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Comunist Român ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

în ziua de 16 decembrie a.c. a avut loc 
plenara Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român. La lucrările plenarei au 
participat, ca invitați, miniștri și alți con
ducători ai instituțiilor centrale de stat, 
șefi de secții la C.C. al P.C-R., membrii 
Colegiului Central de Partid, redactori 
șefi ai publicațiilor centrale.

Plenara a dezbătut proiectul planului 
de dezvoltare a economiei naționale și 
proiectul bugetului de stat al Republicii 
Socialiste România pe anul 1971. Apre
ciind că prevederile celor două proiecte 
sînt în deplină concordanță cu obiectivele 
stabilite de Congresul al X-lea al parti
dului pentru progresul economiei, învăță- 
mîntului, științei și culturii, pentru ridi
carea nivelului de trai al poporului în pe
rioada 1971—1975, plenara le-a aprobat și 
a decis să fie supuse spre legiferare Marii 
Adunări Naționale.

Plenara a aprobat, de asemenea, măsurile 
hotărite de Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R- cu privire la îmbunătățirea planu
lui cincinal pe 1971—1975, care vor asi
gura un progres mai rapid al economiei, 
o mai bună folosire a rezervelor existente, 
a capacităților de producție și forței de 
muncă, creșterea eficienței întregii activi
tăți economice, sporirea avuției naționale.

Plenara a aprobat propunerile de mă
suri privind organizarea, planificarea și 
conducerea agriculturii cuprinse în expu
nerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
consfătuirea din noiembrie cu cadre de 
conducere din agricultură și însușite de 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. în
făptuirea acestor măsuri va duce la creș
terea producției agricole și consolidarea 
economică a cooperativelor agricole de 
producție, la ridicarea economică, socială 
și culturală a satelor, la dezvoltarea susți
nută a agriculturii noastre socialiste și spo
rirea contribuției acesteia la progresul 
general al patriei.

Comitetul Central al partidului adre-

sează muncitorilor, țăranilor, inginerilor, 
organizațiilor de partid și organizațiilor 
obștești, activului de partid, de stat și din 
economie, tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, cele mai calde 
mulțumiri și felicitări pentru activitatea 
depusă în acest an. pentru succesele de 
seamă obținute în dezvoltarea economică, 
socială și culturală a țării. Comitetul Cen
tral al partidului cheamă întregul popor 
să muncească cu hotărîre și pasiune pen
tru îndeplinirea în cele mai bune condi- 
țiuni a planului de stat pe 1971 — primul 
an al noului cincinal — punind astfel o 
bază trainică îndeplinirii programului de 
dezvoltare multilaterală a societății noas
tre socialiste, de ridicare a bunăstării ma
teriale și spirituale a celor ce muncesc, de 
înflorire a Republicii Socialiste România.

Plenara a fost informată asupra lucră
rilor Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de la Var
șovia, care a avut loc recent la Berlin. 
Comitetul Central a aprobat activitatea 
delegației Republicii Socialiste România 
la această întilnire, documentele adoptate 
cu acest prilej de către reprezentanții sta
telor participante, exprimind hotărîrea 
Partidului Comunist Român și a guvernu
lui României socialiste de a acționa în con
tinuare pentru destindere și colaborare 
internațională, pentru securitate și pace 
în Europa și în întreaga lume.

La dezbateri au participat tovarășii: 
Miu Dobrescu, Iosif Uglar, Traian Dudaș, 
Costache Trotuș, Constantin Cîrțînă, 
Marin Enache, Nicolae Tăbîrcă, Emeric 
Szabo, Ștefan Boboș, Traian Ispas, Gheor- 
ghe Roșu, Nicolae Agachi, Constantin Dăs- 
călescu, Ion Crăciun, Nicolae Ștefan, Mihai 
Dumitru, Vaier Gabrian, Aurel Baranga, 
Mihai Suder.

în încheierea lucrărilor plenarei 
a luat cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

ȘEDINȚA 
CONSILIULUI

DE STAT
îl

a.c. 
publicii, șed: 
Stat, prezidai 
Nicolae Ceaușescu. pre 
tele Consiliului de Stat.

în afara membrilor Consi
liului de Stat, la ședință au 
participat, ca invitați — mi
niștri. conducători ai altor or
gane centrale de stat și pre
ședinții unor comisii perma
nente ale Marii Adunări Na
ționale.

Consiliu] de Stat a dezbătut 
și adoptat decretele privind 
instituirea stemelor județelor 
și municipiilor, aprobarea sta
tutului Băncii Naționale a 
Republicii Socialiste România.

ziua de 16 decembrie 
c. la Palatul Re- 
ița Consiliului de 
ită de tovarășul 

tdin-

modificarea Decretului nr. 
784,1969 aprobat prin Legea 
nr. 69/1969 privind organiza
rea și funcționarea Ministeru
lui Finanțelor.

De asemenea, Consiliul de 
Stat a ratificat Convenția 
consulară dintre Republica 
Socialistă România și Regatul 
Belgiei și a adoptat decretul 
privind aderarea Republicii 
Socialiste România la Con
venția privind instituirea or
ganizației internaționale de 
ramură de colaborare in do
meniu] producției chimice de 
mic tonaj „Interchim".

Au fost examinate apoi u- 
nele cereri de grațiere.

(Agerpres)
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HOTĂRÎREA COMITETULUI EXECUTIV 
AL COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R. SI A 
CONSILIULUI DE MINIȘTRI CU PRIVIRE LA

REDUCEREA PRETURILOR
UNOR PRODUSE INDUSTRIALE DESTINATE 

PRODUCȚIEI SI INVESTIȚIILOR ÎN 
COOPERATIVELE AGRICOLE SI 

gospodăriile țărănești

ÎNDEPLINIREA

LA UZINA

DE VAGOANE ARAD a Început numărătoarea inversă

Fiecare oră—un pas spre
PLANULUI

Matematica
acolo unde se

In universul matematicii, 
la intersecția dintre Geome
tria algebrică și Teoria func
țiilor de mai multe variabile 
complexe se află Spațiile a- 
nalitice. Cine pătrunde pe a- 
cest teritoriu abstract al cu
noașterii îl va întîlni aici pe 
Constantin Bănică al cărui 
nume a început să fie deja 
cunoscut în cercul interna
tional al specialiștilor. Doc
tor în științe la 28 de ani, cu 
teza susținută recent, C. Bă
nică a fost invitat în vară la 
Institutul de matematică din 
Pisa — una din cele mai 
prestigioase instituții științi
fice italiene, pentru a con
ferenția timp de două luni 
ca „visiting profesor". Pen
tru a conferenția, și faptul 
merită subliniat, despre pro
priile sale cercetări ! Acum 
citeva zile a plecat din nou, 
de data aceasta Ia Regens
burg, în R.F.G., cu o bursă 
„Humboldt" la invitația pro
fesorului Otto Forster.

După cum remarcă Bănică 
însuși, el „era angajat moral

ANDREI BANC

(Continuare în pag. a ll-a)

sportului"!

12500 de cursanti
la „universitatea

însemnate
realizări ale
colectivelor
aparținînd 
Ministerului
Industriei
Miniere si
Geologiei

Interviul nostru cu tov. prof, SEPTIMIU TODEA
adjunct de șef de secție la C.C. al U.T.C.

O adevărată bătălie se dă a- 
cum, în luna decembrie, la U- 
zina de vagoane din Arad. O bă
tălie pentru îndeplinirea planu
lui. Pe lingă realizarea sarcinilor 
lunare, sînt de recuperat aici im
portante rămîneri în urmă.

