, menit să ducă 
la dezvoltarea unor relații nor
male, prietenești între cele două 
țări. El a arătat că convorbirile 
dintre părți au fost purtate cu 
conștiința faptului că ele 
vesc „o cotitură istorică în 
țiile dintre cele două state 
edificarea căilor către o 
ciliere trainică între cele 
popoare depășește limitele 
interes bilateral, avînd o deose
bită însemnătate pentru întrea
ga Europă". Precizînd că gu
vernul vest-german este hotă- 
rît să continue actuala sa po
litică, Walter Scheel a expri
mat, totodată, convingerea că 
tratatul va găsi aprobare în rîn
dul majorității opiniei publice 
vest-germane cu toate că — 
a arătat el — va mai trebui dusă 
o luptă susținută pentru apro
barea tratatului în cadrul Par
lamentului vest-german;

pri- 
rela- 
și că 
con- 
două 
unui

din Republica Dominicană, vorbește „Scinteii tineretului4*

Doi morți pe zi.. La Santo Domingo au dispărut baricadele, 
frontul nu mai a'espică străzile și, totuși, statistica terorii este 
cutremurătoare.

— Descoperim uneori prieteni, alteori rude cu trupurile mu
tilate. Ii cunoaștem pe inspiratorii la asasinat. îi cunoaște si 
poliția. De fiecare dată promite căutarea criminalilor, dar do
sarele sînt clasate imediat. Deseori, teroriștii acționează sub 
protecția oamenilor în uniformă...

Notez în grabă, încercînd să nu pierd nici un cuvînt. Prin 
fereastra largă pătrund razele unui soare de’toamnă, un soare 
ostenit, care nu încălzește. O clipă coboară tăcerea și privirile 
noastre urmăresc mașinile ce aleargă pe bulevardul din cen
trul Budapestei.

Tînărul cu o barbă tunsă 
scurt, ce-i subliniază ovalul fe
ței, este unul din conducătorii 
tineretului comunist din Repu
blica Dominicană. Pe o filă din 
blocnotes și-a scris numele : 
Rafael Dominguez. De obicei 
latino-americanii nu-și abando
nează exuberanța în nici o îm
prejurare și mai ales atunci cînd 
dau un interviu. Rafael Domin
guez mi s-a părut altfel : în 
captivitatea gîndurilor, încolțit 
de neliniște, atent la dozarea 
frazelor.

ment, pentru că ele nu pot su
praviețui concurenței nord-ame- 
ricane. Chiar dacă Trujillo a dis
părut, succesorii săi îi continuă 
politica antipopulară...

— Care sînt probleme
le actuale ale tineretului 
din Republica Domini
cană ?

minat o vertiginoasă radicali
zare. Spiritul antiimperialist s-a 
răspîndit în toate straturile 
populației. A fost un proces 
oarecum spontan. Trebuie să 
recunoaștem că, deocamdată, 
conștiința antiimperialistă este 
mai înaltă decît capacitatea or
ganizatorică a stîngii. Unitatea 
constituită la bază, născută din 
reacția populară în fața eveni
mentelor, trebuie dezvoltată. A 
devenit necesar să fie dat un 
răspuns clar în problema alian
țelor : cu cine ie facem și pe 
baza căror principii ? Se vă
dește necesitatea unui program 
de acțiune care, finind seama 
de diversitatea forțelor, să 
permită integrarea celor mai 
largi pături ale populației în 
lupta pentru afirmarea intere
selor naționale și pentru schim
bări pe plan social — pentru 
naționalizări în domeniul ban
car și industrial, pentru soluțio
narea situației din agricultură, 
pentru o reformă universitară 
reală...

— S-ar părea că „îm
părăția șomajului" _ este 
și o împărăție a violen
ței...

