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CUM ESTE PREGĂTITĂ

PRODUCȚIA ANULUI VIITOR?

TEHNOLOGII ÎN
STADIUL DE ELABORARE 

TEHNOLOGI ÎN...
GOL DE LUCRU
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Șl GUVERNAMENTALE ROMANE, ea

CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL

ÎN REPUBLICA POPULARĂ BULGARIA

formați 
Verdeț, 
Patili-

După întâlnirile prietenești 
cu populația Sofiei, încheierea 
convorbirilor oficiale și sem
narea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutua
lă româno-bulgar, delegația de 
partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat, a plecat împreună cu to
varășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliuiuî de Mi
niștri. într-o scurtă călătorie 
prin Bulgaria.

Delegația română, 
din tovarășii Hie 
Leonte. Răutu, Vasile 
neț, Comeliu Mănescu, Vasile 
VIad. Nicolae Blejan, este în
soțită de Lîcezar Avranțov, 
Dancio Dimitrov. Kiril Neste
rov, Spas Gospodov.

După ce coloana oficială a 
străbătut munții Balcani, oas
peții s-au oprit în frumosul! o- 
raș Botevgrad, unde mii de 
locuitori le-au făcut o primire 
plină de căldură. La intrarea 
în. oraș, o urare încadrată de 
drapelele românești și bulgare, 
înscrisă pe o mare pancartă, 
exprimă sentimentele locuito
rilor : „Bine ați venit tovarăși 
români". Pe alte pancarte sînt 
înscrise urările „Buîgaria-Ro- 
mânia, prietenie • în veci", 
..Trăiască și înflorească priete
nia dintre Botevgrad și Plo
iești", orașe înfrățite ale celor 
două țări.

în sunetele fanfarei, pionieri 
oferă oaspeților buchete de 
flori și cravate roșii. Din mul
țime se scandează : „Vecina 
Drujba" (Prietenie veșnică).

Primul secretar al Comitetu
lui orășenesc al P.C. Bulgar, 
Vasil Tanov, adresează tovară
șului. Nicolae Ceausescu, celor
lalți oaspeți,' calde urări de 
bun venit, exprimă bucuria 
cetățenilor orașului pentru pri
lejul de a avea în mijlocul lor 
pe solii poporului român. Sîn- 
tem bucuroși — a spus el — 
că legăturile între Botevgrad 
si Ploiești — orașe înfrățite — 
între comuna Pravaț și comu
na dumneavoastră natală 
Scornicești. pe care le întreți
nem de. mai mulți ani. contri
buie la adincirea prieteniei 
tradiționale între popoarele 
noastre.

Președintele sfatului popu
lar orășenesc. Ivan Nikolciov- 
ski, a înmînat tovarășului 
Ceaușescu Medalia de Aur de 
onoare a Botevgradului, confe
rită potrivit hotărîrii Comite
tului orășenesc al Partidului
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MIHAI PREDESCU

Adunarea generală a Academiei

AZI, LA RADIO

Șl TELEVIZIUNE

a delegației de partid și de stat

al Cerce-

Efectul Coandă și aplicațiile lui44

RECEPȚIE OFERITA 
DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUSESCU
Vineri seara, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, a oferit o re
cepție cu prilejul vizitei în 
Republica Populară Bulgaria 
a delegației de partid și guver
namentale a Republicii Socia
liste România.

Din partea bulgară au parti
cipat: Todor Jivkov. Gheorghi 
Traikov. Jivko Jivkov, Ivan 
Popov, Stanko Todorov, Boris 
Velcev. Lîcezar Avramov. An- 
ghel Țanev, Venelin Koțev, 
Gheorghj Bokov, Sava Ganov- 
ski, Dancio Dimitrov, Gheor- 
ghi Kulisev, Mincio Mincev, 
Ivan Bașev. Konstantin Tella- 
lov, Spas Gospodov. Gheorghi 
Stoilov, membri ai C.C. al P.C. 

In vizită la Combinatul chimic din Vrața

Bulgar, ai Prezidiului Adunării 
Populare și a; guvernului, con
ducător: de instituții centrale 
și organizații obștești, gene
rali. oameni de știință, artă și 
cultură, ziariști bulgari și 
străini.

Au participat tovarășii Ilie 
Verceț. Leonte Răutu. Vasile 
Patilineț. Comeliu Mănescu, 
Vasile Vlad. Nicolae Blejan, 
membri: ae'egației române, 
precum sî persoanele oficiale 
române care însoțesc delegația.

Au luat parte, de asemenea, 
șef: ai misiunilor diplomatice 
și alți membri ai corpului di
plomatic.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă deosebit de 
cordială

deosebit 
prietenească.

Sîmbătă 21 noiembrie, 
jurul orei 8,30, posturile 
noastre de radio și televiziu
ne vor transmite direct, de la 
Sofia, ceremonia plecării de
legației de partid și guverna
mentale a Republicii Socia
liste România, condusă 
de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU- secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consi
liului de Stat ai Republicii 
Socialiste România, care a 
făcut o vizită oficială de 
prietenie în Republica Popu
lară Bulgaria.

PROGRAMUL DE ACTIVITATE
TREBUIE SĂ PROGRAMEZE

ACTIVITATEA 1
de evident și ele- 
repetarea lui de- 

inutilă, seamănă 
de a ne convinge 
de un lucru pe 

cu

La prima vedere, acest ade
văr pare atit 
mentar, incit 
vine aproape 
cu încercarea 
cu orice preț 
care îl recunoaștem demult 
toții. Și totuși se pare că une
ori e nevoie să ne mai convin
gem încă o dată că doi și cu 
doi fac patru.

Am avut prilejul să studiem 
recent un număr de programe 
de activitate adoptate în alege
rile din toamna acestui an de 
cîteva organizații și organizații 
de bază U.'tăC. din Sfintu 
Gheorghe — de la întreprinde
rea de mobilă, Combinatul tex
til „Oltul", întreprinderea de 
transporturi auto, Liceul indus
trial, Școala profesională de 
ucenici și altele. Și ni se pare 
că sint absolut indispensabile 
citeva aprecieri și observații, cu 
atît mai bine venite, cu cit ne

Vizita in Republica Socialistă România

a Republicii Democrate Germane
iVTtațljli Comitetul-:
Partid[ului Ccinuii

și Con
siliu] Miniștri aie Republi
cii Socialiste Rnrr-ini», o delega
ție de partid și de stat a Repu
blicii Deau-crate Germane, con
dusă de Walter UIbricht, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania, președurtele Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate 
Germane, și V.’ilii Stoph, membru 

aflăm încă la începutul activi
tății. alegerile s-au încheiat' de 
puțină vreme in multe organi
zații de bază, așa incit corectu
rile ce se impun în aceste pro
grame care țintesc 6ă le jalo
neze activitatea pentru un an 
întreg pot fi făcute în timp util.

Teoretic cel puțin, afirmăm 
deseori că programul de activi
tate este un instrument de lu
cru la care apelăm permanent, 
că de la el pornim și ne întoar
cem mereu la el pentru a ne a- 
precia propriile eforturi, pentru 
a așeza tot timpul față în față 
ceea ce ne-am propus și ceea ce 
realizăm pe parcurs. Așa ar fi 
bine și așa ar trebui să fie ! în 
cazul organizațiilor U.T.C. a- 
mintite mai sus lucrurile stau 
însă tocmai invers — și trebuie 
să precizăm de la bun început 
că situațiile întîlnite la Sfintu 
Gheorghe sînt un exemplu ca 
oricare altul, pentru că le-am

i

Savantul HENRI COANDĂ a fost ales 
membru activ al Academiei

a! Biroului Politic al Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Vnit din Germania, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu- 
biicii Democrate Germane, va 
face la începutul lunii decembrie 
ac. o vizită oficială de prietenie 
în Republica Socialistă România.

Cu prilejul vizitei va fi semnat 
Tratatul de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală între Repu
blica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană.

■ intilnit reproduse, mai mult sau 
mai puțin asemănător, și în alte 
părți.

Ceea ce izbește de la prima 
lectură, in cele mai multe din 
programele de activitate men
ționate, este o trăsătură comună 
tuturor, o caracteristică ce le 
face să semene ca niște frați 
gemeni, indiferent de locul în 
care „s-au născut" : aceea că nu 
programează, de fapt, nimic. 
Dacă ar fi să ne luăm după a- 
ceste sumare proiecte de inten-

■ ții, am trage inevitabil conclu
zia că organizațiile respective 
nu-și propun nimic. Cel mult, 
niște fraze generale și fără nici 
o utilitate practică reală, de 
tipul : „Ne vom ocupa de ti
nerii care nu-și realizează pla-

NlCOLAE CACOVEANU 
DUMITRU MATALĂ

(Continuare în pag. a 111-d)

— Sintem din acest punct de 
vedere bine veniți ?

Am pus această întrebare la 
Fabrica de utilaje și piese de 
schimb din Chitila — o unitate 
nouă in curs de profilare, cu 
largi perspective, aleasă nu la 
întimplare. ci tocmai pentru 
faptul ca produsele sale nomina
lizare pentru 1971 vor constitui 
!n majoritatea lor, o premieră 
pentru industria noastră -con- 
srruftoare de mașini. Pregătirea 

’ tehn;logică a producției se puna 
deci aici, prioritar.

na Gruia de pe malul Du
nării. si-a perfecționat an de 
an măiestria profesională și, 
ia prezent, trece drept unuj 
dintre cei mai buni sudori 
navali din Turnu-Severin, 
fiind, în același timp, un 
bun colea de muncă și un 
organizator experimentat.

în Capitală s-au desfășurat 
vineri lucrările Adunării Ge
nerale a Academiei Republicii - 
Socialiste România. Alături de 
membrii Academiei au luat 
parte cercetători din institutele 
academice și departamentale, 
Îtrofesori universitari, specia- 
iști din domeniul științelor 

tehnice.
Au participat prof. univ. 

Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., precum și 
Gheorghe Cioară, nreședintele 
Consiliului Național 
tării Științifice.

In prima parte a 
Adunării a avut loc 
de 
tema 
oațiile lui", desfășurată în pre-

lucrărilor 
o sesiune 

comunicări -științifice cu 
,Efectul Coandă și apli-

DANS
de NICULAE BELLU

Dansul place fără sâ se explice și fâră să se justifice. 
E ca.o prelungire a mișcării simple și utile dincolo de sim
plu și util. O mișcare prelungită și în’tîrziată în această pre
lungire de joc, care o smulge din inerția și indistinctia re
petabilității ei anterioare, cînd este numa’i funcțională, de 
pildă în mers, în muncă, în luptă sau în iubire și o plasea
ză în spațiul liber al jocului, unde funcția utilă a mișcării 
djspare și nu rămîne decît armonia mișcării însăși, încărca
tă de sugestia pe care o păstrează în memoria ei. în mers, 
pasul nu este nimic altceva decît mijlocul mecanic prin care 
mersul se realizează; aici pasul se dizolvă cu totul în mers. 
La fel în muncă — mișcarea brațelor, a picioarelor, efortul 
întregului corp dispar în actul de muncă. Același transfer 
va fi,observat în mișcările de luptă, ca și în dragoste — 
care își absoarbe în propriul ei extaz mișcările și gesti/t-î- 
le care o împlinesc. în dans, dimpotrivă, pasul — și nu 
mersul —își, distinge valoarea, expresivitatea, armonia. In
cit pasul întîrzie asupra sa, se prelungește, se descoperă, 
se joacă cu sine, își inventează, alternative, își modelează 
și rafinează propria sa articulație, ba chiar și-o recompune 
din nou, făcînd astfel din mersul uman, prin mijlocirea dan
sului, o expresie cu totul proprie a ființării omului, atît de 
originală. în acest sens, dansul participă la ceea ce este stil 
și, expresivitate, produs al culturii în ținuta umană. Platon 
știa, astfel, încă de la vechii înțelepți, că : „prin cîntec și 
dans oamenii supun rațiunii un instinct animal"; dar obser
va el, însuși ceva încă mult mai profund, că : „ritmul și mă
sura introduc în nevoile vitale o ordine umană" încît, „cîn- 
tecul și dansul sînt mijloace pentru a rtienfine comunitatea", 
„lanțuri care ne leagă pe unii de alții". Iar Aristotel, care 
descoperea interacțiunea dintre modelarea sensibilă a su
biectivității și disponibilitatea omului pentru viața polis-ului, 
respectiv aptitudinea lui de a se manifesta ca cetățean,I ....

Răspunsul la întrebarea noas
tră întîrâle. De ce ?

Aflată, cum spuneam la în
ceputul activității sale, F.U.P.S. 
Chitila se dezvoltă în perimetru 
fastei fabrici de zahăr și i s*  
atribuie acum, dar mai ales ir 
viitorul apropiat, rolul de meca
nic șef al industriei alimentare 
De aici au început să pornească 
anul acesta, primele utilaje șa

ROMULUS LAL

Nu Intimplător, oamenii ală
turi de care lucrează îi evi
dențiază modestia și tactul, 
puterea de a se dărui intere
selor colective și, implicit, de 
a oferi tuturor un exemplu 
de probitate.

zența savantului Henri Coandă. 
Deschizînd sesiunea, acad. 

Miron Nicolescu, președintele 
Academiei, a spus printre al
tele : La 16 decembrie 1970 se 
împlinesc 60 de ani de cînd s-a 
construit și s-a efectuat primul 
zbor cu un avion cu reacție pe 
care l-a conceput și pilotat in
ginerul român Henri Coandă. 
Evenimentul va fi sărbătorit 
anul acesta printr-o serie de 
festivități în țară și în străină
tate. Cu acest prilej, Academia 
Republicii Socialiste România 
a . convocat Adunarea Generală 
pentru a dezbate înt’r-o sesiune 
științifică aplicațiile efectului 
Coandă în tehnică și economie.

(Continuare în pag. a TV-a)
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I* * BILANȚ

« • • ȘI TOT NUNTEA... 
A fost arestat în Craiova con
tabilul Ion Avramescu. din 
Rupea, jud. Brașov. Deși că
sătorit, I. A. își făcuse un sis
tem din a se Împrumuta de la 
diferite persoane cu bani... 
pentru nuntă. După ee tși fă
lea suma dispărea. Astfel, pre- 
gătindu-șl nunta a strtns la 
Făcăl 16 350 lei, la Rupea 22 000 
lei. la Brasov 3 000 Iei.

a • • gospodărie lar
ga. In 1968. din martie plnă 
in iulie, soții Coloman au avut 
în primire alimentara nr. 72 
din Cluj, el fiind gestionarul, 
iar soția lucrînd ca vînzătoa- 
re. Constatîndu-se că au dela
pidat, tn acest scurt interval 
de timp, 8 500 lei... au fost mu
tați la alimentara nr. 32. Fa
milia Coloman a început aici 
un trai larg : lua din raft tot 
ce-i trebuia fără să mai achi
te. Ca să nu se descopere lip
sa din gestiune împrumuta 
bani de la cunoscut!. îi intro

* « o NU UITAȚI CENTU
RA ! Lăcătușul Alexandru Fa- 
zekaș (25 ani) lucra la demon
tarea unei coloane de aieraj 
în mina Petrila fără a fi însă 
echipat cu centură de siguran
ță. Pierzîndu-și echilibrul s-a 
prăbușit de Ia 25 m. tn drum 
spre spital a incetat din viață.

• « • PREȚUL BEȚIEI poa
te fi uneori chiar viața. Ghior- 
gy Mlczan (26 ani) din comuna 
Certezei jud. Satu-Mare, lu
cra ca muncitor la întreprin
derea forestieră ,,Dobra“. Nu 
>tia să conducă vehiculele mo
torizate dar sub influența al
coolului. din care consumase 
într-o zi peste măsură, s-a 
suit pe un tractor aflat lingă 
cabina forestieră și a pornit 
la drum. La trecerea unui pod 
s-a răsturnat cu mașină cu tot 
în rîu, pierzîndu-și viața în 
accident.

I Centrala industrială de au- 
looamioane și tractoare din 
brașov și-a realizat integral 
larcinile de plan pe anul 
1970.
I în acest an, printre altele, 
Iu fost asimilate trei noi ti- 
luri de tractoare de 40 C.P., 
I tractor de 150 C.P., o insta- 
pție încărcător frontal care 
le atașează la tractor, noi ti- 
Luri de cabine pentru trac- 
loare, 1 șasiu pentru un nou 
lip de automacara, un auto- 
Iren pentru transportul com- 
lustibilului și o autofurgone
tă de 0,8 tone pentru alimen- 
le perisabile, o pompă de in
jecție pentru motorul Diesel 
je 850 C.P., o pompă de in
jecție pentru tractorul de 
jo C.P., un radiator pentru 
[Dacia-1 300“, precum și dife- 
[ite repere pentru autoturis
mul „Dacia11.

A. V.

p „A.M.I.-3"
Da întreprinderea „Metalur

gica" din Capitală a intrat în 
fabricație „lotul zero" al 
Igregatului multifocar de 
pcălzire, A.M.I.-3. Desti
nat instalațiilor de încălzire 
fentrală pentru clădiri sau 
file cu un număr de trei a- 
partamente, agregatul se dis- 

ducea în unitate înaintea in
ventarelor și îi restituia după 
control. Un Inventar inopinat 
a constatat că intre februarie 
1969 și iulie 1970 cei doi au de
lapidat aici 40 000 lei.

tinge în primul' rind prin vo
lumul său foarte redus (mai 
mic decit un frigider), puțind 
fi instalat într-un spațiu re- 
strîns (hol, bucătărie etc.). Ri- 
dicînd temperatura apei la 
87—90 0 C, agregatul poate în
călzi un volum între 600 și 
1000 m’, și asigură la numai 
o oră de la funcționare o tem
peratură de 20 ° C. Are un 
consum redus de combustibil, 
revenind un preț de 0,90 lei. 
în 1971 agregatul intră în pro
ducția de serie. în paralel cu 
aceasta se urmărește executa
rea altor două asemenea a- 
gregate A.M.I.-l și A.M.I.-2 
pentru clădiri mai mici, și se 
studiază problema folosirii și 
altor combustibili.

I. B.

• SCHI-LIFT
La întreprinderea Metalo- 

chim din Brașov a fost asimi
lat în fabricație prototipul 
unui schi-lift care poate fi 
montat și dat în funcțiune în
tr-un timp foarte scurt, insta
lat pe orice pantă, motorul și 
instalațile sale putînd fi trans
portate. cu ușurință chiar în
tr-un autoturism de tip Aro. 
Primele 10 schi-lifturi fabri
cate pînă acum au fo6t livra
te asociațiilor sportive și uni
tăților turistice. Pînă la sfîr- 
șitul anului vor fi fabricate 
încă o duzină de schi-lifturi. 
Totodată se fac și pregătiri 
pentru fabricarea telefericelor 
ce vor fi asimilate în produc
ție la începutul anului viitor.

A. V.

DECADA CĂRȚII 
ROMÂNEȘTI

Vineri, 20 noiembrie a c., la 
Librăria „M. Eminescu“ din Ca
pitală, a avut loc deschiderea 
„Decadei cărții românești", care 
se va desfășura intre 20 și 29 
noiembrie, in localitățile urbane 
din întreaga țară. Eveniment de 
amploare organizat paralel cu 
Salonul național al cărții, „De
cada cărții românești" tinde să 
devină — alături de „Luna căr
ții la sate*  — o manifestare tra
dițională.

LA TIMISOARA — 
AGRONOMIA Șl 
MEDICINA LA 25 DE 
ANI

Abia s-au stins ecourile de 
la sărbătorirea semicentenaru
lui Institutului Politehnic „Tra
ian Vuia" și alte două institute 
de învățâmint superior din Ti
mișoara și-au sărbătorit un 
pătrar de veac de existență. 
Este vorba de Institutul agro
nomic și cel de medicină.

Cei peste 3 600 de ingineri și 
medici veterinari, precum și cei" 
peste 3 00Q de medici umani? 
absolvenții celor 25 de ani de 
existență, mulți dintre ei deve- 
niți astăzi prestigioase persona
lități ale vieții noastre științi
fice, constituie prin realizările 
lor în producție principalul ar
gument al prestigiului ciștigat 
de aceste școli. în telegramele 
adresate cu acest prilej către 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, ca
drele didactice și studenții își 
exprimă recunoștința pentru 
condițiile de studiu și de viață 
ce le sint create, manifestindu-și 
convingerea că prin activitatea 
lui profesională și științifică 
vor răspunde sarcinilor ce le 
stau in față.

