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STUDIIND 
EXPUNEREA 

TOVARĂȘULUI 
NICOLAE

CEAUȘESCU, 
MECANIZATORII 

DE LA I.M.A. 
STÎLPU

iȘI PROPUN: I
Printr-o telegramă adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, ; 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, <

industria Hunedoarei raportează: ;

Am îndeplinit —cu o lună mai 
devreme—prevederile cincinalului i 
la producția globală, producția marfă, productivitatea ; 

muncii, beneficii și la export! !
(textul telegramei in pagina a III-a) <
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MĂSURI CARE 
DAU GARANȚIA 
DEZVOLTĂRII 

PRODUCȚIEI 
AGRICOLE

Recenta expunere a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu privire Ia îmbunătățirea organizării, 
planificam și conducerii agriculturii, primită cu justificat interes de către întreaga țară, continuă 
să se afle în atenția fiecărui țăran cooperator, mecanizator, a lucrătorilor din intreDrinderile 
agricole de stat și specialiștilor. Aprofundat și dezbătut cu înaltă responsabilitate de către colec
tivele unităților agricole, acest program cuprinză tor, realist si stimulativ, întrunește adeziunea lor 
unanimă, hotarîrea trecerii de urgență la pregătirea aplicării lui. Reprezentind răspunsul cel mai 
limpede la necesitățile actuale și de perspectivă ale dezvoltării agriculturii, ansamblul măsurilor 
preconizate, subliniau participanții la discuția organizată de ziarul nostru la I.M.A. STILPU, ju
dețul Buzău, va crea fără îndoială, un nou și dinamic impuls la realizarea rapidă și integrală 
a obiectivelor stabilite de Conferința Națională din 1967 și Congres ul al X-lea ale Partidului. Refe- 
rindu-se îndeosebi la măsurile preconizate pentru reorganizarea întreprinderilor de mecanizare a 
agriculturii, interlocutorii au oferit, totodată detalii din unitatea lor, au reliefat avantajele ce 
Ie aduce noul cadru organizatoric.

DELEGAȚIA 01 PARTID
SI GUVERNAMENTALĂ Â REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA, CONDUSĂ DE
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— In condițiile actualei orga
nizări, cind întreprinderea noas
tră are o rază de deservire ee 
pornește din zona de munte, 
traversind zona de deal, pătrun- 
zind adine in cîmpie, spunea in
ginerul Nelu Batog, directorul 
unității, este evident că nu pu
tem vorbi de o utilizare coor
donată și unitară a mijloacelor 
mecanice de care dispunem : 333 
de tractoare cu • seturile cores
punzătoare de mașini agricola 
din care numai combinele numă
ră 170 de bucăți.

— Repartizat în cîte secții și 
pentru cîte cooperative ?

— 21 de secții ce deserveso 
38 de cooperative agricole. 
Dacă mai amintim și supra
fața pe care lucrăm — 31 000 
hectare, dintre care 4 000 
sint cu vii și livezi de pomi, se 
poate deduce și mai bine de ce 
actualele condiții organizatori
ce nu ne permit să ne ocupăm 
concret și permanent de activi
tatea de producție din cooperati
ve. Oricît efort ar depune co
lectivul de conducere al între
prinderii, mai des de o dată la o 
săptămină nu se poate ajunge 
în fiecare cooperativă. în con
dițiile noii forme, lucrurile se 
schimbă cu totul. Una este să 
coordonezi și să îndrumi 340 de 
tractoare, și alta este să supra
veghez! un număr de 4 ori mai 
mic și pe o rază mai restrînsă.

— Și una este cind nevoile 
secției te aduc la sediul între
prinderii de la 100 de kilometri, 
și alta este de la 10—20 de kilo
metri, arăta Radu Teodorescu, 
șeful secției a 18-a.

— Prin mărirea numărului de 
întreprinderi și reducerea razei 
lor de activitate, relua directo
rul, pe lingă faptul că se rea
lizează o legătură mai operati
vă între ateliere, serviciile func
ționale și secții, devine posibilă 
o îndrumare și un control mai 
calificat al mecanizatorilor pen
tru întreținerea tractoarelor și 
mașinilor, pentru executarea u- 
nor lucrări de calitate, fiecare 
întreprindere va putea să spri
jine mai mult mecanizarea lu
crărilor și în alte sectoare de ac
tivitate ale cooperativelor agri
cole în zootehnie, în legumicul
tura, pomicultură, viticultură, 
să sprijine unitățile la electrifi
carea proceselor de producție, 
să-și asume sarcina executării 
unor lucrări de irigare și hidro
ameliorații, a întreținerii și re
parării utilajelor și mașinilor a- 
gricole de care dispun coopera
tivele ce le deservesc.

— Astfel de sarcini preluaseră 
întreprinderile pentru mecani
zarea agriculturii și mai înainte.

— Da, dar prin intermediul 
secțiilor. Or, se știe, ele nu pot 
dispune decît de ateliere mici. 
De aici înainte, întreprinderile 
avînd o rază mai mică, pot spri
jini efectuarea acestor lucrări 
cu atelierele lor. Restrîngîndu-și 
sfera de deservire, fiecare în
treprindere își poate organiza 
în același timp mai bine și sis
tema de mașini în condițiile in 
care și cooperativele agricole 
își accentuează profilarea. în 
prezent, întreprinderea noastră, 
deservind 34 de unități coopera^ 
tiste, din zona de munte pină 
în cîmpie, trebuie să execute o 
gamă de lucrări atit de diversi
ficată îneît numai încadrarea 
acestor lucrări în tarife răpește 
cadrelor de conducere jumătate 
din timpul de lucru. în plus, mi
nisterul știind că ne desfășurăm 
activitatea în astfel de condiții 
ne și trimite orice fel de mașini, 
în locul tractoarelor F 431, de 
pildă, ne-a trimis fără să cerem 
9 tractoare F 451 pe care nu le 
putem folosi în primul rînd pen
tru că nu sint potrivite zonei 
noastre și în al doilea rînd pen
tru că au venit fără setul de 
mașini. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a referit foarte bine 
la acest neajuns, indicînd și 
soluția : consiliile populare și 
organele agricole județene să 
contracteze direct cu uzinele

N. COȘOVEANU
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IN VIATA ORGANIZAȚIEI

• SECRETARUL ARE CUVINTUL • ÎMBUNA
COMITE-

TULUI U.T.C.

Înaintea deciziei hotăritoare, 
maistrul jurnalist Constantin 
Văduva, de la Combinatul si
derurgic Galafi, consultă atent, 
rezultatele de laborator ale 

șarjei• •••••
AM INTRAT ÎN ULTIMA LUNĂ A ANULUI!

Pe șantierul Uzinei „COLOROM" Codlea
ședințele devin tot mai frecvente

DAR UTILAJELE
CARE CONDIȚIONEAZĂ RESPECTAREA TERMENEEOR

1NL1RZLE SA SOSEASCĂ!
Prin prevederile planului de 

stat, cunoscuta uzină de colo- 
ranți din Codlea capătă dimen
siuni noi. Pentru aceasta au fost 
alocate din bugetul statului în 
urmă cu doi ani fonduri însu- 
mînd sute de 
Ele se cereau 
nu mai puțin 
ve industriale 
ce și tehnologice aferente, rețe
le de canalizare etc. — o- 
biective care altfel spus urmau 
să sporească cu 2 775 tone colo- 
ranți pe an producția inițială 
a uzinei. Nevoile stringente ale 
industriei chimice și ușoare, ale 
altor ramuri ale economiei na
ționale, reclamă acest supliment 
de coloranți.

Lucrările au fost eșalonate în 
două etape, respectiv pe anii 
1969 și 1970. Mai multe între
prinderi constructoare speciali
zate — întreprinderea de mon
taje București, Trustul 5 con
strucții Prașov, întreprinderea 
instalații București au fbst

milioane de lei. 
materializate in 
de 35 de obiecti- 
cu rețelele termi-

Șantierul naval Tumu Severin. Cargoul de 2 000 tone capătă 
contur Foto : O. PLECAN

ANTRENAREA TINERILOR
A

• IDEILE VALOROASE-UN BUN 
AL ÎNTREGULUI COLECTIV

Una din problemele asupra că
rora se insistă din ce în ce mai 
mult in ultima vreme e și aceea 
privind mijloacele și metodele 
constituirii unui sistem de in
formare in fiecare organizație 
U.T.C.. ca bază necesară a con
lucrării fertile dintre comi
tetul organizației și masa de u- 
teciști. Și. așa cum e și firesc 
in orice discuție fructuoasă, pro
punerile n-au intirziat să apară. 
Vasile Aurel, secretarul organi-

• In numai două săptămîni 
utilaje în valoare de 370 000 
lei vor trebui să străbată dis
tanțe apreciabile de la furnizor 
la beneficiar și in același timp 
să fie montate. Este posibil ? 
Constructorul răspunde afirma
tiv. Dar expeditorul lor ?

• La Uzina de piese de 
schimb, reparații utilaj chimic 
Găești crește iarba sub roțile 
trailerului încărcat acum două 
săptămîni cu utilaje pentru 
Codlea. Cine cunoaște „secre
tul" pornirii motorului ?

• Uzina de pompe, uzinele 
„Grivița Roșie" și „Vulcan" 
București, — pe recepție ! Șan
tierul de la Codlea emite un 
ultim apel, de ce nu răspun
deți ? 

zatiei U.TjC. de la Uzina de u- 
tilaj petrolier Tirgoviște, ne 
•.orbea recent despre încercările 
de a iniția o autentică tribună 
informativă, intitulată „Secreta
rul U.T.C. are cuvintul". Propa
gată la nivelul fiecărei organi
zații de bază, inițiativa prevede 
ca săptâminal, la stația de radio-

TRAIAN G1NJU
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chemate să desfășoare sulurile 
cu proiecte aici, pe terenurile 
virane de la marginea orașului.

Conform prevederilor, obiec
tivele aflate în construcție ar fi 
trebuit să intre deja în probe 
tehnologice. Momentul acestui 
eveniment însă pare a fi ceva 
mai îndepărtat.

Lucrările au început sub 
semnul bunei organizări, a ela
nului și bogatei experiențe pe 
care o recomandă firmele con
structoare. Așa se face că sarci
nile planificate pentru prima e- 
tapă au fost îndeplinite riguros 
la finele anului 1969, obiective
le planificate, adică secțiile „in
termediari A", „Pigmenți orga
nici". „Stația de compresoare 
aer-tehnic și industrial", „Cen
trala termică" și altele, să fie 
date producției.

ADINA VELEA 
ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a ll-a, 

— Să avem o tribună, 
permanentă. a tineretului, 
editată prin grija comitetu
lui U.T.C. de la Uzina „In
dependența" — Sibiu, aceas
ta a fost intenția noastră 
inițială, cind am proiectat 
apariția unei reviste care să 
ne exprime faptele, gindu- 
rilc, preocupările noastre — 
îmi spunea de curînd, 
CORNEL ROMAN, secreta
rul organizației U.T.C.

Am răsfoit, apoi, nume
rele deja apărute, am par
curs interesante traduceri 
din literatura tehnică de 
specialitate. despre multi
pla varietate de strunguri 
moderne, idei practice de 
atelier privind „strunjirea 
conică prin folosirea scule
lor speciale". Se alăturau 
atrăgător, acestora, rubrici 
„Din viața organizațiilor 
noastre U.T.C.", „Pagina 
tînărului inovator", fotogra
fii „pro“ și „contra" pe mar
ginea unor comportări la 
locul de muncă, opinii des
pre organizarea științifică a 
întreprinderilor, factorii de 
reducere a prețului de cost.

Intr-adevăr, o tribună a 
opiniei, a noului, a ideilor 
active, transformatoare, a- 
ceasta este revista de la 
„Independența", fie că pre
zintă informații tehnice 
traduse din engleză, fran
ceză. germană sau rusă, ori 
transcrie „procesul-verbal" 
de la adunarea U.T.C. cu 
tema „Relațiile tinerilor cu 
conducătorii procesului de 
producție". La „Independen
ța", tinerii pregătesc de-acum 
al cincilea număr al tribunei 
lor. în orașul Sibiu, pină nu 
demult se remprea inițiativa 
aceasta a lor, în permanentă 
alăturare cu a editorilor 
altei reviste, a tinerilor de 
la Uzina de piese auto, (de 
fapt, autorii acestei „pre
miere" sibiene). Acum, după 
hotărîrile conferinței de dare 
de seamă și alegeri a orga
nizației municipale Sibiu a 
U.T.C.. ideea proliferează, 
prin accentuate pregătiri, și 
în organizațiile U.T.C. de Ia 
„Balanța", Combinatul de 
tricotaje, Combinatul de pie
lărie și Combinatul textil.

ION TRONAC

Delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, care a participat la con
sfătuirea de la Berlin a Comitetu
lui Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, s-a înapoiat joi la a- 
miază în Capitală.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv,

PLECAREA DIN BERLIN
Joi dimineața, a părăsit capi

tala R. D. Germane delegația de 
partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
care a participat la consfătuirea 
de la Berlin a Comitetului Po
litic Consultativ al statelor par
ticipante la Tratatul de la Var
șovia.

Publicăm mai jos declarațiile 
adoptate la consfătuirea de la 
Berlin : „Declarația privind
problemele întăririi securității și 
dezvoltării colaborării pașnice în 
Europa", „Declarația în legătu
ră cu agravarea situației în re
giunea Indochinei", „Pentru in
staurarea unei păci trainice și a 
securității în Orientul Apropiat", 
„Să se pună capăt provocărilor 
imperialiste împotriva statelor 
independente din Africa". De
clarațiile au fost semnate :

— din partea Republicii 
Populare Bulgaria : Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria ;

:— din partea Republicii So
cialiste Cehoslovace: Gustav 
Husak, prim-secretar al Comite

DECLARAȚIE
privind problemele întăririi 

securității și dezvoltării
colaborării pașnice în Europa

Republica Populară Bulgaria, 
Republica Socialistă Cehoslova
că, Republica Democrată Ger
mană, Republica Populară Po
lonă, Republica Socialistă 
România, Republica Populară 
Ungară și Uniunea Republici
lor Sovietice Socialiste — re
prezentate la Consfătuirea de 
la Berlin a Comitetului Politic 
Consultativ al țărilor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via — au examinat situația 
creată în Europa.

Consfătuirea constată cu sa
tisfacție că eforturile depuse 
de țările socialiste contribuie în 
mod eficient la însănătoșirea 
atmosferei pe continentul eu
ropean și Ia înfăptuirea prac
tică a principiilor coexistenței 
pașnice între state cu sisteme 
sociale diferite. S-a constatat 
că, în ultimul timp, în relațiile 
dintre statele europene își cro
iesc tot mai mult drum tendin
țele spre destindere și largă 
colaborare, de bună vecinătate.

Statele reprezentate la con
sfătuire salută o asemenea evo
luție a evenimentelor din Eu

al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ilie Ver- 
deț, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniș
tri, și Comeliu Mănescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîmpi- 
nată de tovarășii Emil Bodnaraș, 
Gheorghe Pană, Gheorghe Rădu- 
lescu, Virgil Trofin, Maxim Ber- 
ghianu, Florian Dănălache, E- 
mil Drăgănescu, Janos Fazekas,

La aeroportul Schonefeld, de
legația a fost salutată de NVilli 
Stoph, membru al Biroului Poli
tic al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D.G., de membrii 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G. 
Erich Honecker, Gerhard Gru- 
neberg, Erich Muckenberger, 
Gunter Mittag, Alfred Neumann, 
Albert Norden, Paul Verner, de 
membrii supleanți ai Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., Her

tului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia ; Lubo- 
mir Strougal, președintele guver
nului Republicii Socialiste Ceho
slovace ;

— din partea Republicii De
mocrate Germane: Walter UI- 
bricht, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Socia
list Unit din Germania, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Democrate Germane; 
Willi Stoph, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane ;

— din partea Republicii Popu
lare Polone: Wladyslaw Go
mulka, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez ; Jozef 
Cyrankiewicz, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone ;

ropa, care corespunde interese
lor tuturor țărilor Europei, 
mari și mici, asigurării unei 
păci trainice în lumea întrea
gă. Ele intenționează să contri
buie și în viitor la lărgirea șl 
adîncirea relațiilor reciproc a- 
vantajoase cu toate statele din 
Europa care, la rîndul lor, sînt 
gata să promoveze o politică de 
destindere a încordării inter
naționale. S-a subliniat din 
nou necesitatea respectării cu 
strictețe în relațiile dintre toa
te statele a principiilor inde
pendenței, suveranității, inte
grității teritoriale, egalității în 
drepturi și neamestecului în 
treburile interne ale altora.