— Categoric. Asasinatul a 
devenit o metodă curentă de a 
lichida pe adversarii regimului 
— de la simpli simpatizanți ai 
stîngii și militanți mai puțin cu- 
noscuți pînă la personalități de 
renume național. Guvernul a 
pierdut bătălia politică și în
cearcă prin comandourile de 
extremă dreaptă să-și ia re
vanșa exterminînd pe exponenții 
forțelor democratice. S-au pro
dus, însă, și omoruri în plină 
stradă, victimele fiind cetățeni 
fără apartenență politică pre
cisă „vinovați" doar de a fi 
refuzat votul lor lui Balaguer...

— Ce influență exerci
tă tineretul comunist ?

— Mai întîi o subliniere : în 
condițiile specifice din țara 
noastră tinerii comuniști nu au 
o organizație aparte, ci acti
vează în cadrul partidului. A 
fost, astfel, creată o comisie 
de tineret care se ocupă de 
problemele din diferite sectoare. 
Influenta noastră este exercitată 
mai ales în sectoarele cheie : 
tineretul muncitor și proletaria
tul agricol. Crește influența 
noastră și pentru țărani căci în 
sote se înmulțesc acțiunile con
tra latifundiarilor. Partidul nos
tru este singura forță politică 
din Republica Dominicană ce 
nu este divizată intern. Faptul 
acesta este rezultatul politicii 
pe care am promovat-o — poli
tică coerentă, independentă, 
născută din propria noastră ex
periență. Sîntem urmăriți, perse
cutați, mulți tovarăși plătesc cu 
viața apartenența la partid. în 
prezent se plănuiește asasina
rea secretarului general al 
partidului. Numai în ultima lună 
trei fruntași cunoscut! ai stîngii 
au fost uciși. Dar teroarea nu 
ne înfricoșează. Simțim alături 
de noi poporul...

Componența noului guvern al R.A.U.
• Consultări pentru formarea noului 

guvern sirian* Din nou tensiune in Iordania 
blemele educației și comerțului 
și, totodată, ministru al indus
triei, petrolului și resurselor 
miniere; Sayed Marei, vicepre
mier pentțu problemele agricul
turii și irigației, deținînd, în 
același timp, și portofoliul agri
culturii ; Mahmud Riad, vicepre
mier și ministru de externe, și 
Sharawy Mohamed Gomaa, vice
premier pentru sectorul public 
și ministru de interne.

Ahmed El Khatib a fost de
semnat ca- președinte al Siriei 
de către noul Comandament re
gional al Partidului baas în 
Siria, anunță corespondentul 
din Damaso al agenției M.E.N. 
Același corespondent infor
mează că noul 
regional al 
din Siria l-a 
nera.lui Hafez 
marea noului 
precizează că ,, 
început în acest sens consultă
rile". Potrivit agenției M.E.N. 
„noul cabinet va cuprinde per
sonalități proeminente naționale 
și progresiste ale vieții politice 
siriene, precum și experți și 
specialiști".

în ultimele zile, în Iorda
nia a intervenit un nou mo
ment de tensiune în urma cioc
nirilor dintre unități ale ar
matei iordaniene și unele forțe 
palestiniene in orașele Irbid și 
Jerash, situate la 80 și, respectiv, 
30 km de Amman.

Referindu-se la aceste eveni
mente, trimisul special al agen
ției France Presse, Michel Gări, 
relevă, că în Iordania „dom
nește din nou o vie tensiune". 
Corespondentul francez descrie 
astfel situația din Irbid, al doi
lea oraș ca importanță din Ior
dania : Localitatea pare fără 
viață ; majoritatea magazinelor 
sînt închise ; foarte puțini tre
cători șînt zăriți pe străzi; spo
radic, izbucnesc împușcături ; 
polițiștii înarmați cu puști sînt 
plasați în număr mare în îm
prejurimile cartierului general 
al poliției, iar în fața sediului 
organizației „Al Fatah" stațio
nează numeroși fedaini înar
mați. Forțele regale au postat 
polițiști și soldați în punctele 
principale ale orașului.