ION DANCEA

istorice

IN TURLA „BISERICII 
SÎNONILOR" STAU

DE VEGHE DOUĂ 
SECOLE

- De obicei, țînd cineva îți vor
bește despre Petroșani te aș
tepți să afli noi amănunte, fie 
despre exploatarea cărbunelui, 
fie despre trecutul de luptă al 
minerilor. Unii îți mai amintesc 
că prin aceste locuri a trecut 
marele voievod Mihai Viteazul, 
la 1600, în drumul său spre 
Viena, despre fostul sat, azi Pe
troșani, care se-nscria în bio
grafia țării, cam prin 1778. Pu
țini știu însă că in mijlocul 
fostului sat „Lunca Jiului*  se 
află Biserica Sinonilor. din 
turla căreia te privesc două se
cole. Monumentul este construit 
din bîrne de frasin, defrișate din 
pădurea locului, de țăranii si 
păstorii așezați pe aceste me
leagul. Clopotul mic păstrează 
o inscripție în chirilică indicind 
anul 1790 ; celălalt o inscripție 
în limba latină. Interesul este 
cu atit mai mare, cu cit acest 
lăcaș, de cult, construit din 
lemn de frasin pe o temelie de 
piatră de rfu, a fost pictat în 
întregime în interior in stl pur

Pentru toate categoriile de cititori, oficiile, factorii poștali, 
agenții P.T.T., difuzorii de presă primesc abonamente la 
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Contractînd din timp abonamente la publicațiile dorite vă 

asigurați primirea lor la domiciliu sau la locul de muncă

SCENĂ
• Oaspeți de prestigiu vor 

fi prezenți pe scena Națio
nalului bucureștean (Sala 
Comedia) tn perioada 26 no
iembrie — 2 decembrie.
Teatrul Național din Cluj va 
susține în acest turneu trei; 
spectacole care s-au bucu-’ 
rat în tară și peste hotare 
de un deosebit succes.

În regia lui Vlad Mugur 
vom vedea premiera pe 
țară ,'.Caligula" de Albert 
Camus. în roiurile princi
pale George Mottoj (Cali
gula), Silvia Ghelan (Ceșp- 
nia) — rol pentru care i-a 
fost atribuit premiul de in
terpretare al revistei Tea
tru — Valentino Dain, Vio
rel Comănici, Carmen Gallin 
— scenografia aparține Iui 
Jules Perahim. iar muzica 
spectacolului poartă semnă
tura cunoscutului compozitor 
Pascal Bentoiu, laureat al 
Premiului de Stat. Al doilea 
spectacol „Un vis din noaptea 
miezului de vară" de Sha
kespeare - tot în regia lui 
Vlad Mugur — constituie un 
eveniment remarcabil al tea
trului. (Spectacolul a fost 
prezentat în Italia, la Roma, 
Genova și la Milano, în ca
drul Festivalului Internațio. 
nai Milano Operta).

Tn reprezentație în rolul Ti
tania — artista emerită. Lili
ana Tomescu. în distribuție 
George Mottoi, Valentino 
Dain, Marin D. Aurelian, 
Melania Ursu și tinerii ac
tori . Carmen Gallin., Ana 
Maria Dominic, Teodora Ma- 
zanitis, LUiana Weltherv Li- 
viu Rozorea, Anton Tauf, 
Viorei Comănici, Dorel Vi- 
șan.

Scenografia — Mircea Mat- 
coboji, costumele T. Th. Ciu- 
pe. iar Pascal Bentoiu a 
compus pentru acest intere
sant Shakespeare un acom

bizantin, direct pe lemn. Calota 
altarului este realizată din ar
cade de lemn măiestrit curbate 
și prinse în cuie de lemn, Ico
nostasul este construit tot din 
bîrne masive de frasin. în anul 
1965 s-a început restaurarea a- 
cestui monument valoros din 
punct de vedere artistic și Isto
ria în biserica de la. Sălătruc 
au fost găsite o parte din ve
chile icoane oe sticlă ; au fost 
readuse prețioase cărți, printre 
care „Apostol*  tipărit la 1791 la 
Rimnic. o „Cazanie*  datind din 
1792, din perioada domniei lui 
Mihail Constantin Șuțu, un 
JPenticostarion*  tipărit la Sibiu 
în 1859 sub A. Șaguna etc. Tn 
jurul bisericB se află monu
mente vechi funerare. Con
strucția, podoabele au atras 
mulți turiști, pe istorici și cer
cetători. Marele nostru istoric 
Nicolae Iorga, rizitind Valea 
Jiului și studiind monumentele 
de aici, a consemnat această 
biserică în „Analele*  sale și a 
propus „legitimarea*  ei în ria
dul monumentelor istorice Din
colo de frumusețea construcției 
monumentul păstrează peste 
secole mărturii despre legătu
rile neîntrerupte ale români
lor localnici jieni cu frații lor 
din Țara Românească, unele 
exprimate prin tipăriturile aduse 
aici de la mănăstirile tainici. 
Tis masa. Argeș. Rîmnic. Tir- 
gov.ște. București etc.

Prof. CORNEL HOGMAț» 
Prof. OCTAVIAN PATRAȘCU

paniament de muzică de 
jazz.

• In Turneul Teatrului 
Național din Cluj este in. 
clus și spectacolul „Opinia 
publică" de Aurel Barar.ga, 
regizat de Victor Tudor 
Popa. In rolul titular — Chit- 
laru — un invitat de onoare 
— artistul poporului Radu 
Beligan, căruia îi va fi par
teneră Melania Ursu.

• Pentru săptăminș vii
toare Teatrul Giulești ne 
invită la a doua premieră a 
stagiunii . „Gîlcevile din 
Chioggia", de Carlo Gol
doni, în regia lui Dinu Cer- 
nescu. Lumea oamenilor 
mării surprinsă în detalii

de viață autentică consti
tuie subiectul acestei renu
mite comedii despre care 
Goethe scria admirativ : 
„Autorul merită cele mai 
mari elogii pentru acest ta
blou de realism profund*.  
Personajele goldoniene se 
identifică pe scena giuleștea- 
nă cu nume cunoscute de in
terpreți : Marga Anghelescu, 
Șt. Mihăilescu-Brăila. Jorj 
Voicu, Vasile lehîm, Dorina 
Lazăr, Ileana Cernat și Dan 
Tufarti. Remarcăm semna
tarul scenografiei — tînărul 
absolvent al Artelor Plasti
ce Sorin Haber, cunoscut 
din spectacolele „Viața e 
vis*  (la I.A.T.C.) și „Oedip 
salvat" (la Timișoara).

Un alt teatru din provin
cie ne vizitează, între 23—26 
noiembrie — Teatrul „Va
lea Jiului*  din Petroșani ^va 
prezenta la București un 
ciclu de patru spectacole cu 
„Dona Juana", comedie tra
gică de Radu Stanca, „Pă-

A apărut 

„TÎNÂRUL LENINIST"

Ancheta noastră :

SOCIALISMUL ȘI TINERETUL 
MIHAI BENIUC, PAUL EVE- 
RAC, PETRU POPESCU, NA
TALIA POPA

JUBILEUL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN

C. PETCULESCU • Comuniștii 
români și tineretul revoluționar 
V. MIHAILEANU, M. COVACI, 
N PETRE • Evocări : Elena Fi- 
lipovici, Eufrosina Niculescu- 
Mizil, llie Pintilie. •

ENGELS — 150 DE AM 
DE LA NAȘTERE

Dr. T. CARACIUC e Contribu
ții la fundamentarea teoriei re
voluționare V. NICOLAE e Pre
țuire pentru socialiștii români.

CONGRESUL AL IX-LE.A 
AL U.T.C.

N CR1STACHE • Personalita
tea organizației U.T.C. I. CRIS
TIAN e Exercițiul democratic. 
A PAUN, I. DUMITRU o Acti
vitatea organizației — activita
tea fiecărui tînăr. M. STRÎM- 
BEI, CR. IONESCU P. NIT A « 
Pregătirea politicâ-ideoiogică în 
liceu e Din nou despre orienta
rea școlară și profesională (III).

ÎNSEMNĂRI

C. NICOLAE • Cu Perez Ema
nuel despre țara sa și România.

rinții teribili*  de Cocteau, 
„Avarul*  de Moliâre, 
„Doamna Spiriduș*  — de 
Calderon de la Barca.

r. v
Programul micului ecran 

tn această săptăminâ nu ne 
oferă prea multe puncte de 
atracție . Desprindem to
tuși

• Pentm cei care au 
admirat zulufii blonzi ți
gropițele fetiței-vedeta în- 
filmele pentru copii din 
anii ’30 — Shir’ey Temple 
— semnalăm un interviu cu

doamna Black — alias Shir
ley Temple — care ne vizi
tează in aceste zile Capi
tala, interviu realizat de 
Catinca Raiea și prezent în 
cadrul Studioului N de du
minică 22 noiembrie, orele 
16.45.

• Emisiunea Telerecital 
(programată tot pentru du
minică, orele 20,20 pr. I) ne 
prezintă de astă dată pe 
maestrul Costache Antoniu 
în regia lui Sică Alexan- 
drescu îl vom vedea pe 
creatorul Cetățeanului Tur
mentat în cîteva fragmente 
din „Scrisoarea pierdută", 
„Steaua fără nume" (Udrea) 
„Cuza Vodă*.  „Acolo, de
parte*...  și „Anii negri*,  o 
schiță de Basarabescu — 
Spre Slatina — și un frag
ment din poezia lui Coș- 
buc „Nunta Zamfirei*

• In cadrul Serii de 
Teatru — telespectatorii au 
ocazia să vadă o nouă ver
siune a comediei lui Cipri- 
an „Omul cu mîrțoaga11 —

IN ARȘIȚA NOPȚII : rulează la 
■ucegi (orele 15,30: 18; 20.30).Qjînema

FANTASME : rulează la Patria 
(orele 9 30; 12,15; 15; 17,45; 20,30), 
Capitol (orele 19; 21,15).

KING KONG EVADEAZA : ru
lează la Luceafărul (orele 9; 11,15; 
13 30; 16; 18,30; 21). Favorit (orele 
9.15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 20.30). 
victoria (orele 8.45; 11: 13,30: 16; 
18.30; 20,45)

RĂZBUNAREA SFINTULU1: ru
lează la București (orele 8; 10; 

'12 15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), Capi
tol (orele 8; 10; 12.15; 14,30; 16,45).

CĂLUGĂRIȚĂ DIN MONZA : 
rulează la Festival (orele 9; 11.15; 
13.30; 16; 18,30. 21). Flamura (ore
le 9; 11,15; 16; 18.15 : 20 30).

MAYERLING (ambele serii): ru
lează la Central (orele 9; 12.30: 16:
19.30) .

O PĂRERE DEOSEBITA : rulea
ză la Lumina (orele 9.30—15 30 în 
continuare; 18,15; 20,30).

HIBERNATUS rulează la Doi
na (orele 11.30; 13,45; 16; 18.15;
20.30) , Buzești (orele 15.30; 18;
20.30) Progresul (ora 20).

TARZAN OMUL MAIMUȚA s 
rulează la Timpuri Noi (orele 9—
17,30 In continuare) FILME DO
CUMENTARE (orele 19.30—21 tn 
continuare).

CICLUL DE FILME „AVENTU
RA*  • rulează la Feroviar (orele 
9; 13,’30; 16; 19,30).

SECHESTRUL DE PERSOANA : 
rulează la Excelsior (orele 9; 
1115. 13,38; 16; 18.15; 20,30), Melo
dia (orele 9, 11,15; 13.30; 16; 18,30; 
20.45). Modem (orele 9; 11.15: 13 30: 
16; 18,15; 20.39).

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITĂ s rulează la Grivita 
(orele 9.3#—12 30 tn continuare; 
16.15; 19,30). Tomls (orele 8.39—14 
tn continuare; 16.45; 19.4S).

VALEA PĂPUȘILOR rulează 
la înfrățirea (orele 17.38: 20).

FLACARA OLIMPICA : rulează 
la înfrățirea (ora 15).

IM DE CARABINE : rulează la 
Dacia (orele 8.45—20,3#) în conti
nuare. Miorița (orei# 9; U,1S; 
13»; 16: U.15; 2#.»).

în regia Letiției Popa și cu 
o distribuție alcătuită cu ac
tori de mare succes ; Octa
vian Cotescu, Fory Etterle, 
Dana Comnea, Draga Ol- 
teanu.

• Joi, 26 noiembrie, orele 
21.95 pr. II un film care ne 
atrage atenția : „Lumină in
timă" realizat de scenaris- 
t_ Iui Milos Forman (un 
foarte apreciat regizor ceh), 
al cărui nume este Ivan 
Passer. Prin acest film re
alizat in 1965 cu Karel 
Blazek ș> Vera Kresadlova, 
Passer și-a înscris numele 
pe genericul de valoare al 
noului val cirrmatografic 
ceh

PORTATIV
• Din seria de manifestări 

a săptămînii muzicale sem
nalăm înaiote de toate pen
tru 27 noiembrie premiera 
mult așteptată a Operei Ro
mâne cu Tannhauser de Ri
chard Wagner, după patru 
decenii de absență din reper
toriu. Conducerea muzicală 
aparține dirijorului C. Bu- 
geanu, regia lui J. Rîn- 
zescu, iar scenografia țui 
R. Laub. Din distribuția de 
premieră fac parte C. Sta- 
vru, Marina Stoica, N. Flo
rei, Viorica Cortez, C. Fînă- 
țeanu, Dionisie Konya.

• Un interesant simfonia 
anunță pentru această săptă- 
mînă Orchestra Simfonică a 
Radioteleviziunii. In pro
gram : prima audiție a unei

A TRAI PENTRU A TRAI : ru
lează la Unirea (orele 15.30; 18;
20,30).

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

ULTIMUL MOHICAN: rulează la 
Drumul Sării (orele 15 30; 17.45;
20). Giulești (orele 15,30; 18; 20,30). 
Floreasca (orele 15.30; 18; 20,30).

PATRICIA Șl MUZICA : rulea
ză la Cotroceni (orele 15.30: 17 45: 
20). .

INTÎLNIREA rulează la Pacea 
(orele 15.30; 18; 20).

STRĂINII : rulează Ia Crîngașl 
(orele 16; 18: 20).

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

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

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

INTR-O SEARA, UN TREN : ru
lează Ia Viitorul (orele 18; 20).

CICLUL DE FILME DIN „ISTO
RIA WESTERNULUI*  rulează la 
Gloria (orele 9: 11.15: 13,30; 16;
18,15; 20,30).

MEDICUL DE LA ASIGURĂRI : 
rulează Ia Aurora (orele 9: 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15).

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

DEGETUL DE FIER : rulează la 
Moșilor (orele 11: llț: 20.15).

AGONIE ȘT EXTAZ; rulează la 
Popular (orele 15.30; 19).

GREȘEALA REGELUI l rulează 
la Munca (ora 14).

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

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

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : rulea
ză la Arta (orele 14—16 în conti
nuare; 18,15: 20.30).

DREPTUL DE A TE NAȘTE ! 
rulează la Rahova (orele 15.30: 
18; 20.30)

AȘTEAPTĂ PINA SE ÎNTUNE
CA : rulează la Ferentari (orele 
15.30; 18; 20.15).

VtRSTA INGRATA: rulează la 
Cosmos (orele 1530; 18; 20,15).

CICLUL DE FILME „CAPA ȘI 
SPADĂ*:  rulează la Vitan (orele 
15,30; 19).

piese de Csyki Boldiszar — 
„Preludiu, Fugă, Postludiu*  
— Concertul pentru pian și 
orchestră de Serghei Rahma- 
ninov (solistă Sofia Cosma) 
și poemul simfonic „O viață 
de erou*  de Richard Strauss. 
Dirijor : tînărul și apreciatul 
șef de orchestră timișorean 
Remus Georgescu.

In sfirșit, semnalăm din a- 
genda de concerte camerale, 
inițiate în această săptămmă 
de Filarmonica bucureșteană, 
concertele formației ameri
cane „Pacific Art Trio" și 
seara de lieduri pe care ba
ritonul Dan lordăchescu ne-o 
oferă în compania pianistului 
Nicolas Astrinidis din Gre
cia.

I. S.

PLASTICĂ
• La Muzeul Satului s-a 

deschis o interesantă expozi
ție de folclor organizată de 
Muzeul Voivodinei din No’vi- 
sad Se numește „Portul 
popular al românilor din Ba
natul Iugoslav" și cuprinde 
140 de lucrări.

• 27 noiembrie — este 
data vernisajului expoziției 
personale a lui Octavian O- 
lariu — Ia Galeriile de Artă 
„Simeza". o expoziție de 
sculptură, în cadrul căreia 
vom vedea 20 de lucrări cu 
caracter monumental.

• S-a desfrhis pri
ma expoziție de grup a 
cercului de Artă Plastică și 
Decorativă a Casei de Cultu
ră din sectorul 6 cuprinzînd 
140 de lucrări semnate de cei 
24 de membri ai cercului.

Redactorul rubricii:
LILIANA MOLDOVAN
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Teatrul de Operetă : ROSEMA
RIE — ora 19.30; Teatrul Național 
,.I. L. Caragiale" (Sala Comedia): 
FANNY - ora 20; (Sala Studio): 
TRAVESTI — ora 20; Teatrul „Lu
cia Sturdza Bulandra" (Schitu Mă- 
gureanu): UN TRAMVAI NUMIT 
DORINȚA — ora 20; (Sala Studio): 
TRANSPLANTAREA INIMII NE
CUNOSCUTE — ora 20; Teatrul de 
Comedie: MANDRAGORA — ora 
20; Teatrul Mic: IERTAREA — ora 
20; Teatrul „C. I. Nottara" (B-dul 
Magheru): CRIMĂ ȘI PEDEAPSA 

ora 19,30; (Sala Studio): CÎND 
LUNA E ALBASTRĂ- — ora 19.30; 
LUCIAN BLAGA — DUHUL PA- 
MÎNTULUI — ora 16 30; Teatrul 
Giulești: NUNTA LUI FIGARO — 
ora 19,30; Teatrul Evreiesc de Stat: 
VRĂJITOAREA — ora 19,30; Tea
trul „Ion Creangă": MATEIAȘ 
GÎSCARUL — ora 9,30; Teatrul 
„Ion Vasilescu:"- SE CAUTĂ UN 
MINCINOS — ora 19.30; (la Sa? a 
Palatului): REVISTA LA VOLAN 
— ora 19,30; Teatrul Țăndărică 
(Calea Victoriei): O POVESTE CU 
CINTEC — ora 17,30; NOCTURN 
III — ora 21,30; (Str. Academiei): 
CĂLUȚUL COCOȘAT - ora 15; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy): 
LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora 
19,30; (Calea Victoriei): SONATUL 
LUNII — ora 19,30; Ansamblul 
Rapsodia Română: PE ARIPELE 
RAPSODIEI — ora 20; Circul 

Globus": STAR CIRCUS ’70 —
ora 19,30.

SIMBATA, 21 NOIEMBRIE 1970

PROGRAMUL I
In jurul orei 8,30 — Transmisiu

ne de la Sofia a plecării spre pa
trie a delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socia
liste România, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. care a făcut o vizită oficială 
de prietenie în Republica Popu
lară Bulgaria. 0 17,00 Deschide
rea emisiunii. Emisiune în limba 
germană • 18,15 Bună seara, fete! 
Bună seara, băieți! • 19,20 1001
de seri — emisiune pentru cei 
mici • 19,30 Telejurnalul de sea
ră • 20.00 Handbal : România — 
Iugoslavia (masculin) — repriza a 
2-a. Transmisiune de la Cluj •
20,30 Tele-enciclopedia 0 21,30 
Film serial „Incoruptibilii" — 
„Coniacul de Bouverais" • 22.30 
Comici vestiți ai ecranului : Char
iot © 22,50 Telejurnalul de noapte 
• 23,00 Cîntec de dor. Transmisiu
ne de la restaurantul „Bucur".

PROGRAMUL II

• 20.00 Virtuoși ai instrumen
telor populare • 20,20 Reflector • 
20,35 „Luceafărul" Versuri de 
Dragoș Vrînceanu în selecția au
torului • 20,50 Buletin de știri • 
20,55 Seara melomanului • 22.00 
Reportaj TV. „Prea devreme ? 
Prea tîrziu ?“ • 22,30 Film serial : 
Vidocq" (VI) • 23.00 Studio dans. 
..Basket" în interpretarea Baletu
lui Operei Mari din Paris.