Va fi cîștigată această bătălie 
cu timpul ? E gieu de răspuns 
afirmativ. Menționăm doar, din
tr-o singură perspectivă, aceea a 
folosirii timpului de lucru, cite
va semne de bun augur. Față de 
aceeași perioadă a anului trecut, 
absentele nemotivate au scăzut 
cu 60 Ia sută, iar întârzierile și 
plecările din program au fost 
aproape în întregime înlăturate. 
Alte aspecte, precum sporirea a- 
sistenței tehnice, organizarea mai 
judicioasă a locurilor de muncă, 
întregesc imaginea eforturilor 
din aceste zile ale colectivului 
Uzinei de vagoane din Arad. 
După relevarea unei asemenea 
imagini, ne-am pus, firesc, între
barea : la această bătălie „con- 
tra-cronometru“ cu ce contribuie 
organizația de tineret, prin ce 
acțiuni anume ? Și, fiind în u- 
zină, în schimbul de după amia
ză, am pornit pe teren, pentru 
a asculta în primul rînd glasul 
realității și abia după aceea con
firmările sau infirmările, explica
țiile la anumite stări de fapt 
sizate în cursul raidului.

Intrăm în secția pregătiri 
împreună cu Mircea Pavel, 
cretarul comitetului U.T.C.

se-

i
se- 

A 
trecut o jumătate de oră de la în
ceperea noului schimb de lucru 
și privind acum prin hală nu pu
tem să nu înregistrăm o vie ani
mație, să nu constatăm că sute 
de muncitori sînt la posturile 
lor și muncesc cu rîvnă, preocu
pați pentru a folosi fiecare cli
pă. E de ajuns însă o scrutare 
mai atentă că și observăm... in
congruențe în acest peisaj. Cîțiva 
stau în grup și discută nu știu 
ce, un tînăr s-a așezat pe o ladă 
și stă picior peste picior, un al
tul se plimbă de colo, colo. Pe 
ultimul îl oprim. Se numește Du
mitru Ștefan și are 19 ani. E în
cordat, mînios.

ION CHIRIC

(Continuare in pag. a ll-a)

îi
Iată două imagini contrastante ilustrînd felul diferit în care tinerii de la Uzina de vagoane Arad 
înțeleg să folosească timpul de lucru, pentru recuperarea rămîne rilor îți urmă, pentru îndeplinirea 
planului. In timp ce marea parte a lor depun eforturi susținute pentru utilizarea judicioasă a fie

cărei clipe (foto 1) se mai întîlnesc, din păcate și altfel de imagini (foto 2).

îndeplinind prevederile cin
cinalului cu aproape o lună și 
jumătate mai devreme. Minis
terul Industriei Miniere și 
Geologiei a realizat în această 
perioadă un volum de investi
ții de peste 13 miliarde lei, 
reprezentînd o creștere de 32 
la sută față de cei cinci ani 
anteriori.

Fondurile alocate de stat a- 
cestui important sector al eco
nomiei naționale și materiali
zarea lor integrală au asigurat 
punerea în funcțiune la ter
mene, sau cu două pînă la 
cinci luni mai devreme, a tu
turor obiectivelor planificate.

în această perioadă au fost 
deschise noi zăcăminte de mi
nereuri nemetalifere, ca cel de 
la Mahmudia. cu o capacitate 
de un milion tone de calcar 
pe an, și cel de la Arghireș. 
care produce un milion tone 
de nisip. Concomitent, s-au 
creat noi și moderne capaci
tăți de prelucrare la Baia 
Mare, .Cluj. Moldova 
Leșul Ursului și Bălan.

Pornind de la aceste 
tate și avînd în vedere 
riența acumulată în domeniul 
eficienței investițiilor, pentru 
perioada viitorului cincinal 
statul s alocă Ministerului In
dustriei Miniere, și Geologiei 
un volum de investiții care 
depășește cu 5 miliarde lei ni
velul celor din cincinalul ac
tual. Se prevede ca prin dez
voltarea capacităților existen
te și punerea în funcțiune a 
altora noi, în următorii cinci 
ani producția să sporească în 
acest sector. în același timp, 
se prevede reducerea impor
tului la caolină, sulf, grafit, 
precum și sporirea cantităților 
și sortimentelor destinate ex
portului de sare, feldspat, 
bentonită, talc, cretă.

(Agerpres)

Nouă,

rezul- 
expe-

• ••••<
CUM IȘI PETREC ELEVII

O SÂPTÂMÎNĂ LA LICEUL

INDUSTRIAL DIN PETROSENI■*

Așadar: Ce timp liber rămîne totuși, elevilor după orele de 
program ? Spre ce activități se îndreaptă preferințele lor ? Cine 
organizează aceste activități ? Există condiții optime pentru des
fășurarea lor ? Aceste întrebări s-au ivit atunci cînd am urmărit, 
pe parcursul unei săptămîni, modul în care elevii Liceului indus
trial minier din Petroșani își petrec timpul liber.

Să începem, deci cu... "

Luni, 16 noiembrie, 
după o duminică de 
sportive la fotbal și volei, in 
cadrul fazei pe clase.

Pauză; 
întreceri

Marți, 17 noiembrie. Continuă, 
Ia nivelul anilor de studiu, un 
concurs cultural-artistic. început 
la 7 noiembrie, concursul urmă-

TIMPUL LIBER
rește selecția celor mai. buni so- ram să întîlnesc un mai mare
liști de muzică populară și discernămînt, cel puțin la anii

ușoară,. recitatori, interpreți de . IV, unde numărul celor care 
scenete umoristice etc. Au parti- s-au prezentat este destul de 

mare. Dar cine să facă selecția 
dacă lipsește însuși juriul ? La 
anul IV C, de pildă, directorul 
școlii, Anton Popescu, este ne
voit să-și asume sarcinile juriu
lui. Despre ce selecție poate fi 
însă vorba cînd nicRde astâdată 
nu se știe precis care elevi se vor

scenete umoristice etc. Au parti
cipat anii I A și I D. Cum și 
de către cine se face selecția ? 
Mi. s-a spus că există un juriu 
format din diriginți și alte cadre 
didactice, dar nu există decît un 
profesor care asistă, privind to
tul din afara clasei. Așa se face 
că nu s-a operat de fapt nici un 
fel de selecție asupra soliștilor 
și recitatorilor pentru faza pe 
școală.

Miercuri, 18 noiembrie. Din 
nou concurs de selecție. Spe-

MIRCEA CRISTEA

(Continuare în pag. a V-a)

La Școala profesională „Elec- 
troprecizia" Săcele-Brașov, va 
ființa în perioada vacanței o 
tabără de instruire și odihnă 
la care, in două serii (prima : 
20—30 decembrie a.c., a doua : 
2—10 ianuarie 1971), vor parti
cipa 2 500 de elevi, din absolut 
toate județele țării, care înde
plinesc funcția de președinți 
ai Asociațiilor sportive ale 
elevilor din școlile profesionale, 
liceele de cultură generală, de 
artă, de specialitate, pedago
gice și cu program special de 
educație fizică.

Despre scopul taberei, despre 
obiectivele ce se urmăresc a fi 
realizate în cadrul ei ne-a vor
bit tovarășul prof. Septimiu 
Todea. adjunct al șefului sec
ției Sport și pregătirea tinere
tului pentru apărarea patriei 
a C.C. a) U.T.C.

— Deci scopurile, obiectivele 
principale...

— In acest al patrulea an de 
cînd C.C. al U.T.C. organizea
ză, cu sprijinul Ministerului 
Invățâmintului aceste tabere 
centrale, amploarea și însem
nătatea obiectivelor urmărite 
a crescut considerabil, dată 
fiind șj experiența acumulată, 
amplificarea sarcinilor în acest 
domeniu, diversitatea proble
melor pe care le au de rezol
vat acești factori principali co 
se ocupă de organizarea și des
fășurarea activității sportiv» 
de masă din școli. Un argu
ment în plus care pledează în 
favoarea afirmației noastre este 
și faptul că între timp au fost 
constituite în școli, așa cum se 
știe, asociațiile sportive ale 
elevilor, organisme cu respon
sabilități bine definite și cu 
îndatoriri de mare importanță 
în viața școlii. Președinții 
acestor asociații, cărora li s-a 
oferit posibilitatea să petreacă 
instructiv și odihnitor citeva 
zile în tabăra de la Săcele, vor 
proceda Ia un larg schimb de 
experiență între ei, un număr 
de 100 de profesori de educație 
fizică, din cei mai bine pregă-

tițj, vor dezbate și exemplifica 
practic de la această originală 
„catedră a sportului", problema 
privind metodica organizării 
activității sportive de masă în 
rindul elevilor. In acest sens 
se amenajează un cabinet me
todic, unde grupele de elevi 
vor studia diverse materiale, 
vor audia diferite expuneri 
privind modul cum trebuie să 
conceapă activitatea sportivă 
din școală, amenajarea de baze 
sportive, organizarea competi
țiilor, arbitrajul pentru fiecare 
disciplină ș.a,

— Dintr-o 
versitate a 
permițîndu-ne 
putea numi tabăra de la 
le. nu vor lipsi, desigur, 
cerile sportive.