La Cairo a fost dată publici
tății componența noului guvern 
al Republicii Arabe Unite. Spre 
deosebire de cabinetul prece
dent, acesta cuprinde, în afara 
premierului Mahmud Fawzi, pa
tru vicepremieri care dețin și 
principalele portofolii : Aziz 
Sidky, vicepremier pentru pro-

Adunarea 
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Pentru restabilirea drepturilor
legitime ale R.P. Chineze la O.N.U.

Cuvintarea reprezentantului României 
in Adunarea Generală a O. N. U.

corespondent 
comandament 

partidului baas 
însărcinat pe ge- 
E1 Assad cu for- 
guvern sirian. El 
.,Hafez Assad a

— Sînt exact problemele țării 
întregi pentru că 44 la sută din 
locuitori au între 10 și 25 de 
ani. Cînd tinerii dețin o aseme
nea pondere devine greu, chiar 
imposibil, să se separe preocu
pările și revendicările lor de 
cele ale țării. Cred că nu-i ne
voie de argumente...

parizian 
Republica 
este „o 

i"...

NEW YORK 18. — Trimisul 
special Agerpres, Constantin 
Alexandroaie, transmite : Pro
blema restabilirii drepturilor 
legitime ale Republicii Popu
lare Chineze la Organizația Na
țiunilor Unite continuă să con
stituie obiectul dezbaterilor A- 
dunării generale a O.N.U. Peste 
30 de delegații și-au expus pînă 
în prezent pozițiile.

Luînd cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor, reprezentantul per
manent al României la O.N.U., 
ambasadorul Gheorghe Diaco
nescu a spus : Răspunzînd în- 
tr-un mod pozitiv cerinței ur
gente a participării R. P. Chi
neze la activitățile sale, O.N.U. 
nu ar face decît să consolideze 
capacitatea sa de a-și îndeplini 
misiunea care i-a fost încredin
țată prin Cartă, să corecteze o 
gravă injustiție care s-a perpe
tuat timp de peste două decenii 
față de unul din membrii săi, 
să-și afirme fidelitatea față de 
principiile pe care este înteme
iată. El a subliniat că restabili
rea drepturilor legitime ale Re
publicii Populare Chineze la 
Națiunile Unite presupune ex
cluderea emisarilor ciankaișiști 
de pe looul pe care îl ocupă 
ilegal.

„Sporirea rolului O.N.U. în 
viața politică mondială, arăta 
recent președintele Consiliului 
de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, este nemijlocit le
gată, după convingerea noastră, 
de asigurarea universalității 
sale, de oglindirea mai cores
punzătoare a realităților lumii 
de azi. Se impune cu stringență 
restabilirea drepturilor legitime 
la O.N.U. ale Republicii Popu
lare Chineze — unul din cele 
mai mari state ale lumii, al 
cărui rol în viața internațională 
nu mai poate fi ignorat de ni
meni — și cu atît mai mult de 
un asemenea for cum este Or
ganizația Națiunilor Unite. Cred 
că pentru toți oamenii politici, 
pentru toate statele, ar trebui 
să devină clar că fără partici
parea Chinei la rezolvarea pro
blemelor care frămîntă astăzi 
omenirea nu se pot găsi soluțiile 
cele mai bune. Participarea 
R. P. Chineze la viața interna
țională este o cerință a însăși 
rezolvării cu succes a marilor 
probleme ale păcii Și securității 
mondiale". Cînd ne gîndim la 
China, a spus în continuare vor
bitorul — avem în față imaginea 
unei țări cu peste 700 milioane 
locuitori adică aproape un sfert 
din întreaga omenire, care avan
sează rapid pe calea dezvoltării 
economice și sociale indepen
dente. După ce a răsturnat, în 
octombrie 1949, regimul feudal, 
poporul chinez, moștenitor al 
unei culturi și civilizații mile
nare. s-a concentrat cu toate 
forțele sale spre a asigura Chi
nei un rol de frunte în concer
tul națiunilor. Ca rezultat al 
celor 20 de ani de eforturi sus
ținute, acest popor harnic și ta
lentat a reușit să transforme 
China dintr-o țară înapoiată și 
aservită intereselor străine în- 
tr-un puternic și înfloritor stat 
socialist, care dispune de o eco
nomie in plină dezvoltare. Este 
nerealist să se creadă că fără 
participarea R. P. Chineze s-ar 
putea ajunge la soluții viabile 
pentru problemele internațio
nale majore — indiferent dacă 
este vorba de pacea și securita
tea în Asia și in alte părți ale 
lumii, de dezarmare și. în spe
cial, de dezarmarea nucleară, de

cooperare economică, științifică 
sau tehnică internațională.