DUMINICA. 22 NOIEMBRIE 1970

PROGRAMUL I

a 8,45 Deschiderea emisiunii. 
Gimnastica de dimineață 0 9,C0. 
Teatrul pentru copii și școlari : 
Fata din dafini 0 10,00 Viața sa
tului • 11,30 Amfiteatru muzical : 
Martian Negrea • 12.00 De. strajă 
patriei 0 12.30 Hochei pe gheață : 
România—Polonia. înregistrare de 
la Patinoarul „23 August" e 14,30 
în reluare, la cererea telespectato
rilor interpreți îndrăgiți de muzi
că populară si ușoară 0 15.00 E- 
misiune în limba maghiară ® 16,45 
Studioul ,N“ • 18,00 Cîntare pa
triei — Concurs coral interjude- 
țean • 19,15 Desene animate a
19,30 Telejurnalul de seară 0 20 00 
România în 1 000 de imagini. Co
legii 0 20,20 Telerecital Cpștache 
Antoniu « 21.20 Recital Patty Pra- 
vo 0 21.50 Telejurnalul de noap+e 
» 22.00 Handbal masculin : Româ
nia — R.D.G. înregistrare de la 
Cluj.

PROGRAMUL II

• 20,00 Lumea copiilor 0 20.25 
Stagiune lirică TV — Nedbalki 0 
21,25 Buletin de știri 0 21,30 Car
net bucureștean 0 21,40 Medalion 
Valeriu Valentlneanu 0 22,10 Re
luarea serialului de sîmbătă seara.

I
I
I 
I 
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NOI PREMIERE CINEMATOGRAFICE

producție a studioului LENFILM 
regia GHENADI KAZANSKI 

eu : P. KAȘLAKOV, G. KULIKOV. A. SENGHELAIA, 
V. IAKOVLEV

producție a STUDIOURILOR AMERICANE 
regia : SIDNEY J. FURIE

«u : MARLON BRANDO, ANJANETTE COMER, JOHN SAXON

producție a studiourilor din R. P. UNGARĂ 
scenariul $i regia : ZSOLT KEZSI — KOVAKS 

eu : RUDOLF SOMOGYVARI, MARI TOROCSIK, 
ANDRAS KOZAK

producție a studioului MOSFILM 
regia : VLADIMIR MOTÎL 

eu : ANATOLI KUZNETOV, PAVEL LUSPEKAEV, 
SPARTAK MISULIN, V. KADOCINIKOV
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VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE 
ROMÂNE, CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL

ICOLAE CEAUȘESCU ÎN REPUBLICA POPULARĂ BULGARIA
(Urmare din pag. 1)

unist Bulgar și a Sfatului 
klar orășenesc. „Așa cum 
1 nu ruginește — a spus 
itorul — tot astfel dorim

Cuvîntul tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU

■agi tovarăși,

dori, în primul rînd, să
■ urnesc primului secretar 
J municipiului Botevgrad, 
■nea voastră, tuturor lo- 
■rilor acestui frumos oraș, 
■ru primirea călduroasă pe 
® ne-ați făcut-o, pentru 
■ntele -exprimate la adresa 
■eniei dintre România și 
■aria. Doresc, totodată, să 
■dresez un salut frățesc 
■partea delegației noastre, 
■pulației orașului Ploiești 
■are sînteți înfrățiți, din 
■a locuitorilor comunei
■ natale.
■ bucură mult faptul că 
■a pe care o facem în Bul-
■ și semnarea Tratatului 
■>rietenie și colaborare în- 
■tomânia și Bulgaria s-au 
■sformat într-o adevărată 
■ătoare a prieteniei dintre 
■e noastre. (Aplauze).
■ discuțiile pe care le-am
■ cu tovarășul Jivkov și
■eilalți membri ai delega

și ★
■vintele conducătorului 
■idului și statului nostru au 
I primite cu deosebit entu- 
■n de miile de cetățeni
■ aclamă îndelung pentru 
■tenia româno-bulgară. 
■nere fete oferă oaspeților
■ și sare, frumoase obiec- 
le artă populară.
■răbătînd orașul într-o ma- 
I deschisă, tovarășii Nicolae 
■îșescu și Todor Jivkov 
■und aclamațiilor îndelungi 
■oouitorilor.
■ localitățile de pe.între- 
■traseu pînă la Vrata — 
■vena, Novacene, Mezdra — 
H și sute de locuitori întîm- 
H cu deosebită căldură pe 
Beți.
■isajul este dominat de 
Ici semețe paveze naturale
■ atîtea momente grele din 
■întata istorie a poporului 
■ar. locuri de adăpost pen- 
I numeroasele grupuri de 
lizani în timpul războiului 
■liberare antifascist.
Ha intrarea în orașul Vrata, 
Intîmpinare au venit repre- 
Htanți ai organelor locale de 
Hid și de stat, în frunte cu 
n Abadjiev, membru. su- 
Int al Biroului Politic al 

1 al P.C. Bulgar, prim-se- 
Iar al Comitetului județean 
I.C.B.

l față ne apare silueta 
■lui oraș modern, în plină 
Loltare. Este ora 10.30. Mii 
Letățeni, fluturînd stegulețe 
lânești și bulgare, au ieșit 
Intîmpinarea oaspeților. Cu
lele de bun venit pe-care le 
In pe un mare panou la in
ie în oraș sînt reluate în va- 
I, multiplicîndu-se în ova- 
b și uralele mulțimii. Pe 
leg traseul flutură drapelele 
[stat ale României și Bulga- 

In acest frumos oraș, 
ktăm la o vibrantă manifes- 
e a sentimentelor de stimă 
prețuire față de conducăto- 

partidului și statului nos- 
, expresie a prieteniei trai- 
e care unește popoarele ro- 
n și bulgar.

ca prietenia româno-bulgară 
să strălucească veșnic".

Primiți cu vii aplauze, cu 
ovațiile mulțimii, a răs
puns tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

ției bulgare am convenit să 
acționăm continuu pentru în
tărirea prieteniei și colaboră
rii între partidele și popoarele 
noastre, considerînd că aceasta 
corespunde atît voinței tutu
ror locuitorilor țărilor noastre, 
intereselor făuririi noii orîn- 
duiri în România șl Bulgaria, 
cit și cauzei socialismului și 
păcii în întreaga lume. (A- 
plauze).

Cunoaștem că poporul bul
gar este în preajma Congresu
lui al X-lea și știm, de ase
menea, că orașul dumneavoas
tră lucrează pentru a întîmpi- 
na cu rezultate cit mai bune 
acest eveniment. De aceea, 
doresc, în încheiere, să urez 
organizației de partid, tuturor 
oamenilor muncii din Botev
grad succese tot mai mari în 
Intîmpinarea Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist 
Bulgar. Vă doresc multă feri
cire și multă sănătate. (A- 
plauze).

★ i

în aplauzele și uralele mul
țimii, oaspeții români se în
dreaptă spre piața centrală a 
orașului care poartă numele 
cunoscutului revoluționar bul
gar Hristo Botev. Coloana de 
mașini străbate principalele 
străzi ale acestei citadele de la 
poalele munților Stara Piani
na. Orășelul de provincie de 
odinioară, numărînd doar 
1(5 000 de locuitori, cu cele cî- 
teva ateliere meșteșugărești, 
desfășoară astăzi panorama u- 
nui oraș industrial, în conti
nuă expansiune i blocuri mo
derne, integrate armonios în 
peisajul montan, vile cochete 
înconjurate de grădini, 
parcuri, turle de fabrici și uzi
ne, edificii moderne de cultu
ră. Vrața are astăzi 55 000 de 
locuitori, fiind unul din cele 
mai înfloritoare centre ale in
dustriei bulgare.

în piața centrală a orașului, 
dominată de monumentala 
statuie a lui Hristo Botev, o 
mare mulțime așteaptă pe oas
peții dragi. Pe mari pancarte 
sint scrise în limbile română 
și bulgară cuvinte de bun ve
nit.

Președintele Sfatului popu
lar al orașului, inginer Gancio 
Racev, salută cordial pe dis
tinșii oaspeți subliniind că 
populația orașului se simte 
onorată să primească pe solii 
poporului român în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Evocînd tradițiile priete
niei româno-bulgare, faptul 
că Hristo Botev a primit ospi
talitate și sprijin din partea 
poporului român, el a arătat 
că astăzi, în condițiile socia
lismului, prietenia celor două 
popoare de pe malul Dunării 
dobîndește noi semnificații, 
noi perspective, spre binele 
.lor, al cauzei socialismului și 
păcii.

întîmpinat cu urale și 
ovații, ia cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU,

Cuvîntul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragi tovarăși,

Doresc să vă mulțumesc 
pentru primirea făcută, pen
tru cuvintele rostite aici la a- 
dresa prieteniei dintre popoa
rele și partidele noastre. 
Vreau, totodată, să vă adre
sez în numele delegației de 
partid și guvernamentale din 
România un salut cordial 
dumneavoastră, tuturor locui
torilor orașului Vrața.

într-adevăr, județul dum
neavoastră este vecin cu unul 
din județele noastre care, ca 
și Vrața, se află în plină dez
voltare. Ne bucură faptul că 
între conducătorii județelor și 
orașelor noastre există relații 
bune, că se vizitează reciproc. 
Aceasta contribuie la întări
rea prieteniei dintre popoare
le și partidele noastre și, tot
odată. prilejuiește un schimb 
util de experiență în edifica
rea societății socialiste.

După cum știți, ieri s-a sem
nat Tratatul de prietenie și co
laborare dintre România și 
Bulgaria. El nu face, de fapt, 
decît să consfințească realita
tea prieteniei de veacuri din
tre popoarele noastre. Și dacă 
Botev a putut să-și organize
ze forțele de luptă împotriva 
stăpînirii otomane pe terito
riul românesc aceasta se da- 
torește faptului că întotdeau
na popoarele noastre s-au In

LA VRAȚA — întilnire 
cu reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat

Delegația de partid și guver
namentală a Republicii Socia
liste România depune o co
roană de flori la Monumentul 
lui Hristo Botev, în semn de 
omagiu adus marelui revolu
ționar bulgar.

După depunerea coroanei, 
cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere.

Din Piața Hristo Botev, oas
peții români și persoanele 
care-i însoțesc s-au îndreptat 
spre sediul Comitetului jude
țean al P.C. Bulgar, unde a 
avut loc o întîlriire cu repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.. Cu acest pri
lej, Ivan Abadjiev, prim-secre- 
tar al Comitetului județean al 
P.C. Bulgar, a prezentat o 
largă informare cu privire la 
dezvoltarea economică si so- 

tr-ajutorat și au înțeles că nu
mai unite pot să-și asigure 
independența, bunăstarea și 
fericirea. (Aplauze). Botev se 
bucură și în România de o a- 
dîncă cinstire, deoarece el a 
militat pentru prietenia dintre 
români și bulgari, și-a dat 
viața pentru eliberarea patriei 
sale, pentru fericirea poporu
lui.

Noi sîntem convinși că prie
tenia dintre România și Bul
garia, prietenia cu toate țările 
socialiste contribuie la bună
starea popoarelor noastre, la 
cauza socialismului și păcii în 
lume.

Aș dori să exprim încă o 
dată mulțumirea noastră Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Bulgar și tova
rășului Jivkov, pentru că ne-a 
organizat această vizită plă
cută în județul și orașul Vrața. 
Ne bucură faptul că orașul 
dumneavoastră cunoaște o ra
pidă dezvoltare și înflorire, a- 
ceasta fiind o expresie vie a 
rolului conducător al Partidu
lui Comunist.

Vă urez multe succese în 
activitatea dumneavoastră de 
îndeplinire a hotărîrilor Con
gresului al X-lea al Partidului 
Comunist Bulgar, care va avea 
loc în curînd.

Vă doresc multă sănătate și 
multă fericire. (Aplauze).

cial-culturală a județului Vra
ța. Vorbitorul a arătat că acest 
județ a cunoscut în ultimii ani, 
ca de altfel toate regiunile ță
rii, o puternică dezvoltare. Pe 
harta județului Vrața, în care 
producția agricolă era prepon
derentă cu ani în urmă, au 
apărut o serie de întreprinderi 
industriale, printre care, ia loc 
de frunte, se află marele 
Combinat chimic, considerat 
pe bună dreptate cetate a chi
miei bulgare, întreprinderi 
textile, o fabrică de ciment, un 
combinat de hîrtie și celuloză, 
o uzină de electrocare. La în
ceputul acestui an, în localita
tea Kozlodui s-a deschis șan
tierul unei centrale atomoelec- 
trice care va intra în funcțiu
ne în 1974.

Județul Vrața continuă să

rămină principala zonă agri
colă a țării. Activitatea î'n a- 
cest domeniu se desfășoară 
însă pe baze noi, preocuparea 
de bază fiind organizarea ști
ințifică a producției și dotarea 
tehnică superioară a unităților 
agricole. Județul Vrața, a ară
tat primul secretar, urmează 
să fie împărțit în șase zone a- 
gricole în care vor funcționa 
mari complexe agro-industria- 
le ; două din aceste complexe 
sint în stadiu de experimen
tare. In continuare, el s-a re
ferit la pregătirile pe care le 
fac oamenii muncii din jude
țul Vrața în întîmpinarea 
Congresului al X-lea al P.C. 
Bulgar, la atmosfera însufleți- 
toare care domnește în preaj
ma acestui important eveni
ment din viața partidului și 
statului bulgar.

Primul secretar al Comitetu
lui județean Vrața al P.C. 
Bulgar a subliniat, în încheie
re. raporturile de prietenie șl 
colaborare cu județul vecin 
din partea de nord a Dunării, 
Dolj, dintre orașele „înfrățite" 
Vrața și Craiova. Cele două 
județe dezvoltă strînse legături 
de bună vecinătate, fac schim
buri utile de experiență.

A urmat- apoi o discu
ție prietenească. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a intere- * 
sat îndeaproape de realizările 
județului, de problemele pri
vind rentabilitatea complexe
lor agro-industriale, investi
țiile alocate pentru moderni
zarea agriculturii' județului, 
modul de organizare a proce
sului de creștere industrială a 
animalelor. în încheiere, se
cretarul general al Partidului 
Comunist Român a felicitat 
oamenii muncii din județul 
Vrața pentru realizările obți
nute și le-a urat noi succese în 
îndeplinirea programului de 
dezvoltare viitoare a județului.

în cinstea delegației de 
partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. vineri la amiază, 
primul secretar al Comitetului 
județean Vrața al P.C.B., Ivan 
Abadjiev, și prim-vicepre- 
ședintele Sfatului popular ju
dețean. Kiril Pencev, au oferit 
o masă.

Au luat parte membrii dele
gațiilor română si bulgară, 
precum și conducători ai orga
nelor locale de partid și de 
stat.

în timpul prânzului, desfă
șurat într-o atmosferă deosebit 
de caldă, prietenească, tovară
șii IVAN ABADJIEV. ILIE 
VERDEȚ, TODOR JIVKOV și 
NICOLAE CEAUȘESCU au 
rostit toasturi.

Doresc și cn acest pri
lej, a spus tovarășul IVAN 
ABADJIEV, să exprim ma
rea noastră satisfacție pen
tru faptul că o delega

ție de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România, frățești, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
face o vizită în țara noastră 
și in județul și orașul nostru. 
Exprim în același timp, bucu
ria pentru faptul că ieri a fost 
semnat Tratatul româno-bul- 
gar de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală menit să 
contribuie la dezvpltarea în 
continuare a legăturilor fră
țești dintre cele două popoare. 
Este evident că acest lucru se 
datorează politicii juste a 
Partidului Comunist Român și 
a Partidului Comunist Bulgar, 
conducerii celor două partide 
și statelor noastre.

Fie ca această prietenie să 
fie tot atît de trainică și de 
veșnică cum este etern și so
lid, acest munte, la ale cărui 
poale ne aflăm !

Urez poporului frate român, 
noi și mari succese pe calea 
construirii socialismului și co
munismului !

în încheiere primul secretar 
al Comitetului județean de 
partid Vrața a toastat în sănă
tatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a membrilor dele
gației, pentru poporul român, 
pentru întărirea colaborării și 
prieteniei dintre toate parti
dele și țările comunității so
cialiste, pentru întărirea miș
cării comuniste internaționale.

îmi revine deosebita cinste 
șl plăcere, a spus în toas
tul său tovarășul ILIE 
VERDEȚ, ca în numele 
delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să vă mulțumesc pentru pri
mirea tovărășească pe care 
ne-ați făcut-o în orașul dum
neavoastră, pentru cuvintele 
calde care s-au rostit aici la 
adresa țării și a poporului 
nostru. în Vrața, ca și în tot 
cursul vizitei noastre în fru
moasa dumneavoastră țară, am 
fost întîmpinați cu sentimente 
sincere de prietenie. Aceste 
sentimente, pe care noi le îm
părtășim întrutotul. reflectă 
legăturile trainice de priete
nie și colaborare care există 
între conducătorii de partid și 
de stat români și bulgari, între 
partidele, statele și popoarele 
noastre.

Noi am avut posibilitatea să 
cunoaștem in timpul vizitei, ca 
și astăzi, la întilnirea de la 
Comitetul județean de partid, 
unele dintre preocupările 
dumneavoastră, din eforturile 
și succesele dumneavoastră, 
pentru făurirea unei economii 
moderne, a unei agriculturi 
moderne.

Aș dori ca în numele dele
gației noastre, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. să transmit 
Comitetului județean de 
partid. Consiliului popular ju
dețean. activiștilor de partid 
și de stat din Județ, tuturor 
oamenilor muncii, o dată cu 
salutul nostru tovărășesc, sin
cere felicitări pentru succesele 
obținute, precum și urările de 
noi succese în realizarea pro
gramului stabilit de partid, 
pentru dezvoltarea economică 
și socială a Bulgariei frățești.

Prietenia româno-bulgară 
are rădăcini adinei în trecut. 
Popoarele noastre s-au unit 
adeseori pentru apărarea fiin
ței naționale, pentru cucerirea 
independenței, iar în lupta 
pentru edificarea noii societăți 
socialiste, împotriva imperia
lismului și pentru pace, aceste 
legături sînt mai strînse, mai 
trainice ca orieînd.

în cadrul convorbirilor, care 
au avut Ioc între delegațiile de 
partid și guvernamentale ale 
celor două țări, s-a constatat 
cu satisfacție evoluția ascen
dentă a relațiilor româno-bul
gare pe multiple planuri și s-a 
stabilit, totodată.' dezvoltarea 
în continuare, în cincinalul 
viitor a relațiilor și colaborării 
politice, economice, tebnico- 

științifice și culturale.
Noi considerăm că acestui 

țel îi slujește Tratatul de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală care a fost semnat 
ieri, tratat bazat pe principiile 
marxism-leninismului și ale 
internaționalismului socialist, 
ale respectului și stimei re
ciproce, deplinei egalități, 
întrajutorării și colaborării 
multilaterale între țările noas
tre.

Vizita delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii 
Socialiste România și semnarea 
noului Tratat contribuie nu 
numai la cauza prieteniei ro
mâno-bulgare, ci și la cauza 
prieteniei și unității țărilor so
cialiste, a partidelor comuniste 
și inuncitorești, la triumful 
ideilor socialismului și păcii 
în lumea întreagă.

în încheiere, tovarășul Ilie 
Verdeț a toastat în sănătatea 
tovarășului Jivkov, pentru 
harnicul popor bulgar, pentru 
prietenia trainică româno-bul
gară, în sănătatea tuturor ce
lor prezenți.

în cuvîntul său, rostit la 
sfîrșitul dejunului, tovarășul 
TODOR JIVKOV a rele
vat că întîlnîrea cu tovarășul 
Ceaușescu, cu ceilalți tovarăși 
români, s-a desfășurat în spi
ritul prieteniei, al dorinței 
ambelor părți de a lărgi co
laborarea dintre țările și po
poarele noastre, dintre parti
dele noastre. Această întîlni- 
re, ca și cea din septembrie 
de la Ruse și Giurgiu, re
prezintă o nouă etapă și mai 
fructuoasă, in dezvoltarea 
prieteniei româno-bulgare.

Vorbitorul a arătat apoi că 
a fost semnat un nou tratat, 
s-a convenit să se adincească 
colaborarea economică. Am 
hotărit să colaborăm mai 
strîns în problemele interna
ționale, îndeosebi în Balcani. 
Am luat hotărîri în ceea ce 
privește folosirea mai com
plexă a apelor Dunării. Prin 
urmare, se deschid posibili
tăți și mai bune pentru coope
rarea pe mai departe, fruc
tuoasă, dintre Republica Popu
lară Bulgaria și Republica 
Socialistă România.