— Bineînțeles. Se vor 
niza întreceri și concursuri pe 
grupe, între grupe și pe tabără 
la schi, săniuș, patinaj, volei, 
handbal, fotbal, baschet, tenis 
de masă și șah, toate sub for
ma unei „spartachiade a ta
berei". Nu vor lipsi crosurile 
cu Ochiurile pe teren variat. 
Pentru aceasta se organizează 
centre de învățare a schiului 
(toți elevii vor învăța să schi
eze), pentru judo și culturism. 
Demonstrațiile vor fi susținute 
de elevi. Din nrogram mai fac 
parte drumețiile și excursiile 
pe schiuri în împrejurimile ta
berei.

— Este vorba de o tabără de 
instruire 
instruirii 
capitolul 
le rezervă oaspeților ?

— E vorba de o odihnă acti
vă, care se va realiza prin di
ferite activități cu caracter 
cultural — distractiv. Elevii 
din tabără vor avea ca invitați 
de onoare cîțiva campioni 
olimpici și mondiali, precum și 
antrenori emeriți cu care vor 
purta dialoguri, sperăm, fruc-

V. CĂBULEA

asemenea „uni- 
sportului" cum, 

o metaforă am 
■ ■ Săce-

intre-
orga-

și odihnă. Asupra 
ne-am edificat. Dar 

„odihnei" ce surprize

(Continuare în pag. a V-a)

PARTIDULUI
OMAGIUL
ARTELOR

• în atelierele artiștilor plastici, pe pla
tourile de filmare, în edituri, urmărind reali
zarea proiectelor cu care oamenii de artă 
participă la sărbătorirea semicentenarului

Peste citeva clipe se va trage primul cadru din „FACEREA 
LUMII". Regizorul Gh. Vitanidis și operatorul Ovidiu Golo

gan se pregătesc de filmare
I
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la Tecuci, peste 3 600 de apar
tamente la Galați și Tecuci.

LA TURDA, fabrica de sticlă 
și-a sporit capacitatea prin in
trarea in funcțiune a unor noi 
utilaje proiectate și create in 
țară. Ca urmare ea va livra 
anual, in plus. 3080 tone sticlă
rie pentru ambalaj și menaj.

in această toamnă a fost dat 
I folosință în orașul Cluj un 
Iu spital clinic de boli conta- 
lase. Construit după proiectul 
lărului arhitect Vaier Frate, 
Idernul așezămint de ocrotire 
sănătății asigură asistența me- 
tală pentru izolarea și trata- L cazurilor de boli contagioa- 
I din județul Cluj și județele 
nitrofe, satisface necesitățile 
factice ale învățămintului me
tal. Prin felul cum soluțio- 
pză programul specific al unui 
Ifel de obiectiv cu o multitu
de de servicii și funcțiuni, flu
id și circuite distincte, septice 
aseptice, prin modul de imbi- 

Le a funcțiilor de asistență 
fdicală cu cele didactice noul 
ificiu medical este considerat 
kc in țară.
Despre dimensiunile arhitecto- 
țe, medicale și didactice ale 
ii clinici ne-a vorbit șeful ei, 
nf. dr. Radu Josan :
k- Noua clinică are o capaci- 
e de 270 de paturi, reparti- 
e in saloane de cite 1—2 per- 

ane, Fiecare salon dispune da

pții și instalații sanitare, te- 
Fon. instalații de apel și radio- 
[are. Noul spital e înzestrat cu 
[secție de terapie intensivă, un 
[viciu de radiologie cu apara- 
l ă nouă, camere pentru explo- 
[i funcționale, sală pentru o- 
[rații de urgență, o sală de 
[șteri. un laborator care per- 
[te explorări biologice, bacte- 
plogice și virusologice. Au fost 
revăzute rețele de oxigen, va- 
lum și aer condiționat, instala- 
I frigorifice. Noua construcție 
(rezolvat problemele legate de 
bitarea bolnavilor infecțioși. 
plcoanele exterioare asigură 
Icesul vizitatorilor. în timp ce 
restrele închise ale saloanelor 
[lătură pericolul contaminări- 
f. Transferul bolnavilor de ■ la 
Irviciul de consultație în sa- 
pne se efectuează pe un cir- 
|it separat. „Filtrul" prezent la 
ecare etaj asigură profilaxia 
[fecțiilor intraspitalicești și ma
lm ă securitate personalului cli
pi.
Studenților în medicină li se 
kn la dispoziție un amfiteatru 

150 locuri, laboratoare pentru 
fegătirea lucrărilor de diplomă, 
mere pentru demonstrații stu- 
ințești, bibliotecă.

AL. ȘOMOGYI
I. C1MPEAN

• •• FRAȚII . DIN 
BRAILIȚA, Brencu Ion 
(23 ani), cu antecedente 
penale și fratele său Ma
rian (19 ani) — flotanți 
in Brăila — au acostat și 
bruscat doi cetățeni ne
cunoscut, cărora le-au 
luat apoi, cu forța, mai 
multe obiecte de îmbrăcă
minte. Faptul s-a petre
cut noaptea tirziu, in 
cartierul Brăilița. Sesi
zate, organele de miliție 
au depistat, in aceeași 
noapte, pe autorii actului 
de tilhărie, la locuința lor 
provizorie din cartierul 
Brăilița.

• •• EXHIBIȚIE DRA
MATICA. Voind să de
monstreze cit e de agil 
colegilor cu care călăto
rea în trenul spre Cra
iova, Prună Marcel (16 
ani) din Balș, elev la 
Grupul școlar C.F.R. Cra
iova, a sărit din mers, in 
timp ce garnitura intra in 
stația finală. Prins sub 
roți, s-a trezit abia Ia 
spital unde a descoperit 
•ă exhibiția îl costase... 
piciorul drept, amputat 
in întregime.

• •• UN GEST NECU
GETAT Doi tineri din 
Armășești (Ilfov), Con
stantin Petre (15 ani) și 
Mihai Marin (15 ani) s-au 
luat la ceartă și, din vor- 
bă-n vorbă, au încins o 
păruială în lege. La un 
moment dat, Constantin 
Petre a scos cuțitul și și-a 
izbit potrivnicul în re
giunea șoldului, apoi a 
fugit și s-a predat de 
bună voie la primul post 
de miliție. Acolo a aflat 
că, intre timp, in drum 
spre spital, victima dece
dase datorită pierderii de 
singe produse de gestul 
său necugetat

• •• CU CINE LA- 
SAȚI COPIII ?. Oprișor 
Nicolae din Oteșani (Vil- 
cea) a plecat la pădure, 
după lemne, impreună cu 
soția, lăsind acasă pe co
pilele Ileana (4 ani) șl 
Maria (2 ani). In lipsa 
părinților, Ileana s-a ju
cat cu focul, aprinzind, 
de la un simplu chibrit, 
podeaua locuinței. La în
toarcere, părinții nepre
văzători au găsit pe mi
cuța Maria decedată prin 
asfixie iar pe Ileana cu 
grave arsuri la față și la 
miini.