Ir» eforturile lor persistente 
vizînd împiedicarea partici
pării R. P. Chineze la activita
tea O.N.U., delegațiile care și-au 
exprimat opoziția față de proiec
tul de rezoluție prezentat de 
18 țări, între care și România, 
au încercat să denatureze ade- 
vărații termeni ai problemei, 
deplasîndu-i pe un teren ireal. 
Astfel, a arătat ambasadorul 
Gheorghe Diaconescu, situația 
este prezentată ca și cînd ar fi 
vorba de „două Chine". Or, în 
realitate, a continuat vorbitorul 
nu este vorba decît de o singură 
Chină și nimeni nu contestă a- 
cest adevăr. Fosta Republică 
China, care a semnat Carta 
O.N.U. în 1945, a devenit, patru 
ani mai tirziu, ca urmare a vic
toriei marii revoluții chineze, 
Republica Populară Chineză, cu 
toate implicațiile politice și ju
ridice care decurg din aceasta. 
Noul stat chinez, socialist, a 
devenit, prin guvernul său de ia 
Pekin, succesorul statului chinez, 
membru fondator al Națiunilor 
Unite. Drepturile de care acesta 
se bucură la O.N.U. au fost 
transferate ipso facto guvernu
lui legal al Republicii Populare 
Chineze.,

Tentativele de rezolvare a pro
blemei reprezentării Chinei la 
Națiunile Unite pe baza așa- 
zisei teorii a celor „două Chine" 
nu constituie, în fond, decît un 
alt artificiu menit să ridice noi 
obstacole în calea participării 
R. P. Chineze la activitatea or
ganizației. Avansînd asemenea 
sugestii, autorii lor înțeleg, de
sigur, foarte bine, că China 
populară, ca de altfel oricare alt 
stat, nu poate accepta să renun
țe, ca preț pentru exercitarea 
unui drept care-i revine în vir
tutea calității sale de membru al 
O.N.U., la o parte a teritoriului 
său. Asocierea la asemenea ten
tative constituie o linie politică 
periculoasă, deoarece ele sînt 
îndreptate împotriva principiilor 
dreptului inalienabil al fiecărui 
popor de a-și hotărî singur pro
priul destin, fără nici un a- 
mestec străin, și respectării in
tegrității teritoriale a statelor.

Tocmai de aceea — a arătat 
ambasadorul Gheorghe Diaco
nescu — delegația rpmână con
sideră că, în căutarea soluției 
pentru problema care face obi
ectul acestei dezbateri, Aduna
rea Generală trebuie să urmeze 
calea prevăzută în Cartă, aceea 
care a fost aplicată invariabil în 
cazul celorlalte state care și-au 
schimbat structura socială și 
politică. Cu alte cuvinte, Adu
narea Generală trebuie să asi
gure reprezentarea adecvată a 
Chinei la Națiunile Unite, invi- 
tînd guvernul, care este în drent 
să vorbească în numele ei și să 
exprime voința marelui popor 
chinez de peste 700 milioane de 
locuitori, guvernul Republicii 
Populare Chineze, să ocupe lo
cul deținut pînă în prezent, în- 
tr-un mod ilegal și abuziv, de 
către trimișii unui regim care 
a fost respins de poporul chi
nez acum două decenii.