Prin aceasta, a subliniat to
varășul Tpdor Jivkov, răs
pundem dorințelor popoarelor 
noastre de a trăi în prietenie 
și a colabora alături, umăr la 
umăr, pentru făurirea noii 
societăți, a societății socia
liste. ivii se pare că am reu

în vizită la Combinatul chimic
După-amiază. oaspeții au fă

cut o vizită la'marele Combi
nat chimic, mîndrie a locuito
rilor din Vrața. De departe se 
profilează 5 pe cerul albastru 
turlele și cupolele argintii ale 
combinatului. O suprafață de 
circa 80 de hectare este străbă
tută în lung și în lat de uriașe 
conducte suspendate, un ade
vărat păienjeniș de metal.

La intrarea în combinat, 
oaspeții sînt întîmpinați cu 
aplauze și ovații de muncitorii 
și tehnicienii uzinei, care scan
dează pentru prietenia dintre 
popoarele român și bulgar. Ti
nere muncitoare, în pitorești 
costume naționale, oferă tova
rășilor Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, membrilor dele
gației române buchete de flori.

Oaspeții sînt invitați în sala 
de consiliu, unde directorul 
acestui important complex in
dustrial, ing. Țvetan Danov, 
dă ample explicații despre ac
tivitatea și realizările combi
natului. Construcția acestui 
gigant al chimiei bulgare a 
fost terminată în 1967, în pre
zent capacitatea sa anuală 
fiind de 400 000 tone amoniac, 
600 000 tone carbamid, precum 
și 200 000 tone ape amonîa- 
cale care furnizează jumătate 
din îngrășămintele chimice 
produse de industria bulgară. 
Utilat cu cea mai modernă 

șit să ne ridicăm la nivelul 
răspunderilor pe care le pur
tăm. Sînt profund convins 
că ziua de miine va fi 
și mai bună, va înflori și 
mai mult prietenia sinceră 
dintre popoarele noastre, din
tre țările noastre.

Propun un toast — a spus 
vorbitorul — pentru prietenia 
noastră, pentru tot ceea ce ne 
inspiră să o dezvoltăm, să o 
facem tot mai fructuoasă,

pentru tovarășul Nicolae 
Ceaușescu,

pentru scumpii noștri oas
peți,

pentru gazdele noastre din 
conducerea organelor de par
tid și de stat a județului Vrața.

pentru tovarășii din partea 
Partidului Uniunea Populară 
Agrară Bulgară, cu care sîn
tem împreună, cu care con
struim împreună societatea 
socialistă,

în sănătatea dumneavoas
tră !

în toastul de răspuns, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a spus : împărtășesc pe deplin 
cele arătate de tovarășul 
Jivkov, în ceea ce privește re
zultatele întilnirilor noastre. 
Nu doresc să mai repet hotărî- 
rile pe care le-am luat de co
mun acord. Desigur, urmează 
ca acum să le traducem în via
ță. Eu sînt convins, și pot să 
vă asigur, că partidul nostru, 
poporul român vor acționa cu 
toată fermitatea pentru ca cele 
stabilite să fie realizate. Și 
sînt convins că același lucru 
va face și Partidul Comunist 
Bulgar și poporul bulgar, pen
tru că aceasta corespunde in
tereselor popoarelor noastre, 
intereselor tuturor țărilor so
cialiste. Fiind vecini, avem ca 
țel colaborarea, unirea efortu
rilor pentru a realiza in condi
ții cît mai bune edificarea so
cialismului și comunismului. 
De aceea, doresc și eu să toas
tez pentru înfăptuirea cu 
succes a celor ce am stabilit, 
în toate domeniile de activi
tate.

Pentru dezvoltarea continuă 
a relațiilor dintre partidele și 
popoarele noastre,

în sănătatea tovarășului 
Jivkov,

în sănătatea primului secre
tar al Comitetului județean și 
a tuturor tovarășilor din acest 
județ.

în sănătatea dumneavoastră, 
a tuturor!

tehnică, combinatul de la Vra
ța este considerat una din cele 
mai rentabile întreprinderi din 
Bulgaria, intrucît materia pri
mă de bază — gazul natural 
— se găsește în imediata apro
piere, lingă comuna Ciren.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a interesat de unele aspecte 
legate de eficiența economică 
a combinatului, de organizarea 
producției.

După explicațiile date de di
rectorul Combinatului, tova
rășul Ilie Verdeț a mulțumit 
în numele delegației de partid 
și guvernamentale a Republi
cii Socialiste România.

Este vizitat apoi combinatul. 
Pretutindeni, muncitorii, tehni
cienii și inginerii au făcut o 
caldă primire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, celorlalți 
oaspeți români, manifestîn- 
du-șî satisfacția pentru cinstea 
de a avea în mijlocul lor pe 
solii poporuluj nostru de care 
se simt legați prin sentimente 
de trainică prietenie.

Seara, delegația de partid și 
guvernamentală a României 
s-a înapoiat la Sofia. •

Reportajele vizitei au fost 
realizate de ION MARGI- 
NEANU, SORIN STRUJAN, 
DUMITRU ȚINU, GHEOR- 
GHE IEVA, fotografii : AN- 
GHEL PASAT și RADU 
CRISTESCU.
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I de*  producție", „vom ajuta 
I acei uteciști care iau note 
ri și ii vom trage la răspun- 
|e cind este cazul", „vom ur- 
lii participarea ordonată la 
Icurile de invățămînt politic”, 
Lm face cit mai multe abo- 
Inente la presă" — și încă 
lite altele pe același calapod. 
I planul realităților concrete, 
(necesităților firești pe care le 
l o organizație U.T.C. în fie- 
|e perioadă de muncă aplica- 
1 unor astfel de „proiecte" 
l urmărirea lor sint. fără în- 
fală. imposibile.
Pe de altă parte, este cu to- 

anormal ca organizația de 
kă U.T.C. nr. 1 de la între- 
pnderea „Mobila" să-și propu- 
pentru anul abia început nu- 

ki cinci obiective din care cel 
Li concret formulat este cel 
feritor la niște „întruniri to- 
rășești”. „pe care le vom or- 
niza cu ajutorul sindicatului 
in colaborare cu celelalte or- 
nizații" (!) Este, de asemenea, 
; atit de greu de imaginat că 
mitetul U.T.C. de la aceeași 
:reprindere se va limita, în- 
■un an" întreg, numai la res- 
ctarea a șase puncte care de 
re mai lipsite de conținut, 
se puncte care planifică și 

apelează imediat la ajutorul al
tor factori, insă pierd din ve
dere propriile eforturi : „Se va 
elabora un program pentru ac
tivitatea culturală, cerîndu-se 
ajutor de la conducere, comite
tul de Partid și sindicat”, sau 
„pentru desfășurarea invăță- 
mintului politic, comitetul va 
cere permanent ajutor de la or
ganizația P.C.R.” ș.a.m.d. In 
mod paradoxal, asemenea gene
ralități îngustează de fapt ca
drul unei activități normale și 
bineînțeles că, în aceste condi
ții, organizațiile U.T.C.- nu vor 
putea rămîne la cele citeva 
pseudo-proiecte, ci vor înfăptui 
mult mai multe lucruri, pentru 
că însăși condiția lor de exis
tență este activitatea concretă, 
ca răspuns la cerințele situații
lor imediate. Așa incit progra
mele lor de activități vor ră- 
mîne inevitabil în urma unor 
realități mult mai bogate și mai 
dinamice, nu vor izbuti să le 
cuprindă și să le reflecte la 
adevăratele lor dimensiuni și își 
vor pierde total utilitatea. Ceea 
ce se poate vedea încă de pe 
acum: devenite niște simple 
hîrtii, simple formalități care 
acoperă doar o necesitate de 
moment în adunarea de alegeri, 
programele nu mai- pot fi „in
strumentele de lucru” de care

Programul de activitate
vorbeam și, în cel mai bun caz, 
sint definitiv uitate la o săptă- 
mină după adunare. Un an de 
zile după aceea nu-și va mai 
aminti nimeni de ele.

Explicațiile unor asemenea 
stări de lucruri trebuie căutate 
în faptul că, încă din perioada 
întocmirii lor, programele a- 
mintite nu izvorăsc firesc din 
necesitățile intime ale unei or
ganizații sau alteia, ci mai cu
rînd dintr-o obișnuință prost 
înțeleasă, aceea că la adunarea 
de alegeri trebuie prezentat și 
proiectul unui program. Din 
cauza aceasta întocmirea lor 
nici nu este precedată de stu
dierea atentă a unor fenomene 
specifice în fiecare loc, de con
sultarea părerilor uteciștilor din 
organizație, care’ ar constitui 
surse sigure de îmbogățire a 
proiectului. Este, desigur, mult 
mai la îndemînă să formulezi 
citeva principii generale, ab
stracte, valabile în aceeași mă
sură pentru toate organizațiile 
U.T.C., decit să cauți modalită

țile concrete, formele proprii 
prin care poate acționa numai 
o anumită organizație pentru 
îndeplinirea, în modul său spe
cific, a scopurilor comune tutu
ror. Așa, de pildă, dacă am în
cerca să facem o scurtă trecere 
în revistă a domeniilor care ar 
trebui să-și găsească locul în- 
tr-un program de activitate, ar 
ieși și mai limpede în evidență 
fragilitatea celor întocmite for
mal. încă de la primul dome
niu de acțiune, activitatea in 
sprijinul producției, cel care este 
de multe ori expediat într-o 
singură frază — „Vom analiza 
contribuția tinerilor la realiza
rea sarcinilor de plan” — re
marcăm că aici se includ cel 
puțin trei direcții de interven
ție : participarea în producție, 
disciplina în muncă și perfec
ționarea profesională. Și că nu
mai la cel de-al treilea capitol 
dacă ne-am referi, am vedea că 
oferă nenumărate posibilități de 
acțiune pentru organizația 
U.T.C., de care multe din ele 
profită deja cu succes : cursurile 

de ridicare a calificării, con
cursurile profesionale (olimpia
dele), acțiunile de popularizare 
a cărții tehnice, schimburile de 
experiență și intiluirile cu di
verși specialiști și multe altele. 
Toate acestea, indispensabile 
pentru un program și pentru 
preocupările curente ale orga
nizațiilor U.T.C., rămin datorii 
neonorate, atunci cind înlocuim 
un teren atît de divers cu o sin
gură frază. De asemenea, în do
meniul activității politico-ideo- 
logice, numai „participarea la 
învățămiptul U.T.C." și „creș
terea numărului de abonamen
te" sînt cu totul insuficiente 
pentru a acoperi cerințele reale 
ale acestui capitol. Nu trebuie 
să uităm că nu participarea la 
niște conferințe și expuneri este 
lucrul cel mai important, ci ri
dicarea lor la nivelul unor dez
bateri fertile; deci participarea 
la discuții și că, în același timp, 
așa cum se sublinia în Plenara 
din 10—11 octombrie 1969 a C.C. 
al U.T.C., este necesară com
pletarea celor citeva teme dez-> 

bătute prin acțiuni proprii ale 
fiecărei organizații U.T.C. : în- 
tilniri cu activiști de partid și 
de stat, vizite la muzee, la 
locuri istorice, cercuri de infor
mare politică și altele. Numai 
acestea sînt capabile să trans
forme munca de educație poli
tică intr-un sistem închegat, de 
Continuitate, și, din păcate, de 
multe ori tocmai ele sînt date 
uitării.

Ea celelalte capitole, referi
toare la activitatea cultural-dis- 
tractivă, turistică și sportivă, de 
pregătire pentru apărarea pa
triei și voluntar-patriotică, tre
buie procedat în același mod, 
pornind nu de la principiilb ge
nerale, ci de la posibilitățile și 
necesitățile de ordin interior ale 
fiecărei organizații — și tre
buie să admitem că în aceste 
direcții se și procedează de mul
te ori conform așteptărilor. A- 
tunci cind ajungem la viața de 
organizație însă, lucrurile se 
complică din nou și programele 
consideră că și-au achitat obli
gațiile dacă amintesc despre 

„plata la timp a cotizației" și 
„ținerea regulată a adunărilor". 
N-am văzut însă aproape nici 
un program — cu excepția celor 
de la liceele teoretice — în care 
să se spună ceva și despre pri
mirea în U.T.C., despre posibi
litățile existente și modalitățile 
de pregătire a tinerilor ne- 
uteciști în vederea primirii lor 
în organizație. Citeva rinduri 
care să ateste că această pro
blemă intră în preocupările de 
perspectivă ale colectivului, că 
nu îi este indiferentă cultivarea 
răspunderii față de calitatea de 
utecist. Tot așa n-am văzut, de 
data asta chiar în nici unul, ni
mic despre datoria comitetelor 
și birourilor U.T.G. de a raporta 
periodic, în fața organizațiilor 
lor, stadiul de îndeplinire a o- 
biectivelor adoptate in adunările 
de alegeri, despre necesitatea de 
a-și ține la curent organizațiile 
cu tot ceea ce se întimplă în 
mijlocul lor. Un alt punct indis
pensabil la acest capitol ni se 
pare a fi antrenarea tuturor 
uteciștilor Ia desfășurarea unei 
vieți de organizație complexe, 
prin repartizarea unor sarcini 
concrete tuturor și urmărirea 
consecventă a îndeplinirii lor. 
în sfîrșit, revenind la adunările 
generale, și aici am dori să pre
cizăm că pe același plan cu ți

nerea lor regulată trebuie pusă 
și problematica lor, conținutul 
lor cît mai profund și legat de 
frămîntările cotidiene ale colec
tivului. Am fi vrut, așadar, să 
intîlnim mai intîi niște proiecte 
legate de ridicarea calitativă a 
adunărilor generale, de rezolva
rea unor probleme mai (Jificile.

Acestea sînt, după cum spu
neam, foarte succint, citeva din 
condițiile pe care credem că 
trebuie să le îndeplinească și să 
le respecte apoi, pe tot par
cursul valabilității sale, un pro
gram de activitate care vrea 
să-și merite într-adevăr numele. 
Considerăm că este de datoria 
activiștilor Comitetului orășe
nesc Sfintu Gheorghe al U.T.C., 
ai comitetului județean U.T.C., 
ca și a tuturor activiștilor care 
au întilnit intr-un loc sau altul 
programe de felul celor amin
tite mai sus și n-au acționat la 
momentul oportun, s-o facă cel 
puțin acum, cind încă ne aflăm 
în perioada începutului. Ei vor 
trebui să dea tot sprijinul pen
tru a asigura programelor de 
activitate caracterul de lucru 
necesar, pentru a le îmbunătăți 
in așa fel, incit, după rediscuta
rea și adoptarea lor în prima 
adunare generală, să devină cu 
adevărat instrumente de coordo
nare a activității viitoare.
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„CEI 7 COȚCARP 
de Mehes Gyorgy,

LA TEATRUL MAGHIAR DIN CLUJ

Teatral Maghiar de Stat din 
Cluj a ales pentru deschiderea 
stagiunii o piesă originală, de ac
tualitate, lucra ce se cuvine a- 
preciat. Este însă adevărat că 
textul ales, de factură comică, 
n-are o mare substanță, garan- 
tînd, îri schimb, un succes sigur, 
cu condiția unei bune interpre
tări : „Cei 7 coțcari" de Mehes, 
Gyorgy. Comedia lui Mehes, care 
se joacă în premieră pe țară, are 
un subiect simplu, cu trimiteri' 
polemici la adresa unor vicii so
ciale. 7 salariați, „satelizează 
în jurul președintelui pentru 
a obține locuința repartizată 
cooperativei. Variația pe a- 
ceastă temă nu aduce o deo
sebită noutate nici prin si

Salonul national al cărții—1ÎI7II
— PREZENTAT DE EDITORI —

1. Ce reprezintă Salonul na
tional al cărții pentru editura 
dumneavoastră ?

2. Ce aspecte mai importante 
din activitatea editurii dv. sînt 
reprezentate în cadrul Salo
nului ?

Liviu Călin, Redactor șef la 
Editura „Eminescu" :

„Pentru Editura „Eminescu", 
Salonul național reprezintă un 
fericit prilej de a confrunta și în 
acest chip producția sa beletris
tică, de istorie literară și critică 
cu publicul cititor. Este, totodată, 
și o confruntare cu celelalte edi
turi înrudite prin preocupări: 
preocuparea de a promova la 
tipar literatura română contem
porană. în cadrul acestui prim 
Salon național al cărții, Editura 
a expus colecțiile sale inițiate în 
chiar primul an de activitate și 
un număr de volume considerate 
oa reprezentative pentru activi
tatea colectivului nostru edito
rial".

Aurel Martin, Directorul Edi
turii „Minerva" :

„Ideea organizării acestui Sa
lon al cărții este excelentă : pu
blicul își poate da seama de lo
cul pe care-1 ocupă cartea în 
cultura noastră, de sprijinul deo
sebit pe care partidul și statul 
nostru îl acordă culturii. Anul 
acesta a fost și anul reașezării 
sistemului editorial. Fiecare e- 
ditură și-a găsit un profil pro
priu. Ideea diversității acțiuni
lor culturale este foarte evidentă 
în Salon. Editura „Minerva", 
profilată pe valorificarea tezau
rului național (inclusiv folcloric) 
și a tezaurului literaturii uni
versale (prin „Biblioteca pentru 
toți"), se prezintă în fața citito
rilor cu un mare număr de cărți 
pe profilul ei, în așa fel încît 
cele mai diverse zone ale litera
turii române, de la începuturile 
ei și pînă azi, sînt reprezentate 
în producția noastră. Editurii 
noastre, Salonul îi facilitează și 
prezentarea, în premieră, a unora 
dintre inițiativele care ne animă. 
Pentru că, gîndindu-ne la cititor 
— care trebuie să fie cît mai 
bine orientat — ne-am propus 
să înscriem o bună parte din lu
crările editurii. In standul nos
tru se pot vedea primele cărți 
din seriile: „Introducere în o- 
pera lui...", „Memorialistică", 
„Universitas" etc." 
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spune: „Există în ritmuri și melodii imitațiuni foarte apro
piate de realitate, ale mîniei, duioșiei, vitejiei, înțelepciunii 
și contrarele lor...". Ele ne prefac sufletul „căci dacă în fața 
unor imitațiuni sîntem pătrunși de durere sau bucurie, sim
țim aceleași sentimente în fața realității".

Nu va fi fost referirea aici, la imitațiuni în sensul depre
ciativ (din zilele noastre) al noțiunii, ci mai curînd la ge
neza empirică și spontană a faptului de artă, exprimat în 
dans și muzică, care nu sînt — deci — pure artificii. Ceea 
ce explică și de ce, invers,-„ritmul și măsura introduc în 
nevoile vitale o ordine umană". Căci omul, altfel spus, 
este receptiv la ceea ce poate recepta și receptează comu
nicarea pe care i-o face „ritmul și măsura" întrucît lim
bajul acesta nu-i este străin, îl poartă în sine și cu sine în- 
tr-o stare de latentă disponibilitate. în dansul negru aceas
tă profundă comuniune umană a ritmurilor interioare cu ex
presia lor este, poate, cea mai directă și grăitoare, ceea ce 
explică vibrația lui de adîncă vitalitate și absoluta lui dez
legare de orice constrîngere exterioară, libera lui expan
siune nestăvilită, sentimentul de plenitudine și chiar de eli
berare aproape sensibilă pe care. îl comunică. Eldridge 
Cleaver, reprezentant al revoltei negrilor din America, vede 
în această vigoare healterată nu numai un semn de auten
ticitate dar și o promisiune și o speranță în rezerva ine
puizabilă de umanitate a lumii.

Dansul se naște, astfel din această aglomerare de ener
gia clocotitoare, parcă inepuizabilă a omului, care se ia 
pe sine însăși în stăpînire și sub control. E o explozie de 
vitalitate, care se surprinde și se domină. O explozie de 
vitalitate spiritualizată lucrînd tenace asupra omului însuși, 
ca o modelare spirituală a vitalității sale. Ca o invitație la 
descoperire de sine a omului, la cunoaștere și rafinare a 
stărilor sale...

Aceste cîteva sumare considerații despre dans, altfel risi
pită s-au readunat și topit de la sine și dintr-o dată sub 
impulsul tulburător al recitalului de dans modern pe care 
Miriam Râducanu și Gheorghe Câciuleanu îl oferă în spec
tacolul 9’/i. Pînă și bătrînii — spunea Homer — se simțeau 
tulburați, cînd trecea Elena, îets-atît era ea de frumoasă. 
Pînă și bătrînii.