MUZEUL MARINEI ROMA
NE din Constanța a achiziționat 
recent lucrarea „L’origine del 
Danubio** editată in anul 1684 
la Veneția și cuprinzind 40 de 
hărți ce descriu cursul supe
rior al Dunării, prezentind con
strucțiile și amenajările rivera
ne. A fost cumpărată în același 
timp harta-mercator „Vallachia. 
Servia, Bulgaria, România", 
care prezintă interesante deta
lii asupra conformației Deltei 
Dunării și a litoralului Mării 
Negre din perioada editării ei 
— anul 1628.

200 DE MILIOANE KM h de 
energie electrică au fost livrați 
pină marți de primele două a- 
gregate ale Centralei hidroelec
trice de la Porțile de Fier. De 
remarcat că 150 de milioane 
KM'h au fost realizați peste 
sarcinile prevăzute pe anul in 
curs, ca urmare a eforturilor 
constructorilor : ei au dat in 
funcțiune primul hidroagregat 
cu 45 de zile mai devreme, iar 
al doilea cu 5 luni in avans.

DOUA NOI CENTRALE TE
LEFONICE au fost date în ex
ploatare la Slobozia și Vaslui, 
cu cite 1 000 de posturi fiecare. 
Se dezvoltă și capacitatea cen
tralei din Ploiești unde în ur
mătorul cincinal numărul pos
turilor telefonice va spori cu 
8 000.

COMPLEXUL TURISTIC 
MUNTENIA a fost inaugurat la 
Pitești. El cuprinde 205 paturi 
în camere separate sau aparta
mente, restaurant cu 200 de 
locuri, bar de zi, salon de re
cepții. Un nou hotel cu 150 de 
locuri in camere cu 1—2 paturi 
a fost deschis la Băile Felix. In 
orașul Miercurea Ciuc a fost 
dat in folosință un cinematograf 
cu 500 de locuri.

'L
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VREȚI SĂ VĂ 
ÎMPODOBIȚI POMUL 
DE IARNĂ?
• 40 varietăți de globuri • Sînt 
necesare mai multe puncte de 
desfacere în noile cartiere. • 

Unde sînt brazii „din plastic"?

Anul acesta sortimentul de ar
ticole pentru pomul de iarnă se 
prezintă îmbunătățit datorită 
faptului că pentru prima dată 
magazinele de comerț prezintă 
o selecție a celor mai reușite 
obiecte produse de întreprinde
rile de specialitate „Metaloglo- 
bus“, „Arta jucăriilor"—Cluj, 
întreprinderea pentru industrie 
locală Făgăraș.

Am remarcat, alături de gama 
tradițională, o serie de noutăți, 
atît de globuri cit și de figuri
ne, beteală, artificii, luminări, 
toate deosebit de solicitate. Iată 
cîteva sugestii : globuri în apro
ximativ 40 Oe varietăți, la pre
țurile de 1,20. 1,90. 2,25. 5, 7. 8 
lei, figurine în formă de păian
jen, stea, trompetă etc., la pre
țurile de 9 și 13 lei, vîrfuri de 
pom colorate sau argintii (3, 7, 
16, 19 lei). Am notat, de aseme
nea, o serie de podoabe origina
le, realizate din sticlă, material 
plastic și catifea, prezente în- 
tr-o gamă mult mai largă decît 
în alți ani. (la, prețurile de 3, 
5, 7, 11 lei). Există, de asemenea, 
diverse sorturi de figurine tip 
„Moș Gerilă", din pluș și sticlă 
(8, 14, 18 și 20 lei), coșari și mu
zicanți (5 lei), păsări colorate (3 
și 5 lei). De asemenea, un nu

măr sporit de accesorii : betea
lă argintie și bronz (4 lei și
rul), artificii, pocnitori (18 și 24 
lei cutia), plicuri de conferii (1 
leu). Am remarcat faptul că 
gama instalațiilor de iluminai 
a fost Îmbunătățită simțitor : de 
la instalațiile mai ieftine, de 32 
lei, la cele de 67 și 85, pînă la 
120 lei. Numai că, în timp ce 
magazinele centrale „Bucuria 
copiilor", „București", „A.B.C." 
posedau toate cele patru sorti
mente, magazinele cu articole 
de specialitate din Piața Chi
brit, B-duI Leontin Sălăjan și 
Ion Șulea nu aveau în rafturi 
decît o singură varietate sau 
nici una !

Fiindcă, din păcate, Direcția 
Comercială nu s-a orientat nici 
in acest an pentru a asigura în 
noile cartiere (Drumul Taberii, 
Balta Albă, Titan, Berceni) re
țele de desfacere corespunză
toare. Credem totuși că mai 
este timp in aceste zile pentru 
a improviza un număr minim 
de puncte de desfacere a a- 
cestor articole și în noile car
tiere, spre a se asigura măcar 
după 20 decembrie o aprovizio
nare uniformă.

Am sugera, de asemenea, o 
atenție deosebită în aprovizio
narea operativă a tuturor ma
gazinelor cu obiectele cele mai 
solicitate : globuri rotunde, viu 
colorate, figurine din sticlă și 
material plastic, instalații de 
iluminat de 32 și 67 lei, în spe
cial.

In încheiere, — pe adre
sa Direcției Comerciale a mu
nicipiului București : de ce nu 
se găsesc, în majoritatea maga
zinelor. pomișori de iarnă din 
material plastic, la prețurile de 
48 și 67 lei, care fuseseră anun
țați ca una din atracțiile origi
nale ale „Lunii cadourilor" ?

ȘERBAN PITU

CEA MAI MARE 
DIN LUME

La Institutul de proiectări al 
Ministerului Transporturilor s-a 
proiectat o instalație pentru în
cărcarea și transportarea fosfa- 
ților. Realizată pentru, a func
ționa în Siria unde a fost deja 
livrată, instalația este cea mai 
mare de acest fel din lume, a- 
vind o capacitate de 1 000 tone 
pe oră (față de 700 tone pe oră 
cit pot încărca și transporta cele 
existente in prezent). Totodată 
merită menționată posibilitatea 
de încărcare a fosfaților din 
orice punct al cheiului, elimi- 
nindu-se astfel deplasările și 
poziționările vaselor. Datorită 
faptului că instalația este aco
perită, se elimină orice posibi
litate de degradare a fosfatului.

Proiectată de inginerii Caro! 
Dumitrescu și Adrian Slimac și 
executată la întreprinderea de 
poduri metalice și prefabricate 
din beton Pitești, instalația eli
mină, datorită automatizării co
menzilor, orice posibilitate de 
manevrare incorectă ceea ce im
plică nu numai lipsa avariilor 
ci și dispariția oricărei risipe de 
material transportat,

I. V.

Tn curînd, la toate chioșcurile de difuzare a presei „Țeh- 
nium ’70". Abonamente : pe trei luni — 6 lei, pe 6 luni — 
12 lei și pe un an — 24 lei, se primesc la toate oficiile și 
agențiile P.T.T.R., la factorii poștali și difuzorii de presă.

O HALA DE MOBILIER NA- 
AL va fi construită în anul 
itor pe baza proiectelor Insti- 
itului de specialitate din Ga- 
[ți. Este pentru prima dată 
nd în țară se construiește un 
temenea obiectiv. Alto con- 
rucții noi prevăzute per.tru 
971 : un hotel cu 150 de locuri

• •• UN GEST OME
NESC : Zilele trecute, la 
Miliția municipiului Tg. 
Mureș s-au prezentat cu 
două portmoneuri găsite 
Gheorghe Irimia din Un
gheni de Mureș și Iosif 
Buștea din localitate. Im
portante sume de bani, 
acte, documente și bonuri 
pentru 200 1 benzină au 
ajuns pe această cale la 
păgubași.

Jean-Louis Trintignant — cunos
cutul interpret al eroilor din fil
mele „Depășirea", „Comparti
mentul ucigașilor", „Un bărbat 
și o femeie" poate fi reintîlnit în 
„Z“ într-un rol pentru care a 
primit, la Cannes-69, „Premiul 
pentru cea mai bună interpretare 

masculină".

i^fnenia
,.B. D.“ INTRĂ IN ACȚIUNE : 

rulează la Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21 30). Luceafărul (o- 
rele 9; 11,15; 16; 18,30; 21).

