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Joi după-amlază, tovarășul 
Nicolaa Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro- 
mîn, a primit pe tovarășul Sa
muil Mikunls, secretar general 
al P. Q din Israel, cm își pe
trece vacanța în t*ra noastră.

La primire a fost de fată tova
rășul Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C C. al P.C.R.

Convorbirea care a avut loo, 
cu acest prilej, a decurs intr-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

IMPOR
TANTE

PRODUCȚII
SUPLIMENTARE

Industria județului Neamț a 
raportat realizarea planului anual 
la producția globală cu 10 zile 
mai devreme. Acest eveniment a 
fost precedat și pregătit de uni
tățile care au reușit să îndepli- 
>ieâscă sarcinile anuale de plan 

parte din indicatori încă din 
jumătate a lunii decem

brie. în cele ce urmează ne pro
punem să urmărim atmosfera de 
lucru din aceste fabrici în ultime
le zile ale anului. Am pornit in
vestigația la Combinatul de ex
ploatare și industrializare a lem
nului și la Fabrica de celuloză 
și hîrtie din Piatra Neamț, care 
și-au îndeplinit planul Ja pro
ducția globală la o serie de indi
catori încă din prima jumătate a 
lunii decembrie.

Combinatul de exploatare și 
industrializare a lemnului cu
prinde nu mai puțin de 11 fa
brici prelucrătoare și 10 unități 
de exploatare forestieră, comasînd 
toate întreprinderile cu acest 
profil din județ. La 8 decembrie 
Combinatul raporta realizarea 
planului la producția globală și 
marfă. Acest moment constituie 
de fapt și punctul de start 
în timp pentru acumularea în 
zilele care au mai rămas pînă la 
sfîrșitul anului a unei cît mai 
mari producții peste plan. Se 
prelimină că C.E.I.L. Piatra

Neamț va realiza o producție su
plimentară în valoare de 47 mi
lioane lei. Preliminările sînt con
siderate drept angajamente. Ele 
s-au concretizat în urma studie
rii rezervelor interne, în dorința 
de a utiliza integral capacitatea 
utilajelor și timpul de lucru ră
mas pînă la sfîrșitul anului. 
„Concomitent — ne spunea tov. 
inginer Dumitru Prelipceanu, di
rector tehnic al Combinatului — 
ne-am preocupat permanent să 
pregătim corespunzător demara
rea producției anului 1970. Punc
tul cheie în unitățile noastre îl 
reprezintă, în acest sens, aprovi
zionarea cu materii prime. Avem 
deja stocurile necesare pentru 
asigurarea de la început a unei 
derulări corespunzătoare a pro
ducției anului viitor în toate fa
bricile combinatului nostru".

Dintre acestea trebuie să men
ționăm în mod special colectivul 
fabricii de cherestea „Steaua ro
șie" din Piatra Neamț, care a 
reușit să îndeplinească planul de

producție încă din 4 decembrie. 
A devenit astfel posibilă realiza
rea pînă la sfîrșitul anului a unei 
producții suplimentare de 4 700 
m.c. cherestea din care la 20 
decembrie se realizaseră 3 600 
m.c. „Vă rog să menționați — 
ne spune tov. Ștefan Eugen, șe
ful fabricii de cherestea „Steaua 
roșie" — că la obținerea acestor 
rezultate au contribuit foarte 
mult tinerii, majoritatea posturi
lor cheie ale producției fiind de
servite de ei".

Așa cum aveam să aflăm, par
ticiparea uteciștilor la realizarea 
procesului de producție a fost 
stimulată și de concursul organi
zat între secția de prelucrare a 
masei lemnoase și depozitul de 
cherestea care se ocupă de 
conservarea și expedierea produ
selor. Și în timp ce loan Toader, 
secretarul comitetului U.T.C.,

IUSTIN MORARU

(Continuare în pag. a Hl-aț

JUDEȚUL ALBA

RAPORTEAZĂ

Îndeplinirea 
■planului

ANUAL
Oamenii muncii din între

prinderile industriale ale ju
dețului Alba, au îndeplinit 
cu 8 zile înainte de termen 
sarcinile de plan pe acest an, 
la producția globală și pro
ducția marfă vîndută și în
casată.

Cu acest prilej Comitetul 
județean de partid a trimis 
o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU în 
care se arată că, muncind în 
continuare, cu același avînt, 
colectivele de muncă din în
treprinderile județului vor 
putea realiza, pînă la sfîrși
tul anului, peste prevederi, 
o producție globală în va
loare de 50 milioane lei și o 
producție marfă vîndută și 
încasată de peste 49 milioane 
lei. In perioada care a mai 
rămas pînă la încheierea a- 
cestui an, se arată în tele
gramă, întreprinderile jude
țului vor livra peste plan 
mai mult de 200 tone oțel, 
importante cantități de cu
pru de convertizor și zinc, 100 
tone acid sulfuric, 1 000 tone 
produse sodice, 2 550 mașini 
de cusut, 4 700 mașini de 
spălat rufe, 850 mc placaj, 
550 tone plăci fibrolemnoase, 
16 000 perechi încălțăminte, 
239 000 perechi ciorapi, 35 000 
tone sare și alte produse. 
Peste 80 la sută din depășirea 
planului de producție se rea
lizează datorită creșterii pro- 
- activității muncii ca urma- 
< ' a valorificării mai depli
ne a rezervelor existente în 
fabrici și uzine, utilizării cu 
maximum de randament a 
întregului potențial economic 
de care dispune industria ju
dețului.

e ȘI UNITĂȚILE DIN JU
DEȚUL SUCEAVA au ra
portat realizarea cu șapte zi
le măi devreme a sarcinilor 
de plan și a angajamentelor 
asumate în anul 1969. Va
loarea producției globale va 
depăși cu aproape 60 milioa
ne lei prevederile. în peri
oada ianuarie—decembrie au 
fost realizate în plus, printre 
altele, 400 tone celuloză, 
18 712 mc bușteni rășinoase, 
1 318 tone plăci fibrolemnoa
se, 126 000 tricotaje.

' Pentru producția zootehnică 
a județului Ilfov,

. 1970 trebuie să însemne
k . ________ ■

ANUL
1

VALORIFICĂRII
DEPLINE A
TUTUROR
RESURSELOR

în județul Ilfov sînt multe co
operative agricole care, direcți- 
onînd gospodărește atit fondu
rile proprii și creditele de la stat.

Să DISCUTAM DESPRE TINEREȚE. EDUCAȚIE. RĂSPUNDERI
___________________________________________________________________ _________ _________

„Să fie munca înjositoare? Sau 
trebuie făcută măcar o deosebi
re, o diferențiere pe grade de 
„noblețe" între meserii ? Iată 
întrebări la care unii, ascunzîn- 
du-se în spatele faptelor noastre, 
ale celor mai mulți, își permit 
să răspundă afirmativ, afișînd în 
realitate disprețul față de mun
că și chiar față de aceia care 
muncesc. N-aș vrea să repet 
doar cunoscuta idee că în socie
tate omul (în mod normal, bine
înțeles), pur și simplu nu poate

In facultățile 
tehnice SJUNJELE SOCIALE

pot fi o prezență mai activă

cît și eforturile de fiecare zi, în 
mod constant se înscriu cu rea
lizări foarte bune în sectorul 
creșterii animalelor. Cooperati
vele agricole din Gîrbovi, Ul- 
meni, Izvoru. Berceni, Braga- 
diru, Popești-Leordeni, Chitila, 
de pildă, au ajuns să aibă nu
clee valoroase de animale, să ob
țină în fiecare an producții de 
lapte și carne comparabile cu ce
le realizate în cele mai bune u- 
nități din țară. La producții me
dii de peste două mii de litri 
lapte de la fiecare vacă furajată, 
la cantitățile mari de carne va
lorificate, la veniturile bune, de 
ordinul milioanelor, s-a ajuns în 
cadrul acestor unități, după cum 
ne spunea tov. Constantin Ghi- 
ță, director adjunct în cadrul Di
recției agricole județene, prin a- 
ceea că s-a reușit detașarea de 
situația cînd animalele erau con
siderate pierdere curată : datori
tă faptului că o asemenea con
cepție a fost înlocuită cu convin
gerea că o furajare bună, o îngri
jire corespunzătoare, un efort

W Disciplinele care se predau în 
momentul de față in institutele 
tehnice — filozofia, economia 0 politică și socialismul științific 
— contribuie la formarea con
științei social-politice a specia- 

• jistuîui. Nu putem însă trece cu 
vederea o serie de neajunsuri 
care se mai manifestă în preda- 

• rea științelor sociale și care țin 
atît de structura cursurilor și 
manualelor universitare, cît și 
de nivelul la care se predau cu- 0 noștințele filozofice și social- 
politice.

„Structura cursului de filozo- A fie pe care-1 predau la anul I — 
” ne informează conf. univ. Tibe- 

riu Nicola, % șeful catedrei de 
• științe sociale de la Universita

tea Craiova — nu satisface ce
rințele unei bune pregătiri filo-

zofice a studenților. Pe lingă 
faptul că se predă numai un se
mestru, filozofia prezintă pen
tru studenții din acest an de 
studiu o dublă dificultate : în 
primul rînd, nu există suficiente 
cunoștințe din domeniu] științe
lor particulare pe care să se 
fundamenteze o bună pregătire 
filozofică ; în al doilea rînd, stu
denții rămin la o însușire cva- 
simecanică de noțiuni filozofice, 
iar cînd mai tîrziu își formează 
baza științifică a argumentării 
filozofice, noțiunile de materia
lism dialectic dobindite în anul I 
sînt date uitării. Ar fi mult mai 
rațional să se predea filozofia 
in anii mai mari, cind studenții 
pot deja să susțină un dialog 
util asupra categoriilor filozofi
ce care li se comunică".

Primiri la președintele
Consiliului de Miniștri

în această privință, există 
deja un precedent : pînă acum 
2—3 ani filozofia se preda în 
anul III și cu rezultate destul 
de bune.

Predarea materialismului dia-, 
lecție trebuie să aibă în vedere 
conținutul filozofic al cunoștin
țelor care se comunică studenți
lor. Se știe că manualul de ma
terialism dialectic... din 1963 era 
deja depășit după aproape 2 ani 
de la apariție. Se pune deci pro
blema . editării unui nou ma
nual, care se pare, va putea fi 
utilizat de către studenți în a- 
nul Viitor, „în acest sens — ne 
spune lect. imiv; Ștefan Csikos 
de la catedra de filozofie a Uni
versității . din -Timișoara — aș 
propune să se alcătuiască două 
manuale de materialism dialec
tic ; unul pentru programa 
cursului de 1 an și altul pentru 
programa cursului de 1 semes
tru. De asemenea, cred că ar 
trebui să se îmbine în mod ar
monios cunoștințele sintetizate 
de clasicii marxism-leninismu-

MIRCEA CRISTEA

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a lll-a)

Brațul neobosit al maca
ralei urmează supus co

menzile omului
Foto I I. CUCU

9 Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 

a România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit joi la amiază, în vizită 
protocolară de prezentare, pe 

W ambasadorul extraordinar și ple-

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit joi după-amiază pe Leo- 0 nard Carpenter Meeker, ambasa
dorul extraordinar si plenipoten- 

A țiar al Statelor Unite ale Ame-

nipotențiar al R.S.F. Iugoslavia, 
Iso Njegovan.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, to
vărășească, a participat Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

★ Ăr

ricii la București, în vizită pro
tocolară de prezentare.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

(Continuare în pag. a 11-a)

LA ÎNCHEIEREA FESTIVALULUI NATIONAL 
AL TEATRELOR DRAMATICE (II)

Regizorii
_ Se pot discerne, în ansamblul 9 spectacolelor festivalului, tră

săturile caracteristice ale unei 
școli de regie românească ? Iată ț o întrebare Ia care e greu de

Să nu ajungem să spunem
„PĂCAT DE TINEREȚE!"
„E rușine să muncești ?“, întrebam noi lntr-un articol 

recent, reflectînd la faptele și, implicit, la modul de gîn- 
dire al unor tineri care, deși ajunși la vîrsta cînd de la 
om se așteaptă să ia parte la procesul viu, creator de

valori al societății noastre, preferă să trîndăvească, ne
mulțumiți, chipurile, să facă „orice*... Iată că poșta ne 
aduce azi primele ecouri de la cititori pe marginea a- 
cestei întrebări.

trăi fără muncă, fără preocupări 
serioase. Dar el devine — cum 
se vede din unele cazuri — un 
pericol pentru colectivitate și 
totodată dușmanul propriei per
soane! Iată de ce această reali
tate (existența unora care nu 
muncesc), situație deloc îmbucu
rătoare, trebuie privită cu toată 
seriozitatea. Și nu numai privită! 
Nu este permis să trecem nepă
sători în fața acestor cazuri.