Dansul, așa cum îl descifrează sub ochii noștri acești mari 
artiști, care îl conceptualizează șj îl toarnă din nou în ma
tricea sensibilității umane, e un dar, adus cetății. Ei desco
peră pentru noi ceea ce altfel nu se putea ști decît din 
cărți, cetind din Platon și Aristotel.

tuații ți nici prin replici. E cu
rios că putem numai să zîmbim, 
mai mult ori mai puțin îngădui
tori, urmărind torentul de intrigi 
comune, debitul verbal stufos, 
deși ne dăm seama că cele în- 
tîmplate și spuse pe scenă sînt 
ori pot fi foarte adevărate. Nelip
sită de umor, și uneori chiar de 
un spirit scânteietor, comedia 
„Cei 7 coțcari“ suferă de incon
sistența intrigii și a personajelor.

Punerea în scenă i s-a încre
dințat actorului Horvath Bela 
care încearcă, pe cît se poate, o 
adîncire sobră și îngrijit dinami
zată a textului, bazîndu-se foarte 
mult pe talentul actorilor.

Cît despre interpreți, am notat 
încercările cunoscutei Ana Szeles

Petre Ghelmez, Directorul E- 
diturii „Albatros" :

„Un excelent prilej de con
fruntare editorială, care am dori 
să instituie o tradiție. Un prilej 
de autodefinire prin compara
ție. Dacă sîntem sau nu mulțu
miți de prezența noastră la Sa
lon ? Sîntem înclinați să spunem 
„da", cu condiția să luăm în 
considerare și intențiile de vii
tor în privința obligațiilor pe 
care le' avem față de cititorul tî- 
năr, care, după părerea noastră, 
este unul dintre cei mai exigenți 
cititori".

Szăsz Bela, Redactor șef la 
Editura „Kriterion" :

„Un prilej de confruntare a 
producției noastre cu producția 
celorlalte edituri. Totodată, un 
examen în fața publicului. Căr
țile care sînt expuse au fost se
lecționate în așa fel încît să ilus
treze relieful tematic al produc
ției noastre, iar grafica cărților 
— căutările noastre pentru for
mularea unui stil propriu. Ceea 
ce ne bucură este faptul că 
marca editurii s-a impus în fața 
cititorilor și a specialiștilor.

Am căutat să fie prezentă în 
cadrul Salonului creația nouă a 
scriitorilor maghiari, germani și 
de alte naționalități din Româ
nia. Sint expuse traduceri din 
literatura română clasică și con

de a crea o nouă „domnișoară 
Barbă-Albastră“, inedită, părtini
toare a ideii de adevăr, dar toa
tă priceperea sa artistică n-a în
vins și toate dificultățile și slăbi
ciunile textului. De asemenea, a- 
vem de notat dezinvoltura lui 
Bencze Ferenc pe o partitură de 
comedie. Intr-un ritm vioi între
țin publicul actorii Orosz Lujza, 
Baloch Eva, Sebok Klara, (actriță 
cunoscută cinefililor din „Cartie
rul veseliei"), Senkalszky Endre 
și Biro Levente.

Cuminți, dar suficient de func
ționale, sînt soenografia și costu
mele Evei Bârsan.

ION ARCAȘ

temporană, pe care o promovăm 
pe baza unei tradiții de mai 
multe decenii și a unui plan de 
perspectivă mereu îmbogățit. Din 
literatura universală: trei co
lecții de mare popularitate („Ho- 
rizont", „Teka", „Drame") sînt 
prezente, de asemenea, în ca
drul Salonului. Aș menționa» a- 
poi, și „Cartea apelor", în care 
sînt consemnate faptele eroice 
cu care poporul nostru a biruit 
adversitățile naturii dezlănțuite 
în primăvara acestui an”.

Dumitru Mazilu, Redactor șef 
la Editura „Univers" :

„O inițiativă valoroasă, care 
sperăm să se impună și să de
vină o tradiție, pentru că dă po
sibilitatea editorilor să cunoască 
părerile publicului și să se con
frunte între ei. Se poate vedea 
în acest fel, în ce măsură fiecare 
editură apare cu personalitatea 
sa distinctă, inconfundabilă. Ar 
fi trebuit ca fiecare editură să-și 
fi organizat paralel mai multe 
acțiuni interesante (jntîlniri cu 
publicul, prezentări de cărți 
etc.) Editura „Univers" s-a stră
duit să prezinte în cadrul Sa
lonului, seriile și colecțiile mai 
importante ale sale („Studii", „E- 
seuri", „„Romanul secolului XX" 
„Poesis", „Orfeu, etc.), pe care 
din vina noastră, n-am reușit să 
le popularizăm suficient pînă a- 
cum."

SPECTACOL

NOCTURN III

9 1/2
Miriam Râducanu — Ge- >>
nezâ (sus). _ ??
Sonia Dumitrescu — Cîn- <<
tec negru (jos). )>
Văzute de <<

IOANA BELLU »

Ieri și-a încheiat lucrările 
în Capitală simpozionul inter
național de criminalistică, a- 
ducînd astfel pentru o clipă, 
în primul plan al actualității, 
o 3erie de noutăți din acest 
domeniu, puțin familiar publi
cului larg. Noutăți care, meri
tă subliniat, țin de progresele 
aplicării celor mai recente cu
ceriri ale fizicii, chimiei, elec
tronicii în lupta contra infrac
țiunii, sub toate formele ei. A 
fost într-adevăr o vreme cînd 
intuiția, inteligența și rutina 
unui anchetator erau singure
le arme de care acesta dispu
nea. Dar este deja revolută și 
falsă complet imaginea detec
tivului gen Sherlock Holmes, 
Maigret, Poirot ca și a altor 
mari figuri literaro-polițiste. 
„Detectivul" e astăzi un per
sonaj colectiv. Ofițerii de mi
liție — criminaliști 
alături de fizicieni, 
biologi, mineralogi, 
balisticieni, medici...

lucrează 
chimiști, 

trasatori,
Și dacă,

teoretic, se poate realiza „de
lictul perfect" în practică este 
imposibil pentru un om să-și 
piardă toate urmele. Descope
rirea unui infractor este o
chestiune de timp, de răbda
re, de studiu, de analize, dar 
nu e imposibilă, ancheta de- 
clanșînd de fiecare dată un 
formidabil complex de mij
loace tehnice. Uneori pare 
disproporționat acest efort 
raportat la delictul respectiv. 
Dar scopul lui constă nu nu
mai în identificarea infracto
rului dar și evitarea oricărei 
erori, eliminarea posibilității 
de a trimite în fața justiției 
oameni nevinovați, sau acu
zați numai de aparențe.

PRIMA INVESTIGAȚIE

O crimă, un incendiu, o 
spargere, un furt... La fața lo
cului sosesc imediat ofițerii 
ariminaliști. Inspecțiile jude
țene de miliție din țara noas
tră au fost dotate recent cu 
autospeciale criminalistice, de 
fabricație românească. Ele 
sînt realizate pe bine cunos
cutele dubite T. V., astfel a- 
menajate încît permit desfă
șurarea unei complexe acti
vități de recoltare a urmelor. 
Alături de trusele speciale 
necesare în asemenea cazuri 
(toate de fabricație indigenă) 
ele au o aparatură ce permite 
fotografierea atît ziua cît și 
noaptea (fiind dotate cu grup 
electrogen și un proiector care 
bate pînă la 200 m), asigură 
developarea clișeelor etc. în 
dotarea lor intră magnetofo
nul, mașina de scris și... cli
nele polițist pentru care este 
amenajată o cușcă specială, 
(în.paranteză fie spus, ca în 
toate domeniile și aici a pă
truns specializarea, cîinii de 
serviciu împărțindu-se în cîini 
de pază, de luptă, de urmă
rire).

O VAGĂ AMPRENTA 
DE ANVELOPĂ

Odată urmele recoltate, ele 
intră în circuitul laborios și 
complex al Institutului de 
criminalistică. Se găsesc aici 
zeci de cerneluri, de arme, de 
modele de anvelope, de tălpi 
de încălțăminte — mostre e- 
talon. La ce servesc ? Iată un 
caz : pe un cîmp a fost găsit 
cadavrul unei femei care a în
cetat din viață în timpul unei 
încercări ilegale de întrerupe
re a sarcinii. în afara unei 
singure urme de cauciuc nici 
un alt indiciu asupra autoru

lui crimei. Totuși, pomindu-se 
de la urma de anvelopă, stu- 
diindu-se tipul ei. dar și o 
serie de particularități de 
uzură, prin cercetări îndelun
gate și minuțioase a fost i- 
dentificat pînă la urmă auto
turismul cu care fusese trans
portată femeia. Pe una din 
•perinele lui s-au găsit pete de 
singe din aceeași grupă cu a 
victimei. In fața probelor co
roborate. cel căruia îi aparți
nea mașina, un medic, și-a 
recunoscut vinovăția. (Ca un 
amănunt, nelipsit de impor
tanță, s-au găsit la el „econo
mii" de 1 milion lei). Desigur, 
atunci cînd rămîn amprente 
digitale, identificarea este mai 
ușoară, mai ales dacă e vorba 
de un recidivist. Și trebuie 
menționat că există și posibi
litatea recoltării de amprente

CRIMINALIȘTII DEMONSTREAZĂ:

„DELICTUL
PERFECT“- 
O LEGENDĂ
DETECTIVUL — UN PERSONAJ COLECTIV • PORNIND DE LA 
URME INVIZIBILE • SE POT CITI ACTE CARE AU DISPĂRUT ? 
• TEXTELE ȘTERSE CU CREION SAU CERNEALĂ DEVIN IAR 

VIZIBILE • PRIVIND IN INFRAROȘU Șl ULTRAVIOLET.

digitale chiar și într-o serie de 
cazuri cînd s-a lucrat cu mî- 
nuși. Specialiști români' au 
pus la punct metode prin care 
amprentele pot fi prelevate 
chiar și după un an, indieîn- 
diu-se cu aproximație de circa 
o lună vechimea lor.

A 500 000-A PARTE DINTR-UN 
GRAM

Analizele chimice permit de
celarea unor substanțe repre
zentând o,o5 părți dintr-un 
miligram. Presupunînd, prin 
absurd, că cineva ar putea e- 
limina chiar și asemenea ur
me. practic invizibile, există 
metode și mai subtile. Micro
scopul comparator permite, de 
exemplu, studierea structurii 
unor fibre, stabilindu-se iden
tități între cele găsite, de pil
dă pe exteriorul unui auto
turism și cele ale unei victime 
dintr-un accident de circula
ție.

MICROURME 
Șl SUBMICROURME

Pentru ilustrarea subtilită
ții la care se poate ajunge în 
analiza indicilor criminalis- 
tici iată două exemple relata
te la simpozion de către un 
referent din R. P. Ungară. In 
august 1966, N. I. lovește cu 
camionul un biciclist. Și fuge. 
Pe pulovărul victimei, exami
nat la microscop, se găsește 
totuși o bucățică de vopsea 
verde de 10 micrograme. Ea 
este comparată cu o probă lu
ată de pe mașină constatîn- 
du-se, prin fotografierea mi
croscopică la spectrofotometru 
în infraroșu, identitatea com
poziției celor două mostre. Mi- 
crourmele pot fi examinate 
electrochimie, analizate în 
luminiscență, se poate recur
ge Ia determinarea microre- 
zistenței, a indicilor de inci
dență a luminii, la cromato- 
grafia gazoasă, la derivatogra- 
fie. Acest complex asigură, în 
general, eliminarea erorilor 
posibile. Iată, un exemplu ci
tat tot în referatul maghiar, 
în zorii zilei de 4 ianuarie 
1969 se găsește cadavrtfl lui 
D.I. în vîrstă de 62 de ani și 
alături de ea două batiste îm
bibate de sînge. Este bănuit 
K.I. Se recoltează deci batis
tele de la locul crimei și se

dunarea generală a Academiei
(Urmare din pag. 1)

După-amiază, Adunarea Ge
nerală a Academiei Republicii 
Socialiste România, întrunită 
în ședință plenară, a ales pe 
savantul Henri Coandă ca 
membru titular al Academiei.

Lut nd cuvîntul la solemnita
tea de recepție a savantului 
Henri Coandă ca membru al 
Academiei Republicii Socialiste 
România, acad. Miron Nico- 
lescu a felicitat călduros pe e- 
minentul om de știință, rele- 
vînd pe larg importanța știin
țifică și tehnică a descoperiri
lor sale în aerodinamica apli
cată. „Votul de astăzi al Adu
nării Generale a Academiei — 
a subliniat printre altele vor
bitorul — în urma căruia de- 
veniți membru titular al celui 
mai înalt for științific al țării, 
nu constituie numai un act de 
adîncă prețuire a remarcabile
lor dumneavoastră realizări în 
domeniul științei și tehnicii, ci 
și o cinstire a geniului inventiv 
al poporului nostru, care de 
secole se manifestă cu strălu
cire în istoria culturii omeni
rii".

După ce a mulțumit pentru 
cinstea ce i s-a acordat de a fi 

cercetează în același timp 
hainele și batistele lui K. I. La 
expertiză, în una din batiste
le însîngerate sînt găsite cir
ca 500 fibre și 100 de partioo- 
le de masă plastică microsco
pice, bucățele de hîrtie albăs
truie și o pată de creion chi
mic. Cercetările stabilesc că 
particolele de fibre corespund 
calitativ, și ca frecvență în 
același timp, cu cele ce se gă
sesc pe batistele și îmbrăcă
mintea lui K.I. Pe hainele a- 
cestuia se descoperă particule 
de masă plastică asemănătoare 
cu cele de pe batista găsită 
lingă victimă. Se stabilește că 
ele provin de la nitroceluloză, 
substanță specifică locului de 
muncă a lui, K.I. și cu care 
în Ungaria vin în atingere 
doar 32 de persoane. Fibrele 
de culoare albăstruie cores-

pund cu cele ale agendei per
sonale a lui K. I., iar creio
nul lui chimic are aceeași 
compoziție cu a petei de pe 
batistă. După cum sublinia re
feratul citat, cu ajutorul mi
croscopiei se pot descoperi 
părticele cu dimensiuni pînă 
la 10-” sau 10-* s grame. A- 
dică practic dimensiuni mo
leculare. Pe bună dreptate, 
criminaliștii pot desfide pe 
orice infractor să șteargă a-
semenea urme.

FUGIT De la locul 
ACCIDENTULUI

Așa cum am arătat, fuga . 
de la locul accidentului, pe 
lingă ’ aspectul ei reprobabil 
din punct de vedere etic, nu 
izbutește practic să asigure au
torului și. fuga de pedeapsă. 
Iată un caz aflat în cercetare! 
la Institutul de criminalistică 
al Inspectoratului general al 
miliției chiar în timpul vizi
tei noastre. Un biciclist a foet 
ucis de un șofer care a dis
părut de la locul accidentului. 
Identificarea conducătorului 
auto a fost relativ ușoară, dar 
trebuiau și probe concludente. 
Pe bara din față a mașinii 
s-au găsit trei infime părti
cele de aluminiu, provenind 
de pe ghidonul bicicletei. în 
acest caz au intervenit alte 
tehnici decît în accidentul pe
trecut în Ungaria și relatat 
mai înainte. Analizele compa
rative ale acestor urme cu cele 
ale unor mostre luate de la 
bicicleta victimei s-au efec
tuat la spectograf. Pentru 
confirmarea rezultatelor s-a 
recurs suplimentar la analize 
cu microlaserul. Tehnica folo
sită pentru cercetarea compa
rativă a urmelor metalice 
este foarte variată. De pildă, 
la Liceul din orașul P s-a co
mis o spargere : ușa unei ca
mere a fost forțată cu un o- 
biect contondent. La plecare 
hoțul a luat și... clanța. A 
dispărut clanța, dar pe pardo
seală s-au găsit două fragmen
te metalice de 0,2 milimetri. 
Fiind bănuit C.V. i s-a făcut 
o percheziție descoperindu-se 
la el o clanță cu urme de for
țare. Analiza compoziției ali
ajului clanței și a celor două 
fragmente metalice a consta
tat identitatea lor. în acest 
caz s-a recurs la microsonda 

ales membru titular al celui 
mai înalt for științific al țării 
— Academia Republicii Socia
liste România — savantul Henri 
Coandă a expus unele rezul
tate ale oercetărijor sale științi
fice.

în încheierea solemnității 
participanții au adoptat, prin 
vii și puternice aplauze, 
următoarea telegramă adre
sată tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia :

Membrii Academiei Republi
cii Socialiste România, întru
niți in Adunare Generală 
consacrată dezbaterii în sesiune 
științifică a „Efectului Coandă 
și aplicațiile Iui", precum și a- 
legerii savantului Henri Coandă 
ca membru titular al Acade
miei, îți îndreaptă gindul lor 
plin de recunoștință către Par. 
tidul Comunist Român, către 
Dumneavoastră personal, con
ducător încercat al partidului 
și statului, pentru grija ce o 
purtați dezvoltării științei în 
patria noastră socialistă.

Sub îndrumarea partidului, 
științele tehnice iau astăzi o 

electronică, capabilă să inves
tigheze suprafețe cu diame
trul de 0,1—1 micron.

FALSIFICATORUL

Asistăm la Institutul de 
criminalistică la examinarea 
unei monezi false. Cu ajutorul 
■aparatului de difracție în ra
ze X se poate stabili nu nu
mai dacă o monedă este bună 
sau falsă (prin analiza com
poziției) ci și tehnica de lucru 
folosită. (Dacă a fost presată 
sau turnată, la ce temperatu
ră a fost imprimată, cum a 
fost răcită).

Laboratorul de grafoscopie

studiază falsificările de docu
mente dispunînd de o „com
bină electrono optică" oare 
lucrează în ultraviolet și în 
infraroșu. Nici cea mai per
fectă falsificare a unui carnet 
C.E.C.. a unui 'act oarecare, nu 
poate fi ascunsă ochiului vi
gilent al acestui aparat.

Există cazuri în care unele 
persoane, pentru a-și ascun
de vina, mai ales în delicte cu 
caracter economic distrug acte 
sau șterg fragmente din text, 
le modifică etc. Trebuie spus 
că există în prezent posibili-- 
tatea de a reconstitui textele 
unor acte dispărute sau a unor 
chitanțe rupte pe baza așa-nu- 
mitelor „urme latente", adică 
a urmelor lăsate pe paginile 
următoare de apăsarea creio
nului, pixului sau stiloului în 
timpul completării originalu
lui. Au fost create microscoa- 
pe speciale care permit să se 
citească textele acoperite cu 
ștersături. Mai rămînea o 
singură problemă: textele 
șterse sau modificate cu pastă 
de scris nu mai puteau fi re
constituite. Dar la simpozio
nul de la București, un cerce
tător dujean a prezentat o 
compoziție specială care per
mite îndepărtarea stratului 
de pastă fără să altereze tex
tul original. Și această difi
cultate a fost deci rezolvată.

AMPRENTA VOCII

„Verba volant"... Crimina
liștii nu sînt însă.de această 
părere. Vocea poate lăsa ur
me utilizabile pentru demasca
rea autorului unui delict. Cer
cetări întreprinse în Polonia 
au arătat că nu numai vocea 
ci și vorba însăși prezintă un 
complex stabilizat de parti
cularități caracteristice fie
cărui om. Vocea înregistrată 
și transformată în imagine 
este admisă ca probă juridică 
în numeroase țări. Astfel, un 
studiu al Societății acustice a

amploare deosebită, devenind 
in mod nemijlocit o importantă 
forță în slujba progresului e- 
conomici naționale. Considerăm 
că multiplele aplicații pe care 
„Efectul Coandă" le are în di
ferite ramuri ale științei și teh
nicii conferă acestei descoperiri 
o importanță deosebită contri. 
buind, impreună cu alte reali
zări ale oamenilor noștri de 
știință, la sporirea prestigiului 
științei românești pe plan In
ternațional.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, alături 
de întțegul nostru popor, oa
menii de știință din Academia 
Republicii Socialiste România 
își consacră întreaga lor ca
pacitate îndeplinirii ți depășirii 
sarcinilor planului cincinal, 
pregătirii în cele mai bune con
diții a noii etape de dezvoltare 
multilaterală a economiei națio
nale — cincinalul 1971—1975 —, 
înfăptuirii înaltelor . principii 
ale politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru.

Folosim acest prilej festiv 
pentru a exprima adeziunea 
noastră la aceste principii, a- 
firmate cu atîta fermitate și 
strălucire de Dumneavoastră, de 
la Înalta tribună a Organizației

mericane. din octombria 
arată că în 250 de cazuw 
cetate de 48 de organe q 
mărire penală din Eurq 
Statele Unite a fost 1 
procedeul comparării sd 
gramelor sunetelor rostii 
o persoană fără să se îri 
treze vreo eroare. Și lai 
în țară. în 1968, la un J 
civil din județul Argeș! 
admis sonograma ca i 
Nu de mult, poliția bau 
a anunțat că pentru I 
dată un șantajist a fosl 
tat... după voce: speed 
ma sunetelor rostite de ] 
timpul amenințării viJ 
concorda cu cea execut! 
cadrul unui interogatori 

■poliție.