în încheiere, ambasadorul 
Gheorghe Diaconescu a declarat, 
că guvernul român consideră că 
restabilirea drepturilor legitime 
ale Republicii Populare Chineze 
la Națiunile Unite este cerută 
nu numai de necesitatea urgentă 
de a se pune capăt injustiției 
comise față de poporul chinez,

ci de însăși interesele organiza
ției, ale păcii și securității in
ternaționale. Repunerea Chinei 
populare în drepturile sale le
gitime la O.N.U. este o măsură 
de mare importanță pentru creș
terea eficacității și prestigiului 
O.N.U. în lume.

★
în intervenția sa, reprezentan

tul R. S. F. Iugoslavia, Lazar 
Mojsov, a spus că este absolut 
contrar spiritului Cartei ca A- 
dunarea Generală să impună 
unui stat suveran o anumită 
formulă de reprezentare a sa 
la Națiunile Unite. Formula 
„celor două Chine" este complet 
nefondată de vreme ce există o 
singură Chină, de vreme ce 
Taivanul este o parte a Chi
nei, iar Carta prevede un sin
gur Ioc pentru această țară în 
O.N.U.

★
în cuvîntul său, reprezentantul 

permanent al Franței la O.N.U., 
Jacques Kosciusko-Morizet, a 
declarat : „Ignorarea unui popor 
mare, cel mai numeros din lu
me, a unei țări cu o civilizație 
milenară, care ocupă o parte 
vastă a continentului asiatic, a 
unei puteri care, prin năzuințele 
Și dinamismul său, joacă un rol 
tot mai important în treburile 
lumii, este zadarnică. Aproape 
că nu există problemă majoră 
a lumi; care să poată fi rezol
vată, sau măcar în mod serios 
abordată, fără prezența acestei 
țări".

Reprezentanții Tanzaniei. Sa
lim Salim, și Irakului. Talib el 
Shibib, au arătat, Ia rîndul lor, 
că „teoria celor două Chine" 
lezează integritatea teritorială 
a Republicii Populare Chineze.

Un purtător de cuvînt al 
O.N.U. a declarat miercuri di
mineața că ambasadorul Gun
nar Jarring, reprezentant spe
cial al secretarului general în 
Orientul Apropiat, se va întoar
ce joi la Moscova pentru a-și 
prelua sarcinile de ambasador 
al Suediei, pînă ce se va hotărî 
începerea tratativelor asupra 
conflictului din Orientul Apro
piat între părțile interesate.

Relațiile Est-Vest și convo
carea unei conferințe general- 
europene pentru securitate au 
format principalele probleme 
abordate pînă acum de sesiu
nea Adunării parlamentare a 
Uniunii Europei Occidentale, 
întrunită de luni la Paris.

în cuvîntul său, Jean de 
Lipkowski, secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe 
al Franței, după ce a relevat 
progresele înregistrate în ul
timul an pe calea destinderii 
în relațiile Est-Vest, a subli
niat : „Franța acordă o aten
ție. deosebită unei conferințe 
general-europene pentru secu
ritate, care ar confirma prin
cipiile pe care trebuie să se 
bazele bunele relații între sta
te.: respectarea integrității te
ritoriale, a egalității și inde
pendenței statelor, precum și a 
neamestecului în treburile lor 
interne". Metoda cea mai e- 
ficace pentru pregătirea aces
tei conferințe o reprezintă 
după părerea exprimată de re
prezentantul francez, contacte
le bilaterale. Totuși, a adăugat 
el, Franța este gata să ia în 
considerare și alte formule.

Pe o poziție similară s-au 
situat și alți vorbitori, printre 
care și reprezentantul R. F. a 
Germaniei, Siegler Schmidt.

în timpul dezbaterilor au 
fost auzite îfisă și unele poziții 
distonante. Așa, de pildă, se
cretarul general al N.A.T.O., 
Manlio Brosio, a cerut guver
nelor vest-europene să majo
reze cu cinci procente bugetele 
lor militare. El s-a pronunțat, 
totodată, pentru menținerea la 
nivelul actual al forțelor mili
tare americane staționate în 
Europa occidentală, respingînd 
orice eventuală reducere a a- 
cestora. în ce privește confe
rința pentru securitate în Eu
ropa, Manlio Brosio a afirmat 
că el este în favoarea convo
cării și desfășurării acesteia, 
dar cu condiția menținerii in
tacte a forțelor armate occi
dentale.