Există însă și un aspect la 
care s-a referit mai puțin anche-

ta publicată în ziar și pe care 
l-aș prezenta printr-un exemplu. 
Cînd am reușit la examenul de 
admitere și „am intrat" la medi
cină, mulți s-au grăbit să-mi spu
nă că sînt un om norocos, că 
„mi-am aranjat viitorul". Da, au 
dreptate, încerc să-mi „aranjez" 
viitorul, precum fac sau ar tre
bui să facă toți tinerii. însă prin 
această aranjare unii au înțeles 
numai partea materială a pro
blemei, și anume că mi-am ales 
o meserie „bănoasă". într-ade-

în general medicii cîș- 
bine, și nu numai ei. Este 
cu totul jignitor să asculți 
unii te „admiră" pentru a- 
singur motiv I Faptul că

văr, 
tigă 
însă
cum 
cest 
înveți în total 18 ani, că învăța
tul nu se termină o dată cu anii 
de studii, medicul — cum spu
nea o personalitate — trebuind 
să rămînă toată viața student, 
mai ales că profesia de medic 
cere muncă, dăruire, inimă pen
tru oameni, toate acestea sînt ui
tate de către admiratorii nedoriți

și care, în mintea lor, reduc pro
fesia și îndeletnicirea umană 
diurnă la o simplă „afacere" bă
nească. Ei desprind astfel mun
ca de ceea ce are ea mai nobil, 
de faptul că nu muncești doar 
pentru niște bilete de bancă. A- 
semenea „filozofi" ai muncii o 
sărăcesc de romantism, de bucu-

ORBAN BALAȘ
student la Institutul de medicină 

Timișoara
(Continuare în pag. a IlI-a)

formulat un răspuns categoric. 
Nu toți regizorii au participat 
cu spectacolele lor cele mai re
prezentative, și obiecția pe care 
o exprima cineva, că obiectul 
festivalului ar fi trebuit extins 
și asupra dramaturgiei străine, 
avea în vedere tocmai această 
împrejurare. (în treacăt fie spus, 
obiecția era foarte puțin îndrep
tățită, căci în felul acesta fes
tivalul și-ar fi voalat caracte
rul său principal, acela de sti
mulent al relației dintre scena 
și scrisul dramatic românesc). 
Disputa regizor — autor drama
tic este de altminteri mai ve
che, și nu aceste însemnări o 
pot rezolva. Probabil că drepta
te are și cel dinții, observînd că 
sînt relativ puține piesele ori
ginale care îf pot satisface une- 

Ile aspirații, dar șl cel de-al doi
lea, pretinzind un regim prefe
rențial, așa cum nu se stiesc 

Isă-1 aplice țări cu o tradiție tea
trală mai puternică decît a 
noastră. Fapt este că doar cîte- 
va dintre spectacolele de mare 
răsunet intern și internațional, 

Idin ultimii ani, s-a întemeiat pe 
texte originale. Un alt fapt este 
că de pe afișul festivalului au 
lipsit nume ca acelea ale lui 

ILiviu Ciulei, Lucian Pintilie 
(deținătorul marelui premiu cu 
o piesă românească, la festiva
lul anterior), Crin Teodorescu, 

I David Esrig, Lucian Giurches-
cu, ca și ale mai tinerilor lor 
confrați Andrei Șerban, Aureliu 
Manea, Anca Ovanez sau Euge- 

Inia Ionescu. Explicații, desigur, 
există pentru mai fiecare din 
cei numiți aici. Unii (Andrei 
Șerban, Lucian Giurchescu, Eu
genia Ionescu) au semnat recent 

I regia unor interesante specta-

I
I

SEBASTIAN COSTIN

(Continuare în pag. a Il-a)

E vremea nunților și a re
coltelor, anotimp cînd totul 
e mai sincer, mai clar, lașul 
e străbătut zilnic de 3—4 
grupuri de studetiți care, or
nați cu invariabile mustă
cioare, ciută Gaudeamus pe 
traseul dintre Casa căsătorii
lor și Piața Unirii unde merg 
să se fotografieze. Oameni cu 
canistre de plastic, în care gîl- 
gîie vinul, traversează zgribu
liți străzile. Restaurantul gării 
se închide la ora 22. Așa cum 
e acum, lașul e un oraș deja 
modern în ștrucțură, dar care 

\iu s-a desprins total de como- 
ditățile și incomoditățile tre
cutului. Dacă n-am cunoaște 
performanțele fabricilor lui, 
dacă n-am ști ținuta poeziei

IAȘIJL—a patra 
vîrstă

ROMULUS RUSAN

tinere, dacă n-am fi auzit de 
atîția buni savanți, l-am pu
tea considera încă un oraș de 
provincie: cu pane de curent, 
cu tramvaie care deraiază, cu 
văzduhul îmbîcsit de cărbune, 
cu tipica încremenire a vitri
nelor înghețate. Așa înregis
trăm aerul frust și puțin uimit 
al unui oraș crescut imediat 
dedesubtul cosmosului; situat 
de-a lungul unui rîu pe care 
îl știm, doar din geografii; în
colăcit de străzi în cursul că
rora confunzi mereu punctele 
cardinale. Aici trecătorii ospi
talieri la superlativ — dacă 
ospitalitatea poate avea super
lative — te ghidează după 
statui:

— Mergeți înainte, iar după 
a treia statuie e Poșta...

Un oraș, deci, fără vecină
tăți precise și care trăiește 
mai puțin din spațiu decît din 
timp, sub cupola — singură 
ea stabilă — a eternității. Ci-

(Continuare în pag. a 11-a)



LA TIMIȘOARA:

„PROGRAMELE" NU SPUN TOTUL...
ta început de vacanță, o pri

vire în programul elevilor ti
mișoreni ; „Cupa arcașului" ; 
construcțiile de zăpadă pe tema 
„Cel mai frumos om de zăpadă" ; 
amenajarea „Orășelului copii
lor", care, apoi, va fi ono
rat și cu o serie de programe 
artistice susținute de elevi, 
o întîlnire cu Moș Gerilă 
la Librăria nr. 1 ; „Cupa 
vacanței" (la bascnet, volei, te
nis de masă) ; excursii la Bucu
rești, în împrejurimile Timișoa
rei și la Salonta ; amenajarea 
a patru terenuri de patinaj î 
cîteva spectacole de operă și 
teatru — „Lohengrin", „Trip
tic de balet", „My fair lady‘, 
„Păcală" —, seri de dans, gală 
de filme la cinematograful 
„Victoria", cluburi în toate șco
lile pentru elevii liceelor și 
ai școlilor profesionale.

Programul, după cum se vede, 
apare bogat, mai ales în ceea 
ce privește activitățile sportive, 
în general, însă, cuprinde pu
ține manifestații cultural-e
ducative pentru adolescenți, 
față de posibilitățile pe care 
le oferă orașul Timișoara. Din 
discuțiile purtate cu elevi de 
la liceele nr. 1, nr. 3, nr. 5, 
nr. 10, am desprins interesul lor 
pentru întîlniri cu personalități 
științifice, artistice, pentru dez-

Din păcate, programele întoc
mite nu se prea arată darnice 
la acest capitol al preferințelor. 
Vacanța e totuși la început, așa 
că unele corecturi sînt oricînd 
posibile.

F. BĂILEȘTEANU

bateri cu caracter politico-so
cial sau etico-filozofic.

La clubul elevilor 
din Tg. Mureș

Clubul elevilor din municipiul 
Tg. Mureș oferă pentru vacanța 
de iarnă numeroase posibilități 
de petrecere utilă, recreativă a 
timpului liber. Zilei de 30 De
cembrie ii este închinat un con
curs de recitări dotat eu premii, 
tn program zilnic sînt mențio
nate seri de audiții muzicale, 
dezbateri în cadrul Festivalului 
filmului pentru elevi, campiona
te de tenis de masă și șah, 
focuri distractive, dans. De ase
menea, clubul va organiza un car
naval pe gheață și un concurs 
de patinaj viteză la patinoarul 
„Voința", dotat cu „Cupa vacan
ței". Campionatul de hochei in- 
terșcolar, concursurile de schi și 
săniuțe, vor completa clipele de 
destindere.

De joi pinâ joi
în 11 comune din județul Iași 

se organizează, din inițiativa 
Comitetului județean U.T.C., 
„Săptămîna culturii pentru ti
neret" — ediția de iarnă. Casele 
tinerilor fruntași găzduiesc șe
zători populare, întîlniri cu să
tenii vîrstnici. în cadrul cămi
nelor culturale se organizează 
expoziții de artă populară. „Ca
leidoscopul pentru tinerele fete" 
se va desfășura sub forma unei 
zile de clacă la care participan
tele vor trebui să răspundă la 
întrebări ge genul: „De Anul 
Nou veți avea musafiri. V-ați 
pregătit să-i primiți „Pri
mul meu bal, cum va ti oare ?“

„Față în față cu ultima filă 
a calendarului", care constituie 
un prilej de trecere în revistă a 
formațiilor folclorice (ce vor fi 
prezente la Festivalul folcloric 
— Moldova 1970), va încheia 
săptămîna culturii pentru tine
retul din județul Iași.

Prof. VASILE VĂCĂRITĂ

„Săptămîna tlnărului 
mecanizator"

Comitetul județean Bra
șov al U.T.C. și Direcția a- 
gricolă județeană au organi
zat la Casa agronomului din 
comuna Hălchiu „Săptămî
na tînărului mecanizator", 
acțiune la care au partici
pat — in serii — 112 tineri. 
Cursanților Ii s-a vorbit des
pre tractorul românesc pc 
meridianele globului, au fost 

vizitate unele monumente ale 
arhitecturii, printre care Mu
zeul de istorie a Brașovului, 
Biserica Neagră, prima școa
lă românească din Brașov.

AURELIAN TOMESCU

C POGACEANU

IAȘUL - a patra virstă
(Urmare din pag. I) 

mitirul cu acest nume are aici, 
de altfel, rolul unei unități 
productive, într-atît pașii duc 
spre el ca spre un loc de reală 
importanță. lațul a trăit și 
trăiește încă din istorie, nein- 
cetînd să fabrice alta, deși 
într-o vreme această industrie 
a timpului ajunsese să macine 
propriul ei produs, deși astăzi, 
cînd urbea s-a emancipat sub 
egida tehnicii, rotițele ei au 
încă scăpări, deși angrenajele 
scrîșnesc uneori în gol. Prin
cipal e ca timpul cel nou, care 
e normal să-l împingă pe cel 
vechi într-o nobilă desuetu
dine, să nu-l distrugă totuși, să 
nu manifeste față de acesta 
gelozia infamă a proaspătului 
Venit.

exista spre colinele moldo
vene.

E bine și așa. După gloria 
trecutului, după apatia epi- 
gonică de pînă mai ieri, după 
năvala dezordonată spre în
noire, iată azi cea de a patra 
vîrstă, poate a închegării ora
șului modern, a revenirii pe 
spirală. Pașii sînt mai numă
rați decît ieri, ideile mai rea
liste, chiar și erorile mai fi
rești, pentru că au un funda
ment de fapte. Așa cum este 
astăzi, abia acum, orașul îji 
caută inspirația, ambiționează 
să-și regăsească în viitor fai
ma trecutului.

Și pentru că-l iubim, și pen
tru că avem încredere, U 
strîngem pumnii.

ILOGIC...
...nu sînt, ne încredința tovarășul nostru de călătorie, doc

torul, pe toți cei ce clănțăneau din dinți in compartimentul- 
frigider al rapidului 16 de care vă vorbeam mai deunăzi, și 
unde vorbeam vrute și nevrute ca să nc mai încălzim. Ilo
gic nu sînt. Dar, pe cinstea mea, de la o vreme am început 
să mă cam îndoiesc de acest adevăr. Pentru că nu e zi în 
care să nu mi se insinueze, asta măcar o dată. Iată : alaltă
ieri, înainte de plecarea trenului, am stat liniștit la coada 
măricică de la debitul de tutun de pe peronul Gării de 
Nord, și cînd mi-a venit rîndul să cer chibriturile care-mi 
trebuiau, mi s-a spus că articolul respectiv lipsește, stocul 
debitului isprăvindu-se din cauza aglomerației mai mari din 
aceste zile. Bun, i-am spus eu, politicos, vînzătoarei, dar știați 
c-o să fie aglomerație ; de ce nu v-ați mărit proviziile ? Și. 
la fel, de ce nu puneți un anunț — N-avem chibrituri — 
ca să nu stea lumea degeaba la rînd ? Logice întrebări, nu ? 
Ei bine, vinzătoarea mi-a aruncat o asemenea privire spe- 
riat-miloasă și în așa fel i-a luat „de martori", din ochi, pe

ceilalți cumpărători, incit am avut imediat penibila senzație 
că rostisem niște enormități. ...Ieri, la Oradea, mi-am cum
părat galoși. Care nu-mi... cuprindeau pantofii, deși aveau 
numărul pe care-1 port de obicei. Necăjit, l-am luat și eu 
„de martor" pe vinzâtor : Dacă se fabrică in ultima vreme, 
pantofi cu botul pătrat, că așa e moda, de ce continuă să 
se producă galoși cu vîrful ascuțit? Logic, nu? Ei bine, o 
să rîdeți, dar vînzătorul, drept răspuns, s-a uitat la mine 

pătrat.. Dar ilogic nu sînt, pe cinstea mea! ..Cu toate că, acum 
patru zile, la magazinul „Triumf", cînd am întrebat de ce 
stă o vînzătoare de geaba în vreme ce crește rîndul la 
franzele, am fost privit de respectiva, tot ca un neajutorat, 
ba chiar am auzit-o scoțînd printre buze acel fiu-fiu 1 care 
știm cu toții ce înseamnă... Dar zău că nu sînt ilogic, încheie 
doctorul, luîndu-ne ca martori de data aceasta pe noi : Am 
spus pînă acum ceva cît de cit ilogic ?

— Naiba mai știe, doctore...
D. INSU.MESERIA

Original, prin con
cepție și mod de des
fășurare, concursul 
„Meseria — brățară 
de aur" reunește în- 
tr-o pasionantă în
trecere pe tinerii co
operatori din unită
țile „Progresul" și 
„Prestarea" — Tr.

— BRĂȚARĂ
Severin. Cele două 
etape (pe cooperati
ve și pe uniune) au 
loc în perioada 1 de
cembrie 1969 — 30 
aprilie 1970. De data 
aceasta, juriul va fi 
mult mai cuprinzător, 
în sensul că publicul 
va referi asupra mo
dului cum a fost ser-

DE AUR"
vit și ținuta tinerilor 
participant! la con
curs. Stimulente : 
premii, insigne, di
plome. Concursul 
este organizat de că
tre Comitetul jude
țean Mehedinți al 
U.T.C.

ION ȘERBAN

.Receptor multicanal, ecran cu diagonala de 47 cm, prezentat 
într-o elegantă casetă furniruită, cu o linie modernă asimetrică. Mare 
stabilitate în funcționare, imagine și sunet de calitate.

PREȚUL ESTE DE 3.400 LEI. Se poate cumpăra și cu plata în 
12—18 rate lunare, cu un aconto de numai 510—680 lei.

0 ACȚIUNE MEMORABILA 
A MADOSZ-ULUI

Cimentarea unității de luptă 
a oamenilor muncii români, ma
ghiari și de alte naționalități din 
țara noastră a fost unul din o- 
biectivele fundamentale ale po
liticii Partidului Comunist Ro
mân încă de la înființarea sa ; 
partidul a combătut cu consec
vență orice discriminare șovină 
a guvernelor burghezo-moșie- 
rești, orice încercare de dez
binare naționalistă a celor ce 
muncesc. Partidul comunist a 
inițiat numeroase acțiuni pen
tru realizarea egalității în drep
turi și întărirea frăției între 
poporul român și naționalități
le conlocuitoare.

în perioada creșterii perico
lului fascist, organizația de masă 
a Uniunii oamenilor muncii 
maghiari din România 
(MADOSZ), creată în august 
1934, din inițiativa Partidului 
Comunist Român, a militat, în- 
tr-o strînsă colaborare cu forțe-

Prof. univ.
LADISLAU BANYAI

le democrate române, pentru 
apărarea libertăților cetățenești 
și a demascat politica șovină 
și revizionistă a reacțiunii ma
ghiare.