PICĂTURA INVIZIBIL.

O serie de comunicări 
zentate de criminaliști 
Bulgarie ilustrează sen!

tatea metodelor folositei 
cercetarea unor cazuri 
ale.. Da pildă, identifici 
substanțelor care au dat I 
tere unui incendiu (mai 1 
cînd acesta are o origină 1 
minală) poate fi realizata 
o sensibilitate de 10-’ I 
fiind suficientă o probă dl 
mililitru. Se folosește pel 
aceasta metoda gazcroml 
grafică combinată cu uni 
teptor de ionizare cu flal 
dublă. Aceeași metodă asii 
diferențierea rachiurilor I 
bricate clandestin de cele I 
duse industrial, permițîndj 
același timp indicarea fl 
tului din care au fosil 
cute. S-a ajuns astfel pini 
depistarea unui minim I 
compuși organo-fosforici I 
ordinul IO-18 grame, iarl 
compușii organo-clorurațl 
10-14. Ce se poate ascJ 
subtilității unor asemenea! 
nalize ? Sau, de pildă. în I 
zul maselor plastice și ca>uq 
oului : o urmă de 0,1 mitiJ 
me lăsată •J-> un infractor I 
suficient*  Dettru realizai 
unei pirogTa/ne (prin piroll 
stabilindu-se astfel identil 
de compoziție cu corpurile I 
licte. Și dacă autorul unei I 
fracțiuni a luat cu el, fără] 
vrea, de la locul acțiunii, I 
îmbrăcăminte, pe pantofi, J 
unghii măcar un miligram I 
pămînt, aceasta e suficil 
pentru analiza criminaliști 
care poate stabili compozi 
acestei mostre cu o preci 
de IO-8 grame. Practic a 
imposibil pentru cineva sa 
șteargă urmele. Prinderea ui 
infractor este în general o ci 
stiune de timp, întrucît teh 
ca mpderna de care disp 
criminaliștii organelor de rJ 
liție, asociată experienței 
tenacității lor, se dovede 
un instrument implacabil 
slujba justiției.

ANDREI BANC

Națiunilor Unite și cu prilej 
întilnirilor pe care le-ați avJ 
cu conducători de state și q 
guverne.

Prezentăm președintelui sta 
tului și conducător al popor! 
lui — eminentă personalitate 
vieții internaționale contempq 
rane — vibrantul omagiu al tu 
turor membrilor Academiei R< 
mâne pentru tot ceea ce înfău 
tuiți spre binele și fericire 
României libere și indeper^ 
dente.

Ne angajăm să muneim și P 
mai departe, cu tot entuziasmu 
Și priceperea noastră, pentr: 
transpunerea in viață a măre 
țelor idei ale socialismului ș 
comunismului, pentru făurire 
unei vieți mereu mai bune 
poporului și înflorirea continui 
a patriei noastre dragi, Repu 
blică Socialistă România.

★

Textul telegramei a fost senr 
nat de toți membrii Academie 
prezenți la lucrările adunări 
generale.

(Agerpres)
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TELEGRAME Suplimentarea
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, Secretar general al 

Partidului Comunist Român, Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România și tovarășul ION 
G-HEORGHE MAURER, Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă tova
rășului L. I. BREJNEV, Secretar general al C.C. al P.C.U.S„ 
tovarășului N. V. PODGORNlI, Președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. și tovarășului A. N. KOSIGHIN, 
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., în care se 
spune;

bugetelor județelor
afectate de inundații

Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Ro

mân, al Copsiliului de Stat și al Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Socialiste România, al poporului român și al nos
tru personal, vă transmitem dumneavoastră, savanților, in
ginerilor, tehnicienilor și muncitorilor, tuturor oamenilor so
vietici, calde felicitări cu prilejul noii realizări a științei și 
tehnicii sovietice — depunerea cu succes pe suprafața Lunii, 
pentru prima oară în istoria cosmonauticii, a unui aparat 
selenar autopropulsat — „Lunohod-1“.

Poporul român a luat cunoștință cu viu interes și se bucu
ră din toată inima de acest strălucit succes al cosmonauticii 
sovietice, care marchează un nou pas important în cerceta
rea spațiului cosmic.!

Folosim acest prilej pentru a vă adresa Dumneavoastră, 
poporului frate sovietic urări de noi succese în opera de 
construire a comunismului, în dezvoltarea continuă a știin
ței și tehnicii, în explorarea Cosmosulu^, în interesul pro
gresului omenirii, al colaborării pașnice între popoare.

Consiliul de Miniștri a apro
bat suplimentarea cu 15» m_- 
oane lei a bugetelor județelor 
care au avut de suferit de pe 
urma inundațiilor. Din această 
suplimentare, fonduri nu. mar. 
au fost acordate județelor Sat-- 
Mare, Bîstrița-Năsâud, Iași. 
Galați, Mureș și Sala;. Ele sint 
destinate acoperiri’. cheLtu-eULor 
pe care organele locale le-au 
făcut și le vor ma: face ptr.â la 
finele anului in vederea refa
cerii drumurilor, podurilor. a 
fondului de locuit, propr.etate 
de stat, a construcțiilor soc~a - 
culturale — școli, grădinițe. că
mine culturale și altele — rit p 
a rețelei edilitare. Concomitent, 
organele locale smt spr-.;uute 
In realizarea acestor lucrar ș. 
cu diverse materiale p utilaje.

Aceste noi măsuri se adaugă 
celor luate anterior pentru con
struirea din fonduri de sta: pes
te prevederile de plan a 5 OM 
de apartamente, precum și spri
jinului ta bani și materiale *-  
condat populației sfrustrate.

Președintele ANWAR EL SADAT a trimis tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România o telegramă în care se spune :

in memoria

Am apreciat amabilul mesaj prin care ați exprimat sincere 
condoleanțe și sentimente de compasiune din partea dum- 

' neavoastră, a Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, a Consiliului de Stat, a Consiliului de Miniștri și a 
poporului român prieten, cu ocazia încetării din viață a 
marelui nostru conducător, fostul președinte Gamal Abdel 
Nasser, ale cărui sacrificii pentru cauza libertății și pro
gresului tuturor popoarelor și a cărui contribuție .a staci- 
lirea unei păci bazate pe justiție vor rămlne de neșters ta 
istorie. 1

In numele familiei conducătorului nostru dispărut, a. po
porului Republicii Arabe Unite și al meu persona.. ă 
transmit dumneavoastră. Comitetului Central a. Partidu. :■ 
Comunist Român, Consiliului de Stat, Consiliului de Mimștn 

și poporului român prieten mulțumiri cordiale și cele ma: 
bune urări.

ostașilor căzuti

la datorie in

timpul inundațiilor

» K -- 
ri. 3T-
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Vizita delegației
Marelui Hural Popular

1 I ți Deem 
ie Sta*  privi 

tmst-rea 3 
or Lz -A- -~
decret se atrib

al R. P. Mongole
ă:

te

le Bhtesrj»r-'iul^i
Rusu «erțeețrio
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Vineri dimineața a sosit m 
Capitaiă delegația Marelui Hu
ral Popular al Republicii Popu
lare Mongole, condusa de Don- 
dogiin Tevegmid. președintele 
Marelui Hural Popular, membru 
al Comitetului Central al Parti
dului Popular • Revoluționar 
Mongol, rectorul Universității 
de Stat din Ulan-Bator, care va 
face o vizită in țara noastră, la 
invitația Marii Adunări Națio
nale.

Din delegație 
M. Damdinpuiev,

fac parte 
_  _____ T___ , membru al 
Comisiei pentru plan și buget a 
Marelui Hural Popular, pre
ședintele Comitetului Executiv 
al Huralului Popular al aimacu- 
lui Gobi-sud, S. Hansuren, 
deputată, membră a Comisiei 
pentru cultură, invățâmint și 
sănătate a Marelui Hural Popu
lar, șefa unei brigăzi de muncă 
de la Combinatul de piele din 
Ulan-Bator, M. Altangerel, 
deputat al Marelui Hural Popu
lar, tractorist A. Codnambaljur, 
funcționar al Marelui Hural 
Popular, și B. Cimidors, refe
rent la Ministerul Afacerilor 
Externe.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost salutată 
de Ștefan Voitec, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele Marii Adu
nări Naționale, Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Comisiei de politi
că externă a M.A.N., Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, Hie Murgulescu și 
Gheorghe Necula, vicepreședinți 
ai M.A.N., Mihai Marin, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne, președinți de comisii per
manente ale • M.A.N., depu- 
tați.

Delegația Marelui Hural Popu
lar al R. P. Mongole a depus 
vineri o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pen-

tru libetatea poporn-tc R * pa
trie. pesm. tona’tara.

La armază. delegapa Marecji 
Hural Popular al R. P- Mongole, 
in frunte cu Doodogun Teveg- 
nud. oreședm’.ele Marelui Hural 
Popular, a făcu: o vizită La 
Marea Adunare Napoaală, unde 
a avut o Întrevedere cu Ștefan 
Voitec, președintele Mam Adu
nări Naționale.

Cu acest prilej, oaspeții au 
fost informați asupra structurii 
Marii Adunări Naționale și ac
tivității parlamentarilor români 
pentru traducerea in viață a ho- 
tăririlor celui de-al X-lea Con
gres al P.C.R. Totodată, au fost 
abordate probleme privind dez
voltarea in continuare a rela
țiilor dintre parlamentele celor 
două țâri, contribuția pe care o 
pot aduce parlamentarii la în
tărirea relațiilor de pr.eten-e 
dintre popoare. Ia întărirea pă
cii in liane.

- ★
Președintele Marii Adunări 

Naționale a Republicii Socialis
te România. Ștefan Voitec, a o- 
ferit vineri un dejun cu pr-ejul 
vizitei in țara noastră a dele
gației Marelui Hural Popula.- al 
Republicii Populare Mongole, 
condusa de Donăogiin Teveg
mid, președintele Marelui Hural 
Popular.

în timpul dejunului, care e-a. 
desfășurat intr-o atmosferă 
prietenească, președintei» Marii 
Adunări Naționale și președin
tele Marelui Hural Popular au 
toastat pentru adincirea colabo
rării intre partidele, guvernele 
și parlamentele celor două țări, 
pentru continua 
prieteniei dintre 
mân și mongol.

★
în aceeași zi, 

gației Marelui Hural 
al R. P. Mongole au plecat in
tr-o călătorie prin țară.

(Agerprea)

dezvoltare a 
popoarele ro-

membrii dele-
Popular

■I

to:

(Urmare din pag. I)

piese de schimb către fabricile 
de conserve și alte unități din 
aceeași ramură, multe dintre ele 
pentru a inlocui pe cele care 
pină acum se procurau prin im
port. Deși evident, fără experi
ență, colectivul fabricii s-a achi
tat cu conștiinciozitate primind 
aprecierile cuvenite din partea 
M.I.A.. a beneficiarilor direcți — 
un merit in acest sens revenind 
conducerii fabricii, care a' găsit 
modalitățile organizatorice și 
tehnice adecvate, favorizind în
deplinirea cu ritmicitate a tutu
ror indicatorilor de plan. Exem
plul cel mai grăitor il găsim in 
situația la zi a realizărilor pe 
1970 care indică cu certitudine 
îndeplinirea, integrală a planului 
anual cu cei puțin 15 zile mai 
devreme.

— Veți avea astfel la îndemî- 
nă o rezervă prețioasă de timp, 
o platformă, s-o numim confor
tabilă, de pe care să abordați 
cu un plus de energie sarcinile 
pa 1971. Cum .v-ați propus s-o 
folosiți ?

— Am avut de la început în 
vedere factorul esențial, că in 
primul an al noului cincinal va 
trebui să dăm o producție cu 
aproape 11 milioane lei mai 
mare decit în acest an — ne 
răspunde tov. A. Dumitrașcu, 
directorul fâbricîi. Adică un spor 
de producție care prefigurează 
viitoarele dimensiuni ale între
prinderii noastre și care ne o- 
bligă la contramăsurile cores
punzătoare. Ne-am propus ca 
în ultimele două săptămîni să 
producem la nivelul anului vii
tor. să ne acomodăm 
respectiv.

Nimic mai firesc, 
ceasta insă ar trebui 
actuală întreaga producție să fie 
nominalizată și in ’același timp 
acoperită cu proiecte, cu docu
mentație pentru ca proiectanții

și tehnologii fabricii, așa cum 
spuneam, să treacă la rindui Lor 
la revizuirea și adaptarea aces
teia, la elaborarea tehnologiei 
Dar...

în fabrică se știe cu „preci
zie" — și vom vedea pentru ce 
am folosit ghilimelele — că in 
1971 se vor produce aici, prin
tre altele, 37 mașini de încărcat 
și descărcat coșuri de autoclave. 
45 dispozitive de încărcat sfecla 
de zahăr atașabile pe tractoare’.» 
„S-650", transportoare pentru 
roșii, mașini pentru ambala: în
ghețată, pentru mestecarea alua
tului, conteinere pentru stațiile

9

4

cu ritmul

Pentru a- 
ca la ora

5 bra 
ița. a f: 
știre ș:

CU PLANUL
CINCINAL

Îndeplinit

Colartinsit de muncitori. teh
nicieni p ingineri din unitățile 
Mir-SMnilui Industrie; Lemnu
lui au îndeplinit planul cmcmal 
la producția globală, cu 40 de 
zile mai devreme. Ele vor rea
liza peste prevederile czncina- 
hihn. un spor de producție de 
33 miliarde tei.

Oamenli muncii — români, 
magh an. germani —’ din in- 
duBtria județului Bistrița-Nă- 
săud. au raporta: la 20 noiem
brie a.c. îndeplinirea prevederi
lor cincinalului privind produc
ția globală. Se apreriază că 
pină la sfințitul anului industria 
județului va obține o producție 
suțximentarâ de 77 milioane lei.

(Agerpres)

aitor utilaje care li s-au prevă
zut in pian, dar in legătură eu 
care n-au încă nici o informație 
tehnică concretă. Este vorba, in 
prunul rind, despre mașinile de 
încărcat și descărcat deținind 
ponderea cea mar mare in sar
cinile lor pentru 1971. După pă
rerea tehnologilor, ei ar avea 
nevoie de aproximativ 3 luni, 
pentru elaborarea tehnologiei, 
or ptaă acum n-au făcut nimic 
și nici nu pot face decit din 
cupa in care prototipul utilaju-

lap ; Statosa Iui Ștefan cel Mare profilați pe monumentalul Pa
lat ol Culturii. Foto : OV. SPIRTU

tr-un punct mort a chestiunii, 
ce cunoaște conducerea grupului 
In legătură cu situația de fapt 
ți cum ti va ajuta pe construc
tori ?

— încă nu e totul lămurit. 
După părerea mea, nu se va 
putea treoe la anul la produc
ția lor in serie, ci cred că se 
va reveni aurind asupra acestei 
poziții cin planul fabricii.

Aceeași opinie și-a exprimat-o 
și tovarășul inginer Filip Buto- 
lanu. din serviciul de coordona
re a grupului. Și după toate a- 
parențele, așa va fi. Dar in 
acest caz, de ce se țin in secret

' — — — -1
ză astfel posibilitățile de «-și 
vedea „î 
puse.

— Cit ați făcut și dt mai 
aveți de făcut ? i-am Întrebat

ti posibilitățile de a-șt ■ 
,în spațiu” soluțiile pro- I

PRONOSTICUL

ZIARULUI NOSTRU

Etapa la ••• ultima ora PENTRU CONCURSUL 
PRONOSPORT NR. «7

Tehnologii în
stadiu de elaborare

frigorifice etc.
— în ce proporții suit acope

rite aceste comenzi cu documen
tația cerută și în ce proporție 
ați asigurat pină acum tehnolo
gia ? ,

— Mai puțin de 40 la sută, 
precizează tovarășul director 
Dumitrașcu. în bună parte, vina 
ne revine nouă, pentru că, deși 
unele comenzi au fost însoțite 
de documentație, cum este ma
șina de ambalat ’ înghețată, 
dispozitivul de încărcat sfecla, 
tra n s por toa rele 
n-am încheiat . . , _
tehnologică, dar ea se află in
tr-un stadiu destul de avansat 
și nu ne încurcă cu nimic.

Inginerii, tehnicienii, maiștrii 
fabricii cu care am discutat sint 
în schimb îngrijorați de soarta

pentru roșii, 
încă pregătirea

in inireprmdere. Nu s-a 
pină acum, deși acolo 
se află a stat degeaba un

ferat 
adus 
unde „ __ ____ ___ , __
an intreg, nici măcar n-a fost 
demontat, pentru că se știa de 
la început că nu-i reușit, că nu 
funcționează. De ce ?

Am pășit eu această intreba- 
re pragul Grupului de între
prinderi pentru utilaje și con- 
strucții-M. I. A. — din Piața 
Rosetti, București, in subordinea 
căreia se află F.U.P.S.-Chitila.

— Nu v-aș putea lămuri — 
ne răspunde tovarășul inginer 
Altman — director al comparti
mentului tehnic, deoarece spe
cialistul care s-a ocupat de 
problema in cauză, nu mai este.

— Dar, pentru că nu căutăm 
vinovății pentru ceea ce a fost 
ci ne interesează urnirea din-

și nu se aduc la cunoștința con
ducerii fabricii, aceste opinii ? 
Pentru că, intorcîndu-ne aici și 
reluînd discuția pe această nouă 
variantă, oamenii au rămas foar
te surprinși.

— Deși n-ar trebui să fim — 
se justifică tovarășul Eugen Vi
zitiu. secretarul organizației 
P.C.R. — pentru că din luna 
mai și pină acum, ni s-a modi
ficat de vreo cinci ori structura 
planului, fără ca aceste modifi
cări să fie dictate de împreju
rări majore.

Fabrica din Chitila se află 
sub mistria constructorilor. Ha
lele vechi ale fostei fabrici de 
zahăr se lărgesc și se moderni
zează. altele se ridică din teme
lii. Tehnologilor, ca să revenim 
din nou la ei, li se ingreunea-

aveți de
pe constructori.

— Mai avem pe acest an de 
executat lucrări in valoare de 
două milioane, ne i _ 
șui inginer George Gromochi, 
șeful lotului de construcții.

— Le veți realiza ?
— Nici măcar printr-o minu

ne. Ne lipsește o macara, indis
pensabilă pentru ridicarea stu
pilor de susținere la hala prin
cipală, ne lipsesc agregatele și 
aproape 130 de muncitori califi- 
cați și necalificați.

Cu această sceptică situație, 
am bătut la ușa I.C.ILB.-M.I.A. 
din strada Lipscani nr. 104. To
varășul inginer șef. Gheorghiu, 
cunoaște foarte bine această rea
litate. Conducerea întreprinderii 
n-are insa posibilitatea să dote
ze imediat șantierul cu maca
ra, cu forța de muncă cerută, 
în schimb se lucrează aici la 
elaborarea unui nou grafic de 
termene, ce va fi susținut de 
un plan de măsuri concrete. Dar 
deocamdată sint numai proiecte. 
Or, constructorii au nevoie de 
un ajutor direct cu materiale, 
cu oameni, cu utilaje, cu asis
tență tehnică, au nevoie să fie 
ajutați in pregătirea de primă 
urgență a frontului de lucru pe 
timpul iernii: închiderea beto
nierei’, închiderea spațiilor de 
lucru. îmbunătățirea condițiilor 
de cazare. în această conjunctu
ră, cuvîntul cel mai răspicat, in
tervenția cea mai operativă și 
eficientă se așteaptă și trebuie 
să vină din partea grupului care 
se află nu numai in postura de 
beneficiar, ci și de constructor.

i
in valoare de ■ 
spune tovarâ- I 

■se Gromfichi. ■

I
I
I
I
i
i
i
I
I
I
I

Etapa a Xl-a a diviziei naționa
le A de fotbal este dominată net 
de derbyul Dumitriu II — Rapid ! 
Fostul idol al giuleștenllor — pen. 
tru care toată suflarea Grandulul 
lăsa duminica casă și masă și lua 
drumul stadionului — joacă mîine 
împotriva foștilor săi coechipieri, 
pe care nu o dată i-a purtat spre 
victorie. Mîine, Nichi Dumitriu 
va face tot posibilul, insă, ca Dan. 
Răducanu și compania să guste 
din cupa tnfrlngerll........ Ce vreți,
așa-1 viața” — îmi spunea mal 
deunăzi Nichi...