— Un ziar 
scria despre 
Dominicană că 
împărăție a șomajului'

— N-a greșit. Numai tinerii 
șomeri sînt în număr de 400 000. 
Multi băieți ajunși la vîrsta cînd 
trebuie să-și întrețină familiile 
nu reușesc să-și găsească un 
loc de muncă nici măcar pen
tru o singură zi... Situația eco
nomică este dezolantă. Putem 
vorbi de o paralizie economică. 
O mare parte a forței de muncă 
este neutilizată cronic. Adău
gați la aceasta creșterea de
mografică care depășește orice 
previziuni. Satul se află într-o 
înapoiere ce poate fi măsurată 
doar prin secole. Micile între
prinderi sînt împinse la fali-

— Observatorii obiec
tivi au remarcat faptul că 
teroarea nu 
scopul...

— ...Dovadă cele 
abțineri de la ultimul 
zidențial. Stînga a chemat

și-a atins

40 la sută 
scrutin pre- 
' 1 la

boicotarea urnelor și s-a înre
gistrat abținerea cea mai ridi
cată din întreaga istorie repu
blicană a Americii Latine. Chiar 
în condițiile în care abținerea 
de la vot era însoțită de riscuri 
nenumărate — de la pierderea 
slujbei, la pierderea vieții, o 
masă uriașă de dominicani a 
urmat chemarea noastră. Stînga 
și-a demonstrat puterea( iar ti
neretul s-a dovedit a fi integral 
activ în procesul revoluționar. 
Intervenția americană din 1965 
a propus prefaceri adînci în 
conștiința poporului, a deter- ELGENIU OBREA

„Lunchod-T1 își continuă
activitatea pe Selena

Vehiculul sovietic auto- 
mat „Lunohod-1“, depus 
Ia 17 noiembrie pe supra
fața Selenei, își continuă 
programul de cercetări teh- 
nico-științifice în apropie
rea locului unde a aseleni- 
zat lin stația „Luna-17“, 
informează agenția T.A.S.S.

Cu ajutorul telefotometrelor 
au fost transmise pe Pămînt 
imagini de bună calitate ale su
prafeței lunare. Au putut fi 
văzute clar urmele lăsate de „Lu- 
nohod" pe suprafața selenară, 
precum și diferite detalii de 
construcție ale aparatului auto
propulsat.

în conformitate cu programul 
de cercetări științifice, au fost 
efectuate măsurători ale fondu
lui radiațiilor x extragalaxice cu 
ajutorul telescopului Roentgen. 
Agenția citată menționează că în 
cadrul emisiunii de radio și te
leviziune din ziua de 17 noiem
brie a fost controlată funcționa
rea aparatelor de bord ale vehi-

cuiului selenar. S-a constatat că 
acestea funcționează normal. 
Temperatura în conteinerul în
chis ermetic este de plus 18 
grade Celsius, iar presiunea de 
780 milimetri. Programul apara
tului automat „Lunohod-1“ este 
executat cu succes, scrie agenția 
T.A.S.S.

Reușita misiunii „Luna-17“ 
și funcționarea auto-tractorului 
care se deplasează pe suprafața 
lunii demonstrează înaltul ni
vel tehnic atins in Uniunea So
vietică", a declarat dr. George 
Low. director interimar al 
N.A.S.A.. „Era spațială, a spus 
el, n-a cunoscut niciodată 
o activitate atît de susținută ca 
aceea pe care o depune Uniunea 
Sovietică în ultimele săptă- 
mîni. lansind in decurs de 60 de 
zile 22 de misiuni spațiale".

„Sînt convins că această nouă 
realizare a savanților sovietici 
garantează că în viitor aparate 
mai perfecționate vor putea a- 
tinge și partea invizibilă a sa
telitului natural al Pămîntului", 
a declarat cunoscutul savant 
polonez, W. Wolczik.