ȘARADA : rulează la Sala Pa
latului (ora 19), București (orele 8,30; 11,45; 16, 19,30),

,,Z“ ; rulează la Favorit (o- rele 9,30; 12.15; 15; 17,45; 20,30), Ex
celsior (orele 8,30; 11; 13 30; 16;18,30; 21).

UNGHIUL DE CĂDERE : rulea
ză la Crîngași (orele 15 30; 19).

POMUL DE CRĂCIUN : rulează 
la Capitol (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).

CĂPITANUL FLORIAN ! rulea
ză la Flamura (orele 9; 12: 15; 18; 21).

VAGABONDUL : rulează la Victoria (orele 9; 12 15; 16,45; 20,15), 
Feroviar (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Melodia (orele 9; 12,30; 16; 19,45), 
Modern (orele 9; 12,30: 16; 19.30)

IN GHIARELE INVIZIBILE 
ALE DR. MABUSE : rulează la 
Festival (orele 8,45: 11,15: 13,30: 16; 18.30; 21).

CIMARON : rulează la Lumina (orele 9,15; 11,30: 13,45; 16; 18,15;20,30).
DEPARTE DE LUMEA DEZ

LĂNȚUITĂ : rulează la Doina (o- 
rele 11,30; 16; 19,30) Popular (ore
le 15,30; 19).

i (Urmare din pag. 2J
| — De ce nu lucrați la »- 
[eastă oră ? n
| — Nu mai vreau. Fiindcă ieri 
|m lipsit și maistrul m-a trecut 
lemotivat.
| — Dar cum voiați să vă pon- 
[eze ?
| — Eu l-am rugat să mă în- 
[oiască deoarece trebuia să 
fierg în oraș să cumpăr ceva 
[entru părinții mei. Dar dînsul 
lu a vrut să mă învoiască. Și 
[m lipsit. Ce sînt eu de vină că 
Lu a vrut să mă învoiască ?
I — Dar de ce nu a vrut ?
I — Spunea că nu poate, că e 
lu planul în urmă și...
I Tînărul muncitor Dumitru Ște- 
[an e detașat aici de la Uzina 
He reparații din Tecuci. Și luna 
Irecută a absentat în același fel, 
Hovedind astfel că nu vrea de- 
oc să înțeleagă necesitățile ac
tuale ale întreprinderii, să dea 
curs apelului făcut către sine de 
conducătorul procesului de pro
ducție. Acum e mînios pe mai
stru în loc să fie mînios pe sine. 
Si se plimbă de colo, colo hotă- 
rît să nu mai lucreze. De unde 
și-o fi însușit o asemenea etică a 
muncii e greu de intuit.

Ne apropiem de cel așezat pe 
Udă. E Teodor Bădin și de 45 
de minute de cînd a intrat în 
schimb nu a făcut nimic.

— Nu mi s-a dat de lucru, 
răspunde scurt tînărul.

îl zărim pe maistrul Pavel 
Dragalina înconjurat de vreo 
4—5 muncitori. Stă între ei și 
privește în sus, spre macarale. 
Evident, îi cerem lămuriri asupra 
celor constatate.

— Da, e adevărat, la ora a- 
ceasta nu toți muncitorii au pu
tut începe lucrul... Priviți spre

cei trei de acolo (și îmi arată cu 
mîna 3 muncitori care stau re- 
zemați de niște carcase). Ei tre
buiau să înceapă montajul dar 
nu am cu ce le aduce șasiul. Ma
caralele nu pot satisface la ora 
15, cînd se începe programul 
schimbului II, toate cerințele. 
Așa că stăm cu mîinile încruci
șate și așteptăm. Ce să facem ?

La asemenea întrebare, bine
înțeles nu noi trebuie să răs
pundem. Noi constatăm deocam
dată că prin ivirea unor aseme
nea situații se risipește timp 
foarte prețios și ne manifestăm 
neîncrederea că s-a făcut tot ce 
se putea pentru a se evita ast
fel de goluri în producție, că au 
fost luate absolut toate măsu
rile necesare.

După ce ieșim din hală ni-i 
dat să întîlnim, în alt sector, o 
situație identică. Tînărul Aurel 
Savu, împreună cu un coleg al 
său, s-a rezemat de perete și pri
vește spre cer sorbind din țigară.

— Nu am de lucru, nu sînt 
vagoane, ne declară calm tînă
rul muncitor. Ca mine mai stau 
încă 20 de oameni. Credeți că 
nouă ne convine să pierdem tim
pul acum și să lucrăm cîte 10—• 
12 ceasuri la sfîrșitul lunii ?

Iarăși nu putem să răspundem. 
De aceea ne adresăm maistrului 
Gheorghe Ivașcu, de la secția 
finisaj.

— Da, e adevărat, ne răspun
de tovarășul maistru. Nu avem 
ce le da de lucru. Dar nu din 
vina noastră. Aprovizionarea cu 
repere de la secțiile cooperatoare 
este deficitară.

Manifestîndu-ne dorința de a 
vorbi cu șeful secției; sîntem 
conduși spre biroul acestuia.

— E un început de lună cum 
n-a mai fost, ne declară ing.

Gh. Păcurariu. Pînă acum tre
buia să livrez 50 de vagoane, dar 
am reușit să expediem numai 20. 
Aceasta din cauza livrării cu mare 
întîrziere a reperelor de secțiile 
mecanică și boghiuri. Am avut 
goluri de lucru de 3 000—4 000 
de ore.

Ni se spune apoi că secțiile 
respective sînt suprasolicitate. în 
încheiere, tovarășul ing. Gh. 
Păcurariu ne solicită o anume în
țelegere „deoarece colectivul 
uzinei noastre a trecut prin grele 
încercări. Pentru a reuși să de
pășim această etapă dificilă, 
completează dînsul, avem nevoie 
de încurajări". Știm la ce se re
feră inginerul Păcurariu : la 
moștenirea grea pe care a lăsat-o 
vechea conducere a întreprinde
rii (moștenire pentru care cei

Dumitru Ștefan — „nedreptăți
tul" care în loc să reflecteze la 

sancțiunea ce i-a fost aplicată, 
persistă in a greși.

mi

RĂZBUNAREA SFlNTULUI: 
rulează la Grivița (orele 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18,15: 20 30), Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30). Arta (orele 
14; 16, 18,15; 20 30).

100 DE CARABINE : rulează la 
înfrățirea (orele 15,30; 17,45; 20),
Progresul (orele 15,30; 10: 20,15).

FANTASME : rulează la Bu- 
zești (orele 15,30; 18; 20.30).

STRĂINII : rulează Ia Dacia (o- 
rele 8.45—20.30 în continuare).

FEMEIA SĂ SE TEAMĂ DE 
BĂRBAT : rulează la Bucegl (o- 
rele 16: 18,15; 20,30), Miorița (ore
le 9; 11,15; 13 30; 16: 18.15 : 30,30).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : rulea
ză la Unirea (orele 18; 20,15), Pacea (orele 16; 18; 20).

VINĂTOAREA DE VRĂJITOA
RE : rulează la Unirea (ora 15,30).

SOARELE ALB AL PUSTIU
LUI ; rulează la Lira (orele 15,30; 
18; 20.15). Cotroceni (orele 15.30; 18; 20,30).

SECHESTRU DE PERSOANA S rulează la Drumul Sării (orele 15,30; 17,45; 20).
ULTIMUL MOHICAN : rulează la Ferentari (orele 15.30: 17.45 ; 20), 

Cosmos (orele 15.30; 17.45; 20,15).
CĂLUGĂRIȚA DIN MONZA : 

rulează la Giulești (orele 15.30; 18:20.30) .
AMINTIRI BUCUREȘTENE : 

rulează la Viitorul (orele 16: 18;20.30) , Central (ora 20.30).
OMUL DIN SIERRA : rulează la 

Gloria (orele 9; 11,15: 13.30: 16;18.15; 20.30), Aurora (orele 9; 11.15; 
13,30; 15,45; 18; 2015), Tomis (ore
le 9—15,45 In continuare; 18: 20,15).