Participanții la consfătuire au 
subliniat marea importanță in
ternațională a încheierii Tra
tatului dintre U.R.S.S. și R.F.G. 
și a parafării Tratatului din
tre R.P.P. și R.F.G. Recunoaș
terea situației existente în Eu
ropa, statornicită ca rezultat al 
celui de-al doilea război mon
dial și al dezvoltării postbelice, 
a inviolabilității frontierelor 
actuale ale statelor europene. 

Petre Lupu, Manea Mănescu, 
Dumitru Popa, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu. Gheorghe Stoica. 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec. Iosif 
Banc, Petre Blajovici, Miron 
Constanținescu. Mihai Gere, Ion 
Ioniță, Vasile Patilineț, Ion Stă- 
nescu, Mihai Marinescu, de mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai Guvernului, 
conducători de instituții centrale 
și organizații obștești.

Erau de față dr. Hans Voss, 
ambasadorul R.D. Germane la 
București, și membri ai ambasa
dei.

mann Axen, Georg Ewald, Wal
ter Halbritter, Werner Jarowin
sky, secretar al C.C. al P.S.U.G., 
Werner Lamberz, vicepreședinții 
Consiliului de Miniștri al R.D.G. 
Alexander Abusch, Gerhard 
Weiss, Herbert Weiz, de Otto 
Winzer, membru al C.C. al 
P.S.U.G., ministrul afacerilor ex
terne al R.D.G., și alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți Nicolae Ghe- 
nea, ambasadorul României în 
R.D.G., și membri ai ambasadei,

— din partea Republicii So
cialiste România: Nicolae
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România; 
Ilie Verdeț, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România ;

— din partea Republicii Popu
lare Ungare : Janos Kadar, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar; Jeno Fock, președintele 
Guvernului Revoluționar Munci
toresc Țărănesc Ungar; ;

— din partea Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste : L. I. 
Brejnev, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice ; 
A. N. Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste. ’ 

respectarea principiului solu
ționării litigiilor exclusiv prin 
mijloace pașnice, nerecurgînd Ia 
forță sau la amenințarea cu 
folosirea ei — toate acestea au 
o însemnătate uriașă pentru 
destinele păcii europene, pen
tru viitorul pașnic al popoarelor 
europene. Intrarea în vigoare a 
acestor tratate va corespunde 
intereselor vitale ale tuturor 
statelor și popoarelor.

Participanții la consfătuire 
și-au exprimat în unanimitate 
solidaritatea cu politica iubi
toare de pace a Republicii De
mocrate Germane. întreaga e- 
voluție în Europa este o măr
turie a faptului că fără parti
ciparea R.D.G. este imposibil 
să se construiască edificiul u- 
nei păci trainice în această 
zonă. Stabilirea de relații de 
egalitate în drepturi între Re
publica Democrată Germană și 
alte state care, deocamdată, nu 
au stabilit asemenea relații, in
clusiv a unor relații bazate pe 
normele unanim acceptate ale

(Continuare în pag. a IV-a)
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DOUA LUCRĂRI 
ÎN SPRIJINUL 

ACTIVITĂȚII U.T.C. 
ÎN ȘCOALĂ

De curînd, Comitetul Centrat 
al U.T.C. ți Consiliul pentru 
munca in rindul elevilor, a e- 
ditat două volume în sprijinul 
activității U.T.C. in școală. Por
nind de la considerentul că 
organizațiile U.T.C. ale școlilor 
generale și-au lărgit cuprinde
rea — prin extinderea învăță- 
mintului de zece ani — impu- 
nindu-se ca organizații puter
nice și, totodată, că acestea 
sînt formate din elevi la înce
putul vieții lor de utecițti. deci 
fără o experiență în activita
tea obștească — inițiatorii lu
crărilor le-au consacrat un în
drumar aparte : „In sprijinul 
activității organizațiilor U.T.C. 
din școlile generale**. Sumarul 
cărții-ghid pune la indemîna 
cadrelor U.T.C.. a uteciștilor și 
a corpului didactic care spriji
nă activitatea lor extrașcolară, 
material de îndrumare și orien
tativ extrem de prețios. Se 
află incluse în lucrarea publi
cată recomandări cu privire Ia 
organizarea desfășurării acti
vității în afară de clasă și ex- 
trascolare. calendarul de acti
vități pentru acest an de învă- 
țămînt. recomandări privitoare 
la activitatea diferitelor cercuri 
ale elevilor, regulamente ale 
concursurilor devenite tradițio
nale în viața uteciștilor, ale a- 
sociației sportive a elevilor, 
cum trebuie să se facă pregă
tirea pentru primirea în U.T.C. 
etc. etc.

In același mod, dar ținînd

seama de specificul muncii or
ganizațiilor U.T.C. din liceele 
de cultură generală, pedagogice 
și de artă, lucrarea publicată 
in sprijinul uteciștilor de aici, 
prezintă cuprinzător un mate
rial cu caracter de recoman
dare, regulamente, calendar de 
activități norme ale unor 
concursuri. îndrumări.

De bună seamă că lucrările 
despre care vă informăm vor 
sta Ia indemîna organizațiilor 
U.T.C., iar cadrele de organi
zație, uteciștii se vor putea bi
zui pe materialele publicate ori 
de cite ori vor iniția o anumi
tă activitate. Subliniem, însă, 
că materialele publicate nu sînt 
oferite drept tipare, ci ca orien- 
tatoare. urmînd ca fiecare or
ganizație să-și conceapă și să 
desfășoare o activitate proprie, 
specifică, potrivită cu preferin
țele elevilor.

L. L.

SI-AU DEPĂȘIT 
ANGAJAMENTUL

Pînă la 15 noiembrie, tinerii din 
întreprinderile, școlile și satele 
județului Tulcea au efectuat pes
te ș 000 000 ore de muncă volun- 
tar-patriotică. Valoarea acestor 
lucrări, executate prin muncă pa
triotică, se ridică la 15 320 000 lei. 
Această valoare sintetizează mun
ca și efortul celor 13 000 de tineri 
care au muncit în I.A.S. și C.A.P. 
la strînsul recoltelor, la amelio
rarea terenurilor la întreținerea 
pășunilor. împăduriri precum și 
la construcțiile unor școli și așe
zăminte culturale date in folo
sință în această perioadă. De ase
meni, un aport deosebit au adus 
tinerii in acțiunea de colectare a 
metalelor vechi; pînă la data de 
15 noiembrie au fost trimise ote- 
lăriilor patriei 2 500 tone fier 
vechi, cu 200 tone mai mult decît 
angajamentul luat. Iar pînă la 
sfîrșitul anului, tinerii s-au an
gajat să mai trimită încă 150 tone, 
tn toate sectoarele unde s-a lu
crat. angajamentele luate au fost 
nu numai îndeplinite ci și depă
șite. Acestor depășiri, pînă ia 
sfîrșitul anului li se vor adăuga 
altele noi. S-au evidențiat în mod 
deosebit organizațiile U.T.C. din 
comunele : Baia Casimcea Cea- 
murlia de Jos. Topolog și Sari- 
chiei.

G. DINOACA

® Semicentenar
în Județul Constanța a pornit 

la drum albumul-ștafetă suges
tiv intitulat ,,Omagiu partidului", 
acțiune cultural-educativă dedi
cată aniversării semicentenaru
lui P.C.R. Tn acest album itine
rant. tinerii din satele și orașele 
județului vor însemna cele mai 
semnificative evenimente petre
cute într-un an precum și proiec
tele de viitor. Astfel, tinerii din 
comuna Gîrliciu au înscris în al
bum episodul apărării comunei 
împotriva inundațiilor. în locul 
de popas ștafeta este primită în
tr-un cadru sărbătoresc unde au 
loc manifestări cultural-artistice. 
întîlniri ale tinerilor cu membri 
de partid din ilegalitate și cu ac
tiviști de partid și de stat.

★
In județul Maramureș, Casa 

creației populare împreună cu 
Comitetul județean al U.T.C. a 
Inițiat un concurs de creație lite
rară, ,.Țe slăvim glorios partid", 
care urmărește stimularea mișcă

rii literare locale. Iar la Satu 
Mare au fost organizate o serie 
de adunări populare la care lec
tori de la Comitetul județean de 
partid și de la Comitetul pentru 
cultură și artă, profesori din în- 
vățămîntul superior și mediu au 
conferențiat despre P.C.R. — 
forța politică conducătoare a na
țiunii în întregul proces de înflo
rire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate". întreprinderea 
cinematografică a inițiat în 25 de 
comune o gală de filme documen
tare care oglindesc aspecte din 
lupta partidului din anii grei ai 
ilegalității și din anii construcției 
socialismului.

★

Filiala Academiei din Craiova a 
organizat o șezătoare literară. ,.Te 
cîntăm, partid". Prof. univ. Mi
hail Cruceanu, vechi militant al 
mișcării muncitorești din țara 
noastră, a vorbit despre „Factorii 
determinant ce au contribuit la 
crearea P.C.R. și contribuția in
telectualității române la înfăptui
rea acestui culminant moment din 
istoria patriei și a poporului ro
mân".

• TAROM-Sibiu
La Sibiu s-a inaugurat recent 

noul teren de aterizaj, avînd o 
lungime de peste 2 000 m. prevă
zut cu platforme de îmbarcare și 
debarcare pentru pasageri, un 
observator meteorologic și un 
sistem de iluminare, care permite 
navigația și pe timp de noapte. 
Aeroportul, cu tot complexul său, 
a trecut cu succes probele com
plicate de omologare. Cursa inau
gurală a fost efectuată de un a- 
vion de pasageri I.L. 14. care a 
parcurs distanța București—Slbiu 
în 45 de minute, cu 35 de minute 
mai puțin decît durata obișnuită 
a zborurilor anterioare.

• Arheologie
In localitatea „Pîrîul Hotarului" 

din județul Mureș, arheologii 
muzeului au descoperit 45 mor
minte de incinerație ale popu
lației băștinașe din perioada Da
ciei romane și post romane. Ma
terialele găsite în mormintele des
coperite; ceramică dacică și ro
mană (provincială), podoabe de 
bronz și argint, arme de fier, 
monezi de argint și bronz etc., 
aduc noi mărturii asupra trecutu
lui istoric îndepărtat fac dovada 
de netăgăduit asupra continuității 
populației daco-romane chiar și 
după retragerea lui Aurelian.

• 25 de milioane
în cele 12 instituții teatrale, 

care dispun de 15 săli de specta
cole, au fost organizate în 1970 
aproape 5 000 de spectacole artis
tice la care au participat peste 
1,8 milioane de cetățeni. In pri
vința cinematografului, acesta, re
prezentat prin 47 săli de specta
cole, a adunat în decurs de un 
an peste 25 de milioane de spec
tatori. Spectacolele formațiilor 
folclorice profesioniste și de a- 
matori, cele 10 universități popu
lare care funcționează în Capitală, 
9 case de cultură ale tineretului, 
12 cămine culturale și 65 de bi
blioteci publice înzestrate cu 1,3 
milioane de volume întregesc bi
lanțul cultural al acestui an.

în holul sălii de 
spectacole a C.C.A., 
bulevardul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a a- 
vut ioc vernisajul ex
poziției de caricaturi 
semnate de locote
nentul major OCTA
VIAN N. COVACI și 
inginerul REMUS N. 
COVACI.

Expoziția cuprinde 
40 de lucrări (execu
tate în cărbune, cre
ion și tuș) și va fi 
deschisă pînă în ziua 
de 15 decembrie.

(Urmare din pag. I)

Treburile cele mai grele ră
măseseră pentru acest an. Cu 
alte cuvinte, constructorul avea 
de executat ca lucrări mai im
portante citeva secții cu o capa
citate de 1 375 tone colorant; și 
1 200 tone dispersii, să monteze 
un cazan de apă fierbinte de 
100 Gigacalorii pe oră, să pună 
la dispoziția muncitorilor un 
cămin cu 300 de locuri, o canti
nă încăpătoare și alte lucrări. 
Pentru toate, termenul scadent 
fusese stabilit in trimestrul IV.

— Am venit așadar. Ia mo
mentul oportun in care ne veți 
ajuta. credem, să consemnăm 
realizarea acestor sarcini. Pu
tem nota ? •

— Puteți, bineînțeles. Sînt 
multe lucruri de notat, dar nu 
neapărat punerea in funcțiune 
a secțiilor și instalațiilor cu pri
cina, ne precizează tov. inginer 
Miron VULCU, directorul uzi
nei. De altfel, trimestrul nici nu 
s-a terminat. Dar aceasta nu 
este o scuză. Realitatea este că 
lucrările sînt întirziate și sîn- 
tem cu toții în alertă.

Febrilitatea, îngrijorarea, a- 
Ierta de care vorbea tovarășul 
director, sînt întreținute de 
starea reală a activității pe 
șantier. La data la care, cum 
spuneam, ar fi fost normal ca 
cei circa 1 000 de constructori 
să înceapă retragerea, ei mai au 
de executat încă un foarte ma
re volum de lucrări. Numai în
treprinderea de montaje Bucu
rești este în restanță față de 
grafic cu montarea a 11 utilaje 
pentru care va avea nevoie de 
cel puțin 10 zile de muncă, 
montarea a peste 2 000 metri li
niari conducte tehnologice. con
ducte emailate, cauciucate. țevi 
inoxidabile, țevi de plumb care, 
de asemenea, necesită multe mii 
de ore de muncă pentru insta
latori și care, de fapt, aveau ca 
termen scadent data de 30 no
iembrie. La rindul ei, între
prinderea de instalații Bucu-

„EU NU EMIT PĂRERI, 
EU JOC..."

de vorbă cu GEORGE 
MOTO!, actor la Tea
trul Național din Cluj

ELENA POPA

21), 
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cu 
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te- 
Am 
re- 
ca 

Mi 
o

publicul este recep-

rulează la Patria (orele 9; 
; 11; 21) Capitol (orele 8,15; 
13 15; 15.45: 18,30 ; 21,15).

SOARELE ALB • AL PUSTIU-
LUI: rulează la Arta (orele 15,30; 
U; 20.15); Dacia (orele 8,45—20.30 In 
continuare).

ocazia re-
Naționalu- 

i. în 
și „Visul 

nopți de

alte roluri vă aș-

— Ați apărut, 
centului turneu 
lui clujean la Bucuroși 
piesele : „Caligula" 
din miezul unei 
vară". Ce impresie v-a făcut 
publicul bucureștean ?

— Nu am mai jucat de doi 
ani în Capitală și am avut o 
stare de emoție cu totul spe
cială, neștiind care e ultimul 
gust al bucureștenilor. De la 
primul spectacol, aceste 
meri însă s-au risipit, 
întîlnit un public foarte 
ceptiv, spontan — și aici, 
și în turneul din Italia, 
s-a dovedit astfel, încă 
dată, că 
tiv.

— Ce 
teaptă ?
- Un rol pe care și—1 do

rește orice actor : Hamlet, la 
care voi începe, în curînd. 
repetițiile. De asemenea, A- 
vram Iancu, din piesa cu ace
lași nume, de Al. Voi tin.

La începutul anului viitor 
sînt invitat, la Budapesta, 
pentru a interpreta rolul prin
cipal în filmul Martei Mesa-

DEZVOLTAREA
PRODUCȚIEI AGRICOLE

(Urmare din pag. I)

cînd 
con- 
asal- 
agre- 

mai

producătoare, tipurile de trac
toare. mașinile și utilajele ce le 
sint necesare.