COOPERARE 
ECONOMICĂ 

ROMÂNO-ALGERIANĂ
• DELEGAȚIA MINISTERU

LUI PETROLULUI DIN REPU
BLICA SOCIALISTA ROMA
NIA, condusă de ministrul ad
junct Gheorghe Pacoste, și-a în
cheiat miercuri după-amiază 
vizita oficială in Algeria. Dele
gația a purtat convorbiri cu 
Balaid Abdessalam, ministrul 
algerian al industriei și ener
giei și alți reprezentanți ai mi
nisterului în problemele privind 
lărgirea cooperării celor două 
țări în domeniul petrolului.

„Discuțiile purtate au eviden
țiat interesul reciproc pentru 
dezvoltarea în continuare a 
cooperării româno-algeriene in 
domeniul industriei hidrocarbu
rilor", a declarat pe aero
portul Dar-El-Beida, înainte de 
plecare, conducătorul delegației 
române. „Ambele părți au con
statat că există toate condițiile 
și un sporit interes reciproc 
pentru concretizarea acestei 
cooperări în diverse sectoare ale 
industriei petrolului. Caracte
ristica principală a discuțiilor 
pe care le-am încheiat, a men
ționat conducătorul delegației 
române, constă în faptul că s-a 
trecut la etapa de aplicare a 
diferitelor planuri și proiecte 
de perspectivă a cooperării din
tre țara noastră și Algeria".

18• IN ZILELE DE 17 ȘI
NOIEMBRIE, ministrul indu
striei construcțiilor de mașini al 
Republicii Socialiste România, 
loan Avram, a purtat convor
biri în probleme de interes reci
proc privind colaborarea și coo
perarea în producție, cu A. I. 
Kostousov, ministrul industriei 
constructoare de aparate, ma- 
șini-unelte și scule al U.R.S.S., 
și cu V. Krotdv, prim-locțiitor 
al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini grele, ener
getice și de transport al U.R.S.S.

în urma negocierilor care 
au avut loc între delegația 
Camerei de Comerț a Repu
blicii Socialiste România și 
Consiliul superior al Came
relor de comerț, industrie și 
navigație din Spania, la Ma
drid a fost semnat un proto
col privind înființarea unor 
secții pe lingă cele două or
ganisme. Acestea vor avea 
ca scop extinderea și diver
sificarea în continuare a 
schimburilor și cooperării e- 
conomice între întreprinde
rile interesate din cele două 
țări.
• CIU EN-LAI, premierul 

Consiliului de Stat al R. P. Chi-

î>

neze, l-a primit miercuri pe 
Vasili S. Tolstikov, noul amba
sador extraordinar și plenipo
tențiar al Uniunii Sovietice în 
R. P. Chineză, relatează agen
țiile China Nouă și TASS.

LUIND CUVÎNTUL la Aso
ciația culturală din Niirn- 
berg, Walter Scheel, preșe
dintele Partidului Liber-De- 
mocrat, ministrul afacerilor 
externe al R.F. a Germaniei, 
s-a pronunțat pentru dizol
varea organizației neonaziste 
intitulată „Acțiunea rezis
tenței". După cum relevă a- 
genția D.P.A., în aplauzele 
puternice ale asistentei, 
Scheel a declarat că „pentru 
această organizație există 
doar o singură cale, aceea 
de a dispare cit mai grabnic 
cu putință", subliniind că ea 
„ațiță ura pînă la extermi
nare și nu se dă în lături de 
la îndemnul la asasinate".
• GUVERNUL REPUBLICII 

POPULARE ALBANIA și gu
vernul Olandei au căzut de a- 
cord să stabilească relații di
plomatice și să facă schimb__ ____ _______ > de 
reprezentanți diplomatici Ia ni- 

a-vel de ambasadori, anunța 
genția albaneză A.T.A.