KING KONG EVADEAZĂ : ru
lează la Moșilor (orele 15.30: 18; 
20,15), Flacăra (orele 15.30; 18;
20.15) , Rahova (orele 15,30; 18;20.15) .

ÎN UMBRA COLTULUI : rulează la Munca (orele 16; 18; 20).
SOARELE VAGABONZILOR : 

rulează la Vitan (orele 15,30: 18;20.15) .
AI GRIJA DE SUZI : rulează la 

Central (orele 9,15: 11,30; 13,45; 
16; 18,15).

PROGRAM DEDICAT CELEI 
DE A 75-A ANIVERSARI A CI
NEMATOGRAFIEI : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—21 în con

tinuare).

responsabili plătesc acum în fața 
instanței), la faptul că timpul a 
fost prea scurt pentru a se pune 
în practică toate măsurile tehni- 
co-economice imperios necesare 
aici, sau pentru a se vedea efec
tul acestor măsuri. Fără îndoială, 
nu putem să nu ținem seama 
de contextul în care apar aceste 
deficiențe, de îmbunătățirile evi
dente, vizibile de la o lună la 
alta. Ceea ce menționam la în
ceput și anume scăderea vertigi
noasă a absențelor nemotivate 
(cu 60 la sută), eliminarea întâr
zierilor sau a plecărilor din pro
gram, o mai bună organizare a 
muncii în ansamblul ei sînt do
vezi elocvente. Chiar și o parte 
din secvențele surprinse de noi 
vorbesc grăitor de închiderea 
multor supape prin care se risi
pea timpul de lucru. Acum sînt 
anumite cauze obiective, dar să 
nu uităm că obiectivitatea lor 
merge doar pînă la un anumit 
punct. Cu fiecare trecere a unei 
noi zile această obiectivitate 
scade. Tocmai de aceea efortu
rile întregului colectiv al între
prinderii trebuie intensificate. Pe 
o asemenea cale, îndeplinirea 
planului anual va fi, fără îndo
ială, un examen foarte greu, dar 
care trebuie trecut

La acest examen se prezintă, 
desigur, și organizația U.C.T. care 
cuprinde 3 200 de tineri, precum 
și comitetul ei. Și pentru ei a 
început numărătoarea inversă. 
Ceea ce s-a făcut pînă în pre
zent, acțiunile inițiate și desfă
șurate de cele 41 de organizații 
U.T.C. de aici, de comitetul 
U.T.C., dovedesc o adîncă înțe
legere a responsabilităților care 
le revin, dovedesc o bună func
ționare a spiritului de inițiativă,

JOI. 17 DECEMBRIE 1970
Opera Română : SPARTACUS (Baletul Operei din Budapesta) — 

ora 19.30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia); COA
NA CHIRIȚA — ora 20; (Sala 
Studio): CUI I-E FRICA DE VIR
GINIA WOQLF ? — ora 20; Tea
trul de Operetă : SUZANA — ora 19.J»; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Sala Studio): PURICELE IN URECHE — ora 20: Teatrul 
de Comedie : - CHER -ANTOINE — 
ora 20; Teatrul Mic: FATA 
CARE A FĂCUT O MINUNE — 
premieră — ora 20: Teatrul ,.C. L Nottara- (Bd. Magheru); BĂR
BAȚI FĂRĂ NEVESTE — ora 
19,30: (Sala studio): O LUNA LA 
TARĂ — ora 20: Teatrul Giutețh: GTLCEVILE DIN CHIOGGIA — 
ora 19,30: Teatrul Evreiesc de Stat : GOLEM — ora 19,30; Tea
trul , Ion Creangă" : ROATA 
MORII — ora 10; REGELE 
PUNGAȘILOR — ora 17; Teatrul .Țăndărică" (Str. Academiei): 
CĂLUȚUL COCOȘAT — ora 17; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy): 
LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora 
19.30: (Calea Victoriei): SONATUL 
LUNII — ora 19.30; Teatrul „Ion 
Vasilescu": FLOARE DE CACTUS 
— ora 19 30: Studioul L.A.T.C.: 
DIVERTISMENT ’70 — ora 20.

Ieri, Teatrul dramatic „Baco- 
via‘ din Bacău și-a încheiat tur
neul în Capitală cu piesa „Po
goară iarnă" de Maxwell An
derson, in regia lui Yannis Vea- 
kis. In fotografie, o scenă din 
spectacol cu Mircea' Crețu, Con
stanta Zmeu-Pelin, Mișu Ro- 
zeanu. ,vn

Sărbătorirea semicentenarului 
creării partidului este întâmpi
nată în județul Dîmbovița cu 
ample manifestări. Casa creației 
populare oferă membrilor cena
clurilor literare din județ, prin 
concursul inițiat, un mijloc de 
a-și manifesta atașamentul și 
dragostea pentru partid, de a-și 
desăvîrși măiestria artistică. 
Cele mai izbutite creații, very 
suri și montaje literare vor fi 
premiate și publicate în pla
cheta incninală semicentenaru
lui P.C.R. Intre acțiunile pe 
care le inițiază Comitetul mu
nicipal Tirgoviște al U.T.C. se 
numără și placheta de versuri 
..Dăruiri adolescente". (Mihail 
Vlad).

JOI, 17 DECEMBRIE 1970
PROGRAMUL I
• 18,00 Deschiderea emisiunii. 

Emisiune In limba maghiară • 
18,30 La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto • 18.S0 Mult 
e dulce și frumoasă. Emisiune de 
prof. dr. Sorin Stati. Limba tra
ducerilor. Capodopere ale litera
turii universale : ..Homer" în lim
ba română. Prezintă Radu Hîncu.

Recită Forry Etterle. Arta cuvin- tului rostit. Dialog eu Inna Pe
trescu. Din goana condeiului. Foileton de dr. N. Mihâescu • 19,20 
1001 de seri — emisiune pentru 
cei mici • 19,30 Telejurnalul de 
seară • 20,00 Festival Beethoven. 
Simfonia a V-a. Interpretează 
Orchestra simfonică a Radiotele- 
vizlunii • 20.50 Școala cu un sin
gur învățător. Reportaj de Ale
xandru Stark și Cornel Udrea, 
realizat în satul Subcoastă, jude
țul Cluj, cu învățătorul Andrei Juga • 21.05 Partea a II-a a Fes
tivalului Beethoven. Concertul 
nr. 3 pentru pian și orchestră. So
list Emil Ghilels • 21,50 în relua
re. filmul serial „Vidocq" (III) • 
22,15 Teleglob — Seattle — un 
oraș american. Reportaj filmat de 
Eugen Preda, Petre Sava Bălea- 
nu, Nicolae Niță, Mircea Gher- 
ghinescu • 22,45 Acrobație pe ză
padă • 22.50 Telejurnaluî de 
noapte • 23,00 închiderea emisiu
nii programului I.
PROGRAMUL II
• 20,00 Univers XX. Evoluția 

speciei umane șl cîteva incerti
tudini • 20,30 Concurs interna
tional de patinaj artistic — pro
ba de perechi. înregistrare de la Moscova • 21,25 Buletin de știri 
• 21.50 Istoria filmului (emisiunea 
a 4-a). Filmul mut danez și sue
dez • 23,00 închiderea emisiunii programului II.

Competiția va cuprinde con
cursuri de schi, săniuș și pati
naj. Un original concurs de schi 
intitulat „Șoimii Birsei", orga
nizat de Consiliul județean Bra
șov al Organizației Pionierilor 
în tabăra de la Poiana Brașov, 
va deveni principalul punct de 
atracție și pentru pionierii de 
aici. De asemenea, se vor des
chide tabere sportive inceptnd 
cu acest an și în județele Vil- 
cea, Dîmbovița. Neamț, Timiș, 
etc. Dintre acțiunile de interes 
mai larg pentru pionieri des
prindem finala republicană de 
șah, ce se va desfășura la Liceul 
„Dr. Petru Groza" din Odorhe- 
iul Secuiesc, județul Harghita, 
în perioada 22—29 decembrie, a- 
vînd ca participant.i peste 201 
de pionieri, ciștigătorii etapelor 
precedente. Trebuie apoi amin
tită competiția județeană de 
hochei pe gheață „Crosa de aur", 
aflată la a treia ediție disputată 
de1 echipele sportive ale școlilor 
generale din județul Harghita. 
Pentru anul viitor, se preconi
zează transformarea ei in com
petiție republicană.