Sub îndrumarea Partidului 
Comunist Român, organizații
le de masă democratice, anti
fasciste, interzise după instala
rea dictaturii regale In februa
rie 1938, au găsit multe forme 
de manifestare legale, mobili- 
zînd masele împotriva diversiu
nilor rasiste și actelor teroris
te ale organizațiilor fasciste 
și manifestîndu-se împotriva a- 
gresiunii Germaniei hitleriste.

Comuniști! șl luptătorii anti
fasciști au organizat diferite 
conferințe și serbări culturale, 
evocînd luptele comune din tre
cut ale poporului român și ale

ROMULUS COJOCARU:

„Punct căzut"
Nu vocația poetică îi lipsește 

Iui Romulus Cojocaru, ci con
știința ei. Cum s-ar explica, alt
fel, numeroasele mixturi realizate 
din secvențe lirice total neomo
gene în plan valoric ? Cantitativ, 
în volum predomină, totuși, ba
nalitatea. Din păcate, nu banalul 
reabilitat printr-o metaforă ine
dită; ci banalul pur și simplu. 
Oferit, nedidactic, în chip de 
prototip ideal, în „Căutare": 
„Te caut și fug de tine / Cînd 
te găsesc și iar te caut / Și iar 
fug și te caut iar — // Mîine 
te voi căuta pretutindeni. / Și 
când te voi găsi, voi pleca; / Te 
voi găsi precis / 
Și nu am să-ți 
vorbesc". Desi
gur, această zig
zagată și debu- 

solată goană, mai 
mult către locul 
comun, decît 
către iubire, vi
zează niște ob
sesii. Dar, nu le 
surprinde. în pri
mul rînd, pe ce
le artistice. în 
plus, verbiajul 
este prea sec și
prea implicat prezentului volurrj, 
pentru a nu anula însăși tăcerea 
poetică. în stare, la Blgga, de 
pildă, să tulbure infinit mai pu
ternic, decît cuvîntul profetic, 
mai lax, al multor dintre confra
ții săi.

Și totuși... Romulus Cojocaru 
nu și-ar merita destinul de poet, 
dacă nu și-ar contrazice, violent, 
pe alocuri, această primă iposta
ză. în flăcările devoratoare ale 
„blestemului", lirismul său se pu
rifică. Pînă la melancolie, pînă la 
îndoială : „Bată-ne ploile și ar- 
dă-ne rugul. / Aducerile aminte 
să-și are plugul. / Facă-se< cerul 
tămîie, azurul sineală / Și inima 
îndoială". („Blestem lui F. ,A.“). 
Blestemul este, în fond, o pro
vocare aruncată divinității. Sau, 
o viziune răsturnată a universu
lui. Din perspectiva căreia, len
tila surprinde, nu creația, ci des
trămarea; diluviul și nu geneza.

Ce au avut, de pildă, pri
marul și arhitecții de acum 
cîțiva ani cu modesta (dar 
sacră) clădire a Academiei 
Mihăilene, pe care au dobo- 
rit-o la pămînt într-o noapte, 
înlocuina-o apoi cu ciuperca 
standard a unui cinematograf 
unde rulează astăzi „Winne- 
tou" P Și de ce, chiar astăzi, 
administratorii județului nă- 
păstuiesc conacul lui Cuza, 
din Ruginoasa vecină, lăsîndu-1 
să ajungă cu timpul moloz ?

Faimoasa Piață a Unirii (la 
Iași multe nume coincid cu 
chiar locul evenimentului co
memorat), această piață știută 
de umbletul și vocea unioniș- 
tilor, apoi de cutreierarea lui 
Eminescu, a lui Creangă și 
Maiorescu, acest forum al sim
țirii și literelor românești nu 
mai există. lașul l-a abando
nat drept hrană tîmăcoapelor, 
înainte de a se dezmetici din 
noua sa viteză tehnocratică și 
înainte de a-și fi dat seama 
ce putea deveni acest nucleu 
— înnobilat de pietatea pos
terității — în orizontul de 
azi. Au apărut în loc niște 
banale alcătuiri de beton din 
care ochiul nu poate face o 
unitate pentru că, din pudoare, 
îți uită chiar să le privească. 
Un oraș fără centru e ca un 
trup fără cap. Și totuși lașul 
nu s-a dat bătut. Un imobil 
ultramodern a mai înfrumuse
țat puțin locul dezastrului, 
chiar cu riscul de a fi barat 
firava perspectivă ce mai

■■■■■■■■■

LA ÎNCHEIEREA FESTIV ALULUI NATION AL AL TE ATRELOR DRAMATICE (II)

(Urmare din pag. I)
colo eu piese românești, dar a- 
ceste spectacole, din motive di
verse — în nici un caz de ordi
nul lipsei de valoare —, n-au 
ajuns în festival. Alții au anun
țat la începutul stagiunii in
trarea în repetiții a unor piese 
originale dar au fost nevoiți, 
împotriva dorinței lor, să le a- 
mlne. Alții. în fine, au lucrat 
în ultima vreme mai mult prin 
străinătate, onorînd acolo cartea 
de vizită a teatrului românesc. 
Toate aceste explicații au însă 
o valoare individuală, în vreme 
ce absența masivă din festival 
a unui eșalon de regizori de 
prima mînă devine un fapt cu 
o semnificație mai generală.

Lucrurile nu trebuie totuși 
dramatizate — așa cum au fă
cut-o, în opiniile lor publicistice, 
cîțiva eminenți dramaturgi — 
și dacă le-am amintit aici, am 
făcut-o din convingerea că o in
tervenție organizatorică mai de
cisă le-ar putea rezolva fără în- 
tîrziere, chiar înaintea festiva
lului următor. Lamentările sînt 
cu atît mai puțin justificate, 
cu cît chiar o bună parte din 
spectacolele finalei ne-au de
monstrat că există, în conștiin
ța artistică a multor regizori, un 
respect real și aetiv față de pie
sa originală și că acest respect, 
în măsura în care se releră la 
o valoare literară certă, poate 
sta la baza unor spectacole-eve- 
niment. Sub acest unghi, școala

de regie românească ne-a apărut 
dominată, mai cu seamă, de o 
atitudine de temeinică profesio- 
nalitate, echivalînd în practică 
cu tendința de a descifra tex
tul în profunzime, de a-i sur
prinde interferențele ascunse, 
de a-i scoate la lumină subtex- 
tele. O asemenea tendință con
duce către un stil teatral ceva 
mai puțin spectaculos, dar mai 
adînc implantat în realitatea o- 
riginară a textului literar. Este 
vorba, în fond, de o operație

(Absența), transparența și
cursivitatea simbolurilor din 
montarea lui Valeriu Moisescv 
cu Nu sînt Turnul Eiffel, poe
zia furioasă a Acestor îngeri 
triști în viziunea lui Eugen 
Mercus, profunzimile de ritual 
din Baltagul lui Radu Penciu- 
lescu, spontaneitatea imagina
ției lui Ion Co jar, unul 
din puținii regizori specializați, 
printre altele, în spectacole 
pentru copii (Poveste netermi
nată), eleganța și rafinamentul

REGIZORII
de adecvare, care a căpătat în
fățișări variate — conform cu 
varietatea materialului drama
tic —, dar unificabile sub sem
nul profesionalității. Aș numi 
în acest sens verva șl culoarea 
noii transcripții a Coanei Chi- 
rița realizată de Horea Popes
cu, rigoarea modernă a specta
colelor istorice ale Soranei Co- 
roamă (Săgetătorul și Maria 
1714), febrilitatea lucidă și an
gajată a dezbaterii de idei din 
spectacolul Iul Dinu Cernescu

montării lui Dan Nasta cu Croi
torii cei mari din Valahia, liris
mul atît de specific al lui Moni 
Ghelerter din Transplantarea i- 
nimii necunoscute, fantezia gro- 
tescă a lui Yannis Veakis din 
Manevrele, și încă alte prezențe 
regizorale remarcabile. Nu este 
tocul să intrăm în amănunte, și 
de altfel majoritatea acestor 
spectacole au fost consemnate în 
cronica teatrală a ziarului. Aș 
adăuga, doar, că prezența re
gizorilor tineri n-a fost repre

zentativă — din punct de vedere 
cantitativ — pentru ponderea pe 
care ei o au, de fapt, în viata 
teatrală. Aceasta nu diminuea
ză — ba chiar dimpotrivă — 
meritele quasi-debutantelor 
Magda Bordeianu și Nicoleta 
Toia, ale căror spectacole, deși 
porneau de la niște texte cu 
unele neîmpliniri (Cronica per
sonală a Iui Laonic și, respectiv, 
Oedip salvat), s-au distins prin- 
tr-o profesionalitate egală cu a 
regizorilor mai experimentați.

Am notat pentru a treia oară, 
în aceste cîteva rînduri, cuvîntul 
profesionalitate, drept atribut 
fundamental al artei regizorale 
pe care ne-a oferit-o festivalul. 
Este aici, fără îndoială, un îm
bucurător simptom de maturi
tate. Mă tem însă — șî aș dori 
să mă înșel — că întrevăd și un 
oarecare semn de prematură îm- 
bătrînire. N-am prea întîlnit în 
festival acele fertile momente 
de risc artistic, acele căutări 
înnoitoare, chiar nelimpezite 
pe deplin, dar semnificînd ne
îndoios o prospecție în viitor, 
cu care ne-a obișnuit realitatea 
teatrală a ultimilor ani. N-am 
prea întîlnit reprezentări ale 
acelui splendid „diletantism", 
care nu-și propune cu orice 
chip să facă altceva și altfel, 
dar care știe să citească ope
ra dramatică _ dintr-un unghi 
inedit. surprinzător și percu
tant, așa cum o făcuse, acum 
doi ani. Lucian Pintilie cu D-ale 
carnavalului. Să nu ne pîndeas- 
că, eumva, înțelepciunea co
recta care se cheamă rutină...

în folclor, blestemul se orientează 
singular și indică, mai ales, o 
vendettă imaginară. La Romulus 
Cojocaru,, același diabolic joc al 
fanteziei cristalizează polar (in- 
cluzînd și pe cel abandonat și pe 
cel care abandonează). Autorul 
„Punctului căzut" nu pare, însă, 
un vindicativ. Blestemul său nu 
pedepsește, ci oferă o unică șan
să de regăsire, de solidarizare : 
pe rugul acelorași dureri.

O a doua sursă de lirism, cu 
fericite consecințe artistice, în 
versurile Iui Romulus Cojocaru, 
?rovine din inspirația bahică, 
nmuiat într-o vagă tristețe, pe

nelul aruncă tu
șe ezitante pe o 
pînză, dea cărei 
realitate încear
că’să se convin
gă artistul însăși ; 
„Stau alăturea 
de vin / și îi gust 
mătreața serii. / 
Hai! paharul 
îmi e plin / Din 
mirajele dure
rii. // Strig tâl
harul cel pustiu / 
Răspîndit pe tin
dă, casă /. Bles

temat și mort să fiu / Dacă no
rul nu-i mătasă". („Miraje").

Dincolo de aceste teme, impu
ritățile revin, o dată cu insatis
facțiile noastre la lectură. „Idei
le poetice" vibrează în gamă mi
noră, fără perspectivă de a se 
impune prin ele însele. A diva
ga în marginea lor nu mi se pare 
o ispită irezistibilă. E și motivul 
pentru care renunț. Nu înainte 
de a recunoaște, lui Romulus Co
jocaru, excelența viziunilor noc
turne. Și de a murmura, împreu
nă cu el, invocația : „Noapte de 
fosfor, noapte cu lună, / Cățea 
cu dinți de aur în gură, / Noapte 
de var, noapte de vise, / Dragos
te, sufletul a căzut în fîntînă. / / 
Ziua va găsi ochii încercănați / 
De atîtea vise și lună — / 
Noapte de fosfor, noapte de 
var, / Noapte cu lună".

NICOLAE BALTAG

naționalităților conlocuitoare 
împotriva cotropitorilor.

„Fiți în gardă — spunea ape
lul Partidului Comunist Român 
din martie 1939 — să nu aveți 
soarta popoarelor din AuOXția și 
Cehoslovacia. Uniți-vă toții 
intr-un front puternic contra 
lui Hitler și a aliaților săi".

Gazetele antifasciste îndru
mate de Partidul Comunist Ro
mân printre care și gazeta edi
tată In limba maghiară, la Cluj, 
de către MADOSZ, intitulată 
„Erdelyi Magyar Sz6 („Cuvîntul 
maghiar ardelenesc") au des
fășurat o vastă activitate pentru 
lămurirea cititorilor și orga
nizarea unor manifestări împo
triva ațîțărilor șovine de orice 
fel și pentru apărarea indepen
denței și integrității țării noas
tre.

în zilele de 30 și 31 decem
brie 1939, din inițiativa gazetei 
„Erdelyi Magyar Sz6“, MADOSZ- 
ul a organizat o largă consfă- 

■ tuire la Cluj, sub forma unor 
serbări cu ocazia Revelionului. 
La această consfătuire — de
numită „întîlnire populară" — 
au participat mai mult de 0 
sută de colaboratori, dlfuzori. 
și prieteni ai gazetei (de fapt 
în majoritate activiști ai 
MADOSZ-ului din 15 județe ale 
țării. Participanțil au dezbătut 
problemele politice, sociale ți 
culturale ale maselor populare 
maghiare din România, nece
sitatea solidarității lor cu po
porul român față de toți duș
manii păcii și ai drepturilor de
mocratice.

în rezoluția consfătuirii, 
răspîndită în zeci de mii de e- 
xemplare, participanțil și-au 
exprimat hotărîrea de a 
lupta umăr Ia umăr, Jn- 
frățiți, împreună cu popcTrtțL 
român și cu celelalte naționali
tăți conlocuitoare, îrrv^ițri- 
va extinderii asupra țării k „as- 
tre a războiului de cotropire, 
de a milita pentru frater
nitatea și pacea tuturor popoa
relor. Acțiunea memorabilă a 
MADOSZ-ului din 30-31 decem
brie 1939 face parte din tradi
țiile înaintate ale luptei comune 
a poporului român și a naționa
lităților conlocuitoare.