Sesiunea jubiliară

Construcția lunambulului 
„Lunohod-l" a fost realizată 
în așa ffel îneît, în scopul re
ducerii greutății, întreaga 
cantitate de metal să fie 
funcțională, să nu existe 
nici măcar un gram de metal 
care să fie transportat în 
mod inutil, scrie ziarul 
„IZVESTIA". Șasiul lunam
bulului dispune de opt roți 
motoare, astfel îneît și in 
cazul defectării cîtorva din 
acestea, mașina își poate con
tinua drumul. întreaga mași
nă și aparatele instalate la 
bordul ei au fost realizate 
astfel îneît să consume o 
cantitate minimă de energie. 
La bordul lunambulului 
există un aparat automat 
care urmărește în permanen
ță înclinația terenului și care 
oprește mașina atunci cînd 
această înclinație prezintă 
pericol de răsturnare. O ast
fel de soluție a fost adoptată 
pentru faptul că distanța de 
la Lună la Pămînt este 
parcursă de imaginea de te
leviziune în mai mult de o 
secundă și, în acest fel, ope
ratorul sau mai bine zis „șo
ferul" terestru al „Lunolio- 
dului" vede terenul retroac
tiv, nemaiputînd interveni în 
cazuri extrem de urgente.

a F.A. O,

• GUVERNUL GREC a dat 
publicității un proiect de lege 
intitulat „Despre partidele poli
tice", care poate deveni ope
rant după cel puțin șase luni. 
Conform acestui proiect, în 
Grecia pot lua naștere formați
uni politice, dar ele sînt su
puse unor condiții deosebit de 
restrictive.

• UN PURTĂTOR DE CU
VÎNT al Partidului liber-de- 
mocrat din R.F. a Germaniei 
a declarat1 că au fost făcute 
„tentative de ademenire a 12 de- 
putați din grupul parlamentar al 
acestui* partid de partea opozi
ției U.C.D.-U.C.S.“. El nu a fur
nizat amănunte suplimentare, 
dar se știe că asemenea tenta
tive au constituit obiectul unei 
polemici ascuțite între guvern 
și opoziție, mai ales după ce 
s-a confirmat că părăsirea 
grupului parlamentar liber-de- 
mocrat de către cîțiva deputați 
nu s-a datorat convingerilor 
lor politice, ei unor avantaje 
materiale imediate.

La Roma a avut loc con
ferința generală jubiliară a 
Organizației Națiunilor U- 
nite pentru agricultură și 
alimentație (F.A.O.), consa
crată aniversării a 25 de 
ani de la crearea organiza
ției. La lucrări au partici
pat delegații din cele 119 
țări membre. Din Republi
ca Socialistă România a 
luat parte o delegație con
dusă de ing. Filip Tomu- 
lescu, adjunct al ministru
lui agriculturii și silvicul
turii.

Conferinței i-au fost a- 
dresate mesaje din par
tea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele 
Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste Româ
nia. precum și din partea 
șefilor a 14 alte state mem
bre.

La dezbateri a luat cu
vîntul și șeful delegației 
române, ing. Filip Tomules- 
cu, care a prezentat pro
iectul de declarație supus 
spre adoptare conferinței, 
oroiect la redactarea căruia 
România și-a adus o con
tribuție importantă. v

A in
Berlinului occidental
• ULTIMA INTILNIRE a re

prezentanților Franței, Marii 
Britanii, S.U.A. și U.R.S.S. in 
chestiunea Berlinului occidental 
a avut ca rezultat clarificarea 
problemelor — a declarat purtă
torul de cuvînt al Departamen. 
niluV.. ,Stat american, Robert Mc Closkey. El a adăugat că 
programarea unei noi reuniuni, 
cea de-a 11-a din actuala serie, 
„reflecta eforturile părților de 
a proceda Ia o explorare cit 
mai aprofundată a problemelor".

Comunicatul dat publicității 
după încheierea celei de-a 9-a 
intîlniri a ambasadorilor care a 
avut Ioc Ia 4 noiembrie, arăta 
că au fost realizate progrese 
„în o serie de aspecte esențiale 
ale acordului la care intențio
nează să ajungă cele patru mari 
puteri".
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