• ••• •••• • • •

Fiindcă tot n-avem de

a exigentei. Raidurile anchetă în 
schimburile II și III, gazetele sa
tirice din fiecare secție, vizitele 
inopinate și celelalte acțiuni vor
besc sugestiv de ofensiva por
nită de organizația U.T.C. împo
triva risipirii timpului de lucru, 
a neîndeplinirii sarcinilor de pro
ducție. E salutară, de asemenea, 
strînsa colaborare a comitetului 
U.T.C. cu conducerea uzinei : 
fiecare deficiență constatată de 
tineri în cadrul procesului de 
producție precum și propunerile 
de rezolvare sînt aduse imediat

lucru, » țigară

la cunoștința șefilor de secții, a 
conducătorilor întreprinderii ; 
organizația U.T.C. și-a luat acum 
două luni, două probleme difi
cile spre rezolvare : pregătirea 
pentru iarnă în întreaga uzină și 
amenajarea a două depozite de 
materii prime și materiale. Ambe
le probleme au fost rezolvate 
exemplar.

Da, și pentru cei 3 200 de ti
neri de la Uzina de vagoane din 
Arad, a început numărătoarea in
versă. Vor trece acest greu exa
men ?.

TN TABERELE 
SPORTIVE 
ALE VACANTEI

Ea Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor se fac ul
timele pregătiri pentru a asi
gura celor 20 000 de pionieri, 
care își vor petrece vacanța în 
taberele centrale și locale, cele 
mai bune condiții. Numai în ta
berele sportive de la Bran și 
Homorod vor fi prezenți peste 
700 de tineri, membri ai cercu
rilor de aplicații practice de la 
Palatul Pionierilor din Capitală. 
Asemenea tabere sportive vor 
fi deschise și în alte centre din 
țară. La Lupeni. de pildă, se 
va desfășura, între 22—29 de
cembrie, cea de a treia ediție a 
Olimpiadei albe a Viii Jiului.

In Editura didactică și peda
gogică a apărut ediția a II-a 
din „Algebra liniară" sub sem
nătura prof. dr. doc. Ion Crean
gă și Corina Reischer de la U- 
niversitatea „Al. I. Cuza" din 
Iași.

Manualul se adresază studen
ților din anul I și II de la fa
cultățile de matematică mecani
că din cadrul universităților, 
studenților de la facultățile de 
matematică din cadrul institute
lor pedagogice. Tot în aceeași 
editură a apărui și :

Dron Virgil și Constantinescu 
Gh. „Culegere de texte literare 
pentru analize gramaticale" els. 
VII—X-a lei 7,35.

MATEMATICA
(Vrmare din pag. I)

e 
a

a! Institutului de matematică 
încă din clasa a IX-a de li
ceu". Drumul lui în știință, 
aflat abia la început ca va
loare a rezultatelor e totuși 
destul de lung. Cu tot talen
tul său evident, treptele le-a 
urcat printr-o succesiune de 
eforturi și de căutări. „Ma
tematica e o știință dură 
pentru cercetători", remarcă 
Bănică.

— Ce vă determină atunci 
să nu alegeți o activitate mai 
comodă ?

— Nemulțumirea. Ea 
pentru mine forța motrice 
continuării activității.

— Și totuși nu aveți nici 
o lucrare de care să fiți sa
tisfăcut ?

— De fiecare dată sînt mîn- 
dru de ceea ce am realizat. 
Dar îmi trece cnrînd. O lu
crare din studenție, 
anul III de pildă, a 
tată într-un articol 
mare matematician 
Atunci eram foarte
Azi știu că nu e deloc gro
zavă.

— Chiar, cîte lucrări ați 
publicat ?

— Asta nu spune nimic ; 
peste 20. Public de prin a- 
nul II, ceea 
nu înseamnă 
tea nu e un 
in știință.

— De ce faceți matematică 
pură ?

— Fiindcă ea există. Tre
buie acceptată matematica 
pură așa cum acceptăm Eve- 
restul. Și invinse dificultățile 
ei așa cum a fost învins pis
cul din 
există ! 
seamănă 
servește 
La ce

de prin 
fost ci- 
de un 
sovietic, 
încintat.

ce — repet — 
nimic. Cantita- 
criteriu valoric

Himalaia — fiindcă 
Matematica pură 

cu poezia. La ce 
poezia ? Se aplică ? 

servește matematica 
pură ? Poate că unele capi
tole se vor aplica. Altele se 
aplică deja, dar ca și poezia 
ea il poate sensibiliza pe in
giner. Și asta mi se pare 
foarte important.

— Care a fost criteriul ce 
v-a determinat în alegerea 
specialității ? literatura stu
diată. opinia unui profesor ?

— Două treimi din timp 
mi-1 consum și astăzi pen

tru studiu. Dar fără spriji
nul unor profesori nu aș fi 
izbutit să progresez. Ca stu
dent mă duceam la cursurile 
speciale ale profesorilor 
Bucur și Galbură, îi citeam 
pe Miron Nicolescu și pe 
Burbaki — atras de frumu
sețea predării sau de elegan
ța matematică a autorilor. 
In anul V am nimerit la un 
seminar de Spații analitice 
ținut la Institut de profeso
rul Jurchescu. 11 urmăream 
și mă pregăteam în paralel, 
citind, ca să-l pot urmări, 
fiindcă depășea nivelul nos
tru, al studenților. De aici a 
început specializarea.

— Bănică a avut o teză 
strălucită de doctorat intr-o 
problemă de marc actuali
tate in matematică, ne spune 
prof. M. Jurchescu. La în
ceput, ca student, venea la 
Institui pentru seminariile 
de Teoria caiegoriilor, ținute 
de Nicolae Popescu. Nu i-a 
plăcut domeniul — era prea 
formal pentru spiritul lui, 
cam romantic. Căuta ceva 
mai suculent. Și a trecut la 
mine. El, apoi Stănășilă, 
(care a fost la rindul său in
vitat la Pisa ca „visiting pro
fesor"), apoi Duma, (care e 
acum la Miinchen, cu o bur
să. ..Humboldt"). După 
solvire au rămas toți trei in 
institut.

— Coniinuați această 
lecție de tineri talentați ?

— Țin curs la anul I 
anul V. Am ales și anul I 
fiindcă acolo se recrutează 
elementele dotate pentru cer
cetare. Am deja cinci sta- 
denți. aflați acum in anul II, 
cu care fac un seminar spe
cial, organizat la Institut în 
ideea dezvoltării lor.

— E o activitate extrapro- 
fesională ?

— Și pentru mine și pen
tru ei. Sper să mai recrutez 
acum cițiva tineri 
I și cu acest grup 
apoi mai departe.

Cit de departe ?
Dar cine putea 

acum patru-cinci ani 
vor ajunge C. Bănică și co
legii săi"? Desore Bănică am 
vorbit acum, despre 
săi vom mai avea 
să vorbim.
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ALBA

Acțiunile organizate de 

informare colectivă nu pot 

suplini efortul personal

* 

î
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„întreaga activitate de educație trebuie să sădească în inimile tineretului patriotismul 
socialist, dragostea față de patrie, hotărîrea de a munci și lupta, de a-și pune întreaga pri
cepere în slujba înfloririi națiunii socialiste, bunăstării poporului român".

(Din cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

la Consfătuirea pe țară a U.T.C.)

BRĂILA

A.