Consfătuirea a fost urmată de 
acțiuni similare locale, contră 
buind la întărirea luptei co
mune antifasciste a maselor 
largi, fără deosebire de națio
nalitate. Participanții la înîl- 
nirea populară au luptat alături 
de frații lor români, în primele 
rînduri, în anii următori, îm
potriva războiului cotropitor 
hitlerist, pentru eliberarea țării 
de sub jugul fascist. Printre ei 
găsim pe fruntașul comunist 
Jorsa Băla, schingiuit și ucis de 
călăii hitleriști. pe activista 
U.T.C. Ocsko Tereza, ucisă în 
mod bestial de către poliția le
gionară, pe redactorul gazetei 
„Erdelyi Magyar Sz6“, Szabd 
Arpăd, ucis de Siguranța din 
Arad, pe scriitorul Kovăcs Kato- 
na Jeno, răpit și executat de că
tre jandarmeria fascistă ma
ghiară în ajunul eliberării ora
șului Cluj de sub dominația 
horthystă.

înfrățirea în muncă și lun*ă 
a ajuns la o treaptă sue - 
rioară în procesul transfor
mărilor și prefacerilor revolu
ționare din țara noastră prin 
construirea socialismului de că
tre toți oamenii muncii, liberi 
și egali în drepturi, în patria 
lor comună, Republica Soci?*"- 
tă România.• •••••••••••

Știinfele sadele
(Urmare din pag. I)

Iui și cele actuale. în această 
privință, se simte încă o insu
ficientă aprofundare și genera
lizare filozofică a dezvoltării ști
inței contemporane. La semina- 
rii, studenții nu găsesc argu
mentația filozofică necesară în 
fața unor teze și concepții știin
țifice actuale, n-au creată, cu 
alte cuvinte, deprinderea de a 
gîndi profund din punct de ve
dere filozofic și de a aduce în 
sprijinul afirmațiilor lor, argu
mente bazate pe cunoașterea fi
lozofică contemporană".

Un alt aspect este și acela al 
înțelegerii de către studenți a 
funcției metodologice a marxis
mului ; cursurile și seminariile 
trebuie să-și propună formarea 
unei gîndiri active, care să poa
tă sintetiza ulterior ceea ce pre
zintă un interes deosebit pentru 
dezvoltarea filozofiei marxiste.

Economia politică trebuie să 
comunice studenților de la fa

■■■■■■■■

cultățile tehnice, cunoștințe e- 
conomice legate mai ales de as
pectele concrete ale conducerii 
și planificării economiei socia
liste. De asemenea, este necesa
ră o mai strinsă îmbinare între 
partea_ teoretică de economie 
politică și disciplinele economice 
de ramură. „în institutul nos
tru precizează conf. univ. 
Aurel Pop, șeful catedrei de 
științe sociale de la Institutul 
de mine din Petro.șeni — preda
rea economiei politice ține sea
ma de specificul facultăților. 
Astfel, am corelat cursurile de 
economie politică cu aspectele 
practice ale conducerii între
prinderilor miniere. De pildă, 
pe lingă dezbaterea unor noțiuni 
teoretice de ansamblu ale eco
nomiei politice, care va face o- 
biectul citorva prelegeri, cadrele 
didactice își vor axa preocupă
rile pe prezentarea unor proble
me ce vizează organizarea eco
nomică a întreprinderilor, inves
tițiile socialiste, prețul de cost, 
gospodărirea socialistă a unită
ților industriale etc.“.■■■■■■■

BĂTĂLIA PENTRU ROMA : ru
lează la Patria (orele 9; 13: 16,30; 
20).

VALEA PĂPUȘILOR : rulează la 
Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,45; 21,15), Melodia (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Modern (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Cine
mateca (Union) (orele 10; 12,30).

BĂIEȚI IN HAINE DE PIELE : 
rulează la Victoria (orele 8,45: 11; 
13,30; 16: 18,30; 20,45).

PRIETEN FARA GRAI : ru
lează Ia Republica (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16,15; 18,45; 21).

WINNETOU IN VALEA MORȚH : 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11; 13; 15; 17: 19; 21). București 
(orele 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 17; 
19; 21), Favorit (orele 10; 13; 15,30; 
18; 20,30), Flamura (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20.30), Feroviar (o- 
rele 9; 11; 13,30; 16: 18.15; 20.30).

ÎNTR-O SEARA UN TREN : ru
lează la Capitol (orele 9,15: 14; 
16,15; 18,45; 2D.

LINIȘTE ȘI STRIGAT i rulează 
la Capitol (ora 11,30)

FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ: rulea
ză la Central (orele 9.15: 12: 15: 
18; 20,45), Floreasca (orele 8.30;

P E N T R IT TÎM P O L D V. ■I BE Rg
12; 15; 18; 20,30), Gluleștl (orele 
15,30; 18; 20,30).

TINEREȚE FĂRĂ BĂTRINEȚE: 
rulează la Lumina (orele 9,15— 
15,45 în continuare, 18,15; 20,3oj.

BALADĂ PENTRU MARIUCA : 
rulează la Doina (orele 18,15;
20.30) .

101 DALMAȚIEN1 : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—21 în con
tinuare).

RĂZBOIUL DOMNITELOR : ru
lează la Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.30), Aurora (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30).

BLOW-UP : rulează la Grlvița 
(orele 9: 12: 15; 18; 20,45).

LUPII ALBI ; rulează la înfră
țirea (orele 15.15; 17,45: 20).

CĂLDURA: rulează ta Buzești 
(orele 15,30; 18; 20.30).

PĂPUȘA : rulează la Dacia (o- 
rele 8.15—20 tn continuare).

NOILE AVENTURI ALE RĂZ
BUNĂTORILOR : rulează la Bu- 
cegi (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) Pacea (orele 15.45- 18: 20.30).

FRAȚII KARAMAZOV : rulează 
la Unirea (orele 15; 19,30).

BERU ȘI COMISARUL SAN 
ANTONIO : rulează la Lira (ore. 
le 15,30; 18; 20,30), Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,15).

CORABIA NEBUNILOR : rulea
ză la Drumul Sării (orele 15,30: 
19).

MORTn RĂMIN TINERI : ru
lează la Cotrocenl (orele 15.30: 18;
20.30)

IN ÎMPĂRĂȚIA LEULUI DE 
ARGINT : rulează la Volga (ore
le 9—15,45 în continuare; 18,15;
20.30) , Arta (orele 9,15—15.45 în 
continuare; 18,15; 20,30).

STELELE DIN EGER: rulează 
la Crlngașl (orele 15.30—19).

SA TRĂIM PINA LUNI: rulea
ză la Viitorul (orele 15.30: 18:
20.30) .

MV FAIR LADY: rulează la 
Gloria (orele 9; 12,30; 16,15; 19,45).

VA PLACE BRAHMS: rulează 
la Miorița (orele 8,30; U| 13,30; 
16; 18,30; 21), Tomis (orele 9—15.45 
tn continuare; 18,15; 20,30).

SEZON MORT: rulează la Mo
ților (orele 15,30; 19).

VIRIDIANA: rulează la Popu
lar (orele 15,30; 18; 20,30).

ClND SE AUD CLOPOTELE . 
rulează la Munca (orele 16; 18; 20).

LA NORD PRIN NORD-VEST . 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 19).

CONTESA COSEL : rulează la 
Rahova (orele 15,30; 19).

MINA CU BRILIANTE : rulează 
la Progresul (orele 15,30 18: 20.30)

BALTAGUL : rulează la Cos
mos (orele 15,30; 18; 20,15).

RĂZBOI și PACE seria III și 
IV : rulează la Vitan (orele 15,30; 
19).

VINERI, 26 DECEMBRIE 1889

Opera Română: AIDA — ora 
19,30; Teatrul Național „I. L. Ca- 
raglale" (Sala Comedia): IDIO
TUL — ora 19,30; (Sala Studio): 
TRAVESTI — ora 19,30; Teatrul

de Comedie: DISPARIȚIA LUI 
GALY GAY — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu): LUCEAFĂRUL — ora 
15; STRIGOII — ora 20; (Sala 
Studio): TRANSPLANTAREA INI
MII NECUNOSCUTE — ora 20, 
Teatrul Mic: TANGO — ora 20; 
Teatrul „C. I. Nottara" (B-dul Ma- 
gheru): CIND LUNA E ALBAS
TRĂ — ora 19,30; (Sala Studio): 
ANONIMUL — ora 20; Teatrul 
Giuleștl: OMUL CARE A VĂZUT 
MOARTEA—ora 19,30; Teatrul „Ion 
Creangă": COCOȘELUL NEAS
CULTĂTOR — ora 10; TOATE 
PINZELE SUS — ora 16; Teatrul 
Țăndărică (Calea Victoriei): MIU 
COBIUL — orele 10 și 16 ; (Str. A- 
cademiel): BANDIȚII DIN KAB- 
DEMOMME — ora 15; Teatrul ,,C. 
Tănase" (Sala Savoy): VARIE
TĂȚI ’69 — ora 19,30; (Calea Vlc„ 
toriei): NICUȚĂ... LA TĂNASE 
— ora 19,30; Circul de Stat: RAP
SODIE SUEDEZA — ora 19,30.

VINERI 26 DECEMBRIE 1969

• 17,00 Deschiderea __11.
Consultații pentru elevi — mate
matica (clasa a Vll.a) a 17,30 Con- gg 
sultații pentru elevi. Fizică (cla
sa a XII-a) • 18,00 Lumea copii- ® 
lor. Da șl Aș... detectivi pe urmeg 
de zăpadă « 18,30 Știința și pro
ducția. Flux neîntrerupt de la ® 
cercetare la practică • 18,50 Doi Q 
virtuoși ai acordeonului : Nicolae 
Florian și Constantin Bordeianu ® 
• 19,00 Telejurnalul de seară o g| 
19,20 Reflector • 19,30 Mai aveți 
o întrebare ? — emisiune de cui- ® 
tură științifică. Dialogul 
mașină a 20,30 Film artistic : 
orașul 
noapte
Glorii

om -B 
„tn

S" o 22,10 Telejurnalul de “ 
• 22,30 Cadran » 23,00 |jg 

ale scenei lirice românești.

Disciplinele economice de ra
mură cunosc un interes deosebit 
din partea studenților. Pentru 
a veni în sprijinul informării și 
cercetării științifice, la Institu
tul de mine din Petroșeni s-au 
programat, țncepînd de anul tre
cut. cursuri facultative de socio-

S logie industrială de un semestru 
care, după cum ne declară lec- 

■ torul universitar Septimiu 
— Krausș, sînt mult solicitate. S-a 

alcătuit, în acest sens, o progra- 
emisiunii. g| mă analitică conform necesită

ților pe care le ridică cunoaște
rea și cercetarea sociologică 
concretă a unor medii de mun
că și viață din bazinul carboni
fer al Văii Jiului.

Sociologia industrială devine. 
în_ acest fel o disciplină econo
mică . de ramură cu implicații 
practice imediate. Studenții care 
frecventează cursul facultativ 
de sociologie industrială — și 
numărul lor este impresionant 
față de așteptările scontate — 
și-au propus și au luat în stu
diu cîteva teme de cercetare so
ciologică. Unele din aceste teme 
sînt terminate. Este vorba de 
două cercetări ample de teren : 
„Relații umane în grupul de 
muncă" — un test sociometric

efectuat pe 9 brigăzi de mineri 
din Valea Jiului și Baia Mare și 
„Relațiile dintre cadre didacti
ce și studenți" (relații ce se sta
bilesc în afara procesului de 
învățămînt) — o cercetare am
plă asupra a 240 de studenți din 
institut — care au și fost pre
zentate în cadrul sesiunii pe 
țară a cercurilor științifice stu
dențești, de la începutul lunii 
noiembrie.

Asemenea cursuri de sociolo
gie industrială se cer inițiate și 
în alte instituții tehnice de în
vățămînt. Din păcate, atît la 
Institutul politehnic din Timi
șoara cît și la facultățile tehni
ce din cadrul Universității din 
Craiova n-am întîlnit asemenea 
acțiuni.

Disciplină deosebit de impor
tantă în ansamblul științelor 
sociale, socialismul științific o- 
feră garanția însușirii unui com
plex de cunoștințe social-politic 
ce privind principalele procese 
ale dezvoltării societății con
temporane. Tematica noului ma
nual de socialism științific dez
bătută în presă va permite stu
denților de la institutele tehni
ce cunoașterea mai temeinică 
a structurilor societății capita
liste și a dialecticii dezvoltării 
acesteia, precum și abordarea 
complexă a dinamicii dezvoltă*., 
rii societății socialiste, locul ' 
rolul relațiilor de clasă și aî 
relațiilor politice în socialism, 
al sistemului mondial socialist, 
al mișcării comuniste și mun
citorești contemporane.

în predarea și însușirea so
cialismului științific se cere însă 
găsirea unor metode adecvate 
specificului facultăților tehnice 
pînă Ja elaborarea unor progra
me și cursuri proprii. Unele ca
tedre, cum este cea de la Uni
versitatea din Timișoara, au 
conceput deja o programă ana
litică și cursuri proprii, pentru 
cîteva facultăți tehnice.

Aici intervine problema diver- 
sificării manualelor de științe 
sociale, în sensul alcătuirii, po
trivit tradițiilor și experienței 
catedrelor de specialitate, a u- 
nor manuale de filozofie, eco
nomie politică, socialism știin
țific care să răspundă atît exi
gențelor didactice, cît și profi
lului facultăților.



TELEGRAMĂ
Tovarășul IOSIP BROZ TITO, a trimis tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU, o telegramă în care se spune : Vă 
mulțumesc în modul cel mai călduros Dumneavoastră, Co
mitetului Central al P.C.R., Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România și poporului prieten român pentru 
felicitările cordiale adresate cu prilejul zilei naționale și vă 
transmit cele mai bune urări.

împărtășesc convingerea Dumneavoastră că relațiile de 
prietenie 
continua 
interesul

și colaborare dintre țările și partidele noastre vor 
să se dezvolte spre binele popoarelor noastre și în 
socialismului, progresului și păcii în lume.

• JOI DIMINEAȚA s-a îna
poiat de la Moscova general-co
lonel Ion Ioniță, ministrul forțe
lor armate ale Republicii Socia
liste România, care, însoțit de 
general-colonel Marin Nicolescu 
și general-loeotenent Vasile Io
nel, adjuncți ai ministrului forțe
lor armate, a participat la șe
dința Comitetului miniștrilor a- 
părării din țările participante la 
Tratatul de la Varșovia.