• Un med Important pentru 
toarta ambelor combatante este 
cel de la Pitești, unde F. C. Ar
geș — tn mare criză de puncte — 
Intîlnește pe Steaua. Antrenorii 
Ozon și Covael vor putea alinia 
mllne cele mal bune garnituri. 
Dobrin șl Tttaru. „piese” majore 
In angrenajul formațiilor lor, nu 
vor lipsi din liniile de atac. Pri
mul va face cuplu cu Iancu, re
venit la forma Iul foarte bună.

weiller (căsătorit 
Mariana Ciogolea), 
promis — drept cadou de nuntă 
— ...două puncte cu Jiul !

Dinu și Luceseu continuă să iie 
indisponibili. Stoenescu a fost, 
Insă, recuperat și mîine tși va 
lua locul în centrul liniei defen
sive, alături de Nelu Nunweiller.

• In „ll“-le Politehnicii Iași, 
care duminică a terminat la ega
litate cu Progresul, o singură 
noutate : Viorel Stolcescu II înlo
cuiește pe Alecu.
• La C.F.R. Timișoara — reintră 

Manolache, la Progresul vor lipsi, 
probabil, Beldeanu și Dudu Geor
gescu. ușor accidentați.

cu tenismena 
căruia l-au

F. C. Argeș — Steaua

1 
X

1
1

S.C. Bacău — U.T. Arad 
Steagul roșu — Rapid 
C.F.R. Cluj — Petrolul 
Univ. Craiova — ,.U“ Cluj

i
Politehnica — Farul 1
Bologna — Sampdoria 1
Cagliari -— Fiorentina 1

Catania — Lazio X
Napoli — Internationale 1
Roma — Foggia X
Torino — Juventus X
Verona — Varese X

• Emerich Dembrovschl reintră 
1*  Sport club Bacău, după o ab
sență îndelungată, cauzată de ac
cidentul de automobil suferit. In 
partida cu U.T.A., linia ofensivă ■ 
gazdelor va avea următoarea al
cătuire : Sorin Avram, Dembrov- 
schl. Ene Daniel, Florea.

• La Cluj, Petrolul nu poate 
conta pe serviciile Iul Drldea șl 
Grezea, accidentați — se anunță 
din Ploiești — tn condiții necu
noscute nouă. Apărarea „găzarilor” 
va fi întărită, în schimb, prin 
reintrarea Iul Bădin complet re
stabilit.

• Dlnamovlștil au fost ieri Ia 
eununla civilă a Iul Radu Nun-

NASTASE Șl TIRIAC ÎN FI
NALA LA DUBLU

• CUPLUL ROMAN Iile 
Năstase-Ion Țlrlac s-a calificat 
In finala probei de dublu băr
bați din cadrul turneului in
ternațional de tenis de la 
Wembley. In semifinale, Jucă
torii români au eliminat cu 
8—2, 4—6, 6—2 perechea ameri
cană Clark Graebner-Cliff Ri
chey. tn finală, Ilie Năstase șl 
Ion Tiriac vor intilni perechea 
Ken Rosewall (Australla)-Stan 
Smith (S.U.A.). Învingătoare în 
semifinale eu 8—8, 6—3, 6—4 In 
fața perechii australiene Rod 
Laver-Roy Emerson.

în „sferturile" de finală ale 
probei de simplu masculin, cu
noscutul campion australian 
Rod Laver l-a tnvlns eu 6—1, 
6—2. pe Ilie Năstase.

LOTO
Numerele extrase la tragerea 

din 20 noiembrie 1970
FOND GENERAL DE PREMII:
1 051 515 lei din care 68 046 

report
lei

EXTRAGEREA I:
1 82 2 14 7 11 30 85 
FOND DE PREMII :
553120 lei din care 50 024 

report la cat. 1.
EXTRAGEREA A ll-A ;

66 22 42 74 88 55 76 
FOND DE
498 395 lei

report

52

lei

PREMII :
din care 18 022 lei 

la cai. A.

D. V.

Rețeta libretelor

Simbafâ
ULTIMA ZI

r PRONOSPORT

norocoase
• LIBRETUL DE ECONO
MII CU DOBINDĂ ȘI CIȘ- 
TIGURI IN AUTOTURISME

Prin Casa dc Economii și 
Consemnațiuni, cei interesați 
să participe Ia tragerea la 
sorți pentru primul trimes
tru al anului viitor, pot face 
depuneri pe libretul de eco
nomii cu dobindă și cîștiguri 
în autoturisme.

Libretele de economii cu 
dobindă și cîștiguri în auto
turisme, nominale, se emit 
de către toate unitățile 
C.E.C. proprii, urmind ca 
depunerile ulterioare să se 
facă, după dorință la celelal
te unități C.E.C. proprii din 
aceeași localitate cu unitatea 
emitentă, precum și la filiala 
care ține evidența contabilă 
a unității emitente.

Rețineți. în primele trei 
trimestre ale acestui an 1 133 
de cetățeni care au economi
sit pe asemenea librete au 
devenit posesori de autotu
risme !

La aceste cîștiguri s-au a- 
dăugat și dobinzile de care 
beneficiază toți titularii de 
librete de economii cu do
bindă și cîștiguri in autotu
risme, atit cei care au eîști- 
gat autoturisme,, cit Și cei 
care urmează să ciștige.

sau în străinătate și deo
camdată, nu au suma nece
sară completă, pot depune 
în această perioadă valorile 
economisite pe libretul de 
economii pentru turism, spe
cial, cu drept de participare 
la toate tragerile la sorți ale 
trimestrului 1/1971.

După cum se știe, libretul 
de economii pentru turism 
oferă titularilor :

— frumoase excursii In 
străinătate organizate prin 
O.N.T. ;

— cîștiguri 
organizarea 
străinătate,

• ȘI LIBRETUL DE ECONO
MII PENTRU TURISM

Cei care au în plan pro
iectul unei excursii în țară

in bani pentru 
de excursii in 
individuale și 

dreptul de a schimba o parte 
din valoarea ciștigului (3 000 
lei) în valuta țărilor vizitate.

— Dobinzile, un cîștig oare 
vine de la sine.

Libretele de economii pen
tru turism se emit de către 
toate filialele și agențiile 
C.E.C., pe numele persoane
lor care efectuează depune
rile sau pe numele altor 
persoane, iar depunerile ul
terioare se pot efectua Ia 
unitatea C.E.C. care a emis 
libretul, la celelalte unități 
C.E.C’. proprii din aceeași lo
calitate cu unitatea emitentă 
a libretului, precum și la fi
liala C.E.C. de care aparține 
unitatea care a emis libre
tul.

Casa de Economii și Con- 
semnațiuni urează mult no
roc depunătorilor.

♦



51 de state au votat 
în favoarea restabilirii 

drepturilor R.P. Chineze 
la 0. N. II.

PENTRU PRIMA OARĂ ÎN ADUNAREA GENE
RALĂ A O.N.U.- S-A REALIZAT O MAJORI
TATE SIMPLĂ ÎN FAVOAREA RESTABILIRII 

DREPTURILOR LEGITIME ALE R. P. CHINEZE

Reluarea
dialogului

intre R.D.G
si R.F.G
5

nLuna-17" continuă
experiențele in regiunea

„Mării Ploilora

Semnarea unor acorduri între
România și R.D. Vietnam

Tovarășul Gheorghe Radulescu primit
de tovărășii Le Duan și Fam Van Dong

ț

Vineri, după încheierea dezbaterilor asupra problemei 
restabilirii drepturilor legitime ale Republicii Populare Chi
neze la O.N.U., înscrisă pe ordinea de zi a actualei sesiuni 
din inițiativa unui grup de state, printre care ți Româ
nia, Adunarea Generală a trecut la votarea proiectelor de 
rezoluție.

Proiectul de rezoluție pre
zentat de 18 state, printre care 
și România, care cere restabi
lirea imediată a drepturilor 
R. P. Chineze și expulzarea 
ciankaișiștilor din O.N.U., a 
întrunit 51 de voturi pentru 
și 49 contra ; 25 de delegații 
s-au abținut. Este pentru pri
ma oară, în decursul celor 20 
de ani, perioadă in care a- 
ceastă problemă s-a aflat cu 
regularitate pe ordinea de zi a 
Adunării Generale, că o rezo
luție ce se pronunță pentru 
lichidarea discriminării împo
triva Chinei și recunoaște 
dreptul legitim al poporului 
chinez de a fi reprezentat în 
organizație de cei pe care i-a 
investit cu prerogativele auto
rității și puterii de stat obține 
majoritatea simplă a voturilor 
exprimate. Prin acest vot, A- 
dunarea Generală a recunoscut 
de fapt că marea Chină este 
una și indivizibilă: China — 
membru fondator al organiza
ției, China — membru perma
nent în Consiliul de Securitate.

Rezultatul votului ar impu
ne, în condiții normale, ca 
emisarii lui Cian Kai-și să pă
răsească imediat locui Chinei 
pe care l-au ocupat în mod a- 
buziv și ilegal la O.N.U. To
tuși, datorită unei manevre de 
ordin procedural, unei ficțiuni 
juridice care denotă lipsă de 
realism politic și prejudicia
ză autoritatea O.N.U., proiec
tul celor 18 state nu capătă 
putere executorie. Este vorba 
de faptul că Statele Unite au 
inițiat un proiect de rezoluție, 
cărora li s-au mai adăugat 18 
state, prin care simpla chestiu
ne de ordin procedural a recu
noașterii drepturilor legitime 
ale Chinei la O.N.U. și expul
zării ciankaișiștilor este cali
ficată drept „o problemă im
portantă" pentru soluționarea 
căreia ar fi necesară majori
tatea de două treimi. Dat fiind 
faptul că acest proiect a întru
nit 66 de voturi pentru, 52 con
tra și 7 abțineri, problema res
tabilirii drepturilor Chinei 
continuă să rămînă nesoluțio
nată in ciuda faptului că re
zoluția celor 18 state a întru
nit majoritatea simplă de vo
turi.

Observatorii diplomatici de 
la O.N.U. evidențiază faptul 
că în timp ce rezoluția preci- 
zînd restabilirea dreptului 
R. P. Chineze a întrunit față 
de anul trecut cu 3 voturi mal 
mult, iar cei care i s-au opus 
au fost față de 1969 cu 7 mai 
puțini, numărul statelor care 
au sprijinit rezoluția america
nă a scăzut cu cinci, iar al a- 
ceior care i s-au opus a spo

rit cu patru. Sînt cifre cu o 
deosebită semnificație politică, 
care atestă în mod incontesta
bil faptul că an de an tot mai 
multe state se pronunță pen
tru lichidarea discriminării 
intolerabile împotriva Chinei, 
pentru sporirea rolului și 
prestigiului O.N.U. în viața in
ternațională. Totodată, aceas
ta dovedește fără putință de 
tăgadă că tot mai multe state 
se asociază convingerii că nu 
există problemă majoră con
temporană care să poată C so
luționată în mod eficient și 
durabil, fără participarea di
rectă a reprezentanților celui 
mai mare popor din lume, a 
marii puteri nucleare și spa
țiale, Republica Populară Chi
neză.

Vorbind în susținerea votu
lui României, reprezentantul 
țării noastre, Constantin Ese, 
a spus: Problema care se 
pune este aceea ca Adunarea 
Generală să accepte pe locul 
unui stat membru, potrivit 
Cartei și realității, reprezenta
rea acelui guvern care exerci
tă efectiv autoritatea și care 
poate asigura drepturile si o- 
bligațiiie pe care calitatea ce 
membru al Națiunilor Unite le 
generează pentru statele mem
bre. In cazul Chinei, voința 
suverană a poporului chinez 
este exprimată, fără nici o în
doială, de către guvernul BL P. 
Chineze. Afirmația că resta
bilirea drepturilor legitime ale 
R. P. Chineze la OJi.U. ar 
echivala cu expulzarea uxuii 
stat din O.N.U. este falsă din 
punct de vedere juridic, cel 
puțin din două motive. IMS. 
pentru că statele ți nu guver
nele sînt membri a: O.N.U. In 
al doilea rînd, pentru că pre
supusul stat care ar urma să 
fie exclus nu există ; există 
însă persoane, emisari ai lui 
Cian Kai-și. care vor trebui 
expulzate. Teoria majorității 
de două treimi este, dec 
sită de : - ■.
constituie o manevră tactică 
care urmărește fr ustrarea voin
ței majorității statelor mem
bre de a pune capăt unei 
grave injustiții. Istoricul pro
iectelor rezoluțiilor similare, 
impuse Adunării Generale in- 
cepînd din 1961, demonstrează 
că acest artificiu nu a fost in
trodus decît în fața perspecti
vei iminente de restabilire a 
drepturilor R. P. Chineze la 
O.N.U., ca urmare a creșterii 
cu fiecare an a numărului de 
state care au adoptat față de 
China o poziție realistă și con
formă cu interesele păcii și în
țelegerii internaționale*.

BERLIN 20 (Agerpres). — A- 
genția ADN informează că gu
vernul R.D. Germane și guver
nul R.F. a Germaniei au căzut 
ce acord să reia, la sfirșitul lu
nii noiembrie 1970, schimbul de 
păreri prevăzut in mesajul tri
mis de președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D.G., la 29 oc
tombrie. cancelarului R.F. a 
Germaniei. Premierul WiEi 
Stoph l-a împuternicit pe Mi
chael Kohl, secretar de stat pe 
lingă Consiliul de Miniștri, să 
ducă convorbirile. împuternici
tul guvernului R.F.G. este Egon 
Bahr. secretar de stat la Cance
laria federală. Data exactă a în- 
tiinirii urmează să Le stabilită 
In viitorul apropiat.

Anunțind reluarea
Intre R.F.G. șî R.D.G., purtăto
rul de cuvint vest-german Con
rad Ahlers * menționat că gu
vernele celor două țări au con
venit ca prunele întrevederi să 
se desfășoare în Capitala R.D.G.

Agenția ADN precizează că la 
29 octombrie guvernele R.D.G. 
șt R.F.G. au căzut de acord să 
facă un schimb de păreri in pro
bleme a căror reglementare ar 
duce la destindere in centrul 
Europei »: care preztr.tă mteres 
pentru cele două state suverane 
fi ir.dependen'.e.

dialogului
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Un comentariu al 
agenției „China Nouă"
PEKIN 20 (Agerpres) In

tr-un comentariu al Agenției 
China Nouă despre restaura
rea locului legitim al Chinei 
Ia O.N.U. se scrie printre 
altele :

„Cea de-a 25-a sesiune a 
Adunării Generale, a O.N.U. a 
început să dezbată la 12 noiem
brie problema restaurării locu
lui legitim al Chinei la O.N.U. 
Desfășurarea dezbaterii actuale 
dovedește că prestigiul interna
țional al R.P. Chineze crește 
zi fie zi, iar Qhina are prieteni 
pretutindeni în lume, în timp ce 
politica imperialismului ame-

' Festivitatea de la 
Viena consacrată lui 

Alexandru loan 
Cuza

La Gimnaziul de fete de pe 
Billrothstrasse din Viena, pe 
locul unde în urmă cu un se
col s-a aflat casa în care a lo
cuit Alexandru loan Cuza, a 
avut loc festivitatea dezvelirii 
plăcii comemorative dedicate 
domnitorului român. Pe placa 
de bronz, cu chipul lui Cuza 
în mijloc, este înscris, în lim
bile română și germană, ur
mătorul text: „In acest loc 
s-a aflat casa în care a lo
cuit în anii 1867—1870 dom
nitorul Alexandru Ioan Cuza. 
Sub domnia lui s-au unit 
Principatele Române — Mol
dova și Muntenia — s-au 
realizat mari reforme social- 
economice și s-au pus bazele 
statului național român".

rican și a complicilor ți clinilor 
săi de pază de menținere cu 
încăpăținare a unei atitudini 
ostile față de China, a devenit 
din ce în ce mai nepopulară și 
se îndreaptă către un faliment 
total.

în timpul sesiunii, delegați 
din 18 țări, printre care Româ
nia, au prezentat o rezoluție 
în care cer ca Adunarea Ge
nerală să restaureze toate drep
turile R.P. Chineze in O.N.U. 
și să recunoască reprezentanții 
guvernului său drept singurii 
reprezentanți legali ai Chi
nei la Națiunile Unite, expulzind 
fără intîrziere pe ..reprezentan
ții" clicii lui Cian Kai-și de pe 
locul pe care-1 ocupă în mod 
ilegal la Națiunile Unite și în 
toate organizațiile dependente 
de acestea".

In cursul dezbaterilor, dele
gații Pakistanului, Tanzaniei și 
României, precum și ai altor 
țări, au condamnat imperialis
mul amerioan pentru că se fo
losește de Națiunile Unite în 
scopul de a priva în mod ilegal 
China de locul său legitim și 
au demascat complotul „celor 
două Chine", pus la cale de 
imperialismul american. Ei au 
afirmat că această situație nu 
mai poate fi tolerată multă 
vreme.

In cuvîntările lor, delegații 
României, Ungariei, Iugoslaviei 
și Irakului au denunțat ho- 
tărît consecințele grave ale ex
cluderii îndelungate a Chinei 
din Națiunile Unite. Ei au ex
primat sprijinul lor ferm pen
tru restaurarea locului legitim 
al Chinei și au cerut expulzarea 
imediată a grupului de bandiți 
ciankaișiști de la Națiunile 
Unite".

După cum relatează agenția TASS, ștația automată „Luna- 
17" continuă să îndeplinească cu succes programul de cerce
tări și experiențe în regiunea „Mării Ploilor".

La 29 noiembrie, orele 60,00 (ora Moscovei), a fost resta
bilită legătura prin radio cu „Lunohod-1“. Timp de 4 ore și 
25 de minute au fost efectuate experiențe tehnico-științifice. 
în acest interval, lunamobilul a parcurs o distanță de 82 de 
metri. Astfel, in urma tuturor manevrelor efectuate, „Lu- 
nohod-l“ se află în prezent la distanța de 125 metri de stația 
„Luna-17*.

Cu ajutorul spectrometrului 
Roentgen se fac determinări 
ale compoziției chimice a stra
tului superficial al scoarței se
lenare. Au fost continuate ex
periențele pentru determina
rea proprietăților fizice ale 
rocilor lunare. Pentru aceasta 
a fost folosit un aparat sub 
formă de ștanță, care se im
primă in sol, precum ți un sis
tem de contoare pentru stabi
lirea solicitărilor asupra șasiu- 
lui mașinii.

Cu ajutorul telescopului 
Roentgen au continuat măsu
rătorile efectuate asupra ema
națiilor roentgen extragalacti- 
ce, imposibil de realizat cu 
muloace terestre.

De la bordul iunamobilului 
cu fost recepționate noi ima-

gini panoramice ale suprafeței 
selenare. Pe fotografii se pot 
vedea distinct urmele lăsate 
de „Lunohod" și unele părți 
ale acestuia.

Camerele de televiziune de 
pe lunamobil au transmis ima
gini pentru aprecierea traseu
lui de urmat și au furnizat 
datele necesare pentru mișca
rea aparatului. In unele sec
toare, terenul prezenta o încli
nație de 14 grade. în calea 
Iunamobilului a apărut ji un 
crater relativ mare, pe care 
„Lunohod-1“ a reușit să-l 
ocolească cu succes.

In cursul legăturilor radio a 
fost obținută o importantă 
cantitate de materiale tele- 
metrice.

HANOI 20. — Corespondentul 
Agerpres, Cornelia Vlad, trans
mite-: Tovarășul Gheorghe Ră
dulescu a fost primit de tova
rășii Le Duan, prini-secretar al 
C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, și Fam Van 
Dong, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.D.V.

La întrevedere, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă caldă, 
prietenească au participat mem
brii delegației române.

Tovarășul Gheorghe Rădulescu 
a transmis ' conducătorilor de 
partid ț: de stat. întregului po
por vietnamez, din partea tova- 
rășulu: Nicolae Ceaușescu. și a 
celorlalți conducători de partid 
ți de stat ai poporului român, 
un salut călduros de prietenie 
frățească.

Cu același prilej, tovarășii Le 
Duan și Fam Van Dong au ex
primat cuvinte de caldă mulțu- 

n român. condu
cerii sale de partid și de stat, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, pentru ajutorai prețios 
material și politic acordat cau
zei drepte a poporului vietna
mez.