— Nemaiîncârcînd secțiile cu 
mașini de care nu avem nevoie 
— spunea Toma Bichiru, șeful 
secției Stilpu -- și nemaifiind 
obligați ca pe orice cale să fugim 
doar după venituri pentru sec
ție, sigur că primul cîștig va fi 
în producția cooperativelor. Pînă 
acum, avînd ca principal indica
tor venitul, noi de realizarea lui 
ne preocupam. Tn vară, 
culturile trebuiau irigate, 
ducerile coperativelor ne 
tau să le punem in funcție 
gatele. Cum însă venitul 
mare noi îl ciștigam cu tractoa
rele, le porneam și găseam în 
cele din urmă ceva de lucru 
pentru ele. Tn loc să dăm prio
ritate lucrărilor de care depin
dea producția unității alergam 
după un cîștig de 20—30 de Iei 
în plus pe tractor. Așa a pierdut 
cooperativa din Stilpu de pe 61 
de hectare irigate, cel puțin 30 
la sută din producția posibilă 
de realizat. Vedeam acest lucru 
dar ne uitam mai intii la veni
turile secției pentru că în func
ție de ele primeam salariile.

— De acum înainte, spunea 

nici 
lor

un 
cota 
este

rești, se află in afara graficului 
cu lucrările de instalații elec
trice de forță și iluminat, cu ce
le de încălzit și ventilație, care 
condiționează evident, punerea 
in funcțjune a tuturor utilaje
lor. Tn ciuda stadiului deloc sa
tisfăcător a acestor lucruri con
tinuă să se lucreze și acum in
tr-un ritm care nu prezintă 
o certitudine a terminării 
la timp.

— S-a stabilit, desigur, 
termen, fixat in funcție de 
actuală a lucrărilor Care 
acest termen și ce garanții exis
tă că va fi respectat de data a- 
ceasta ?

— Ultimul termen, fixat chiar 
în ședința de azi a comanda
mentului, la care au participat 
și doi tovarăși miniștri și cu ca
re ocazie s-au stabilit și măsu
rile concrete pentru respectarea 
lui, este 10 decembrie, ne spune 
tovarășul Corneliu CÎNDEA, in
ginerul șef al șantierului. La 
data amintită toate instalațiile 
vor intra în probe : in ce ne 
privește, vă rugăm să rețineți 
angajamentul nostru de a nu 
compromite nici măcar cu o că
rămidă întîrziată termenul sta
bilit. Totul, dar absolut totul 
depinde numai de furnizarea 
utilajelor pe care le așteptăm.

Reprezentanții constructorilor 
au adus astfel în discuție cel 
mai critic aspect al activității 
de pe acest mare șantier pentru 
că într-adevăr furnizarea cu o- 
perativitate in termenele planu
lui de stat a utilajelor de către 
diverse întreprinderi construc
toare au creat exterm de mari 
perturbații în ritmul de muncă 
al constructorilor, a alimentat, 
în permanență, productivitatea 
scăzută a acestora, a acceptat 
cu seninătate compromiterea 
propriului lor prestigiu.

Modul în care conducerea mi-, 
nisterelor chimiei și a construc
țiilor industriale, comandamen
tul șantierului, au căutat să di
namizeze activitatea constructo
rilor, să facă termenele din gra- 

rosz — „Să mori la 20 de 
ani". în sfîrșit, voi termina 
filmările la „Serata" Malvi- 
neî Urșianu, unde interpretez 
rolul unui intelectual comu 
nist care conduce o misiune a 
partidului, împotriva hitleris- 
mului, în noaptea de 23 Au
gust.

— Care este părerea dv. des
pre interpretarea „modernă" a 
unui spectacol?

— Eu nu „emit" păreri, eu 
joc. Asta nu înseamnă că nu 
am anumite opinii. Dar acto
rul este dator să arate și nu 
să susțină o teorie. Consider 
mai adevărată cunoașterea 
mea direct de pe scenă și 
blicul să mă aprobe sau 
mă dezaprobe. Succesul 
depinde, desigur, numai 
public, ci și, mai ales de noi.

„FORME PITICE 
SI ARTISTICE 
LA POMI"

Lucrarea apărută in editura 
CERES cu titlul de mai sus, a 
cunoscutului specialist FI. Lu- 
pescu, abordează problema ob
ținerii celor mai moderne 
forme pitice de pomi care 
s-au impus în ultimii ani în 
pomicultură și care prezintă 
perspective pentru culturile 
intensive de pomi cu talie 
mică. Un accent deosebit se 
pune in volum pe formele a- 
platizate care pot da recolte 
mari de fructe de peste 30—60 
tone la hectar. Aceste forme 
își găsesc tot mai mult locul 
atit in plantațiile mari, în 
grădinile familiare, pe lotu
rile școlare, în curțile diferi
telor întreprinderi și institu
ții (spitale, școli etc.). De a- 
semenea, sînt prezentate în 
lucrare speciile ți soiurile care 
se pretează pentru forme pi
tice și artistice, precum și 
portaltoii cei mai indicați.

mecanizatorul Vasile Gbeorghe. 
așa cum rezultă din eipwarrea 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu. 
atit noi mecanizatorii cit și con
ducerile întreprinderilor, fiind 
legați prin veniturile noastre di
rect de producție, acest neajuns 
va fi inlăturat. Pînă acum 
ciștigul nostru și producțiile co
operativelor erau legate indi
rect, doar prin sistemul premial. 
Dintr-un mic procent calculat 
la depășirea producției primeam 
și noi drept retribuție suplimen
tară doar o mică parte. ’ Cind 
știm insă că dacă hectarul de 
porumb nu va da 3 500 kg boabe, 
cit e în planul cooperativei, nu 
mai ni se dă salariul de bază, 
situația se schimbă.

— Și dacă nu o să mai tiu 
schimbat, nici eu de pe o parcelă 
pe alta, și nici cooperatorii, ară
ta mecanizatorul Vasile Vintilă, 
sarcinile de plan nu numai că 
se vor realiza dar se și vor de
păși. Nemaifugind doar după 
normă nici eu și nici cooperato
rii — m-am convins de la mun
ca brigăzii a doua a cooperati
vei Pietroasele. — producțiile 
vor fi cu cel puțin 15—20 la sută 
mai mari. Retribuiți fiind de 
aici înainte și tovarășii din con
ducerile tehnice ți administrati
ve ale cooperativelor agricole 
după același criteriu, sînt sigur 
că noi mecanizatorii vom primi 
un alt sprijin și din partea aces- 

ficele de execuție cit mai rea
liste și să stimuleze respectarea 
lor, se pare că nu a fost întot
deauna de o eficiență maximă. 
S-a uzat peste măsură de ședin
țe lungi și repetate care nu nu
mai că au reținut un număr 
mare de oameni de la treburile 
lor curente, dar nici nu erau 
consecvente prin deciziile luate 
și măsurile preconizate. Pentru 
o imagine clară asupra acestui 
stil de muncă in domeniul con
strucțiilor, stil care din păcate 
și-a creat de acum un foarte 
păgubitor precedent, am spicuit 
citeva date semnificative din 
dosarul acestora : în cei doi ani 
de la deschiderea șantierului, 

UTILAJELE
ÎNTÎRZIE

comandamentul s-a întîlnit cu o 
nedezmințită regularitate de 
cel puțin o dată sau de două ori 
pe lună, la care au fost invitați 
cu fiecare prilej circa 30 de de
legați din ministere, centrale 
industriale, întreprinderi cola
boratoare. în vederea ținerii lor, 
funcționarii și specialiștii uzinei 
au fost obligați să-și cheltuias
că energia, timpul prețios în re
dactarea unui fantastic volum 
de referate, procese verbale, 
planuri de măsuri de peste 1 200 
pagini dactilografiate. S-au 
consumat în total în ședințe, 
aproximativ 7 200 ore, fără a 
mai socoti restul timpului pier
dut în legătură cu aceste ședin
țe de către delegații și invitații 
sosiți de departe. Fără îndoială 

Un colț din Bucureștii de 
altădată. La izvorul din răs
cruce se adunau sacagiii iar 
afișul de pe chioșcul cu apă 
rece îi invita la... „Parisiana"

tora. De acum sratLindu-se o 
mai strinsă legături între con
ducerile întreprinderilor și cele 
ale cooperativelor unele preten
ții firești ale noastre, ale meca
nizatorilor, legate de cazare, 
masă, condiții de lucru vor găsi 
înțelegere in ambele părți și o 
cale mai bur.ă decit pină acum, 
pentru împlinirea lor.

— Indiscutabil, completa di
rectorul întreprinderii. Acest lu
cru va fi ușurat și prin aceea 
că restringindu-și sfera de acti-< 
vitate, întreprinderea va putea 
conta și pe sprijinul mai sub
stanțial al organizației U.T.C. 
care cuprinde marea majorita
te a mecanizatorilor. Dacă pină 
acum o adunare a organizației 
U.T.C. practic nu își putea reuni 
niciodată membrii ei, de aici 
înainte, aceștia fiind pe o rază 
mai mică de muncă se vor putea 
consulta mai des ; vor avea po
sibilitatea inițierii unor acțiuni 
mai închegate in scopul produc
ției. Iată deci cum prevederile 
cuprinse in expunerea tovarășu
lui Nicoiae Ceaușescu la ședin
ța de lucru de la C.C. al P.C.R. 
din 23 noiembrie 1970 la care noi 
ne-am referit aici pe scurt, per
mit o împletire armonioasă a 
măsurilor politice cu cele econo
mice. dau garanția dezvoltării 
și consolidării economice a coo
perativelor agricole, a întregii 
noastre economii socialiste.

că astfel de operative lărgite 
iși au sensul lor atunci cind ne
voile șantierului le reclamă jus
tificat. Dar in cazul de față, 
foarte multe dintre ele nu fă
ceau altceva decit să confirme 
că măsurile „energice" stabilite 
la precedenta ședință nu s-au 
respectat, că termenele au fost 
neglijate și că ele trebuie de
calate. Exemplul acesta grăitor 
ni-I oferă chiar ultima lună. La 
5 noiembrie, o astfel de ședință 
de circa 10 ore, a stabilit un 
plan cu 28 de probleme care, 
trebuiau soluționate pînă Ia 20 
ale lunii. La 25 noiembrie, o 
nouă ședință de aceleași pro
porții. constata că cei care și-au 

pus semnătura pe ultimul pro
ces verbal nu s-au ținut de cu
vînt, că numai 9 probleme din 
cele 28 au fost rezolvate. Dar 
hîrtia suportă noi angajamente, 
noi termene îngăduitoare, noi 
semnături care să întărească so
lidaritatea celor în obligația că
rora cad sarcinile care, de la si
ne, ar trebui respectate cu seri
ozitate.

— Care probleme anume au 
făcut subiectul cel mai frecvent 
al dezbaterilor, obiectul prioritar 
al planurilor de măsuri elabo
rate în ședințele respective ?

— Bineînțeles, uzinele con
structoare de utilaje care dotea
ză noile noastre spații de pro
ducție, ne confirmă tinărul ingi-

VIRTUȚILE
E V O CĂRII

ÎNSEMNĂRI despre
FILMUL „AMINTIRI 

BUCUREȘTENE"

VRAJITOA- 
(orete 
20.45), 
Doina

rulea-

AMINTIRI BUCLREȘTENE ; ru
lează la Central (orele 9: 11,15; 
12.15, 14,30; 16 45; 19; 2115).

OMUL DIN SIERRA . rulează la 
Luceafărul (orele 8; 10,15; 12,30; 
14,45: 17; 19,15; 21 30). Festival (o- 
rele 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; — 
Favorit (orele 9.30; 11,30: 13 45; 
18,15; 20,30).

VAGABONDUL ; rulează 
București (orele 8.45: 12.15; 
20).

RĂZBUNAREA SFINTULUI : 
rulează la Victoria (orele 8,45; 
1115; 13,80; 16; 18 30. 20,45), Fero
viar (orele 9, 11.15, 13.30, 16; 18,15;
20.30) , Melodia (orele 9; 11.15; 
13.30; 16; 18.30; 20 45), Modem (o- 
rele 9; 11.15; 13.30; 16: 18,15; 20.30).

VINATOARE DE — —-
RE ; rulează la Lumina 
9—15,45 în continuare ; 18,30;

PROCESUL rulează la 
(orele 18.15; 20,3-1).

VA PLACE BRAHMS ?; _____
ză Ia Doina (orele 11.30. 13,45; 16).

TARZAN OMUL JUNGLEI : 
FIUL LUI TARZAN . rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—20 în conti
nuare).

FANTASME . rulează la Flamu
ra (orele 9: 11 15. 16; 18.15 : 20.30). 
Exce!ș:or (orele 9-38. 1245; 16:
17 «. 29.3»).

KING-KONG EVADEAZĂ : ru
lează la Grivita (orele 9.30; 11.30: 
18; 18,15. 29.30) Aurora (orele 9: 
11.15; 13 30. 15.45. 18 . 20,15) TomtS 
(orele 840—16 45 in continuare : 19: 
îl)

MAYERLING (ambele serii) : 
rulează ta înfrățirea (orele 16; 19),

INTtLNIREA rulează la Bu- 
zestl (orele 15 30 18).

CĂLĂTORIE IN JURUL CRA
NIULUI MEU : rulează ia Buzestl 
(era 20.30). ;

CĂLUGĂRIȚĂ DIN MONZA : 
rulează la Bucegl (orele 10; 16; 
18.15; 20.30) Gloria (orele 9: 11.15: 
13.30: 16: 18 15 : 20.30).

HIBERNATUS : rulează la
UNIREA (orele 15.30: 18). Pacea 
(orele 16; 18. 20).

ZONA ÎNCHISA : rulează la 
Unirea (ora 20)

MĂSURĂ RISCULUI 1 rulează 
la Lira (orele 14: 16)

WINNETOU TN VALEA MOR- 
ȚII rulează ta Lira (orele 18.15:
20.30) .

MEDICUL DE LA ASIGURĂRI : 
rulează la Drumul Sării (orele 
15 30; 17.45; 20) Floreasca (orele
15.30: 18; 20 30).

IN ARȘIȚA NOPȚII - rulează Ia 
Flacăra (orele 15.30; 18: 20.15),
Popular (orele 15.30. 18; 20 30).

100 DE CARABINE 
Ferentari i

DEPARTE 
LANTUITĂ i 
(orele 15.30; 19). Miorița 
12.30; 16; 19,30).

ULTIMUL MOHICAN > 
la Cotroceni (orele 15,30; 
Moșilor (orele 15.30; 18:

CADAVRUL “T
Viitorul (orele 15 30; 19).

SENTINȚA : rulează la 
(orele 16; 18: 20).

Ia
16.30;

ruieazâ la 
(orei. 15.30; 17.45: 20). 

DE LUMEA DEZ- 
rulează la Giuleștî 

(orele 9; .

rulează 
17,45: 20). 
20.30).

VIU ■ rulează la

Muncă

servi- 
„Colo-

ner Zefir NEAGU, șeful 
ciului investiții al uzinei 
rom".

Cu 15 zile înainte de ziua în 
care ultima ședință a comanda
mentului a prevăzut intrarea in 
exploatare a secțiilor de colo- 
ranți antrachinonici, finisare, 
coloranți azoici, stația pilot și 
celelalte obiective din a doua 
etapă de dezvoltare, un volum 
de utilaje în valoare de peste 
3 700 000 lei se mai află 
încă în stadiu de fabricație ia 
U.P.S.R.U.C.-Găești, Uzina de 
pompe. Uzinele „Grivița Roșie" 
și „Vulcan" din București deși 
el ar fi trebuit să fie demult 
pe șantiere. în relațiile cu uzi
na „Colorom" și constructorii ei, 
întreprinderile amintite au co
laborat in această privință fără 
răspunderea cuvenită, fără soli
citudine, antrenînd prin atitu
dinea lor neajunsuri în lanț, 
extrem de păgubitoare. Numai 
prin delegații pe care a fost ne
voită să-i trimită în aceste uni
tăți pentru a încerca să urgen
teze, să reamintească în fiecare 
zi furnizorilor termenele pre
sante pentru livrarea utilajelor, 
uzina a cheltuit în acest an un 
număr de 185 de zile de depla
sări care au sustras oameni de 
bază din uzină, de la sarcinile 
lor curente.