(Urmare din pag. J)

Plecarea la Belgrad
a tovarășului Emil Drăgănescu

• MINISTRUL AFACERI
LOR EXTERNE al Republicii 
Socialiste România, Corneliu Mă- 
neseu, a primit o telegramă din 
partea secretarului de stat pentru 
afacerile externe al R.S.F. Iugo
slavia, Mirko Tepavaț, prin care 
mulțumește pentru felicitările 
adresate cu ocazia sărbătorii na
ționale a R.S.F. Iugoslavia.

Joi seara, a plecat spre Belgrad 
tovarășul Emil Drăgănescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, pentru a participa la în
tâlnirea președinților celor două 
părți în Comisia mixtă rornâno- 
iugoslavă de colaborare econo
mică.

La plecare, în Gara de Nord, 
erau prezenți tovarășii Janos 
Fazekas, vicepreședinte al Consi. 
Jiului de Miniștri, Octavian Gro-

za și Matei Ghigiu, miniștri, 
Nicolae Ecobescu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Radu 
Constantinescu, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de co
laborare și cooperare economică 
și tehnică, și alte persoane ofi
ciale.

A fost de față Iso Njegovan, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasa
dei.

• JOI, 25 DECEMBRIE 1969, 
George Macovescu, prim-adjunet 
al ministrului afacerilor externe, 
l-a primit în audiență pe Ngu
yen Dang Hanh, în legătură cu 
apropiata prezentare a scrisoriloi 
de acreditare în calitate de am
basador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Democrate 
Vietnam în Republica Socialistă 
România.

Un puternic stimulent
pentru munca minerilor

împreună cu membrii brigăzii 
din care fac parte, am luat cu
noștință cu mult interes și tot
odată cu adîncă recunoștință de 
Hotărîrea Consiliului de Miniștri 
privind generalizarea experimen
tării noului sistem de salari
zare și majorarea salariilor în 
unitățile din ramura minieră. 
Această măsură ilustrează în
că o dată grija pe care parti
dul și statul nostru o poartă mi
nerilor, creșterii bunăstării mate
riale a tuturor oamenilor muncii. 
Noul sistem de salarizare aplicat 
și în industria minieră asigură o 
mai puternică cointeresare a tutu
ror salariaților în creșterea can
titativă și calitativă a producției, 
o mai strînsă corelare a venituri
lor cu canțihitea și calitatea mun-

cii. Cu alte cuvinte, fiecare sala
riat va fi interesat și mai mult 
decît pînă acum în extragerea u- 
nor cantități sporite de cărbune 
și aceasta cu cheltuieli de pro
ducție cit mai mici. Cu siguran
ță că noile măsuri vor avea ca ur
mare nu doar sporirea producției 
ci vor determina și permanentiza
rea cadrelor în industria carboni
feră prin creșterea interesului fie
cărui miner, îndeosebi a celor ti
neri, de a-și ridica necontenit ca
lificarea.

Sîntem hotărîți ca măsurilor de 
îmbunătățire a salarizării să le 
răspundem prin strădanii tot mai 
susținute pentru a da patriei cit 
mai mult cărbune energetic și 
cocsjficabil, prin eforturi tot mai 
stăruitoare în înfăptuirea sarcini-

Nocturnă industrială

lor stabilite de partid, în dezvol
tarea și perfecționarea activității 
economice — condiția fundamen
tală a înfloririi patriei, a creșterii 
bunăstării noastre, a tuturor.

FLOREA STINGĂ 
miner — mina Lupeni Iama, pe aleile Palatului Mogoșoaia,

ANUL VALORIFICĂRII
(Urmare din pag. I) tetului județean Ilfov al U.T.C. 

ideea organizării unor concursuri 
profesionale și schimburi de ex
periență cu larga participare a 
tinerilor ce lucrează în acest sec
tor ; recomandarea celor mai 
butii uteciști spre a se încadra 
la fermele zootehnice ; stimula
rea acelora pe care rezultatele 
bune i-au impus între crescătorii 
de animale cu renume din ju
deț ; alcătuirea unor colective 
de tineri care, prin activitatea ce 
o desfășoară acum, pe timpul 
anotimpului rece să contribu
ie la folosirea cu un randament 
superior a furajelor, Ia rezolvarea 
problemei apei în sectoare etc. 
Prin tot ce va întreprinde, comi
tetul județean U.T.C. va trebui 
să dezvolte răspunderea pentru 
materializarea în rezultate pozi
tive a obligațiilor ce revin orga
nizațiilor U.T.C. de a se manifes
ta ca factori activi în acțiunea 
de readucere pe o poziție frun
tașă a zootehniei din județul Il
fov.

Zilele acestea coincid cu des
fășurarea unei activități febrile 
în sectoarele de creșterea anima
lelor a cooperativelor agricole 
care să asigure obținerea încă din 
primele zile ale anului viitor a 
unor producții pe măsura posibi
lităților create, îndeplinirea tu

MfBi
B

Producții
suplimentare

(Urmare din pag. I)

oontinua să ne ofere amănunte 
în legătură cu criteriile de apre
ciere și desfășurare a concursului, 
argumentul convingător despre 
felul cum se lucrează în aceste 
zile în fabrică ne este dat de 
faptul că în toate compartimen
tele se muncește cu întreaga ca
pacitate. Camioanele cu bușteni 
sosite la descărcare, fierăstraiele 
rotative, tinerii de la sortarea 
deșeurilor, toți lucrătorii de la 
fiecare loc de murtcă de aici, ofe
ră garanția realizării la Fabrica 
de cherestea „Steaua roșie" din 
Piatra Neamț a producției supli
mentare preliminate

Și la Fabrica de celuloză și 
hîrtie din Piatra Neamț producția 
are același punct de plecare : 
lemnul. Această fabrică și-a în
deplinit planul anual la produc
ția globală din 19 decembrie. 
Planul producției destinată ex
portului a fost îndeplinit integral 
încă de la 15 decembrie astfel 
îneît pînă la sfîrșitul anului se 
va putea realiza peste plan încă o 
producție de 300 tone. Organiza
ția U.T.C. din fabrică, animată 
de dorința unei participări spo
rite a tinerilor la îndeplinirea 
sarcinilor de plan, a organizat un 
concurs între grupele U.T.C. din 
fabrică, pe durata întregului an.

Concursul urmărește întărirea 
disciplinei de producție, reduce
rea absențelor nemotivate, scăde
rea rebuturilor și creșterea opera
tivității intervențiilor în cazul a- 
pariției unor defecțiuni. Un prim 
rezultat : în acest an s-au înre
gistrat pînă în prezent numai 13 
absențe nemotivate. Concursul 
continuă. Pe locul I se menține 
încă grupa de la Centrala termo
electrică care nu are nici o ab
sență nemotivată, în acest an. 
Și cum Centrala termoelectrică 
alimentează cu apă și abur în
treaga fabrică este lesne de în
țeles utilitatea inițiativei. Con
cursul, împreună cu anchetele 
periodice întreprinse în schimbu
rile II și III de către comitetul 
coordonator U.T.C., au contribuit, 
desigur, la întărirea disciplinei în 
producție, la consolidarea clima
tului .favorabil '’’.uncii eficiente, 
care tinde să devină o perma
nență în această fabrică. Colec
tivul fabricii este hotărît să reali
zeze peste plan, pînă la sfîrșitul 
anului, o producție globală în va
loare de 5,5 milioane lei și o pro
ducție marfă vîndută și încasată 
suplimentar în valoare de 3,8 
milioane lei. în condițiile în care 
cheltuielile de producție sînt, la 
rîndul lor, mai mici decît cele 
planificate.

continuu îndreptat către îmbu
nătățirea calităților productive la 
turma de bază înseamnă succe
se, producții ridicate, venituri.

Unitățile cu realizări aprecia
bile în creșterea animalelor ră- 
mîn, totuși, piese rare în agri
cultura județului Ilfov. Spunem 
acest lucru întrucît bilanțul cu, 
care încheie anul 1969 zootehnia 
județului cu cel mai fertil pă- 
mint al țării, cu cea mai mare 
suprafață irigată, cu întregul e- 
fectiv de animale din rase valo
roase, cu cîteva institute și sta
țiuni de cercetare cu specific zo
otehnic în apropiere este de
parte de a fi mulțumitor. Pla
nul de livrări nu va fi îndeplinit 
la niciunul dintre indicatori, nu
mai la laptele de vacă nerealiza- 
rea însemnînd mai bine de 
145 000 hectolitri. Și, ca 
întotdeauna în asemenea si
tuații nu lipsesc nici justifică
rile de felul „planul de stat pen
tru 1969 a fost peste puterile 
noastre, furajele de care am dis
pus în primăvară au fost insufi
ciente, iar acum în cadrul coope
rativelor agricole se constată o 
inexplicabilă și condamnabilă ab
ținere de a administra rații de 
producție nu numai de întreține
re" (Constantin Ghiță, director 
adjunct al Direcției agricole ju
dețene) ; „nu dispunem de oa
meni bine pregătiți, nu ni s-a 
aprobat scoaterea din efective a 
animalelor slab productive" (pre
ședinții cooperativelor agricole 
din Malu Roșu, Condeiești, Găl- 
binași, Oltenița, Ștefănești, Ro
șiori unde producțiile de lapte 
de la fiecare vacă furajată n-au 
depășit 900 de litri). Fără îndoia
lă, cauzele care au condus la o 
atare situație sînt multiple, toate 
însă — așa cum aprecia to
varășul Gheorghe Necula, prim 
secretar al Comitetului județean 
Ilfov al P.C.R. — își găsesc expli
cație într-un stil de muncă de
fectuos, constatat în activitatea 
Direcției agricole și Uniunii ju
dețene a cooperativelor agricole, 
în efortul insuficient depus în 
scopul asigurării unei baze fu
rajere, complexe și îndes
tulătoare, a atragerii, per
manentizării și pregătirii 
profesionale a unui număr cores
punzător de țărani cooperatori 
care să lucreze in zootehnie, in
capacității unor consilii de con
ducere din cooperativele agrico
le de a găsi rezolvarea unor ne
ajunsuri prin valorificarea resur
selor existente pe plan local în
deosebi în sensul ridicării unor 
adăposturi călduroase, igienice și , 
trainice, a îmbogățirii în unități 
nutritive și albumină digestibila | 
a furajelor grosiere prin prepa
rare și amestec. <

Acum, la ora bilanțului, cînd 
întreaga activitate de un an este 1 
supusă unei exigente analize, se 
cere subliniat și faptul că 
în zootehnia județului Ilfov 
s-au manifestat inițiativa și hărni- * 
cia tinerilor mai puțin decît în 
oricare din celelalte sectoare de I 
activitate ale cooperativelor agri- I 
cole. Numai în cîteva unități 
(Gîrbovi, Borănești, Sinești și I 
încă vreo zece-cincisprezece) ti- I 
nerii au fost antrenați la acțiuni | 
specifice desfășurate în secto-, 
rul producerii furajelor sau în I 
cel al îngrijirii animalelor. Față I 
de anii precedenți, numărul ti- * 
nerilor ce lucrează în zootehnia 
județului a scăzut simțitor, fără | 
ca organizațiile U.T.C. să se pre- | 
ocupe în vreun fel — pentru a 
recomanda noi contingente de u- 1 
teciști care să lucreze în acest I 
important sector. Sugerăm Corni- I

I

I

I
'///Mi

zile în ur- 
slabă a bas- 
la Rapid în 

în

Criticam, cu cîteva 
mă, comportarea 
chetbalistelor de 
C.C.E., aceasta pe fundalul 
general lipsit de speranțe — pe 
care îl oferă la ora actuală bas
chetul nostru feminin. După ce 
pierduseră la 22 de puncte în 
partida tur, în deplasare, rapi- 
distele au evoluat ineggl — per
sonal le-aș califica evoluția 
drept mediocră, — și în meciul 
din sala Giulești, unde au obți
nut o victorie neconcludentă în 
fața studentelor din Clermont- 
Ferrand. Nici faptul că elevele 
antrenorului. Ferencz rataseră 
calificarea, ’ nici satisfacția' — 
astfel trunchiată — a victoriei — 
nu ne-au putut împiedica să pri
vim mai departe, dincolo de 
momentul în sine, dar, desigur, 
prin prisma acestui moment. De 
ce au pierdut rapidistele ? De 
ce. în genere, baschetul nostru 
feminin marchează de ani de zi
le o stagnare care, în condițiile 
în care în alte țări se fac pași 
mari înainte reprezintă, de fapt, 
un regres ?

Considerăm că una dintre ca
uze, poate cea mai importantă, 
este dispariția treptată a tinere
ții din simbioza tinerețe - va
loare, singura care poate confe
ri cu adevărat valențe superioa
re spectacolului sportiv, singura 
compatibilă cu mare performan
ță. Rapidul — și în articolul la 
care ne referim menționam ex
pres acest lucru — nu e singu
ra echipă feminină în care, de 
ani de zile, n-a mai pătruns nici 
o jucătoare tînără și valoroasă 
(Nici la băieți situația nu e cu 
mult mai roză). Cum putem spe
ra la performanță, cum ne pu
tem prezenta onorabil într-o 
competiție internațională cu 
sportivi care au drept principa
le atu-uri rutina și pasiunea 
pentru sport, care au reprezen
tat etndva niște valori dar care 
acum se află în declinul ce vine

ria omenească lzvorîtă din acele 9 rezultate care te fac să simți că 
ești de folos. Ceea ce este stu- 
pid! Deci, să nu fugim de mun- 9 că, dar nu numai atît : să în
cercăm s-o iubim în așa măsu- 
ră îneît să simțim că 9 băi fără ea !".

★
„Nu mai sînt foarte 

avînd și eu un fiu de 
tesc

nu putem

tînăr, dar
13 ani ci- 

„Scînteia tineretului" întru- 
• cît sînt preocupat de probleme

le educației lui. Faptele relatate* 
în ziar, atitudinea boierească, A mofturoasă, a unora față de 

" muncă mi-au reținut atenția în
trucît, avînd o oarecare experien- A ță de viață, știu ce urmări de- 
zastruoase pentru evoluția unui 
tînăr în formare o poate avea 9 părerea că poate trăi ca un pa- 

w razit De ce vă scriu ? Ca să 
aduc argumente prin exemplul 9 proprie-mi vieți în favoarea 
ideii că nimic nu-1 poate degra
da pe om dacă privește cu cinste 9 dreaptă adevărul că este nevoie 
în egală măsură și de proiectanți 
ori arhitecțl, dar și de munci
tori pe șantiere, că numai avîn- 
du-i și pe unii și pe. ceilalți pu
tem ridica orașele pe care le ri
dicăm. Eu am lucrat inițial în 
meteorologie, dar un timp a tre
buit șă îndeplinesc o altă meae- 
rie. După 4 ani am dorit să revin 
la prima profesie, însă toate 
locurile erau ocupate (se întâm
plă, nu-1 ața?). Ce era să fac? 
Să-1 dau pe un altul afară P Să 

apuo să bat bulevardele P

Să mă apuo de hoții P M-am an
gajat pe un șantier ca salahor și 
nu mi-a fost rușine s-o fac, deși 
am un frate inginer, tot aici, în 
București. Dar nu numai atît, 
deși doream să revin la meteo
rologie m-am apucat să învăț 
(lucram în alt domeniu, deci tre
buia să fiu de folos deocamdată 
acolo), am ajuns montor calificat, 
iar pentru modul în care am 
muncit și mi-am făcut datoria

Păcat de
tinerețe ti

am foat primit în rfndurile parti
dului. Azi lucrez la Institutul 
meteorologic din București.