Le

Fentru prima dată, „Lunohod-1" s-a deplasat pe supra
fața .Mării Ploilor" cu viteza a doua selenară, care este 
de circa 2 ori mai mare decîl cea de deplasare a luno- 
mobilului în primele ore de după aselenizare, a transmis 
vineri seara, de la Centrul pentru legături cosmice la mare 
distantă, corespondentul special al agenției TASS.

„Evenimentul", care a aura» mai puțin de un minut, s-a 
petrecut la 20 noiembrie la ora 1 ți 15 minute (ora Bucu- 
reș țiului,.

★
Tovarășul Gheorghe Rădules

cu a făcut apoi o vizită Ia Re
prezentanța specială a Guver
nului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de sud 
de la Hanoi. I: 
fășurat intr-o 
prietenească.

ctilnirea s-a des- 
atmosferă caldă.

unui acord
româno-sovietic

ui agr.

tare a.
4 --

La galeriile naționale „Bab 
Rouah" din Rabat a avut loc. 
Ia 19 noiembrie, vernisajul 
expoziției „Arta grafică con
temporană românească", or
ganizată in cadrul progra
matul de schimburi cultura
le româno-marocane.

la participat ministrul 
cultarii și invățămintului din 
Maroc. Mohammed El Fasi. 
membri ai corpului diploma
tic. personalități a:e vieții 
pulirice, culturale si artistice

★
_______ Constantin Bă

beanu a oferit un cocteil. Au 
luat parte tovarășul Gheorghe 
Rădulescu și ceilalți membri ai 
delegației române. Au participat 
Nguyen Day Trinh. Le Thanh 
Nghi, Do Muoi. vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri al 
R. D. Vietnam, miniștrii Trai» 
Huu Dac, Nguyen Huu Mai, 
Kha Vang Tinh, și alte persoa
ne oficiale vietnameze.

Ambasadorul Constantin 
beanu. și vicepremierul

Ambasadorul

Bă- 
Le 

Thanh Nghi au rostit toasturi.

xe

D.

ale
ar ce mas

pe perioada 1971—1975.
Acordul a fost semnat din par

tea de Ioa Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor 
ce mașini, iar din partea sovie
tică de L V. Arhipov, prim-vi- 
cepreședinte al Comitetului de 
Stat al Consiliului de Miniștri al 
V.R S S. pentru relații economice 
externe.

La semnare au participat Teo
dor Marinescu, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
României în Uniunea Sovietică, 
S. A Skacikov, președintele Co
mitetului de Stat al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. pentru 
relații economice externe, mem
brii celor două delegații și mem
bri ai ambasadei.*

★
în timpul vizitei în U.R.S.S., 

delegația română, condusă de to
varășul Ion Avram a avut, de 
asemenea, convorbiri cu A I. 
Șokin, ministrul industriei elec
tronice, și A. M. Tarasov, minis
trul industriei de automobile, 
precum ți cu conducerile minis- 
terelor pentru construcții nava-

ORIENTUL APROPIAT

HANOI 20 — Corespondentul 
Agerpres, Cornelia Vîad, tran
smite : între 15 și 29 noiem
brie, an avut loc la Har.oi 
convorbiri ntre delegația gu
vernamentale a Republicii So
cialiste România, condusă de 
tovarășul Gheorghe Răiăescu, 
nje=mrc aî Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent al 
C.C al ?CJ>. vicepreședinte al 
Consiliului de Mirust-, -•
legația guvernamentală a R.D. 
Vietnam, condusă de tovarășul 
Le Thanh Nghi. membru al Bi- 
roului Politic al C.C. al Par
tidului celor ce muncesc din 
Vietnam, vicepremier al gu
vernului R D. Vietnam.

în urma convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-un spirit 
de caldă prietenie și deplină în
țelegere, la 19 noiembrie șefii

ae-

• Noi incidente la Amman • Cuvîntarea pre
ședintelui R.A.U. • Declarația lui Yigal Alton

• LA .AMMAN *-»u  înregis
trat in cursul nopții de miercuri 
spre joi incidente intre armata 
iordaniană ți unitățile de rezis
tență palestiniene, apreciate de 
agențiile de presă ca cele mai 
grave de la evenimentele din 
luna septembrie a-c. Un purtâtnc 
de cuvint al guvernului a făcut ' 
cunoscut că oficialitățile de 1*  
Amman *u  informat Comitetul 
superior arab, însărcinat eu su
pravegherea normalizării situa
ției din Iordania, despre „viola
rea flagrantă*  a acordurilor in
tervenite intre cele două părți. 
Potrivit unui purtător de cuvint 
palestinian. Comitetul Central al 
Organizației pentru eliberarea 
Palestinei a cerut, de asemenea. 
Comitetului Superior Arab să 
ancheteze cauzele incidentelor.

%

că în regiunea Orientului Apro
piat stabilirea păcii trece obli
gatoriu prir. evacuarea totală a 
tuturor teritoriilor arabe ocu
pate, orice altă înțelegere semni- 
ficind acceptarea faptului îm
plinit ți fiind în consecință res» 
pinsâ de întreaga lume arabă.

Referindu-se*  la 
politică a R.A.U.. 
Sadat a arătat că aceasta 
buie să fie bazată pe alianța 
forțelor muncitoare populare, 
fiecare avind posibilitatea să ac. 
ționeze pe o bază democratică".

• VTCEPREMIERUL ISRAE. 
Yigal Allon, a respins 

cadrul unui interviu te- 
sugestia ministrului a- 
Moshe Dayan, privind

organizarea 
președintele 

,tre-

• PREȘEDINTELE R.A.U„ 
Anwar Sadat, a definit, în ca
drul unui discurs pronunțat la 
deschiderea celei de-a treia se
siuni a Adunării Naționale e- 
giptene, liniile esențiale ale po
liticii interne șî externe a țării. 
Subliniind că R.A.U. se pro
nunță pentru o pace fondată pe 
justiție, Anwar Sadat a precizat

LI AN, 
joi, in 
levizat 
parării, 
„o retragere parțială a trupelor 
israeliene de pe malul oriental 
al Canalului de Suez", anunță 
agenția France Presse.

Se amintește că. intr-un dis
curs recent, generalul Dayan a 
sugerat realizarea unui aranja
ment parțial, „care — în opinia 
sa — ar permite redeschiderea 
Canalului de Suez, după ce tru
pele israeliene ar fi retrase din 
primele linii de pe malul orien
tal".

• LA 19 NOIEMBRIE a.C. 
s-a semnat la Paris Protocolul 
privind schimburile de produse 
pe anul 1971 între R. S. Româ
nia și Franța.

e C.C. AL P.C.U.S., Prezidiul 
Sovietului Suprem și Consiliu
lui de Miniștri ale U.R.S.S. a- 
nunță că, la Moscova, a încetat 
din viață, la vîrsta de *9  de ani, 
mareșalul .Andrei Eremenko, e- 
minent comandant militar.
, Necrologul Iui Andrei Ere
menko este semnat de Leonid 
Brejnev, Alexei Kosighin, Ni
kolai Podgornii și alți conducă
tori sovietici.

DE LA TRIMISUL SPECIAL AL „SCiNTEII TINERETULUI4

TINERETUL Șl DEZARMAREA
La Elsinor, oraș situat pe țărmul Balticii, 

la 45 de kilometri nord de Copenhaga, in 
ambianța unei reci toamne scandinave cu 
alternanțe de înnourări, ploi și soare, intr-o 
modernă clădire in stil danez, iși desfășoară 
lucrările Seminarul internațional privind 
dezarmarea și pacea. Manifestarea, avind ca 
organizator principal Consiliul Tineretului 
Danez (D.U.F.), reunește delegați din Da
nemarca, Suedia, Norvegia, Iugoslavia, An
glia, Olanda, Belgia, România, R. F. a Ger
maniei, Islanda, Statele Unite ale Americii, 
ca și ai C.E.N.Y C. și W.A.Y.

Seminarul și-a propus efectuarea unul 
larg schimb de opinii privind neprolifera- 
rea armelor nucleare și clasice, bugetele 
militare și problemele cercetării păcii. In 
cuvîntul de deschidere, O. L. Simonsen, 
președintele D.U.F., a subliniat necesitatea 
înfăptuirii unei dezarmări reale, efective și 
a relevat contribuția activă pe care tinere
tul o poate aduce la înfăptuirea acestui 
deziderat major.

Seminarul iși desfășoară lucrările în șe
dințe plenare și grupe de lucru. în primele 
zile, în cadrul ședințelor plenare, au fost 
audiate prelegeri susținute de J. E. Sou- 
gherty, profesor Ia Universitatea din Phila
delphia, dr. Mahmud el-Helw de la Insti
tutul Internațional pentru Cercetarea Păcii 
din Stockholm, Helge Hveem, de Ia Insti
tutul Internațional pentru problemele păcii 
din Oslo și dr. Iven Rewendlow, de la Uni
versitatea din Copenhaga. In expuneri s-au 
prezentat aspecte ale problemei neprolife-' 
rării armelor nucleare, ale cursei înarmări
lor, consecințelor economice dăunătoare ale 
uriașelor cheltuieli militare, precum și stu-

dii ale unor institute de specialitate din 
Oslo, Stockholm și Copenhaga.

In grupele de lucru, participanții au evi
dențiat importanța unor măsuri urgente pri
vind neproliferarea și distrugerea stocurilor 
de arme nucleare, necesitatea creării unei 
atmosfere favorabile dezarmării generale și 
totale, a educării tineretului în spiritul idei
lor păcii, colaborării și prieteniei între po
poare. Subliniind însemnătatea unor măsuri 
parțiale de dezarmare, mai mulți vorbitori

Prin telefon de la
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au menționat necesitatea înghețării buge
telor militare și a reducerii lor reciproce, 
au relevat că un efect pozitiv în direcția 
dezarmării ar avea lichidarea blocurilor 
militare, desființarea bazelor militare de pe 
teritorii străine, retragerea trupelor străine 
în interiorul frontierelor naționale. Nume
roși participants au subliniat ecoul favora
bil al unor acțiuni de promovare a păcii 
a dezarmării, a colaborării internaționale, 
accentuînd asupra caracterului constructiv, 
eficient al „mesei rotunde" organizată de 
Uniunea Tineretului Comunist din Româ
nia în anul trecut. „Faptul că la Snagov au 
fost reprezentate aproape toate orientările

din mișcarea de tineret din Europa — 
aprecia Lars Chrstiansen, reprezentant al 
Consiliului Tineretului Danez — a făcut 
posibilă o largă dezbatere a problemelor, 
un dialog deschis, un schimb de opinii de 
Pe urma căruia a reieșit dorința tineretului 
de a acționa pentru promovarea păcii și 
a bunei vecinătăți".

Reprezentanții U.T.C. au expus pe larg, 
atît in ședințele plenare, cit și în grupele 
de lucru, poziția tineretului român față de 
această problemă stringentă a contempo
raneității — dezarmarea generală și totală.

Luînd cuvintul în grupul care a dezbătut 
probleme ale asigurării păcii, reprezentan
tul U.T.C,, Mihail Diaconu, a subliniat im
portanța și necesitatea întreprinderii unor 
măsuri urgente in direcția dezarmării ge
nerale și totale și, în primul rind, a dezar
mării nucleare, căile și mijloacele de înfăp
tuire a acestui deziderat al umanității, pre
cum și contribuția pe care organizațiile de 
tineret o pot aduce Ia crearea unui climat 
de pace, înțelegere și cooperare între po
poare.

Intervenind in cadrul discuțiilor purtate 
în grupa în care se abordează problemele 
neproliferării armelor nucleare, loan Ti- 
mofte a subliniat, printre altele, necesita
tea de a so pune capăt periculoasei curse a 
înarmărilor, treeîndu-se de la declarații 
generale despre dezarmare la măsuri con
crete, practice.

Lucrările seminarului continuă in ședințe 
plenare.

Copenhaga, 20 noiembrie 1970.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA i Bueurețtl, Piața „Setnteir, Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele ee fae la ofioiils poștale și difuzorii din întreprinderi șl Instituții

celor două delegații au semnat 
acordul economic, acordul cu 
privire la ajutorul militar ne
rambursabil pe anul 1971 acor
dat R.D. Vietnam de către țara 
noastră precum și acordul 
privind schimburile de mărfuri 
și plăți pe anul 1971 între cele 
două țări.

Au participat membrii delega
țiilor române și vietnameze, pre- 
ctffn și Truong Cong Dong, șeful 
ad-interim al reprezentanței'spe
ciale a Republicii Vietnamului 
de sud în R.D. Vietnam.

în cursul aceleiași zile.
Thanh Nghi a oferit în cinstea 
conducătorului delegației guver
namentale române o masă care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
de caldă prietenie.

In toastul rostit cu acest pri
lej, vicepremierul Le Thanh 
Nghi a dat o înaltă apreciere 
rezultatelor vizitei prietenești a 
delegației române și tratative
lor purtate. Acordurile încheiate 
azi, a spus el, constituie o nouă 
manifestare a solidarității mili
tante și a prieteniei frățești care 
leagă popoarele țărilor noastre, 
în opera de construire a socia
lismului și în lupta împotriva 
agresiunii americane și pentru 
salvare națională, poporul viet
namez s-a bucurat întotdeauna 
de ajutorul și sprijinul prețios 
acordaj de partidul, guvernul și 
poporul frate român. Pentru 
acest ajutor economic și militar 
acordat de. Republica Socialistă 
România, care constituie un 
prețios îndemn pentru poporul 
vietnamez, vă rog să' transmi
teți partidului, guvernului și 
poporului frate român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu. celor
lalți conducători de partid și de 
stat români, mulțumirile guver
nului și poporului vietnamez.

în răspunsul său, tovarășul

Gheorghe Radulescu a exprimat 
din partea C.C. al P.C.R., a to
varășului Nicolae Ceausescu, se
cretar general al partidului, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, din partea guvernului și a 
întregului popor român jin căl
duros salut frățesc, precum și 
sentimente de solidaritate mili
tantă Comitetului Central al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, guvernului și întregu
lui popor vietnamez. Ajutorul pe 
care România îl va acorda 
R.D. Vietnam și în anul 1971 
constituie una din numeroasele 
dovezi ale solidarității pe care 
poporul nostru o manifestă con
secvent față de lupta eroică a 
poporului frate vietnamez., A- 
preciem că rezultatele pozitive 
cu care s-au încheiat tratativele 
purtate între delegațiile noastre 
constituie o nouă și grăitoare 

, expresie a relațiilor frățeștii in
ternaționaliste dintre partidele, 
guvernele și popoarele celor 
două țări.

HANOI 20 (Agerpres). — Vi
neri, delegația guvernamentală, 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Radulescu, a părăsit Hanoiul.

La plecare, pe aeroportul Gia 
Lam, oaspeții români au fost 
conduși de tovarășii Le Thanh 
Nghi,. de membri ai delegației 
guvernamental a R. D. Viet
nam, participante ’a convorbiri 
și de alte personalități vietna
meze. (Au fost de față Truong 
Cong Dong, șef ad-interim al 
Reprezentanței speciale din Ha
noi a Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, Van -Iu-pin, am
basadorul R.P. Chineze la Hanoi, 
și Constantin Băbeanu, ambasa
dorul României la Hanoi.

Sosirea la Pekin
PEKIN 20. — Corespondentul 

Agerpres, Ion Gălățeanu, trans- • 
mite : In după-arniaza zilei de 
20 noiembrie, tovarășul Gheor
ghe Rădulescu. membru al 'Co
mitetului Exeoutiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, și delegația 
guvernamentală română, care a 
făcut o vizită in R.D. Vietnam, 
a sosit la Pekin. Tovarășul 
Gheorghe Rădulescu ți persoa

ne -are îl însoțesc vor face
c vizită de prietenie la invita
ția guvernului chinez.

Pe aeroport erau arborate 
drapelele de stat ale celor două 
tari. Mi: de locuitori ai capita
lei. veniți in intimpinarea oas
peților români, purtau pancarte 
cu urări de bun venit în limbile 
româfiă și chineză.

Tovarășul Gheorghe Rădules
cu și persoanele care îl însoțesc 
a-j fost salutați cu căldură de 
Li Șien-nien, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Chi

ni

nez, vice-premier al Consiliului 
de Stat, Ciu Hui-tzo, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.Chinez, adjunct al șefului 
Marelui Stat Major al Armatei 
Populare Chineze de Eliberare, 
Li Cian, membru al C.C. al P.C. 
Chinez, adjunct al ministrului 
comerțului extgrior. Ciao Kuan- 
hua, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Sie Huai-da, vi
cepreședinte al Comitetului pen
tru relații economice cu străi
nătatea, și alte persoane oficia
le chineze.

A fost prezent ambasadorul 
R. D. Vietnam la Pekin, Ngo 
Thuyen.

Au fost de față ambasadorul 
României, Aurel Duma, și mem
bri ai Ambasadei române.

Mulțimea care flutura stegu- 
lețe românești și chineze, a 
scandat necontenit pentru prie
tenia dintre cele două popoare 
și țări, exprimind sentimentele 
de profundă stimă pe care po
porul chinez le nutrește față de 
poporul român.

t

Declarația
Comunist

Partidului
German

COMUNIST 
publicității o

• PARTIDUL 
GERMAN a dat 
declarație in legătură cu po
ziția adoptată de conducerea 
Partidului Social-Democrat îm
potriva colaborării dintre co
muniștii și social-deniocrații din 
Republica Federală a Germaniei.

După ce apreciază ea nefastă 
hotărirea conducerii social-de- 
mocrate declarația subliniază că 
P.C. German nu se va lăsa a- 
bătut „de la calea ><
P.C.G. și a 'ărgirii influenței 
sale, de la calea acțiunii co. 
inune intre comuniști și soctal- 
democrați, împreună cu toate 
forțele democratice". Se adre
sează un apel comuniștilor si 
social-democraților din R. F. a 
Germaniei în vederea organi
zării de acțiuni comune pentru 
o politică a păcii și destinderii, 
pentru drepturi democratice"

Ședința unei 
permanente a C.A.E.R,

• INTRE 17 Șl
BRIE, la Moscova a avut loc șe
dința Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru comerțul exte
rior. Au luat parte delegații 
conduse de miniștri ai comerțu
lui exterior ai țărilor partici
pante : Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Mongolia, Po
lonia, România, Ungaria și 
U.R.S.S. în conformitate cu a- 
cordul dintre C.A.E.R. și guver. 
nul R. S. F. Iugoslavia, la șe
dință a participat o delegație 
din R.S.F.I.

Ca observatori au participat 
reprezentanți ai R. D. Vietnam 
și Cubei,

Comisia a dezbătut o serie de 
probleme importante legate de 
îndeplinirea hotărîrilor sesiuni
lor 23 (specială) și 24 ale 
C.A.E.R. pentru dezvoltarea co
laborării în domeniul comerțu
lui exteripr.

comisii

18 NOIEM-

• ABOUL KASSEM MOHA
MMED Ibrahim, ministru de in
terne și membru a] Consiliului 
Comandamentului Revoluției din 
Sudau, a făcut o declarație in 
care a arătat că un grup de per
soane aparținînd unor partide 
și organizației interzise „Fra
ții musulmani" a fost a- 
restat recent. într-o declarație

făcută la Postul de radio Om- 
durman, ministrul de interne 
sudanez a precizat că cei ares
tați au desfășurat o activitate 
subversivă.

Sentința de la Nicosia
• CURTEA CU JURAȚI din 

pronunțat verdictul 
celor patru ciprioți

Nicosia a
împotriva __ ____
greci vinovați de a‘f i participat, 
împreună cu fostul ministru de 
interne, Polycarpos Gheorghad- 
jis, la complotul din 8 martie 
1970 împotriva președintelui Re- 

Ipublicii Cipru, arhiepiscopul
Makarios. Acuzații — doi poli
țiști și doi civili — au fost con
damnați la cite 22 de ani de în
chisoare.

capturat

28 de ore
Ekkehart Weil — autorul 

atentatului săvirșit la 7 no
iembrie a. c. împotriva unui 
soldat sovietic care făcea de 
gardă Ia Monumentul Osta
șilor Sovietici din sectorul 
britanic al Berlinului occi
dental — care a evadat joi, 
a fost capturat după 28 de 
ore.

Refenndu-se la evadarea 
lui Weil, primarul Berlinului 
occidental, Klaus Schutz, a 
declarat reprezentanților pre
sei că acest incident este atît 
de scandalos, incit*  dacă s-ar 
putea găsi eventual, o expli
cație, „nu poate fi găsită nici 
o scuză". El a anunțat că 
vor fi luate măsuri discipli
nare împotriva persoanelor 
răspunzătoare.
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