în fruntea întreprinderilor 
care au provocat migrene cro
nice pe șantierul de la Codlea, 
se situează U.P.S.R.U.C. Găești, 
care și în cel de al doispreze
celea ceas rămîne in continuare 
debitoare cu utilaje în valoare 
de peste 3 milioane lei. Această 
uzină trebuie să livreze sau 
mai bine-zis, ar fi trebuit să fa
că demult acest lucru, un 
schimbător de căldură, trei ato- 
mizoare, 4 site vibratoare, 2 fil
tre cu saci etc. a căror sosire 
condiționează intrarea în pro
ducție a secțiilor de care vor
beam. Edificatoare este nepă
sarea cu care se receptează la 
Găești nevoile șantierului, ne
păsare cu care își rezolvă pro-

Avînd în pregerieric un tulbu
rător motto — statura albă și 
vocabula fierbinte a marelui 
bucureștean din Mărțișor —, a- 
cest film de montaj despre Bucu
reștii primelor patru decenii ale 
veacului nostru se recomandă 
încă de la primele imagini ca o 
peliculă năzuind a fi nici poem, 
nici pamflet, nici reportaj, nici 
eseu — sau, dimpotrivă, toate la 
un loc — adică întocmai cum 
cere canonul tabletei arghe
ziene.

Semnalăm in prim plan aceas-

UNGHIUL DE CĂDERE s rulea
ză la Vitan (orele 15,30; 19).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : rulea
ză la Progresul (orele 15.30; 18; 
20,15).

CANARUL ȘI VISCOLUL. ru
lează la Rahova (ora 20,30).

AGONIE ȘI EXTAZ ; rulează la 
Rahova (orele 15; 17.45).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20 15).

DRAGOSTE ȘI VITEZA ; rulea
ză la Crîngași (orele 16: 18; 20).

VINERI 8 DECEMBRIE

17.00 Telejcoală^ Matematica 
Supra-
• 17,20 
XH-a).
• 17,40 
Tema :

(film

• . . ....-------- -----
(clasele VIII—XII). Tema : 
fețe și corpuri de rotație 
Limba română (clasa a 
Tema ■ Cârti de început. 
Geografie (clasa a XH-a). 
Depresiuni intercarpatice ____
didactic). • 18.00 Căminul. • 18,50 
Revista economică TV. • 19,20 1001 
de seri. • 19,30 Telejurnalul de 
seară. • 20.00 Reflector ..Dacă ar 
ninge mtine...". • 20.15 Film ar
tistic . „Riscurile meseriei". • 
21.45 Mai aveți o întrebare? Tema: 
..Autentic si fals în operele de 
artă". • 22,45 Telejurnalul de 
noapte.

Operă Română ;TRUBADURUL
— ora 19,30 ; Teatrul de operetă ; 
CONTESA MARITZA — ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I.L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : REGELE LEAR
— ora 20; (Sala Studio): PĂRINȚII 
TERIBILI - ora 20 ; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : LEONCE ȘI LENA
— ora 20; (Sala Studio) : PURI- 
CELE TN URECHE — ora 20 ; 
Teatrul Mie : PREȚUL — ora 20 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (B-duI Ma- 
gheru) : ADIO, CHARLIE — pre
mieră — ora 19,30 ; (Sala Studio) : 
CERCUL MORȚII - ora 20; Tea
trul Giuleștî • CURSA DE ȘOA
RECI — ora 19.30 : Teatrul de coT 
medie : NICNIC — ora 20 ; Tea
trul „Țăndărică" (Ca! Victoriei) : 
GULIVER IN ȚARA PĂPUȘILOR
— ora 17 ; (Str. Academiei) : CĂ
LUȚUL COCOȘAT — ora 17 ; Tea
trul „Ion Vasilescu" : FETELE 
DIDINEI — ora 19,30 ; (la Sala Pa. 
latului) : REVISTA LA VOLAN
— ora 19,30 ; Teatrul ,C. Tănase" 
(Sala Savoy) : LA GRĂDINA CĂ
RĂBUȘ — ora 19.30; (Cal. Victo
riei) : SONATUL LUNII — ora 
19,30 ; Circul „Globus" : STAR 
CIRCUS 70 - ora 19.30.

priile îndatoriri confirmată de 
următorul exemplu : în ziua de 
17 noiembrie, o virolă de ato- 
mizor a fost încărcată pe un 
trailer pentru a pleca spre Cod- 
lea. După două zile delegatul 
beneficiarului îl sesizează pe to
varășul ing. BOVIN BUSTAN, 
directorul tehnic al U.P.S.R.U.C., 
că mașina nu s-a urnit încă din 
loc. Directorul l-a asigurat că 
va pleca în trei ore. Cit de se
rioasă a fost această promisiu
ne, poate fi dedusă din faptul 
că șoferul nu s-a urcat la vo
lan nici pînă la 25 noiembrie. 
De ce ? Pentru că virola trebu
ia ancorată corespunzător pe 
mașină, treabă pe care nu s-a 
mai găsit nimeni în uzină s-o 
facă. Să reținem : încărcătura 
în cauză e' așteptată la Codlea 
ca o zi cu soare în acest sfîrșit 
de toamnă ploioasă. Relatările 
noastre sînt de fapt un ultim a- 
pel al constructorilor pe care 
trebuie să-l intercepteze cu se
riozitate și răspundere maximă 
nu numai Găeștiui dar și Uzina 
de pompe din București, restan- 
țieră cu 18 pompe, Uzina „Gri- 
vița Roșie*' cu două reactoare, 
Uzina „Vulcan" și Combinatul 
Chimic din Borzești cu lucrările 
contractate aici. Iar Ministerul 
Industriei Chimice și Ministerul 
Construcțiilor Industriale, Cen
tralele industriale care au în 
subordinea lor aceste unități au 
obligația să urmărească cu toa
tă intransigența, onorarea sem
năturilor puse de reprezentanții 
acestora pe procesul verbal al 
ultimei ședințe de comanda
ment, să urmărească livrarea 
ctj cea mai mare urgență a uti
lajelor nominalizate, pentru ca 
data de 10 decembrie, asupra 
căreia s-a convenit, să rămînă 
definitivă, fermă. Dacă furnizo
rii de utilaje și constructorii își 
vor respecta într-adevăr acest 
ultim cuvînt, dacă la data res
pectivă instalațiile vor fi puse 
intr-adevăr în funcțiune ne re
zervă încă de pe acum spațiu 
pentru un nou reportaj. 

tă caracteristică a „Amintirilor 
bucureștene" pentru că ea ni se 
pare a constitui principalul ele
ment menit să dea unitate cu
poanelor de celuloid bătrîn, atit 
de diverse și disparate, din care 
Radu Gabrea a izbutit să înche
ge o peliculă tînără, remarcabi
lă tocmai prin coerență și cursi
vitate. In postură de scenarist, 
Radu Gabrea n-a propus, se 
pare, nici un laitmotiv, nici o 
„imagine-refren" (soluție clasică 
și comodă in cazul unor aseme
nea filme), lăsînd la latitudinea 
regizorului (același Radu Ga
brea) găsirea celei mai potrivite 
„chei" pentru ca partitura să 
devină nu numai inteligibilă, ci 
$i emoționantă. Iar această cheie, 
constînd în consecvența stilistică 
a cineastului, în darul său de a 
pune limpede tn pagină materia
lul adunat din cazematele arhi
vei de filme și de aiurea, în ri
goarea cu care a știut să evite 
„efectele" ispititoare oferite de 
un asemenea material, a făcut 
ca filmul să aibă un tonus ma
ior, un mesaj net,' o certă valoa
re estetică, documentarul con- 
vertindu-se in artistic. Ceea ce 
ar fi putut să rămînă o frivolă 
și inexpresivă înșiruire de curio
zități de almanah, o lacrimogenă 
romanță sau, la celălalt pol, o 
crudă răsfoire, de către un ne
pot lipsit de pictate, a albumului 
cu fotografii de pe vremea bu
nicilor, a devenit, în viziunea 
despre care vorbeam mai sus, un 
film generos in sensuri, filozo- 
fînd fată ostentație asupra scur
gerii timpului, vehiculînd o iro
nie caldă, pozitivă, și propunînd 
privitorului o melancolie discre
tă, bine reținută la hotarul din
tre zimbet și lacrimă.

Tocmai de aceea filmul se în
scrie in categoria celor menite 
să placă unor largi categorii de 
spectatori, el satisfăcînd pe de
plin simpla curiozitate a celui 
care vrea să cunoască de visu 
icoanele unui timp revolut, in- 
citînd disponibilitățile sentimen
tale — firești — ale spectatoru
lui vîrstrdc și, în egală măsură, 
oferind prielnice momente de 
meditație spectatorului avizat in 
domeniul evoluției social-politice, 
al vieții cultural-artistice, al 
istoriei. ...Imagini de patinoar 
din Cișmigiul începutului de 
veac, secvențe dintr-un film de 
amatori ai cărui eroi sînt mem
brii unei tipice familii de bur
ghezi stupizi și joviali, scene ca- 
ragialești de „10 Mai" și „Moși", 
eșantioane desprinse din viața 
mondenă și mostre ale producției 
de film artistic al vremii (de la 
deconcertantul și, într-un fel, de
zamăgitorul episod cu Tănase și 
pînă In excepționalul „Gogulică 
C.F.R."), documentare „neutre" 
despre fotbal și ciclism, despre 
parașutism și urbanistică, dialo
ghează in permanență cu măr
turii cutremurătoare despre via
ța „lumii de jos" a orașului (mun
citorii industriali și șomerii, vă- 
zuți întocmai ca-n Sahia, perife
ria opărind ca-n reportajele lui 
Bogza și Jebeleanu, vermina 
pieței-confirmind viziunea bal
canică mateino-barbiană). Pu
tinele documente foto și cinema
tografice privind mișcarea revo
luționară a vremii (adunările so
cialiste de la „Dacia", martiriul 
din Piața teatrului, greva Grivi- 
ței), incastrate in film ca o linie 
melodică gravă, solemnă, dau 
„Amintirilor bucureștene" accen
tul patetic de care avea nevoie, 
în mod firesc, o asemenea peli
culă. (S-ar fi putut face mai mult 
în această direcție ? S-ar fi pu
tut, desigur, în ciuda penurie! de 
material. Dar subiectul este atit 
de important incit, credem, me
rită el însuși o peliculă de sine 
stătătoare).

Beneficiind de comentariul 
discret, spiritual și avizat dato
rat scriitorului-martor-al-vremii 
George Macovescu (comentariu 
rostit din păcate nu cu tot 
atîta înțelegătoare discreție de 
către Valeria Gagialov și Mihai 
Pălădescu), de excelente imagini 
„la zi" semnate • Ovidiu Golo
gan și Dinu Tănase și de o mu
zică (C. Alexandru) suficient de 
inspirată pentru a nu se face au
zită în sine, pelicula lui Radu 
Gabrea constituie o reușită nota
bilă a casei de filme „București". 
O reușită care, în mod firesc, ar 
trebui să încurajeze mai frec
venta abordare, la noi, a filmului 
de montaj. Fie pe alte teme, fie 
din nou pe tema 
cercetată eventual 
din alte unghiuri, 
nu-i așa ? — un 
tate de proiecție 
un spațiu temporal prea.., 
pentru un subiect atit de

Bucureștiului, 
în alt timp și 
Pentru că — 

ceas și 
rămîne

jumă- 
totuși 

mic 
mare.

PETRE DRAGU
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Plenara Consiliului Uniunii Naționale

a Cooperativelor Agricole de Producție

Telegrama adresata Comitetului Central al partidului 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Joi, a avut loc plenara Con
siliului Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție consacrată dezbaterii 
și stabilirii măsurilor pentru 
aplicarea hotărîrilor adoptate 
de conducerea partidului cu
prinse în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
îmbunătățirea organizării, pla
nificării și conducerii agricul
turii. Lucrările plenarei au fost 
conduse de tovarășul Virgil 
Trofin, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent. secretar al C.C. al 
P.C.R., președintele Uniunii 
Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție.

Au participat membri ai Con
siliului Uniunii, ai Comitetu
lui Casei de pensii și ai Comi
siei de revizie, președinți și 
vicepreședinți ai uniunilor ju
dețene, activiști ai Uniunii Na
ționale.

Plenara Consiliului Uniunii Naționale a Cooperativelor Agri
cole de Producție, întrunită în ziua de 3 decembrie 1979. 
exprimă Comitetului Central al Partidului, dumneavoastră per
sonal, simțămintele de înaltă prețuire și de adincă recunoștință 
ale milioanelor de țărani cooperatori pentru atenția statornică 
pe care o acordați progresului neîntrerupt al agriculturii noas
tre socialiste, pentru grija permanentă, plină de înțelegere, față 
de îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de viață 
ale țărănimii. Participanții la lucrările plenarei Consiliului Uni
unii Naționale au luat în dezbatere cu deosebit interes și răs
pundere sarcinile ce revin uniunilor și cooperativelor agricole 
de producție pentru aplicarea în viață a măsurilor adoptate 
de conducerea partidului, cuprinse în expunerea dumneavoastră 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cu privire la îmbunătățirea orga! 
nizării, planificării și conducerii agriculturii.

In numele întregii țărănimi, Consiliul Uniunii Naționale și-a 
manifestat acordul deplin față de acest program care preconi
zează reorganizarea întreprinderilor de mecanizare a agricul
turii, lărgirea atribuțiilor și răspunderii acestora pentru pro
ducția din cooperative, organizarea consiliilor intercooperatiste 
care creează condiții superioare unirii eforturilor cooperativelor 
în vederea consolidării lor economico-organziatorice, dezvoltarea 
cooperării intre întreprinderile agricole de stat și cooperativele 
agricole, îmbunătățirea organizării muncii și a producției in 
cooperativele agricole, introducerea unui nou sistem de plată, 
asigurarea unui venit lunar minim garantat membrilor coope
ratori care participă efectiv la muncă, îmbunătățirea cuantu
mului pensiei, perfecționarea activității organelor agricole cen
trale și județene și îmbunătățirea planificării producției în coo
perativele agricole. El vine să demonstreze o dată in plus pro
funzimea cu care conducerea partidului nostru analizează pro
blemele complexe ale construirii societății socialiste multilateral . 
dezvoltate, capacitatea de a discerne, intr-un autentic spirit 
novator și de a găsi soluții adecvate fiecărei etape pe care o 
parcurgem.

Măsurile adoptate de conducerea partidului constituie pentru 
agricultura cooperatistă, pentru masa de țărani cooperatori ca
drul optim pentru desfășurarea întregii lor activități siitoare, 
pentru manifestarea plenară a inițiativei și spiritului lor gos
podăresc, vizînd practic toate domeniile vieții social-economice 
și organizatorice ale cooperativelor agricole și ale țărănimii 
cooperatiste.

Participanții la plenară au relevat interesul viu și satisfacția 
cu care țăranii cooperatori, mecanizatorii, ceilalți lucrători din 
agricultură, au primit noile măsuri adoptate de conducerea 
partidului și și-au exprimat convingerea fermă că ele vor con
stitui un puternic mijloc de stimulare a eforturilor pentru spo
rirea substanțială a producției agricole. In plenară s-a făcut un 
larg schimb de vederi în legătură cu aplicarea în viață a acestor 
măsuri, subliniindu-se că în cooperativele agricole s-a trecut 
încă de pe acum la punerea lor în practică.

Plenara Consiliului Uniunii Naționale a hotănt convocarea 
celui de-al II-lea Congres al cooperativelor agricole de produc
ție în a doua jumătate a lunii mai 1971, stabilind ca întreaga 
activitate pentru pregătirea congresului să se desfășoare mtr-o 
atmosferă de muncă intensă pentru înfăptuirea hotărîrilor con
ducerii partidului în fiecare cooperativă agricolă de producție.

Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră iubite 
tovarășe Ceaușescu, că membrii Consiliului Uniunii Naționale, 
întreaga țărănime, mecanizatorii, vor depune toate eforturile, 
toată priceperea și capacitatea lor de muncă, pentru realizarea 
sarcinilor planului de stat pe 1971 și a celor din cadruJ cincina
lului următor, prin deplina valorificare a posibilităților largi 
de creștere a producției de care dispune agricultura coopera
tistă pentru înflorirea continuă a României Socialiste.