Mi-a fost vreodată rușine că 
eu, tehnician meteorolog, a tre
buit să fac față unor activități 
care erau sub calificarea mea ? 
Nu, niciodată. Pînă și într-o fa
milie, dacă stai să socotești, ori- 
cît de bine ai organiza treburile 
tot trebuie să mal faci față unor 
situații mai puțin dorite, ori să 
îndeplinești treburi mal grele. 
Dar ce s-ar fi ales de mine dacă 
— aceasta fiind situația — mă 
apucam să afișez aere de mof-

ÎNCERCAȚI 
ȘI VĂ VEȚI 
CONVINGE:

Cadoul oferit celor dragi e mult 
mai frumos, util și apreciat, cînd 

este insofit de un almanah.

turos, de nemulțumit? N-auaj 
făcut-o și tocmai pentru aceasm 
mă socotesc un om demn".

MIHAIL PENEACA
tehnician meteorolog

Str. Plivitului nr. 14, BucureșN

„Nu sînt nid om de știință, 
nici filozof, ci un simplu funcțio
nar. Am crescut într-o familie 
de oameni simpli, ale căror prin
cipii educative s-au rezumat la 
„cinste, comportare sănătoasă 
față de familie și ceilalți oa
meni". Cît au avut, atâta mi-au 
dat. Mai departe școala și-a spus 
cuvîntul și, aș zice, eu însumi 
am fost acela care am avut un 
cuvînt hotărâtor. Fiindcă de pe 
la 14 ani poți gîndi singur, poți 
alege binele de rău, iar pînă în 
prezent nu mi-a trecut niciodată 
prin gînd că aș putea trăi fără să 
muncesc.

întrebarea care se pune este, 
totuși, care sînt cauzele care-i 
duc pe unii tineri la concepții 
greșite despre viață ? După opi- 
nia mea marea generozitate a 
unor părinți față de odraslele 
lor duce inevitabil la nesupune
re, obrăznicie, îngîmfare, la pier
derea controlului asupra copii
lor. Folosirea defectuoasă a tim
pului liber și necontrolarea folo
sirii acestuia de către părinți ți 
școală duce de asemenea la va
gabondaj, acte de huliganism ți 
subaprecierea societății din care 
face parte individul.

Trebuie să ne gândim mai 
mult la o formă de ocupare uti
lă a acestui timp liber al celor 
foarte tineri, la o formă de mun
că pentru ei. întrucît școala du
rează azi foarte mult, ei rămîn 
timp îndelungat în afara muncii. 
Nu se poate însuși dragostea da 
muncă la 20—23 ani I

Și să-i avem mai mult sub pri
vire pe tăticii cu posibilități, 
cărora statul le-a dat totul — 
inclusiv școală, pregătire etc. —. 
dar care, la rîndul lor, dau socie
tății lichele...".

E. FILIP
Baia Mar»

turor prevederilor de plan care 9 
prezintă creșteri apreciabile com
parativ cu realizările anului 1969.
Se află în stadiu de definitivare " 
un cuprinzător plan de profilare 
și specializare a unităților agri- A 
coif cooperatiste privind crește- ™ 
rea și îpgrășarea animalelor. Ca 
urmare, aproape 80 la sută din gk 
efectivul de porci îngrășați se va ” 
realiza în cadrul fermelor ce vor 
fi create la Valea Măcrișului, Gîr- A 
bovi, Gurbănești, Condeiești, Iz- 
voare, Răsueeni, Sonatu, Valea 
Argovei, Izvoarele Chiriacu și în a 
alte paisprezece unități asemănă- 
toare- Totodată, vor fi create 28 
de îngrășătorii pentru taurine și A 
cîteva complexe intercooperatiste " 
de creșterea păsărilor. „Consti
tuirea unor ferme mari inlereoo- A 
peratiste — ne spunea tovarășul 
Constantin Ghiță, în cadrul dis
cuției ce am avut-o este un 9 
cîștig pentru producție întrucît 
permite introducerea largă a mi
cii mecanizări, o asistență felini- 9 
că veterinară bună, specializarea 
oamenilor". Măsuri eficiente 
se anunță și pentiu fermele de 9 
vaci cu lapte. Văzînd însă înce
tineala cu care se acționează ne _ 
întrebăm, pentru a se trece ia 9 
înfăptuirea acestor măsuri este 
chiar nevoie să pășim pragul A- A 
nului nou ?

NU UITAȚI!
La toate

presei și 

vînzare

chioșcurile de difuzare a 

la tutungerii s-a pus în 

un bogat sortiment de 

almanahuri 1970.

„Păcat de tinerețe, așa îmi voi 
începe scrisoarea mea adresată 
acelora care cred că pot trăi 
fără să facă nimica, cheltuindu-și 
anii cei mai frumoși pe 
fleacuri, cei care, în loc să cau
te o cale de afirmare în socie
tate, preferă potecile lenei, para
zitismului, poteci care duc de 
regulă spre locuri nedorite. Și 
încă o dată, păcat de tinerețe și 
de viață dacă le consumi pe a- 
mîndouă așa cum nu trebuie, 
terfelind cei mai frumoși ani ai 
tăi, compromițîndu-ți un viitor 
care este al tuturor deschis și 
care poate oferi cu adevărat sa
tisfacții...

Scriind acestea mă gîndesc cu 
tristețe la o fată din orașul 
nostru, Rodica O., care abia are 
15. arii". dar care deja a început

C.L.C. OFERĂ EXCURSII ÎN STRĂINĂTATE
Cinci excursii în Japonia cu vizitarea Expoziției Mondiale de 

Ia Osaka, două excursii la Paris, cu vizitarea Văii Loire, trei 
excursii ia Soci, trei excursii în turul Austriei (toate organi
zate de O.N.T.), precum și 13 excursii individuale pentru efec
tuarea cărora cîștigătorii pot solicita din valoarea cîștigului 
sunta de 3.000 lei în moneda țării în care vor face călătoria, iată 
cîștigurile care vor fi acordate de Casa de Economii și Con- •• 
semnațiuni la tragerea ia sorți pentiu trimestrul IV/1969 a LI
BRETELOR DE ECONOMII PENTRU TURISM.

Este important de reținut că pe lingă ciștigurile in excursii 
in străinătate, titularii libretelor de economii pentru turism 
beneficiază și de dobinzi.

De asemenea, trebuie reținut că libretele de economii pentru 
turism care dau dreptul de participare la tragerea la sorți 
pentru trimestrul 1/1970, se emit de unitățile C.fi.C. pînă la data 
de 31 decembrie a.c. inclusiv.

V

să nmble azi cu o „gașcă", inli
ne cu alta, uitînd de muncă și 

, învățătură, creîndu-și iluzia că, 
spre deosebire de alții, fericita 
ar fi ea, care se scoală „cînd 
vrea", care se plimbă (hoinărește) 
„cît vrea", care face „ce vrea"..., 
care nu este „subjugată" de un 
program etc?

în cazul unor asemenea tineri 
trebuie tras într-adevăr semna
lul de. alarmă. Cred că organi
zațiile U.T.C. din orașe, sate, 
municipii sau cartiere ar trebui 
să studieze mai îndeaproape și 
mai amănunțit preocupările fie
cărui tînăr și să acționeze în 
consecință.

Fiindcă, așa cum spuneam, alt
fel, păcat de tinerețe !"

ION DOBRESCU
Str. Negru-Vodă nr. 112

• C. Lung.-Muscel

ADEVĂR SAU
MENAJAMENT?
normal și inerent o dată cu vîr- 
sta ?

Toată stima pentru maestra e- 
merită a sportului Eva Ferencz, 
pentru celelalte jucătoare valo
roase ale Rapidului, pentru ca
pacitatea dovedită în cursul a- 
nilor de antrenorul S. Ferencz, 
la cîrma formației giuleștene și 
a echipei naționale. Dar această 
stimă nu ne poate împiedica să 
constatăm cu luciditatea și im
parțialitatea, cu spiritul critic 
care trebuie să-l caracterizeze 
pe cronicarul sportiv, că media 
de vîrstă a rapidistelor nu le 
mai poate permite să facă față 
unor întreceri internaționale în 
care cîștigătorii sînt cel care pot 
arunca în luptă, alături de va
loare, cît mai multă tinerețe, vi
talitate, forță.

Niciodată nu vom înceta să 
oferim tinerilor, veniți în are
na sportivă, exemplul de dărui
re al unor „veterani" care, pînă 
la vîrste înaintate, au înclinat 
balanța victoriei în favoarea e- 
chipelor lor de club. Și exem
plul rapidistei Eva Ferencz s-ar 
putea înmulți prin citarea ce
lor oferite de Viorica Niculescu, 
sau de Emil Niculescu, pentru a 
rămîne în lumea baschetului. 
Dar, cert este că, în competiții 
internaționale cîștigă echipa ca
re are de partea ei TOATE a- 
tu-urile I

In cronica intitulată „Dezilu
zie în Giulești" insistam tocmai 
asupra decalajului de vîrstă din
tre echipierele Rapidului și ad
versarele lor din Clermont- 
Ferrand, decalaj care s-a dove
dit decisiv în calificarea forma
ției franceze.

Iată, deci, de ce a pierdut Ra
pidul, iată de ce ne-am permis 
asprimea, duritatea de a repro
duce o expresie inelegantă a ga
leriei (și era chiar galeria Ra
pidului !), în loc să o combatem 
cu un cavalerism romantic șl

desuet de care, credem, sportul 
nostru are mai puțină nevoie.

Pentru că, se pare, e nevoie 
de asemenea bxpresii șl durități 
verbale (dacă a spune triște ade
văruri în față înseamnă a fi 
dur) pentru a-i mai trezi puțin 
pe antrenorii noștri de baschet, 
tot mai mult preocupați de re
zultatele imediate și tot mai pu
țin atenți la perspectivele aces
tui sport, la jucătorii care vor 
apăra mline culorile cluburilor 
și, mai ales, ale țării.

Și iată de ce n-are dreptate 
vechiul și apreciatul cronicar al 
Sportului". Jack Berariu care, 

ca un vechi și recunoscut „sti
list" al presei sportive, ne „cear
tă" părintește pentru atacul (noi 
perseverăm a o numi „adevăr" 
— „critică") la adresa jucătoa
relor rapidiste, pentru „vorba 
neeîntărită care poate răni mai 
tare ca piatra" — și pe care noi 
perseverăm a o numi „adevăr" 
și a nu ne rușina că o spunem 
ca atare.

Baschetul nostru (și sportul 
nostru în general) are mai puți
nă nevoie de menajamentele 
presei de specialitate (cît „bine" 
l-au făcut aceste menajamente 
se știe) decît de adevăruri spu
se cinstit, în față, oricît de cru
de și dureroase ar fi aceste ade
văruri.

OVIDIU PĂUN

• COMENTATORUL 
SPORTIV AL AGENȚIEI 
U.P.I., Mike Hughes, notea
ză in bilanțul anului sportiv 
(la capitolul fotbal) perfor- 

' manța echipei României, ca
re s-a calificat în turneul fi
nal al „Cupei Jules Rimet", 
clasîndu-se prima într-o gru
pă unde a figurat echipa Por
tugaliei, situată pe locul 3 
la campionatul mondial din 
Anglia.

ABILE

•'•-4
;î'îîd ih.. ga

: •

LA MAGAZINELE DE
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MINISTERULUI INDUSTRIEI UȘOARE'
BUCUREȘTI : „Dîmbovița" cal. Victoriei 20 

„Antilopa" șos. Ștefan cel Mare 5 (bloc 
Dinamo).

CLUJ : „Cluj’ana" — Piața 1 Mai 4—5 
HUNEDOARA : „Banatul" — Bd. Dacia 1 bloc 

G 3
ORAJDEA : „Olimpia" — cal. Republicii 5 
ORAȘTIE : „Vidra" — str. Alex. Petoffi 1 
TG. MUREȘ : „Fabrica de mănuși" — str.

Poștei 1
TIMIȘOARA : „Banatul" — B-dul Tinereței 28



ORIENTUL APROPIAT
• Incidente israeliano-egiptene
• Convorbiri R. A. U.-Libia-Sudan

•CAIRO. — Artileria R.A.U. 
a doborit joi dimineața patru a- 
vioane israeliene care au încer
cat să efectueze un raid asupra 
unor poziții egiptene situate în 
zona Canalului de Suez — tran
smite agenția M.E.N. Două din
tre aparate au explodat în aer, 
iar celelalte două s-au prăbușit 
pe malul răsăritean al canalului, 
precizează agenția.

★
• TEL AVIV. — Aviația is- 

raeliană a efectuat joi dimineața 
raiduri de bombardament asupra 
unor poziții egiptene situate în 
zona centrală și cea sudică a 
Canalului de Suez — a anunțat 
un purtător de cuvînt israelian, 
citat de agenția Reuter. La în
cheierea raidurilor, toate avioa
nele au revenit la bazele lor, a 
adăugat purtătorul de cuvînt.

• ȘEFII DE STAT AI R.A.U. 
ȘI SUDANULUI, Gamal Abdel 
Nasser și Gaafar El Numeiry, au 
sosit joi la Tripoli pentru a con
feri cu președintele Consiliului 
Comandamentului Revoluției din 
Libia, Moamer el Gedafi. Con
vorbirile dintre cei trei preșe
dinți vor fi consacrate, potrivit 
agenției U.P.I., examinării atît a 
rezultatelor recentei conferințe la 
nivel înalt de la Rabat, cît și a 
modalităților de intensificare a 
colaborării în diverse domenii 
între R.A.U., Libia și Sudan.