INDUSTRIA HUNEDOAREI 
RAPORTEAZĂ

Comitetul județean de partid 
Hunedoara. în numele comu
niștilor, al tuturor oamenilor 
muncii hunedoreni, raportează, 
conducerii partidului și statului, 
dumneavoastră personal iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
industria județului nostru a 
realizat cu aproape o lună mai 
devreme, prevederile planului 
cincinal actual la producția 
globală, producția marfă, Ia 
productivitatea muncii, beneficii 
și la export.

Succesul dobindit de zecile de 
mii de siderurgiști, mineri, ener- 
geticienl, constructori din ju
deț, sub conducerea organizații
lor de partid, se integrează or
ganic in tabloul marilor înfăp
tuiri obținute de poporul nostru 
in opera de înflorire multilate
rală a României socialiste. El 
constituie o nouă confirmare a 
justeței, consecvenției, caracte
rului științific și realist al hotS- 
rîrilor partidului îndreptate spre 
dezvoltarea accelerată și moder
nizarea forțelor de producție, 
punerea mai deplin în valoar" a 
marilor resurse de care dispune 
economia românească, perfec
ționarea organizării conducerii 
și planificării economiei națio
nale, în scopul ridicării eficien
ței activității economice, al 
creșterii bunăstării poporului,

Traducînd cu fermitate "n 
viață hotărîrile partidului șî 
stalului, muncind cu abnegație 
și dăruire, colectivele de mun
citori. tehnicieni, ingineri din 
întreprinderile județului au a- 
sigurat pe parcursul actualului 
cincinal îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor stabilite. Raportăm 
că in județul Hunedoara se va 
realiza, față de prevederile cin
cinalului, o producție industria
lă in valoare de peste 1,3 mi
liarde lei. Pe ansamblul cinci
nalului, industria hunedoreară 
furnizează suplimentar econo
miei naționale 712 000 tone 
fontă. 790 000 tone oțel, 30 000 
tone laminate finite pline, a- 
proape 1 miliard kWh energie 
electrică, importante cantitaii 
de cupru, plumb, zinc și alte 
produse.

In actualul cincinal industria 
județului nostru a făcut progre
se importante în domeniul ri
dicării calitative a activității 
economice. Preocupările susți
nute pentru utilizarea cu ran
dament sporit a capacităților 
productive, a forței de niun„ă 
și a timpului de lucru se con
cretizează în îndeplinirea cu un 
an mal devreme a sarcinii de

La lucrări au luat parte tova
rășii Vasile Vîlcu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Iosif Banc, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului, de 
Miniștri, reprezentanți ai unor 
ministere și altor instituții cen
trale.

în cadrul dezbaterilor partici- 
panții au dat o înaltă apreciere 
măsurilor adoptate de conduce
rea partidului, măsuri pe care 
le consideră de o importanță 
deosebită pentru progresul a- 
griculturii cooperatiste și și-au 
exprimat convingerea că aces
tea creează condiții pentru par
ticiparea mai activă a țăranilor 
cooperatori Ia activitatea de 
producție, a mecanizatorilor și 
a specialiștilor, pentru obține
rea unor cantități sporite de 

creștere a productivității mun
cii,'ceea ce va determina pină 
la finele ■ cincinalului un spor 
de productivitate de peste 52 000 
Iei pe salariat. S-a diversificat 
ți îmbunătățit calitatea produc
ției de oțel și laminate, s-au 
perfecționat tehnologiile de fa
bricație, metodele de muncă, de 
organizare și conducere, s-au 
făcut pași importanți pe linia 
reducerii cheltuielilor de pro
ducție, îndeosebi a consumuri
lor specifice de cocs, metal, 
lemn de mină, combustibil, e- 
nergîe și materiale de construc
ții. Punerea în valoare a acestor 
rezerve a condus la creșterea 
gradului de rentabilitate a pro
ducției industriale reflectată in 
obținerea unui volum de bene
ficii suplimentare în valoare 
de aproape 400 milioane lei.

Raportînd aceste succese, co
lectivele de muncă, organele și 
organizațiile de partid acțio
nează cu intensitate, in sensul 
prețioaselor indicații cuprinse 
in expunerea dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, la recenta ședință a 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și a guvernului, privind 
pregătirea celor mai bune con
diții pentru înfăptuirea cu suc
ces a prevederilor viitorului 
plan cincinal. Eforturile și pre
ocupările noastre sînt orientate 
spre dezvoltarea și valorificarea 
cit mai eficientă a bazei de 
materii prime, sporirea produc
ției de oțeluri și laminate cu 
caracteristici superioare, crește
rea productivității muncii, folo
sirea mai bună a mașinilor, uti
lajelor și a forței de muncă, 
îmbunătățirea calității produse
lor, reducerea consumurilor 
materiale, ridicarea rentabilită
ții, a eficienței întregii activi
tăți economice.

Asigurăm conducerea superi
oară de partid și de stat, pe 
dumneavoastră personal, muît 
iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că minerii, siderur- 
giștii, energeticienii, construc
torii, toți oamenii muncii din 
județul Hunedoara, în frunte 
cu comuniștii, vor urma cu în
credere și abnegație politica 
partidului, vor munci cu toată 
energia, talentul și dăruirea 
pentru a îndeplini exemplar 
prevederile mobilizatoare ale 
viitorului cincinal, pentru a 
cinsti măreața sărbătoare a se
micentenarului gloriosului nos
tru partid comunist cu noi suc
cese în înflorirea multilaterală 
a patriei socialiste.

produse vegetale și animaliere. 
Vorbitorii au subliniat, de 
asemenea, necesitatea concen
trării •eforturilor în direcția 
aplicării imediate a măsurilor 
cuprinse în expunerea tovară
șului Nieolae Ceaușescu. Dez
baterile au prilejuit un larg 
schimb de păreri în legătură cu 
sarcinile ce revin uniunilor 
cooperatiste și conducerilor 
cooperativelor agricole pentru 
înfăptuirea măsurilor adoptate 
de conducerea partidului.

Plenara a hotărît convocarea 
celui de al II-lea Congres al 
Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție în 
a doua jumătate a lunii mai 
1971 și a împuternicit Comitetul 
Executiv să definitiveze pro
iectele de statut al cooperative
lor agricole de producție, al 
Uniunii Naționale și ai uniu
nilor județene ale cooperative
lor agricole de producție, al 
Casei de pensii și să le supună 
dezbaterii publice.

Plenara a stabilit, de aseme
nea, ca întreaga activitate de 
pregătire a congresului să aibă 
ca obiectiv principal aplicarea 
în toate unitățile agricole coo
peratiste a hotărîrilor conduce
rii partidului, pregătirea temei
nică a noului an de producție, 
executarea în cele mai bune 
condiții a lucrărilor din etapa 
actuală.

Plenara a adoptat modificări 
la statutul Casei de pensii In 
legătură cu majorarea pensii
lor membrilor cooperatori și a 
stabilit măsuri !n vederea plății 
acestora începlnd cu luna ianu
arie 1971.

în încheierea lucrărilor a luat 
euvintul tovarășul Virgil Tro
fin.

într-o atmosferă însuflețită 
participanții la plenară au a- 
doptat în unanimitate textul 
unei scrisori adresate Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român.

(Agerpres)

IDEILE VALOROASE
(Urmare din pag. I)

amplificare sau la gazetă, repre
zentanții organizațiilor U.T.C. 
să facă cunoscute tuturor uteciș- 
tilor din întreprindere amănun
tele activității lor, stadiul înde
plinirii proiectelor adoptate. Be
neficiul imediat este acela că 
tinerii sînt, prompt încunoștiin- 
țați asupra intențiilor comitete
lor U.T.C., oferind posibilitatea 
unor analize succinte și deschi
se a acțiunilor deja desfășurate 
sau aflate pe masa de lucru a 
organizației. Ideea nu se opreș
te însă aici. în aceeași organi
zație au luat ființă colective de 
control și îndrumare pe schim
buri care iși desfășoară activi
tatea zilnic, Ia locul de muncă, 
avînd ca scop cunoașterea ope
rativă. pe viu. a tot ceea ce pri
vește prezența tinerilor în orga
nizație și in producție.

Pe aceeași linie se înscrie și ex
periența Încercată In organizația 
UT.C. de la UșR.A. Bacău despre 
care ne-a vorbit Cezar Vuiaric. 
Numai că aici, procedeul de in
formare este declanșat dintr-un 
alt sens. In fiecare secție a uzi
nei comitetul organizației U.T.C. 
a înființat o „Poștă U.T.C.", prin 
care, cu ajutorul unor cutii de 
scrisori, tinerii își pot exprima 
în scris și în orice moment do-
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DUPĂ TROFEUL „CARPAȚP

DE LA TIMISOARA HANDBAL

mi PRESTIGII/
Dacă băieții au avut de a- 

părat, la Cluj, un prestigiu 
mondial, echipa feminină de 
handbal a luptat, la ediția de 
Ia Timișoara a „Cupei Car- 
pați“ să-și recîștige un pres
tigiu, care, în ultimii ani, nu 
mai era nici pe departe la 
nivelul reprezentativelor care 
cîștigaseră de trei ori conse
cutiv, titlul de campioane 
mondiale.

Primul meci al naționalei 
noastre la Timișoara a fost, 
pentru unii, o surpriză. Măr
turisesc că de multă vreme 
nu urmărisem un spectacol 
handbalistic de o asemenea 
calitate, o desfășurare de e- 
nergie, de poftă de joc și de 
superioritate tehnică. Această 
primă victorie la scor (16—5 
cu Polonia) n-a fost deloc un 
foc de paie, în ciuda faptului 
că, în finala Cupei, echipa 
noastră națională n-a jucat la 
valoarea ei reală, pierzînd 
primul loc în fața reprezenta
tivei R.D.G. Turneul de la Ti
mișoara a fost o confruntare

Republica Populară Chineză
Ambasadorul extraordinar și 

plenipotențiar al Republicii Popu
lare Chineze la București, Cian 
Hai-Fun, a oferit joi, în saloa
nele ambasadei, un' dineu în o- 
noarea delegației guvernamenta
le române, condusă de tovarășul 
Gheorghe Rădulescu, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, care, la invi
tația Comitetului Central al Par
tidului Comunist Chinez, a e- 
fectuat o vizită de prietenie în 
această țară, în perioada 20—26 
noiembrie 1970.

Delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Ma
nea Mănescu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., care, la invitația Par

CRONICA
U. T. C

Joi dimineața a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre 
Paris, delegația Comitetului 
Central al Uniunii Tineretu
lui Comunist, condusă de to
varășul Mircea Angelescu se
cretar al C.C. al U.T.C. care 
va participa la lucrările Con
gresului Mișcării Tineretului 
comunist din Franța.

(Agerpres)

•rințele, opiniile cu privire la ac
țiunile reprezentanților lor, ale 
întregii organizații. Ideea sub 
care se realizează această acți
une^ este : tot ceea ce poate fi 
sugestie, propunere interesantă 
să devină operativ acțiune.

Desigur, este remarcabil fap
tul că, deși expuse în locuri di
ferite. inițiativele menționate 
se completează una pe alta, a- 
firmind o procedură potrivită, 
cu vizibile implicații nu numai 
în realizarea unui sistem infor
mațional ci poate, în primul 
rînd. pentru instaurarea unui 
climat de comunicare perma
nentă. de cunoaștere reciprocă 
a fiecărui gind, și rezultat. în 
virtutea celui mai larg spirit de
mocratic. De aceea, reuniunea 
lor în stilul de muncă al orică
rei organizații U.T.C. ni se pare 
firească și necesară. Lucru pe 
care l-au declinat și participan
ts la conferințele municipale 
U.T.C., subscriind deplin la ini
țierea acestora și in organizații
le U.T.C. ai căror purtători de 
cuvînt erau. Ceea ce nu este o 
simplă apreciere a eforturilor 
laborioase ale unor uteeiști. ci 
înseamnă totodată o angajare 
fățișă pentru implantarea solidă 
a unor noi procedee de lucru în 
viața și activitatea permanentă 
a organizațiilor lor.

de valori handbalistice de
osebite. Echipa Ungariei, cam
pioană mondială, a ținut cu 
greu piept ritmului imprimat 
de românce, fazelor specta
culoase și golurilor pregătite 
cu minuție și fantezie. Și to
tuși, elevele lui Gabriel Zu- 
grăvescu și Simion Pompiliu 
au pierdut, e drept, la un scor 
strîns (13—10) în meciul final. 
Cred că e cazul să spunem că, 
cu toată această înfrîngere, e- 
chipa României și-a recîștigat 
dreptul de a aspira, ca în alți 
ani, la un loc foarte bun în 
ierarhia mondială a handba
lului feminin. Argumentele, 
chiar după acest turneu, sînt 
net în favoarea lor ; o echipă 
tînără, cu o vitalitate deose
bită, care-și bazează concepția 
de joc nu numai pe procedee 
tehnice și condiție fizică bine 
puse la punct ci și pe fante
zie, pe un joc spectaculos la 
care participă în egală mă
sură, toate jucătoarele. Urmă
rind fluxul golurilor înscrise 
în cele patru partide susținu-

La dineu au participat Emil 
Drăgănescu. membru al Comite
tului Executiv, al C.C. al P.C.R., 

Consiliului
Marin, 

afaceri- 
Constan-

Bârgă- 
Comisiei

vicepreședinte al 
de Miniștri, Mihai 
adjunct al ministrului 
lor externe, Radu 
tinescu și Grigore 
oanu, vicepreședinți ai 
guvernamentale de colaborare și 
cooperare economică și tehnică, 
consilieri și experți, care au fă
cut parte din delegația guverna
mentală.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă tovărășească.

tidului Socialist Belgian, a făcut 
o xizită în Belgia, s-a înapoiat 
joi dimineața în Capitală.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Tudor Ionescu și Ghi- 
zela Vass, membri ai C.C. al 
P.C.R., Grigore Comartin, secre
tar al Comitetului județean- Ar
geș al P.C.R., și George Serafim, 
redactor-șef adjunct le revista 
„Lumea".

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii Vasile Vîlcu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Paul Nagy și 
Mihai Bujor Sion, șefi de secție 
la C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
prim-adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

Era prezent Jan Adriaenssen, 
ambasadorul Belgiei în Repu
blica Socialistă România.

(Agerpres)

Imagini de la Conferința de dare de seamă și alegeri U.T.C. din municipiul Iași
Foto : C. CIOBOATĂ

te, un fapt poate fi, în acest 
sens îmbucurător : echipa are 
valori omogene, fiecare dintre 
coechipiere fiind capabilă să 
finalizeze acțiunile în poarta 
adversă. Ceea ce, să recunoaș
tem, este un cîștig pentru o 
echipă de handbal în care, a- 
desea, una sau două jucătoare 
beneficiază de fazele pregăti
toare ale golurilor. Această o- 
mogenitate a echipei a deter
minat, în desfășurarea parti
delor de Ia Timișoara, peri
oada în care s-a jucat un 
handbal fără cusur atît din 
punct de vedere al ritmului 
capabil să dezintegreze siste
mul de joc advers, cît și din 
punct de vedere al tehnicii, 
al spectaculozității. Dar tot a- 
cest caracter unitar este une
ori în defavoarea echipei ; un 
singur momerft de delăsare, 
de neatenție a uneia dintre 
jucătoare atrage pierderea rit
mului colectiv, cum s-a întîm- 
plat de cîteva ori, în meciurile 
cu Ungaria și U.R.S.S.

Desigur, victoria echipei

DE AUDIENT/

tinoiOfti.. ..
CITITORII

SESIZEAZĂ
ALPINISM... LA DOMICILIU
Nu mai departe decît cu două 

săptămîni în urmă. în cadrul a- 
celeiași rubrici publicam scri
soarea unui grup de tineri din 
Reșița, solicitînd întreprinderii ju
dețene de construcții Caraș-Seve- 
rin, intervenția hotărită pentru în
lăturarea unor neajunsuri care pu
neau serios sub semnul întrebării 
calitatea construcțiilor și răspun
derea cu care ele sînt date în fo
losință și recepționate. O nouă 
scrisoare primită la redacție, de 
data aceasta insă din municipiul 
Brașov, se subscrie aceleiași te
me : neglijența și lipsa de core
lare a lucrărilor de construcții.