In drum spre Tripoli, pre
ședinții R.A.U. și Sudanului au 
făcut o scurtă escală la Alger, 
unde au discutat cu președintele

Algeriei, Houari Boumediene, o 
serie de probleme de interes re
ciproc.

„CEA DE-A CINCEA CON
FERINȚĂ ARABĂ LA NIVEL 
ÎNALT nu a constituit un succes, 
dar nici un eșec" — relevă zia
rul egiptean „Al Ahram" în ca
drul unei analize a rezultatelor 
recentei reuniuni de la Rabat. 
„Aspectul cel mai semnificativ 
al conferinței, remarcă oficiosul 
egiptean, rezidă în hotărîrea 
luată de trei dintre țările 
maghrebiene — Libia, Algeria 
și Maroc — de a participa efec
tiv la acțiunile comune arabe. 
Absența unui comunicat final, se 
declară, este un semn de curaj 
și sinceritate. De altfel, rezolu
țiile adoptate de conferința de la 
Khartum din 1967 sînt în conti
nuare în vigoare, statele arabe 
menținîndu-și, în totalitatea lor, 
angajamentele contractate".

• COLONELUL MOA
MER EL GEDAFI, președin
tele Consiliului comandamen
tului revoluției din Libia, a 
făcut miercuri seara o decla
rație la Tripoli, în care 
a criticat guvernele ara
be reacționare", conside- 
rindu-le răspunzătoare de 
eșecul conferinței arabe la 
nivel înalt de la Rabat". Co
lonelul Gedafi, care a condus 
delegația libiană la Conferin
ța la nivel înalt de a Rabat, * 
afirmat că „aceste guverne au 
subminat realizarea obiective
lor națiunii arabe".

BELGRAD 25 — Cores
pondentul Agerpres, N. Plo- 
peanu, transmite : Delegația 
de activiști ai Partidului Co
munist Român, condusă de 
tovarășul Bujor Sion, membru 
supleant ’ '
șef de 
P.C.R., 
schimb 
R. S. F. _____.______
ția Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia. In cursul vi
zitei, delegația a avut con
vorbiri la Belgrad, Novisad, 
Sarajevo și Zagreb cu repre
zentanți ai organelor Uniunii 
Comuniștilor și ai Uniunii 
Socialiste a Poporului Mun
citor. cu conduceri ale redac
țiilor unor ziare centrale și 
republicane, cu reprezentanți 
ai radioului și televiziunii. Au 
fost vizitate o serie de obiec
tive social-culturale.

Joi dimineață, delegația a 
fost primită de tovarășii Bu- 
dislav Șoșkici și Niaz Dizda- , 
revici, membri ai Biroului E- 
xecutiv al Prezidiului U.C.I. 
Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, 
tovărășească, 
ambasadorul 
Belgrad, Vasile Șandru.

al C.C. al P.C.R., 
secție la C.C. al 
a făcut o vizită de 
de experiență în 

Iugoslavia, la invita-

A participat 
României la

Din presa străină

The Times;
„Dezorientare in rindul 

democraților"
Cînd un partid politic este înlăturat de la putere, se presupune 

că are timp pentru reexaminarea orientării politice și reînvie
rea structurilor sale, dar nu există nici un semn că un astfel de 
proces de regenerare ar avea loc în rindul democraților. Faptul 
nu este probabil surprinzător. Democrații au controlat Casa Albă 
timp de 26 de am în ultimii 36 de ani și nu par a fi în stare 
să se adapteze rolului de partid în opoziție. Nu au în prezent 
nici un lider în jurul căruia să se ralieze, nici un _ program 
asupra căruia să poată cădea de acord, nici un candidat pre
zidențial cu o bază largă de sprijin popular.

Conducerea partidului democrat din Camera Reprezentanților 
oferă un aspect dramatic al acestei situații. Președintele Came
rei, John W. McCormack, împlinește săptămîna aceasta 78 de 
ani. El a eșuat într-o serie de acțiuni în ultimii ani, dar este 
tolerat în virtutea sentimentului de condescendență și respect 
pentru sistemul senioral. In fiecare an, cam pe vremea aceasta, 
încep să se audă murmure de protest împotriva atotputerniciei 
congresmenilor în vîrstă, ceea ce se întîmplă și acum.

Zilele trecute, cîțiva primari ai unor mari orașe și lideri ai 
Coaliției urbane l-au convocat pe McCormack să discute viitorul 
programului de luptă împotriva sărăciei, și după_această discuție 
au manifestat supărare și confuzie în legătură cu ceea ce li 
s-a părut a fi imprecizia și șovăiala din concepțiile și gîndirea 
lui McCormack.

John Gardner, liderul Coaliției urbane, a pus problema în mod 
deschis într-o cuvîntare rostită în fața membrilor Clubului na
țional al presei. „In 1958, a afirmat el, Congresul s-a declarat 
în favoarea unei legi prin care se cere judecătorilor președinți 
ai tribunalelor federale și districtuale să renunțe la îndatoririle 
lor administrative cînd ajung la vîrsta de 70 de ani. Presupun 
că Congresul a avut în vedere aplicarea aceleiași reguli în ceea 
ce privește proprii săi membri. Președintele Camerei Reprezen
tanților are acum 78 de ani. Alți 13 președinți ai unor comisii 
senatoriale și ale Camerei Reprezentanților au peste 70 de ani, 
șase dintre ei peste 75 de ani, iar doi peste 80 de ani. Ei au 
ajuns la vîrsta împlinirilor și onorurilor. Dar ei pot să ser
vească în cel mai bun mod posibil țara, retrăgîndu-se din 
funcții.

Pe de altă parte, abia acum, o dată cu ieșirea senatorului 
Edward Kennedy din cursa electorală prezidențială, democrații 
au început să-și dea seama cît de mult au permis, ca vii
torul partidului lor să depindă de familia Kennedy. Unii dintre 
ei continuă chiar și acum să ceară Iui Sargent Shriver, cum
nat al senatorului Kennedy, să renunțe la postul său de amba
sador în Franța și să-și restabilească baza politică din statul 
Maryland.

Senatorii Edmund Muskie și George McGovern se gindesc 
în mod serios să se lanseze din vreme în campania electorală, 
dar amîndoi se bucură de un sprijin mai mare în afara Washing
tonului, decît în rindul propriilor lor colegi din Senat.

S-ar putea să fie prea devreme pentru ca democrații să pre
zinte lideri și concepții noi, dar, după cum oricine ar putea 
să constate, ei n-au reușit să se adune cu toții și să discute 
împreună într-un mod coerent impasul partidului lor, dezinte
grarea sistemului său de organizare, atît la nivel național, cît și 
în statele industriale cu un mare număr de electori, care le asi
gură numărul cel mai mare de voturi și unde există cele mai 
dificile probleme aflate în fața întregii națiuni.

Democrații, înlăturați de la putere, ar avea timp să se con
sacre acestei dificile sarcini. Dar ei nu se organizează și nu 
elaborează planuri de viitor. Ei discută doar cu însuflețire despre 
puterea pe care au pierdut-o, plîngîndu-se de conducerea lor și 
sfîrșesc în dezamăgire și disperare.

BERLINUL OCCIDENTAL. — Aspect de la o recentă demonstrație a populației împotriva con
tinuării războiului din Vietnam și a masacrelor d» la Song My

Liberalizarea schimburilor 
comerciale ale S.U.A.

cu țările socialiste
aprobată de Congresul american

DAHOMEY:

RELUAREA LEGĂTURILOR 
EXTERIOARĂCU LUMEA

COTONOU 25 (Agerpres). — 
Locotenent-colonel Benoit Sinzo- 
gan, membru al Directoratului 
militar aflat la conducerea Daho- 
mey-ului, însărcinat cu proble
mele afacerilor externe, i-a pri
mit miercuri, la cererea sa, pe 
toți șefii misiunilor diplomatice

Uzina de țevi din SinarskU.R.S.S. — Imagine de la

acreditați în Dahomey, pe care 
i-a informat, în mod oficial, des
pre evenimentele survenite în 
țară după 10 deoembrie — data 
loviturii de stat militare care a 
dus la îndepărtarea președinte
lui Emile Zinsou. Această acțiu
ne a oficialităților do la Coto
nou constituie, după aprecierea 
agenției France Presse, un pas 
spre „reluarea do către Dahomey 
a legăturilor sale cu lumea exte
rioară, întrerupte, practic, după 
lovitura de stat".

Citînd un comunicat al Minis
terului de Externe dahomeyan, 
agenția menționată precizează că 
Sinzogan a declarat diplomațiloi 
străini că, în conformitate cu 
proclamația de la 10 decembrie, 
Dahomeyul va rămîne fidel tu
turor angajamentelor sale inter
naționale și va continua colabo
rarea cu toate țările.

• UN GRUP DE 32 DE PER
SOANE, printre care și fostul 
președinte al Dahomey-ului, 
Alphonse Alley, au fost elibera
te miercuri din închisoare, în 
baza unei amnistii decretate de 
Directoratul militar aflat in pre
zent la conducerea țării. „Aces
te măsuri, menționează comuni
catul dat publicității cu acest 
prilej, au fost luate cu scopul 
de a instaura un climat de calm 
in întreaga țară, astfel îneît gu
vernul militar să poată duce la 
îndeplinire sarcinile ce l-au 
fost încredințate, printre care 
și aceea de a pregăti viitoarele 
alegeri generale".

Fostul președinte Alphonse 
'Alley fusese condamnat la 10 
octombrie a.c. la 10 ani de de
tențiune, sub acuzația de a fi 
pus la cale, în timpul mandatu
lui său, răpirea lui Maurice 
Kouandete, actualul șef al Sta
tului major și membru al Di
rectoratului militar.

Printre cei eliberați 
și fostul ministru de 
Gabriel Lozes, arestat 
luni în urmă pentru „complot 
împotriva regimului fostului 
președinte Emile Derlin Zinsou, 
înlăturat de la putere prin lo
vitura de stat de la 10 decem
brie a.c.

• GUVERNUL REVOLU
ȚIONAR PROVIZORIU AL 
REPUBLICII VIETNAMU
LUI DE SUD a hotărît 
cu ocazia sărbătorilor de 
Crăciun să înceteze toate 
operațiunile militare pe 
timp de trei zile, fncepînd 
de miercuri ora 1 (ora loca
lă). Postul de radio „Elibe
rarea" — relatează agenția 
France Presse — a făcut apel 
către toate unitățile Guver
nului Revoluționar Provizo
riu să respecte această hotă- 
rîre.

Pe do altă parte, guvernul 
saigonez a făcut cunoscut că 
a hotărît Încetarea tuturor 
operațiunilor militare, dar 
numai pe timp de 24 de ore, 
începtnd de miercuri ora 
ÎS (oras locală).

Prima sesiune a celei 
de-a 91 legislaturi a 
Congresului Statelor fi
nite a luat sfîrșit marți 
cu adoptarea unui pro
iect de lege privind li
beralizarea schimburi
lor comerciale dintre 
S.U.A. și țările socia
liste.

Oficialitățile Administrației a- 
preciază că noua lege va duce 
la revizuirea listei mărfurilor in
terzise pînă acum la exportul 
către aceste țări pe motivul că 
ar fi „strategice. Totodată, se a- 
preciază că tonul „războiului 
rece", puternic simțit în vechea 
lege privitoare la exporturile că
tre aceste țări, a dispărut din 
noul text, fapt oare va încuraja 
cercurile de afaceri americane 
să-și lărgească sfera schimburi
lor lor cu statele socialiste.

Noua lege, deși nu satisface 
pe deplin cererile grupurilor li
berale din Senat și Camera Re
prezentanților, care se pronunță 
în favoarea unei liberalizări mai 
largi a comerțului S.U.A. cu ță
rile socialiste, este apreciată to
tuși ca un pas înainte în această 
direcție, fapt care a dus la apro
barea ei în unanimitate.

în ce privește ansamblul ac
tivității legislative a sesiunii din

1969 a celui de-el 91-lea Con" 
greș, aprecierile republicanilor și 
cele ale democraților sînt total 
opuse. Mike Mansfield, vorbind 
în calitatea sa de lider al majo
rității democrate din Senat, s-s 
declarat satisfăcut de realizările 
Congresului, declarînd că în a- 
cest an s-au făcut puternic sim
țite trei tendințe esențiale : Se
natul și-a concentrat atenția asu
pra problemei războiului din 
Vietnam, lucru pe care îl va face 
și în viitor, „pînă cînd se va 
aprinde flacăra păcii" î a scrutat 
foarte îndeaproape — pentru 
prima dată de mulți ani — pro
blema cheltuielilor militare, în 
intenția de a le reduce și a ana
lizat problema reformei impozite
lor și ajutorării păturilor sărace 
ale populației.

Toate acestea au provocat 
nemulțumirea grupărilor conser
vatoare din Congres. Gerald 
Ford, liderul minorității republi
cane din Camera Reprezentanți
lor, a afirmat că „acest Congres 
s-a mișcat cu încetineala melcu
lui... a făcut prea puține... este 
o adunare care înaintează ttrîn- 
du-se". Drept exemplu, el a a- 
rătat „că doar 14 din cale 46 
proiecte de legi înaintate spre 
aprobare de către președinte «a 
fost dezbătute și adoptate".

Patru minut* au fost so
ficiente pentru un masa-
cru. Una din străzile prin
cipale ale capitalei Siciliei,
Palermo, a fost scoasă re-
cant din amorțeală de
lungi rafale de arme au-
tomate. In biroul unui an
treprenor zăceau patru ca
davre. 'Un al cincilea fu
sese luat în grabă de un
grup de neeunoseuți cară
au dispărut în două auto-
mobile mari. Faptele s-au
petrecut cu asemenea vite-
ză îneît trecătorii nici nu
au avut timpul să înțeleagă
ce s-a întîmplat.

se află 
externe, 
cu șapte

GUVERNUL BOLIVIAN 
NU VA MAI DECRETA 
AMNISTIA POLITICĂ 

AȘTEPTATA

• GUVERNUL BOLIVIAN a 
renunțat, în ultimul moment, să 
decreteze o amnistie politică, 
ceea ce, potrivit relatărilor agen
ției France Presse. a constituit 
„o lovitură de teatru" în capita
la țării, La Paz. O asemenea 
amnistie era așteptată, pregătirea 
ei fiind anunțată atît de presă, cît 
și de unele declarații ale oficia
lităților guvernamentale, printre 
care ministrul informațiilor, Al
berto Bailey. Totuși, 
le Boliviei, generalul 
vando Candia, a 
urma unei ședințe a 

loccă „nu va avea 
nistie politică".