„Ne-am mutat în locuință 
nouă, in luna iunie a.c., cînd a 
fost dat in folosință blocul nr. 50 
de pe strada Saturn. Nu am acor
dat la început prea multă impor
tanță faptului că atunci ascenso
rul de la scara 1) nu funcționa. 
Eram siguri că nu vom fi lăsati 
prea multă vreme să urcăm cele 
10 etaje ale blocului. Abia acum 
ne dăm seama că încrederea 
noastră nu a fost decît o iluzie. 
Au trecut mai bine de patru luni, 
timp în care am tot sperat că 
azi, mîine, se va învrednici cineva 
să acorde atenția cuvenită do
leanțelor noastre...“.

Mai departe, ION POPESCU, 
corespondentul nostru, ne istori
sește cum neajunsurile, în loc să 
fie înlăturate, s-au accentuat și 
mai mult; timp de o lună blocul 
nu a avut nici apă caldă, nici apă 
rece. In aceste condiții locatarii 
etajelor superioare au fost nevoiți

de- 
per- 

ju- 
decit 
Dar

R.D.G. a fost perfect justifi
cată, ținînd cont că în toate 
partidele jucătoarele au 
monstrat un stil de joc 
fect organizat, eficient, 
cînd mai mult în forță 
în ingeniozitate tactică.
nu prin aceste incontestabile 
calități ne-au fost superioare 
ci prin pregătirea psihică, care 
se dovedește din nou a fi o 
componentă de bază a valorii 
unei echipe naționale. Mai ti
morate decît în alte meciuri, 
fetele noastre n-au mai știut 
să-și păstreze nici ritmul ȘÎ 
nici combinațiile alerte, spec
taculoase. Au fost, în momen
tele cheie, inhibate de valoa
rea adversarelor, făcînd gre
șeli nu tehnice ci de tactică. 
Nepregătite să abordeze cu
rajos un meci decisiv, tinere
țea și chiar lipsa de experi
ență a marilor înfruntări a 
fost o frînă. Nu e vorba de a 
subestima valoarea echipei 
adverse ci doar de a avea mai 
multă încredere, de a fi mai 
sigure pe propria capacitate 
de efort și de concentrare.

A început, cu acest turneu 
de la Timișoara, anul de pre
gătire pentru campionatul 
mondial. Naționala noastră a 
demarat bine, mult mai bine 
decît altădată, mult mai ho- 
tărîtă să depășească faza de 
impas a handbalului feminin. 
Și poate această hotărîre este 
prețioasa perspectivă pe care 
o oferă pregătirii lor viitoare, 
și, de ce nu, acelei confrun
tări mondiale din decembrie 
1971.

GALINA ENIȘTEANU 

să numere treptele scării, în fie
care zi, cu găleata în mînă, adre- 
sind, în gînd, de fiecare dată, cu
vinte de „mulțumire" întreprin
derii care se ocupă cu darea în 
folosință a ascensoarelor. „Nu 
sîntem amatori de alpinism la 
domiciliu, se precizează în în
cheierea scrisorii și, de aceea, 
rugăm să nu se conteze pe 
noi la un eventual concurs. Mai 
ales că mulți 
pășit de mult 
face sport".

dintre noi 
vîrsta cînd

au de- 
puteau

AȘTEPTĂM DAR CIT TIMP?

Eliberarea unei adeverințe, atît 
pentru cetățean cît și pentru in
stituție, pare un lucru mărunt și 
ușor de împlinit fără prea mare 
bătaie de cap. Faci o cerere și 
aștepți să se trimită, sau să ți se 
înmîneze răspunsul, după caz. A- 
ceasta e regula unanim .recunos
cută. Nu am fi reamintit-o dacă 
UCECOM-ul, prin reprezentanții 
săi, nu ar fi ținut să ne contra
zică. In luna martie, cititorul 

. TRIFU DUMITRESCU din
București s-a adresat direct 
UCECOM-ului cerînd eliberarea 
unei dovezi de vechime în mun
că pentru timpul cît a fost trimis 
la școlarizare. Apoi, a aștept — 
O lună, două, trei... Exasperat de 
„operativitatea" instituției, s-a 
adresat direct redacției și, în luna 
iunie, cu adresă scrisă, rugam 
UCECOM-ul să dea curs cererii 
corespondentului, încredințați 
fiind că răspunsul nu va întârzia. 
Și din nou au trecut cîteva luni, 
timp în care dialogul telefonic 
redacție-UCECOM s-a repetat 
de nenumărate ori. „S-a pierdut

BASCHET I:
POLITEHNICA 

ÎNVINGĂTOARE!
La sugestia antrenorului rapi- 

dist Grigore Avachian am numă
rat aseară prezențele feminine 
din sala Floreasca și am aflat, la 
meciul dintre Politehnica și A- 
cademik doar 23 de spectatoare. 
Mai puțin decît numărul jucătoa
relor care evoluau în teren ! Tes
tul mi se pare sugestiv pentru 
dezinteresul manifestat față de 
activitatea baschetbalistică chiar 
de către practicantele acestui 
sport. Este cel puțin nefiresc, da
că nu chiar condamnabil, ca la 
o partidă de asemenea interes, 
unde ar fi putut avea ce învăța, 
să nu asiste jucătoarele de divi
zia A și B, junioarele și elevele 
care practică baschetul în Capi
tală. Este, poate, și aceasta una 
din explicațiile stagnării și chiar 
decăderii valorice a baschetului 
nostril feminin. Aseară elevele lui 
Grigore Costescu, aceleași pe ca
re le urmărim de ani de zile, au 
evoluat slab, fără vlagă, fără pre
cizie, cîștigind abia la un coș di
ferență. după ce in repriza întîia 
nu înscriseseră decît 21 de punc
te. In schimb, jucătoarele bulga
re bine conduse de pe margine 
de M. losifov au evoluat cu calm, 
folosind inteligent gabaritul pivo- 
ților Tukova (10 p.) și Borisova 
(6 p.), în alternanță cu aruncări
le precise de Ia semidistanță e- 
xecutate de Simova (18 p.) și Du- 
deva (10 p.). Din formația noastră 
cele mai multe puncte au fost 
înscrise de Diaconeseu (18 p.) 
Ciocan (11 p.) și Taflan (10 p.), 
care s-au zbătut mai mult decît 
colegele lor, fără să izbutească 
însă a oferi spectatorilor satisfac
ția unei victorii concludente. De 
aceea credem că în meciul retur, 
care se va disputa joia viitoare la 
Sofia jucătoarele noastre păstrea
ză puține șanse ' - - -
za următoare a 
lor Europeni.

de a trece în fa- 
Cupei Campioni-

P. OVIDIU
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adresa", a fost răspunsul primul 
apel. Se poate întîmpla, ne-a 
zis, și am trimis o nouă adres 
„E plecat în concediu tovarăș 
care se ocupă cu..." a fost rezv 
tatul unei alte intervenții tel 
fonice „Păsuiți-mă cîteva zile 
ni s-a explicat într-o noi 
convorbire. „Mîine o , av< 
precis" ni s-a răspuns încurajat 
la un alt apel. Și așa, de rt 
bine de o jumătate de an, a 
cetățeanul în cauză cit și redaci 
sîntem duși cu vorba de la o 
la alta. Dincolo de neseriozitat 
cu care este tratată întreaga 
tuație de funcționarul desemr 
să rezolve cererile cetățenilor, 
reamintim de dispozițiile decret 
lui 534/1966 care stabilesc tenr 
ne precise de rezolvare, speri' 
că se va edifica, cel puțin acu 
asupra obligațiilor sale. O mi 
de ajutor îi poate da și conduc 
rea UCECOM-ului.

RĂSPUND

FACTORII

AVIZAȚI
ALEXANDRU RAȘCAA 

Cîmpina, județul Prahova. Du 
neavoastră, așa cum ne-a con 
nicat Ministerul Muncii, ați f 
orientat profesional de către C 
misia de expertiză ți recuperi 
a capacității de muncă, spre p 
fesia de contabil și sînteți ți> 
în evidența comisiei pentru oc 
firea minorilor de pe lingă Coi 
tetul Executiv al Consiliu 
Popular Județean Prahova, 
vederea înscrierii intr-un Iii 
special în anul școlar 1971—19'. 
Dacă doriți totuși să vă calific 

nuli repede, într-o meserie coi 
patibilă cu natura și gradul p 
sibilităților dumneavoastră fizii 
puteți fi supus reorientării pro 
sionale de către Institutul de i 
pertiză și recuperare a capacitl 
de muncă din București, unde 
puteți adresa direct.

EUGEN POPESCU, localitat 
Dănești, jud. Vîlcea. Ministei 
Transporturilor prin Direcția p 
sonal și învățămînt ne-a fumi: 
informațiile pe care le aștepta 
pentru a deveni mecanic de loc 
motivă este necesară, mai în 
calificarea în meseria de lăcăl 
mecanic locomotive, calificare 
se poate obține intr-un dep 
C.F.R. Apoi, după un stagiu 
un an în atelierul de reparații 
un an în funcția de mecanic u 
tor locomotivă, vă puteți inse 
la concursul de admitere în șa 
la de mecanici locomotivă 
automotor. Aceste cursuri au i 
rata de un an.

AUREL MAT AC HE, Bu 
rești. Analizînd situația din 
milia dumneavoastră, Consii 
Popular al Sectorului 3, a apro, 
înscrierea la grădiniță a celor 
copii. In urma acestei aprol 
vă puteți prezenta la grădinița 
orar normal nr. 31. 

CURIER

JURIDIC
VASILE IVANOV, Medgii 

Pentru a putea beneficia de si 
rul de șantier sau indemniza 
angajatul trebuie să îndeplini 
că j condiția de a fi nelocal 
Determinarea noțiunii de 
localnic se face, așa cum est< 
firesc, în funcție de domiciliul 
lariatului. în cazul în care a’ 
domiciliul în altă localitate di 
aceea unde se află sediul în 
prinderii sau șantierului, ui 
vă desfășurați efectiv munca, 
depliniți condiția cerută. Cit 
vește celălalt aspect, în ci 
cînd angajatul se poate înaj 
zilnic acasă, după orele de j 
gram, nu mai poate beneficia 
spor sau indemnizație.

VIRGIL TEODORESCU, A 
lulia. Concediul plătit de c 
zile, la care are dreptul angaj 
transferat în interesul servici' 
și la care vă referiți în scriso 
include și timpul de călătorie, 
cest concediu se acordă nu 
în scopul și cu ocazia mut 
efective a salariatului, a gos 
dariei sale, precum și a fam 
acestuia. El nu poate fi comp 
sat în bani. Răspunzînd celei 
a doua întrebări, potrivit prt 
derilor punctului 9 din instruc 
nile 7000/1964 indemnizația 
transferare are caracterul t 
compensări a cheltuielilor el 
tuate de salariat cu prilejul i 
tării sale efective sau a fami 
Ca urmare, salariatul transfi 
în localitatea unde își are do 
ciliul și familia are dreptul 
mai la rambursarea cheltuiel 
efective de transport, fără să 
mai acorde indemnizația 
transferare.

VICTOR DRAGU, Bacău. 
trivit articolului 19 al H.C.M. 
914/1968 salariații care pînă 
data aplicării noului sistem 
salarizare au beneficiat îri < 
diții legale de abonamente 
transport, de la domiciliu la 
cui de muncă, beneficiază, 
continuare, de aceste abonarr 
te, chiar dacă prin majorarea 
lariului depășesc plafonul 
1000 de lei.

Rubrică redactată d 
MIRCEA NICOLAI



DECLARAȚIE
privind problemele întăririi securității și 

colaborării pașnice in Europa
dezvoltării

(Urmare din pag. I)

reptului internațional între 
:.D.G. și R.F.G., primirea 
;.D.G. în Organizația Națiu- 
ilor Unite și alte organizații 
iternaționale în calitate de. 
lembru cu drepturi egale, re- 
rezintă imperative vitale ale 
remii și ar constitui o contri- 
uție majoră la cauza secu- 
itâții europene și internațio- 
ale.
Statele reprezentate la con- 

fătuire sprijină in întregime 
erința justă a Republicii So- 
ialiste Cehoslovace privind re- 
unoașterea de către R.F.G. ca 
evalabil de la bun început a 
cordului de la Mtinchen, cu 
sate urmările care decurg din 
ceasta. Disocierea clară și de- 
initivă a R.F.G. de acest dic- 
at, care a întruchipat politica 
itleristă tîlhărească, ar con- 
•ibui la însănătoșirea situației 
î Europa și la dezvoltarea re- 
ițiilor R.F.G. cu țările socta- 
ste.
ta consfătuire s-a constatat 

ă se creează premise pentru 
eglementarea altor probleme 
xistente în Europa și, în legă- 
iră cu aceasta, s-a exprimat 
aeranța că tratativele care se 
esfășoără în prezent în pro

blema Berlinului occidental se 
vor încheia prin realizarea u- 
nei înțelegeri reciproc accepta
bile. care să corespundă inte
reselor destinderii în central 
Europei, precum și necesităților 
populației Berlinului occidental 
și intereselor legitime și drep
turilor suverane ale R.D.G.

Participanții la consfătuire 
și-au exprimat convingerea că 
convocarea conferinței generai- 
europene în problemele secu
rității și colaborării ar repre
zenta o nouă etapă majoră pe 
calea consolidării' păcii in Eu
ropa.

Datorită activității pregăti
toare desfășurate pir.ă acum, 
sînt create în prezent premise 
suficiente pentru organizarea 
unei asemenea conferințe. S-a 
conturat, în general, ordinea de 
zi, a fost definită componența 
participanților Ia conferință, 
s-a pus o bază largă pentru în
țelegerea reciprocă și asi
gurarea unor rezultate pozi
tive ale conferinței. Ir.cheie-ea 
punerii de acord a tuturor pro
blemelor legate de convocarea 
conferinței necesită în prezent, 
alături de contacte bilaterale, 
desfășurarea de consultări 
multilaterale, cu participarea 
tuturor statelor interesate. Pen

tru aceasta s-au ți pronunțat 
multe state europene.

Participanții la consfătuire au 
luat cunoștință cu satisfacție 
de r.oua inițiativă a guvernului 
Finlandei privind organizarea 
la Helsinki a unor întilniri pre
gătitoare ale reprezentanților 
tuturor statelor interesate, in 
problemele legate de convoca
rea conferinței general-euro- 
pene. Statele reprezentate la 
consfătuire declară că sînt de 
acord să participe la asemenea 
întilniri chemate să contribuie 
la pregătirea practică a confe
rinței general-europene.

Nu există nici un motiv de a 
tărăgăna convocarea conferin
ței, de a pune anumite condiții 
prealabile. Mișcarea pentru 
securitate ți colaborare pe 
continentul european capătă un 
caracter tot mai larg și de 
masă. Statele socialiste parti
cipante la consfătuire sînt ho- 
tărite să facă tot ce depinde de 
ele pentru ca voința de pace a 
poooarelcr europene să fie 
transpusă in viață.

Participanții la consfătuire 
constată ca adversarii destinde
rii ți colaborării pașnice in 
Europa nu și-au încetat acti-

vitatea periculoase. In legătu
ră cu aceasta, s-a atras aten
ția asupra activizării cercurilor 
agresive ale N.Â.T.O., a acțiu
nilor provocatoare ale forțelor 
revanșarde și militariste din 
R.F.G., asupra încercărilor ne
contenite făcute din afară de a 
frâna dezvoltarea proceselor fa
vorabile pe continentul euro
pean. A fost exprimată încre
derea fermă că forțele iubi
toare de pace din Europa sini 
capabile să înlăture obstacolele 
create de adversarii păcii și 
prin eforturi unite să rezolve 
sarcina asigurării unei păci 
trainice în această regiune a 
lumii.

Consfătuirea reafirmă poziția 
expusă In Declarația de Ia 
București cin 1966 în problemele 
securității europene, destinderii 
și dezarmării.

Participanții la consfătuire au 
exprimat hotărî rea partidelor 
si guvernelor țărilor lor de a 
înfăptui și în viitor acțiuni co
mune puse de acord pe arer.a 
internațională în interesul asi
gurării securității trainice în 
Europa și în întreaga lume. In 
acest scop, fiecare dintre ei va 
continua să promoveze o poli
tică activă de pace, de destin
dere a încordării și de largă 
colaborare internațională.

Tratatul polono— 
vest-german 

va fi semnat 
la Varșovia»

Membrii Cabinetului veșt-ger- 
man s-au întrunit joi Ia Bonn, 
botărind în unanimitate, împu
ternicirea cancelarului Willy 
Brandt și a ministrului afacerilor 
externe, Walter Scheel, să sem
neze Tratatul parafat recent în
tre Republica Federală a Germa
niei și Republica Populară Po- 
lonă.

Purtătorul de cuvînt al guver
nului federal, care a anunțat a- 
ceastă știre, a precizat, totodată, 
că Tratatul va fi semnat la Var
șovia.

DECLARAȚIA
in legătură cu agravarea

ituației in regiunea Indochinei
Republica Populară Bulgaria, 
epublica Socialistă Cehoslova- 
i, Republica Democrată Ger- 
iană. Republica Populară Polo- 
â, Republica Socialistă Româ- 
ă. Republica Populară Ungară 
Uniunea Republicilor Sovieti-

> Socialiste — reprezentate 
i consfătuirea de la Berlin a 
omitetului Politic Consultativ

statelor participante la Trata- 
il de la Varșovia — au exami- 
it situația care se creează în 
minsula Indochina.
In ultimul timp, S.U.A. au 
treprins noi acte de agresiu-
> împotriva Republicii Demo- 
ate Vietnam, săvîrșind o se- 
e de atacuri masive asupra te- 
toriului Republicii Democra-

Vietnam.
Aceste acțiuni insolente ale 
îperialismului american au 
ezit o adîncă indignare și re- 
iltă în întreaga lume. S.U.A. 
î numai că demonstrează din 
>u lipsa lor de dorință de a 
ie seama de normele general 
cunoscute ale relațiilor dintre 
ite suverane, dar și anulează 
opriile lor promisiuni. Guver- 
11 american a încălcat în mod 
lie angajamentul său privind 
cetarea deplină și neconditio- 
ită a bombardamentelor aerie-
> și de artilerie asupra terito- 
alui Republicii Democrate 
etnam, care a permis să se

înceapă tratativele cvadripartite 
de la Paris pentru reglementa
rea problemei vietnameze. Foar
te recent, așa-zisul program oe 
reglementare pașnică in Viet
nam, frimbițat de' președintele 
SALA. s-a dovedit a fi in reali
tate doar un paravan per.tru 
continuarea și lărgirea agresi
unii.

Continuarea războiului tilhă- 
resc in Vietnamul de Sud, ex
tinderea intervenției armate in 
Laos, încălcarea neutralității și 
agresiunea împotriva Camood- 
giei, noile raiduri barbare asu
pra Republicii Democrate Viet
nam — toate acestea sint ve
rigi ale aceluiași lanț, sint părți 
componente aie aceleiași poli
tici. a politicii de înăbușire a 
mișcării de eliberare națională, 
a politicii de dictat grosolan, 
imperialist, de a impur.- popoa
relor pretențiile lor prin forța 
armelor.

Nu este intîmplător faptul că, 
în același timp, SALA. sporesc 
încordarea și in regiunea Orien
tului îndepărtat. Ele încurajează 
acele forțe din Japonia care sint 
pentru renașterea militarismului 
japonez și a politicii lui expan
sioniste. Cercurile militariste a- 
mericane și marionetele de la 
Seul onjanizează neîntrerupt 
provocări împotriva R.P.D. Co
reene. S.U.A. au extins ajutorai

militar acordat clicii cankatțis- 
te. mențin bazele lor militare în 
Insula Taiwan, care aparpne Re
publicii Populare C rimeze. Ele 
au împiedicat cim nou restaai- 
lirea drepturilor legcume ale Re
publicii Populare Chineze la 
O.N.U. Anumite cercări dm 
S.U.A. presupun, probar*.’. ca. 
cu at vor ac.-age mai anaite rare 
in jocul lor pericuk s ind: eptat 
spre agravarea situației interna
ționale, cu atit le va fi mai ușor 
să-și atingă scopurile lor im
perialiste. Pe această cale SALA, 
pot să cunoască doar aoi insuc
cese și eșecuri.

încercările imperia- iști*inc a- 
mericar: de a infringe vemța 
poporului vietnamez. de a-1 in
timida și ingenunebia au eșuat. 
Politica &VA. se afli în fața 
tacă dintre ce> mai mari e- 
șecuri. Cu cit if: extind S.VA. 
intervenția, cu atic este ca: ho
tărâtă riposta eroicului popor 
vietnamez, care are de partea 
sa sprijinul țărilor socialiste Să
tești, ai tuturor forțelor iubitoare 
de libertate din lume.

Propunerile constructive a- 
vansate de către Guvernul Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de sud și 
sprijinite de către guvernul Re
publicii Democrate Vietnam au 
dat și dau conducătorilor State

lor Unite posibilitatea de a pune 
capăt conflictului, de a înceta 
rușinoasa aventură colonială in 
care și-au atras țara. Retragerea 
totală ți necondiționată a trupe
lor americane din Vietnamul de 
sud. intr-un anumit termen, cre
area unui guvern provizoriu de 
coaliție, pe baza propunerilor 
guvernelor Republicii Vietnamu
lui de sud și Republicii Demo
crate Vietnam, reprezintă calea 
realistă pentru realizarea unei 
reglementări politice rapide in 
Vietnam.

Participanții la intilnire con
damnă in mod hotărît acțiunile 
agresive ale S.UA. Ei iși re
afirmă solidaritatea cu popoarele 
Vietnamului. Laosului și Cam- 
bodgtei. care luptă pentru liber
tatea și independența lor. pentru 
dreptul sacru de a-și hotărî sin
gure. fără nici un amestec din 
afară, calea propriei lor dezvol
tăm, in conformitate cu intere
sele si aspirațiile lor naționale. 
Acțioeir.d in spiritul principiilor 
internaționalismului proletar, 
«părută cauza pății și progresu
lui. țările socialiste vor acorda 
st in viitor întregul loc sprijin 
popoarelor Indochinei pentru 
respingerea intervenției armate 
imperialiste.

Ei «e pcaouBtă ți se vor pro
nunța in sprijinul eforturilor 
-..-.negiinse de guvernul Reuu- 
bticxi Democra-e Vietnam. Gu- 
veraul Rev oispooar Provizoriu 
ai RepaKir: Vîetnazsuhu oe 
Sod. de focTelr patriotice <tr. 
Laos si «-^1 - pentru rea
lizarea unei reglementări poit- 
tice cit mai rapide m rryi.va

Tarile socialiste cred eu fer
mitate in triumful cauze, drepte 
pe care o ațăfi popoarele Viet
namului. Laosului si Cambodgie; 
țâ cheamă guvernele, organizați
ile politice si obștești «fin toate 
țările cărora le sint scumpe in
teresele păci si libertății popoa
relor să-si intensifice sprijinul 
acordat luptei popoarelor din 
Indochina.

Expoziție de

artă românească

la Rabat

Intr-unui din saloanele com
panie-. aenene „Air Maroc’ din 
Rabat s-a deschis o expoziție de 
artizanat și fotografie romă- 
nească.

-Rcmânia — o țară cu o bo- 
activitate economică, oferă 

în aceiași timp, o diversitate de 
locuri încântătoare, vestigii ale u-
nor av.liziții străvechi, monu
mente istorice și un folclor bo- 
git «i vzriat“. Toate acestea sint 
ilustrate reprezentativ de expo
ziție. menționează printre altele, 
ziarul LE FETIT M AROCAIN". 
încă de la deschidere, expoziția 
se boemă de o atenție deosebită 
a±r. <£> partea publicuhfi, dt și a 
presei marocane.

Sesiunea 0. N. II.
Intensă activitate in comitetele

Adunării
în Comitetul politic al Adună

rii Generale se apropie de sfîr- 
șit dezbaterile referitoare la ac
tivitatea Oficiului de ajutor și 
lucrări O.N.U. pentru refugiații 
palestinieni. Luînd cuvîntul, se
cretarul general al O.N.U., U 
Thant, a chemat statele membre 
să-și sporească contribuția vo
luntară la bugetul Oficiului pen
tru ca activitatea acestuia, în
deosebi în domeniul învățămîn- 
tului și în construcțiile de locuin
țe, să se poată îmbunătăți sub
stanțial. Grupul țărilor arabe la

JAMES CROSS A
Poliția canadiană a anunțat 

că a descoperit locul unde este 
deținut James Cross, atașatul 
comercial englez răpit la 5 oc
tombrie de către membri ai or
ganizației Frontul pentru eli
berarea Quebec-ului. Efective 
importante polițienești au în
conjurat o clădire situată în 
partea de nord a Montrealului 
și au evacuat locuințele și șco
lile aflate în imediata apropie
re. Simultan, au fost dispuse 
forțe polițienești 1a căile de ac
ces in Insula St. Helen, fapt 
interpretat de observatori drept 
un indiciu că intre autorități 
și organizația separatistă a in
tervenit un acord și că diplo
matul britanic ar urma să fie 
predat autorităților aici. Intr-o 
declarație făcută cu puțin timp 
înainte de începerea ședinței

Generale
O.N.U. a depus un proiect de 
rezoluție în care se recomandă 
Adunării Generale să afirme că 
respectul deplin pentru dreptu
rile inalienabile ale palestinieni
lor este un element indispensa
bil în stabilirea unei păci juste 
și durabile în Orientul Apropiat, 

în Comitetul politic special, 
numeroși delegați au cerut Or
ganizației Națiunilor Unite să a- 
pere interesele țărilor în curs de 
dezvoltare în ce privește folosi
rea în scopuri pașnice a bogății
lor solului submarin.

FOST ELIBERAT
de joi a guvernului, premierul 
Pierre Eliott Trudeau a confir
mat că în cazul Cross au in
tervenit elemente care ar pu
tea duce ta o soluționare imi
nentă a sa.

★
O știre de ultimă oră anunță 

că James Cross a fost eliberat. 
Comunicatul oficial dat publi
cității precizează că diplomatul 
britanic, Împreună cu doi din
tre autorii răpirii, Marc Char
bonneau și Jacques Lanctot, au 
fost transportați pe Insula St. 
Helen din Montreal, pentru a 
se proceda la efectuarea schim
bului asupra căruia autoritățile 
și organizația ilegală au căzut 
de acord.

Solidaritate 
cu popoarele 

Indochinei
Mitingul de la Paris
Răspunzînd apelului 

Partidului Comunist Fran
cez, la Paris a avut loc un 
miting de solidaritate cu 
lupta popoarelor din Indo
china.. La miting, care a 
reunit aproximativ 2 000 de 
persoane, au luat parte 
Xuan Thuy. șeful delega
ției R.D. Vietnam la Con
ferința cvadripartită în 
problema Vietnamului, 
Chau Seng, ministru însăr
cinat cu misiuni speciale al 
guvernului regal de uniune 
națională din Cambodgia, 
Thi Binh, ministrul de ex
terne al Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de 
Sud.

în cuvîntările lor, parti
cipanții au criticat politica 
escaladării războiului dus 
de S.U.A. in Indochina, ex- 
primîndu-șt în același timp 
solidaritatea cu lupta 
dreaptă a popoarelor din 
această regiune a lumii. 
Totodată, ei au protestat 
împotriva recentelor bom
bardamente ale aviație; a- 
mericane asupra teritoriu
lui R.D. Vietnam.

pe
• JOI, FESTIVALUL INTER

NATIONAL DE FILM ȘI TELE
VIZIUNE „EXPO-70“ de la 
New York a acordat medalia 
de bronz filmului ,,In mai fără 
soare", producție a Televiziunii 
române, realizată de Toma Po
pescu.

• LA HIROȘIMA s-au în
cheiat lucrările Conferinței 
pentru pace, convocată de ce
tățenii și oamenii de știință din 
această localitate, pentru co-

Conferința

slclulr|T

Pentru instaurarea unei păci trainice 
și a securității in Orientul Apropiat

Republica Populară Bulgaria, 
ipublica Socialistă Cehoslova- 
, Republica Democrată Ger- 
ană. Republica Populară Polo- 
, Republica Socialistă Româ- 
a, Republica Populară Ungară 
Uniunea Republicilor Sovie

te Socialiste — reprezentate 
consfătuirea de la Berlin a 

imitetului Politic Consultativ 
țărilor participante la Trata- 

1 de la Varșovia — au exami- 
t situația din Orientul Apro- 
ăt și au adoptat în legătură cu 
easta următoarea declarație : 
In Orientul Apropiat se men
te o situație periculoasă pen- 
j cauza păcii. De mai bine de 
ei ani, trupele israeliene ocupă 
ritorii arabe. Politica imperia
lă promovată de cercurile 
nducătoare din Israel și poli-' 
;a forțelor externe ale reacți- 
lii internaționale care o susțin, 
ăeazâ noi și noi obstacole in 
lea realizării unei reglemen- 
ri politice in Orientul Apro- 
at. Nu se pot subaprecia pro- 
nzimea și proporțiile pericole- 
r legate de aceasta, ținind 
nt de importanța internațio- 
ilă a acestei zone.
Avem de-a face cu două linii 
mse in ceea ce privește pro- 
emele Orientului Apropiat.

Prima linie este cea urmată 
consecvent pentru realizarea 
prin mijloace politice a unei re
glementări care ar garanta fie
cărui popor din Orientul Apro
piat, inclusiv poporului Israelu
lui o existență națională inde
pendentă in condiții de securi
tate, ar face ca frontierele lor 
sâ fie sigure, ar permite ca toa
te forțele, resursele și energia 
lor sâ fie îndreptate spre satis
facerea nevoilor lor vitale. Dar 
nu poate fi pace în Orientul A- 
propiat pină cind trupele israe
liene nu vor pleca din toate te
ritoriile arabe ocupate. Fără a- 
ceasta este imposibil de imagi
nat ca popoarele din Orientul 
Apropiat să trăiască in bună 
vecinătate. Cei care sint in fa
voarea acestei linii — R.A.U. și 
alte țări arabe, precum și țările 
socialiste și alte state iubitoare 
de pace, care le sprijină — se 
pronunță pentru îndeplinirea 
tuturor prevederilor rezoluției 
Consiliului de Securitate din 22 
noiembrie 1967. care reprezintă 
baza per.tru restabilirea păcii in 
Orientul Apropiat. Ca primi 

■ pași practici, ei insistă asupra 
stabilirii de contacte și ducerii 
de tratative intre părțile aflate 
în conflict, prin intermediul am

basadorului Jarring, reprezen
tantul special al secretarului ge
neral al O.N.U.

Cea de-a doua linie este în
dreptată spre menținerea prin 
orice mijloace și anexarea teri
toriilor ocupate ale statelor ara
be, spre menținerea încordării in 
Orientul Apropiat, spre răstur
narea regimurilor progresiste a- 
rabe și subminarea mișcării a- 
rabe de eliberare națională. Is
raelul și ocrotitorii săi sabotea
ză cu perseverență tot ce ar pu
tea duce la o reglementare jus
tă. Ei încearcă să dicteze popoa
relor acestei regiuni pretențiile 
lor imperialiste, declar.nd, in e- 
sență, că ori vor fi acceptate a- 
ceste pretenții, ori nu va fi pa
ce. Nu demult, această politică 
a fost condamnată incă c dată 
la cea de a 25-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U.

Toată răspunderea pentru fap
tul că regiunea Orientului Â- 
proplat continuă să rămmă unul 
dintre cele mai periculoase fo
care de încordare din lume cade 
asupra torțelor imperialismului 
internațional, in primul rind a- 
supra celui american. Cercurile 
conducătoare militariste din Is
rael, care se fălesc cu planurile 
lor de cotropire, cu programul

de construire a .unareiui Isra
el*. in fapt lovesc m interesele 
vitale ale poporului îsraelian.