Citind cercuri 
La Paz, agenția

președinte- 
Alfredo O- 
declarat în 
guvernului 

nici o am-

informate din 
_ ___ , France Presse
relevă că guvernul a renunțat la 
decretarea amnistiei, deși textul 
decretului în acest sens era pre
gătit, pentru a nu întîmpina opo
ziția unei părți a armatei.

Dificultățile U.E.O.
La 9 și 10 ianuarie 1970, la Bruxelles, va avea loc reuniu

nea Consiliului ministerial al Uniunii Europei Occidentale, 
anunță un comunicat al Ministerului belgian al Afacerilor 
Externe. Comunicatul precizează că ministrul de externe 
belgian, Pierre Harmel, care este președintele în exercițiu 
al Consiliului ministerial, a făcut celorlalte șase state mem
bre ale U.E.O. propuneri privind înlăturarea dificultăților 
pe care le cunoaște în prezent organizația. După cum se știe, 
guvernul francez boicotează din luna februarie a.c. lucrările 
Uniunii Europei Occidentale, ca urmare a unei dispute pri
vind procedura convocării reuniunilor Consiliului ministe
rial al acesteia. Ministrul de externe francez a făcut cu
noscut deja lui Harmel că sugestiile sale ar constitui o con
tribuție apreciabilă la reglementarea acestor probleme, dar 
că unele elemente cer încă un examen aprofundat. Potrivit 
agenției Reuter, este exclusă posibilitatea ca Franța să con
tinue boicotarea reuniunilor Consiliului ministerial și în 
noul an.

Situația se complică prin faptul că Franței îi venea rîn- 
dul să-și asume, cu începere de la 1 ianuarie, președinția 
Consiliului ministerial al U.E.O. Pentru a se salva aparen
țele, reuniunea prevăzută pentru 9 și 10 ianuarie la Bruxel
les va fi considerată ca o reuniune a ultimului trimestru al 
anului 1969. Se amintește că Consiliul ministerial al U.E.O. 
nu s-a putut reuni din iunie anul acesta.

La sosirea poliției, în biroul 
societății de construcții Monca
da se aflau încă doi oameni în 
viață : frații Moncada, fiii an
treprenorului. Cel mai mic din- 
trei ei, Angelo, în vîrstă de 19 
ani, pierdea sînge din abun
dență. La spital s-a constatat 
că fusese atins de nouă gloan
țe. Dar în afara lor zăceau 
cei patru morfi : patronul în
treprinderii, Girolamo Monca
da, Michele Cavataio, unul din 
membrii cunoscuți ai Mafiei si
ciliene, Francesco Dumminello 
și Salvatore Bevilaqua, oa
meni care, de asemenea, aveau 
legături cu „onorabila socie
tate". în total, au fost trase 
peste 200 de gloanțe și cele 
patru cadavre erau ciuruite. 
Ziarele italiene precizează că 
aceasta a fost cea mai sînge- 
roasă „vendeta" cunoscută de 
Sicilia în ultimii șase ani. O 
lovitură care este semnată 
„Mafia".

„Războiul 
cimentului"

_ Tn birou au fost găsite arme 
și muniții care ar fi permis o 
rezistență de cel puțin două 
ore. Fiecare din cei de față 
era înarmat. Probabil că în 
momentul atacului ei se aștep-

tau la „vizită". Dar pentru ce 
toate acestea ?

De cîtva timp, între diverse
le Întreprinderi siciliene intere
sate tn construcțiile de imobi
le, se dă un adevărat „război 
al cimentului", desfășurat fără 
milă și fără iertare, și avînd 
drept scop obfinerea unor con
tracte cît mai mari și anihilarea 
concurenfilor. Fără îndoială, 
acest „război* este în directă 
legătură cu „boom'-ul din ul
tima vreme în ramura con
strucțiilor. Au apărut și așa- 
numifii „rackets* — indivizi a- 
flați sub controlul Mafiei care 
primesc sume mari de bani 
pentru a asigura „protecția* 
întreprinderilor imobiliare. S-a 
ajuns pînă acolo îneît întregul 
sector al construcțiilor din Pa
lermo trăiește pe picior de 
război.

„Lovitura* împotriva firmei 
Moncada pare să fi fost pregă
tită cu multă grijă. Tn fața bi
rourilor societății au coborît 
din două automobile șase in
divizi, dintre care patru erau 
travestiți în polițiști. Ei au pă
truns într-un coridor care duce 
la biroul patronului și au stri
gat : „Deschidefi, poliția". Ime
diat au răsunat focuri de armă. 
S-a tras și din interiorul birou
lui și unul din atacatori a fost 
lovit mortal. Dar focul acesto
ra a fost atît de intens îneît 
rezistența a încetat repede. Un 
funefionar al firmei care, atras 
de schimbul de focuri, a în
cercat să vină în ajutorul ce
lor din birou a fost la rindul 
lui împușcat. Răzbunare ? Ne- 
respectarea vreunei înțelegeri 
cu Mafia ? Nimeni nu știe deo
camdată care sînt motivele a- 
cestui masacru.

A fost vizat 
Cavataio ?

In presa italiană circulă 
acum și o altă versiune a celor 
ce ș-au petrecut la Palermo. 
Potrivit unor informatori ai po
litiei, „acțiunea" ar fi urmărit

eliminarea unui singur om, Mi
chele Cavataio, paznicul perso
nal sau „gorila" patronului 
firmei Moncada. Michele, era 
cunoscut drept una din „nota
bilitățile* Mafiei siciliene. El a 
avut în mai multe rînduri de a- 
face cu justiția dar, de fiecare 
dată, grație f,omertei" — tăce
rea totală din partea martori
lor care n-au văzut și n-au au
zit nimic — a reușit să scape 
din situațiile cele mai compli
cate din lipsă de probe. El a 
fost amestecat, în special, în 
valul de asasinate și violențe 
declanșat de Mafia în 1963 ia 
Palermo, într-o mare parte a 
Siciliei și pînă în provincia Ca
labria. Cavataio deținuse 
postul de adjunct al lui Pie- 
dro Torretta, marele șef al 
Mafiei, care este răspunză
tor de diversele „reglemen
tări de conturi' și aten
tate, printre care și explozia 
unui automobil al poliției ce a 
provocat moartea a șapte po
lițiști. Retras din „afaceri" după 
procesul de la Catanzaro de 
anul trecut, cînd a fost eliberat 
la fel ca și alți 50 de co-acu- 
zafi, toți mafioți, Cavataio a 
trăit mai întîi, sub un nume fals 
la _ Roma, după care s-a îna
poiat la Palermo unde a deve
nit „gorila" omului ce a con
struit aproape jumătate din 
noile cartiere ale acestui oraș : 
Girolamo Moncada. Se știe că 
Michele Cavataio își făcuse 
mulfi inamici în rîndurile ce
lorlalți mafioti.

Ținta atacului să fi fost el sau 
patronul său ? Numai ancheta 
poliției va încerca să dea un 
răspuns la această întrebare. 
Deocamdată, locuitorii orașu
lui Palermo cunosc din nou 
momente de încordare. Ei nu 
uită că lungul șir de asasinate 
care au îndoliat Sicilia în urmă 
cu șase ani, a început tot cu 
un schimb de focuri, într-o stra
dă foarte apropiată de Viale 
Lazio, unde se găsesc birourile 
firmei Moncada.

P. N.
■■M

ANCHETA 
PRIVIND MASACRUL 
DE LA SONG MY

• MINISTERUL APĂRĂRII 
AL S.U.A., a anunțat că genera
lul William Peers, președintele 
Comisiei speciale de anchetare 
a masacrelor provocate de tru
pele americane împotriva popu
lației civile din satul sud-viet- 
namez Song My, va pleca vineri 
împreună cp un grup de experți 
în Vietnamul de sud. Scopul mi
siunii sale este de a obține la 
fața locului noi date cu privire 
la aceste masacre.

Intre timp, o parte a membri
lor comisiei va rămîne la Was
hington, unde vor continua in
terogatoriile soldaților, ofițeri
lor și altor persoane ce au 
cunoștință despre cele ce s-au 
petrecut la Song My, la 16 au
gust 1968.

S C Uț
• ȘOFERUL DE TAXI Cor- 

nelio Rolandi din Milano, care 
prin mărturia sa a facilitat a- 
restarea anarhistului Pietro Val- 
preda, autorul prezumtiv al a- 
tentatului de la Milano, a primit 
amenințări cu moartea. Șoferu
lui i-a fost expediată din Mila
no o scrisoare care poartă data 
de 20 decembrie și în care i se 
cere să retracteze depozițiile 
făcute, în caz contrar el ar ur
ma să fie asasinat. Rolandi a 
cerut protecția poliției. ,

TURNEUL
VICEPREȘEDINTELUI S.U.A.

• LA 26 DECEMBRIE, vice
președintele Statelor Unite, 
Spiro Agnew, va părăsi Was
hingtonul, plecînd într-o vizită 
într-o serie de țări din Asia și 
Oceania. Prima escală a călă

toriei sale de trei săptămini va 
fi Taivanul, urmînd ca în con
tinuare să viziteze Filipinele, 
Tailanda, Nepalul, Afganistanul, 
Malayezia, Singapore, Indone
zia, Australia și Noua Zeelan- 
dă, precum și Vietnamul de 
sud. In acest turneu, Spiro Ag
new va fi însoțit de astronauții 
Thomas Stafford și Eugene Cer- 
nan, care au făcut parte din e- 
chipajul navei „Apollo-10“.

• PIERDERILE SUFERITE 
de forțele americane în luptele 
desfășurate săptămîna trecută 
se cifrează la 66 de morțl și 
713 răniți — a anunțat coman
damentul trupelor S.U.A. de la 
Saigon. De la începutul războ
iului, în Vietnam și-au pierdut 
viața, potrivit acelorași surse 
oficiale, 39 893 de militari ame
ricani.

• DUPĂ CUM ANUNȚA a- 
genția France Presse, coman
danții sectoarelor Malda (Ben
galul de vest) și Rajshahi (Pa
kistanul de est) au ajuns la un 
acord pentru soluționarea unor 
probleme de frontieră și micșo
rarea tensiunii în această re
giune. Un purtător de cuvînt 
oficial al autorităților indiene a 
anunțat, în cadrul unei confe
rințe de presă, că partea pa
kistaneză a acceptat să-și re
tragă trupele din apropierea 
frontierei și să distrugă fortifi
cațiile și tranșeele construite 
El a adăugat că cele două părți 
au hotărît să mențină statu- 
quo-ul în această regiune de 
frontieră.

• DUPĂ CUM ANUNȚĂ A- 
GENȚIA U.P.I., autoritățile tai- 
landeze au început joi tratative 
cu guvernul saigonez pentru 
stabilirea condițiilor de retra
gere a trupelor tailandeze, care 
iau parte la operațiunile milita
re din Vietnamul de sud.

Efectivul trupelor tailandeze 
în Vietnamul de sud se ridică 
la 12 000 de militari.

In cadrul unui miting care 
a avut loc la Owerri și la care 
au participat peste 3 000 de 
persoane, generalul Odumeg- 
wu Ojukwu a declarat că Bia- 
fra trece în momentul de 
față prin cea mai complicată 
perioadă de la declanșarea o- 
perațiunilor militare în urmă 
cu 30 de luni. El s-a referit 
în mod special la acțiunile 
ofensive întreprinse de trupe
le federale, care încearcă în 
prezent să cucerească partea 
de sud a teritoriului controlat 
de forțele biafreze. Lupte 
grele au loo de mai multe 
săptămîni în sectoarele Ikot— 
Ekpene și Aba. Generalul 
Ojukwu a menționat că tru
pele biafreze înregistrează 
unele succese, dar că luptele 
sînt deosebit de crîncene.

JANOS PETER 
LA MOSCOVA

• CONVORBIRILE dintre An
drei Gromîko, ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S., și Janos 
Peter, ministrul afacerilor ex
terne ai R. P. Ungare, s-au în
cheiat joi la Moscova, anunță a- 
genția TASS.

Au fost analizate probleme 
privind dezvoltarea și consolida
rea relațiilor prietenești dintre 
cele două țări, precum și situa
ția internațională actuală. In a- 
ceeași zi, ministrul maghiar a 
plecat spre patrie.

In cursul șederii sale la Mos
cova, Janos Peter a foșt primit 
de Alexei Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

ARESTĂRI LA KHARTUM

• OFICIALITĂȚI DE LA 
KHARTUM, citate de agenția 
United Press International, a- 
nunță că, în cursul săptămînii 
trecute, în Sudan au fost ares
tate 56 de persoane pentru 
„conspirație în vederea răstur
nării guvernului revoluționar". 
Ministrul de interne al Sudanu

lui, maiorul Faruk Hamadallah, 
a acuzat, totodată, unele cercuri 
occidentale că sprijină prin li
vrări de arme grupurile de re
beli din sudul țării.

• DUPĂ APLANAREA CON- 
FLICTULUI de muncă dintre 
cei 1 200 000 de metalurgiști și 
patronat, miercuri o altă cate
gorie de muncitori italieni, și 
anume muncitorii agricoli, au 

Manson — propriul 
său avocat

Judecătorul William Keene, de Ia Curtea Superioară a S.U.A., 
a aprobat miercuri cererea formulată de Charles Manson de a 
se apăra singur, în cursul procesului, în care va apărea sub 
acuzația de incitare la crimă împotriva actriței de cinema 
Sharon Tate și a altor șase persoane.

Timp de o oră, judecătorul Keene a încercat în zadar să-1 
determine pe Manson să renunțe Ia această cerere. Acuzatul a 
afirmat că, în urma felului în care a fost prezentat cazul său 
în presă, aceasta este singura soluție care îi rămîne.

Aprobînd cererea lui Manson, judecătorul a precizat că nu va 
permite nici unui avocat să ia parte la viitoarele interogatorii 
ale acestuia, dar că el va putea cere consultații juridice ori de 
cite ori va avea nevoie.

reușit să obțină într-o bună mă
sură satisfacerea revendicărilor 
lor. Reprezentanții sindicatelor 
au încheiat cu cei ai Uniunii a- 
gricultorilor un nou contract co
lectiv, care prevede sporirea sa
lariilor pentru 1,5 milioane de 
muncitori agricoli. Pentru sa
tisfacerea acestor revendicări, 
muncitorii agricoli italieni au 
desfășurat numeroase acțiuni 
greviste de mare amploare.
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