Consfătuirea iși exprimă în
crederea că încercările țârilor 
imperialiste de a dezbina și a 
contrapune unu! altuia popoa
rele arabe se vor lovi și pe vii
tor de eforturile statelor și po
poarelor arabe de a întări uni
tatea »i coeziunea lor. Partici
panții Ia consfătuire smt con
vinși că. la fei ca și in trecut, 
uneltirile tracțiunii internațio
nale împotriva regimurilor ara
be progresiste sint sortite eșe
cului. în legătură cu aceasta, ei 
expr.mă profunda lor satisfac
ție față de declarațiile conducă
torilor Republicii Arabe Unite, 
in sensul că ei intenționează să 
urmeze neabătut linia pe care 
R-A.U. a promovat-o in timpul 
vieții președintelui Gamal Ab
del Nasser, se pronunță pentru 
rezolvarea politică a conflictului 
din Orientul Apropiat, împotri
va imperialismului internațional, 
pentru independență, libertate și 
progres, pentru prietenie cu ță
rile socialiste, pentru pace și 
înțelegere internațională.

Participanții la consfătuire 
reafirmă că sint gata să susțină 
și in viitor in mod hotărit lupta 
dreaptă a popoarelor arabe, in
clusiv a poporului arab al Pa
lestinei. împotriva politicii agre
sive a imperialismului in Orien
tul Apropiat, pentru eliberarea 
teritoriilor arabe ocupate, pentru 
libertate și progres social.

in problema
Joi s-a des fâcurat la Paris 

tea de-a 93-a ședință din ca
drai Conferinței ivadripartite 
in problema rietnameză.

Șeful delegației americane, 
David Bruce a declarat că Sta
tele Unite ver continua să în
treprindă zboruri de recunoa
ștere aeasupra teritoriului R.D. 
Vietnam ți câ totodată „vor iua 
măsurile necesare pentru prote
jarea aparatelor și piloților*. 
Ir. cuvir.tul său. Xuan Thuy, 
șeful delegației R.D. Vietnam, 
a condamnat din r.ou recentele 
bombardamente americane asu
pra țării sale, avertizind că a- 
ceste noi acte agresive vor avea 
grave repercusiuni asupra vii
torului conferinței. El a atras 
atenția asupra consecințelor 
unor noi „acte aventuriste pe

vietnameză
care Statele Unite intenționează 
să le întreprindă împotriva 
R.D. Vietnam". „Administrația 
Nixon face o gravă greșeală, 
dacă ea consideră că, prin acte 
militare aventuriste împotriva 
R.D. Vietnam, poate să salveze 
de la eșec politica sa de vietna- 
mizare a războiului*.

în intervenția sa, Nguyen 
Thi Binh. șeful delegației Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului 
ae Sud. a condamnat din nou 
raidurile americane asupra 
R.D. Vietnam, subliniind că ele 
„nu sint acte izolate, ci fac 
parte din politica generală a 
guvernului american, urmărind 
obținerea unei victorii militare 
în locul căutării unei păci ne
gociate".

memorarea unui sfert de veac 
de la explozia primei bombe 
atomice. Participanții — peste 
1 000 de persoane, printre care 
laureați ai Premiului Nobel ți 
savanți din Japonia și din alte 
țări ale lumii — au adoptat 
„Declarația de la Hiroțima". 
prin care iși exprimă convin
gerea că armele nucleare tre
buie să fie interzise cît mai re
pede posibil și pentru totdea
una.

• IN UNIUNEA SOVIETICA 
a fost lar.sat joi satelitul arti
ficial tal Pămintului „Cosmos 
383- anunță agenția TASS. A- 
paratura științifică de la bordul 
satelitului destinat continuării 
cercetărilor spațiului cosmic, 
funcționează normai.

• FORȚELE AERIENE ALE 
S.U.A, au experimentat o ra
chetă „Minuteman-3", dotată cu 
trei ogive distincte care și-au 
atins obiectivele intr-o zonă din 
Atlanticul de sud-est, 1a apro
ximativ 8 000 km de Cape 
Kennedy. Construirea acestei 
arme continuă să provoace ne
liniște și nemulțumire în S.U.A. 
Se relevă, pe de o parte^ că este

îndoielnică eficiența ei, iar, pe 
de alta că, construcția unor a- 
semenea rachete ar putea peri
clita succesul tratativelor ame- 
ricano-sovietice privind limita
rea înarmărilor strategice.

• ÎNALTUL comandament 
AL ARMATEI BOLIV1ENE a 
anunțat că sprijină propunerea 
ca președintele Boliviei, Juan 
Jose Torrez, să autorizeze eli
berarea cunoscutului ziarist 
francez Regis Debray. / După 
cum se știe, Debray a fost con
damnat în 1967 1a 30 ani închi
soare sub acuzația de a fi par
ticipat ta acțiunile de guerilă 
din Bolivia. Condamnarea sa 
a provocat o vie emoție în opi
nia publică din Bolivia și din 
alte țări.

• AMBASADORUL ROMÂ
NIEI LA VIENA, Dumitru Ani- 
noiu, a înmînat miercuri un 
dar în cărți românești Univer
sității din Graz. Conducerea 
universității a mulțumit căldu
ros in numele profesorilor și 
studenților pentru acest dar.

TINERETUL LUMII

Ofensiva patrioților
cambodgieni

PROCESUL
DE LA PORTO

In fața unui tribunal din Porto au compărut trei studenți, 
conducători ai sindicatului democratic studențesc al univer
sității locale. Ei erau acuzați că au participat Ia o reuniune 
considerată de autoritățile portugheze ca ilegală și contrară 
ordinii publice.

»ă se pună capăt provocărilor imperialiste 

mpotriva statelor independente din Africa

Ultimele știri relevă că for
țele patriotice cambodgiene 
dețin inițiativa operațiuni
lor militare, distrugînd mul
te puncte de rezistență 
ale inamicului și înaintind 
rapid spre capitală. Pa- 
tștoții cambodgieni, care au a- 
tins încă de la începutul a- 
cestei săptămini așa-zisul pe
rimetru de securitate al capi
talei, situat la 30 km de oraș, 
desfășoară în prezent lupte de 
hărțuire cu unitățile regimului 
Lon Noi. Agenția France 
Presse relatează că in provin

cia Kompong Cham forțele 
populare au neutralizat prin 
bombardamente continue de 
artilerie batalioanele inamice 
cu un efectiv de 30 000 de oa
meni și înaintează extrem de 
rapid spre sud.

Observatorii politici din ca
pitala cambodgiana afirmă că 
autoritățile militare de Ia 
Pnom Penh „au fost mai mult 
decît surprinse" cind au aflat 
că forțele populare de rezis
tență cambodgiene controlează 
o regiune extrem de întinsă, 
aflindu-se la 30 km nord de 
Pnom Penh.

Republica Populară Bulgaria, 
tpublica Socialistă Cehoslova- 
, Republica Democrată Ger- 
ană, Republica Populară Po
pă. Republica Socialistă Ro- 
ânia, Republica Populară Un- 
ră. Uniunea Republicilor So- 
etice Socialiste — reprezenta- 

la consfătuirea de ta Berlin 
Comitetului Politic Consulta- 

r al statelor participante la 
atatul de ta Varșovia — decla- 

următoarele in legătură cu 
resiunea colonialiștilor împo- 
iva Republicii Guineea : 
Imperialismul a sâvirșit o 
>uă crimă împotriva Africii li
re. La 22 noiembrie a.c.. colo- 
aliștii portughezi au întreprins 
agresiune armată împotriva u- 
îi stat suveran, membru al Or- 
.nizației Națiunilor Unite — 
tpublica Guineea.
Scopul acestei aventuri, care 
calcă în mod flagrant normele 
ementare ale dreptului inter
zonal, este de a răsturna re- 
mul progresist din Guineea,

de a bara calea poporului gui- 
neez spre construirea unei vieți 
noi, de a impune din nou jugul 
asupririi străine. în același 
timp, imperialiștii și-au îndrep
tat lovitura și împotriva altor 
țări independente din Africa. Ei 
nu au renunțat incă la incercă- 
rile de a institui pe acest con
tinent rinduieli care să le per
mită să ducă politica lor neo- 
colonialistă de jaf și exploatare 
a popoarelor.

Agresorii au scontat, de ase
menea, să frineze lupta de eli
berare a popoarelor din Gui- 
neea-Bissau. Angola, Mozam- 
bic, Africa de sud. Zimbabwe, 
Namibia, care năzuiesc să se 
smulgă din ghitarele asupririi 
coloniale și rasiste și să-și hotă
rască singure soarta. Săvîrșind 
atacul armat împotriva Repu
blicii Guineea, colonialiștii por
tughezi și-au asumat rolul de 
detașament de șoc. de instru
ment al forțelor imperialiste, al 
tuturor acelora care jinduiesc

după bogățiile continentului a- 
frican.

Portugalia nu s-ar fi decis ni
ciodată 1a un pas atit de inso
lent fără știrea și sprijinul for
țelor imperialiste, care înarmea
ză această țară și ii orientează 
politica, inclusiv încercările ei 
de a se răfai cu mișcarea de 
eliberare națională. In miinile 
mercenarilor portughezi care au 
atacat statul suveran Guineea, 
au fost și arme din arsenalul 
N.A.T.O.

Aventura imperialiștilor sufe
ră un eșec, poporul Guineei, cu 
sprijinul țărilor africane și so
cialiste prietene, al tuturor for
țelor progresiste și antiimperia- 
liste. respinge cu succes inter
venția armată, apărind dreptul 
său la dezvoltare independentă.

Agresiunea imperialistă împo
triva Guineei demonstrează încă 
o dată necesitatea imperioasă a 
lichidării cit mai rapide și tota
le a regimurilor coloniale și 
rasiste. Colonialismul amenință

pacea și securitatea tuturor po
poarelor. Atîta timp cît pe pâ- 
mintul african se va păstra mă
car un regim colonial, cit nu 
vor fi Îndepărtate din această 
zonă toate trupele și lichidate 
bazele militare ale colonialiști
lor, dezvoltarea pașnică și libe
ră a statelor din Africa se va 
afla in pericol. Lichidarea tota
lă a colonialismului și a rasis
mului va avea loc cu atit mai 
repede, eu cit vor fi mai unite 
și mai hotărite acțiunile țărilor 
și popoarelor africane indepen
dente, inclusiv in cadrul Organi
zației Unității Africane, cu cit 
va fi mai puternică unitatea de 
acțiune a tuturor detașamente
lor mișcării antiimperialiste 
mondiale.

Participanții ta consfătuire 
condamnă in mod hotărit agrer 
siunea împotriva Republicii Gui
neea și celelalte acțiuni crimi
nale ale imperialiștilor și neo- 
colonialiștilor. Ei reafirmă soli
daritatea lor cu lupta dreaptă a 
poporului guineez și a tuturor 
popoarelor africane pentru li
bertate și progres, pentru înfăp
tuirea deplină a Declarației 
O.N.U. privind acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor 
coloniale. în lupta lor de elibe
rare. popoarele Africii se pot 
bizui, ca și pină acum, pe aju
torul statelor socialiste.

ORIENTUL APROPIAT
• REUNIUNE CVADRIPARTITA LA ASSUAN
• TURNEUL REGELUI HUSSEIN

DAMASC —- Președinții 
R.A.U., Libiei, Sudanului și Si
riei — țări care au hotărit să 
constituie o uniune cvadripartită 
— se vor întîlni Ia 15 decembrie 
în localitatea egipteană Assuan, 
anunță agenția France Presse, ci
tind o declarație a generalului 
Mustafa Tlass, șeful statului ma
jor al forțelor armate siriene.

CAIRO — Regele Hussein al 
Iordaniei, care a sosit într-o vi
zită oficială la Cairo, a avut 
miercuri, seara o convorbire cu 
președintele R.A.U., Anwar El 
Sadat. Au fost discutate cu acest 
prilej probleme privind relațiile 
dintre cele două țări, evoluția si
tuației din Orientul Apropiat, 
actualele raporturi iordano-pa- 
lestiniene în urma aplicării acor

dului de la Cairo. în capitala 
R.A.U. s-a anunțat că suveranul 
hașemit va pleca astăzi diminea
ță la Londra, a treia etapă a 
turneului pe care-1 efectuează în 
mai multe țări ale lumii.

WASHINGTON — Purtătorul 
de cuvînt al Departamentului 
de Stat al S.U.A., John King, a 
declarat că „Statele Unite consi
deră că circumstanțele actuale 
din Orientul Apropiat sînt pro
pice pentru un efort reînnoit și 
serios între părți în vederea ex
plorării perspectivelor unei solu
ționări pașnice a conflictului". El 
și-a exprimat speranța că misiu
nea lui Gunnar Jarring, repre
zentantul special al secretarului 
general al O.N.U. pentru Orien
tul Apropiat va fi reluată la o 
dată apropiată.

Chiar de ia începutul dezba
terilor în instanță, procesul a 
luat o întorsătură inedită, neaș
teptată desigur de oficialități. 
Conducătorul organizației din 
centrul universitar Porto al așa- 
numitei „Mocidade Portuguese" 
(singura organizație de tineret 
legală) și-a dat demisia. De
clarația publică prin care el a 
explicat gestul său e conclu
dentă : „Nu doresc să dirijez 
o orgenizație practic inexisten
tă în facultățile din Porto". 
Ceea ce, implicit, constituie o 
autorizată recunoaștere a fap
tului că, în realitate, sindicatul 
democratic studențesc, conside
rat oficial ca ilegal, este, și în 
centrul universitar Porto singura 
organizație efectivă care re
unește masa studenților.

Astfel, chiar din primul mo
ment, „procesul celor trei" s-a 
transformat mai degrabă în- 
tr-un proces al acelei atitu
dini oficiale care ignoră cerin
țele studențimii. Dezbaterile 
procesului au fost dominate de 
intervenția unor cadre didactice 
universitare care nu numai că 
i-au apărat pe studenții impli
cați în instanță, dar au cerut 
recunoașterea sindicatului de
mocratic studențesc pe care 
l-au calificat singurul reprezen
tant de facto al studențimii din 
centrul universitar Porto.

Este, oricum, interesant de 
semnalat că tribunalul n-a dat 
curs cererii procurorului care 
revendica pedepse între un an 
și trei ani închisoare pentru 
cei trei tineri. Studenții au fost 
condamnați la cite trei luni în
chisoare cu scăderea timpului 
de detențiune efectuat pînă la 
data pronunțării sentinței.

Imediat după ce a devenit 
cunoscut deznodâmîntul proce
sului, studenții din centrul uni
versitar Porto au trimis foruri
lor de resort un memoriu prin 
care cer eliberarea imediată a 
colegilor lor și recunoașterea 
sindicatelor democratice stu
dențești. Ei au chemat, în ace
lași timp, la o acțiune largă 
de protest studențimea din 
celelalte două centre unversi- 
tare portugheze, Lisabona si 
Coimbra. Nu este exclus ca 
procesul de la Porto care a de
butat printr-un prolog surpriză 
să aibă ca epilog neprevăzut 
de autorități o recrudescență a 
mișcării studențești pentru de
mocratizarea universității.

Ceea ce se impune în mod 
deosebit atenției este, însă, a- 
paritia unor aprecieri nuanțate, 
realiste, chiar în rîndurile unor 
cercuri influente apropiate sfe
rei guvernamentale. Intr-o co
respondență din capitala por
tugheză cotidianul elvețian 
NEUE ZORCHER ZEITUNG cita 
cuvintele lui Gomes de Araujo, 
fost ministru al informațiilor, 
care spunea unui grup de zia
riști străini : „Noi ne încăpățî- 
năm să nu admitem studenților 
un drept elementar și, ceea ce 
e mai grav ignorăm realitățile 
din viața universitară... Ceea ce 
proclamăm noi ilegal este o 
mișcare și o tendință susținută 
de aproape toți studenții, care 
cer înnoiri". Asemenea apre
cieri au o semnificație care nu 
poate scăpa nimănui. Ele sună 
ca puncte de acuzare într-un 
alt proces : în procesul celor 
care au intentat procesul de la 
Porto.

E. R.

REDACȚIA ST ADMINISTRAȚIA t Bueureștt, Piața „Selatâii" Tel 17 60.10, 17 60 20 Abunainsntele »e ta« U otlciile p>ștale ii dituzorii din Întreprinderi șl iMUtuții. Tiparul i Combinatul pcligratla „Casa Selnteii*

S.UA