Intr-o colaborare liecare

PRIN EFORTURI COMUNE, 0 DATORIE COMUNĂ:

trebuie să aibă partea sa 
de contribuție

Semnificativ pentru spiritul 
discuțiilor acestei conferin
țe ni se pare faptul că ele 

nu au disociat problemele muncii, 
ale pregătirii profesionale, partici
parea tinerilor la îndeplinirea sar
cinilor de producție, de modul 
în care sînt formați uteciștii în 
spiritul dragostei față de mun
că, de nivelul conștiinței lor po
litice, de pregătirea lor ideologi
că. Este, evident, de altfel, că 
felul în care lucrează, în care în
vață un tînăr, constituie expresia 
directă a participării sale active 
la efortul colectiv general, al în
tregului popor, și că această par
ticipare este condiționată de pre
gătirea politico-educativă desfă
șurată în organizațiile U.T.C., 
scopul fundamental al activității 
noastre constînd tocmai în for
marea la tineri a unei conștiințe 
politice militante, care să deter
mine ridicarea acestei participări 
individuale, a fiecărui tînăr, la 
un nivel cît mai înalt.

In acest context apare firească 
atenția acordată de dezbateri ac
țiunilor legate de pregătirea po- 
litico-ideologică și moral-cetățe- 
nească a tinerilor, înarmării lor 
cu învățătura materialist-dialec- 
tică despre lume și societate, a- 
profundării temeinice a politicii 
interne și externe promovate de 
partidul și de statul nostru.

Dezvoltând preocupări existen
te și pînă acum, organizația 
U.T.C. a județului Alba va ur
mări și de acum încolo aprofun
darea aspectelor fundamentale 
ale construcției economice din 
țara noastră, înțelese și apreciate 
în manifestările lor cele mai con
crete, legate de însăși activitatea, 
desfășurată în unitățile industria
le și agricole din județ. Dacă în 
1969 au fost organizate în acest 
scop 730 de cercuri de pregătire 
politico-ideologică ce cuprindeau 
peste 35 000 de tineri, în pre
zent funcționează 920 de cercuri 
la care participă peste 40 000 de 
tineri — ceea ce a lărgit simți
tor sfera de cuprindere a uteciș- 
tilor Ia aceste activități.

Observînd că în realizarea con
tactului nemijlocit cu evenimen
tele politice interne și internațio
nale, în înțelegerea sensului a- 
cestora se dovedesc deosebit de 
eficiente’ informările politice s-a 
preconizat extinderea acestor for
me subliniindu-se însă că ele 
trebuie conjugate cu măsuri ca
re să stimuleze la tineri deprin
derea de a se informa indivi
dual.

în activitatea politico-ideologi
că desfășurată în județul Alba de 
organizația U.T.C. s-au manifes
tat și o serie de neajunsuri da
torate în special tendinței de a 
se aborda tematica într-un mod 
abstract, fără o raportare direc
tă la realitățile specifice din u- 
nitățile respective de muncă. A- 
bordarea implicită a unor pro
bleme se dovedește astfel inefi
cientă. Nu înșiruirea de eveni
mente și date istorice, de cifre 
și citate din documente, poate 
interesa uteciștii și determina la 
o participare activă în îndepli
nirea sarcinilor lor profesionale. 
Nu pot fi concepute în munca 
politico-educativă, după cum 
spunea și medicul Nicolae Ti
mar din Aiud, acțiuni care prin 
conținutul lor nu răspund unor 
aspecte concrete legate de acti
vitatea și comportarea tinerilor, 
nu au capacitatea să formeze o 
puternică opinie de masă împo
triva unor atitudini manifestate 
în producție sau în viața de fa
milie.

Atît dr. N. Timar cît și alți 
vorbitori, printre care Mariana 
Cărnațiu, de la Liceul din Te- 
iuș, au subliniat necesitatea di
ferențierii acțiunilor politico-e
ducative în raport cu vîrsta și 
preocupările tinerilor, organiza
rea unor dezbateri pe probleme 
de etică, a unor discuții pe mar
ginea diferitelor cazuri dezbătu
te în presă, care să abordeze în 
același timp situații cunoscute de 
tinerii din organizația respectivă, 
orientînd opinia lor spre afirma
rea unor principii etice înaintate.

Desfășurîndu-și lucrările în a- 
propierea unui eveniment im
portant pentru întregul nostru 
popor, sărbătorirea semicentena
rului P.C.R., conferința a discu
tat în mod concret posibilitățile 
de a folosi perioada următoare 
pentru a populariza pe larg în 
rândurile tinerilor din județ 
cele mai semnificative momente 
din lupta partidului pentru elibe
rare națională și socială, pentru 
edificarea societății socialiste. 
Dmtre acțiunile propuse mențio

năm ideea organizării unui con
curs intitulat „Pagini de neuitat 
din istoria P.C.R." adresat tutu
ror categoriilor de tineri ca și a 
altuia, referitor la cuceririle de
mocratice consfințite de Consti
tuția noastră și intitulat „Marea 
cartă a poporului român11, ce va 
fi deschis celor ce împlinesc 
vîrsta majoratului.

Întîmpinînd Congresul al IX- 
lea al U.T.C. tinerii din județul 
Alba și-au manifestat hotărîrea 
de a ridica activitatea lor la un 
nivel superior, mobilizîndu-și în 
continuare capacitatea și energia 
lor pentru îndeplinirea sarcinilor 
pe care partidul le pune în fața 
întregului nostru popor.

B. ANDREI

KȚiciodată ca în actuala etapă 
IV a evoluției; societății noas

tre, procesul politico-ideo
logic nu a angajat mase atît de 
largi ale tineretului, niciodată nu 
a răspuns atît de plenar probleme
lor sale, nu a racordat atît de 
ferm interesele, aspirațiile celor 
mai tineri cetățeni ai țării cu 
perspectiva clară și luminoasă a 
viitorului. Delegați ai organizații
lor U.T.C. din întreprinderile in
dustriale și unitățile agricole ale 
județului Mureș — DUMITRU 
TOMȘA, POP DORIN, SZABO 
IOAN, ZABLĂU SUZANA — au 
relevat rolul pe care îl are mun
ca politică în finalizarea cerințelor 
și sarcinilor concrete ale produc
ției materiale, modul în care a- 
cesf atribut al ei s-a concretizat 
nu numai în rezultatele obținute 
la locul de muncă ci, în aceeași 
măsură, în întreaga atitudine a 
tinerilor, în nivelul și maturita
tea cu care știu să interpreteze, 
sa asimileze fenomenele politice. 
In același context de idei s-a ar
gumentat faptul că, alături de o

Fără îndoială, nu întîmplătoi 
atenția dezbaterilor confe
rinței județene U.T.C. de 

aici a fost reținută, pe un spațiu 
destul de însemnat, de o serie de 
situații ivite pe linia comportării 
moral-cetățenești în rîndul unora 
dintre tineri. Frecvența relativ 
mică a unor asemenea cazuri, ca
racterul lor deloc specific marii 
majorități a tinerilor din județ 
nu era, desigur, un motiv pentru 
a le trece cu vederea, de a lăsa 
în rîndul al doilea al preocupă
rilor organizațiilor U.T.C. mun
ca educativă pe care trebuie s-o 
desfășoare într-un domeniu atît 
de dificil cum este respectarea 
normelor sociale. Cu atît mai 
mult, cu cît explicațiile unor a- 
semenea stări de lucruri pot fi 
căutate chiar în modul în care 
unele organizații U.T.C. și-au în
țeles obligațiile ce le revin nu 
numai în acest sector, ci și în a- 
cela al activității pe linie profe
sională. La I.I.L. Babadag, I.I.L. 
Tulcea, I.J.C.M., IRTA Tulcea, 

orința delegaților la confe
rință de a supune unei 
minuțioase analize activi

tatea desfășurată de comitetul ju
dețean U.T.C., de organizațiile 
sale, pentru a găsi soluțiile opti
me de perfecționare a activității 
lor de viitor s-a făcut simțită încă 
de la început. Dezbaterile au țin
tit spre mereu aceleași probleme 
nodale ale vieții de organizație, 
însumîndu-se convergent în cîte- 
va concluzii care, sîntern încre
dințați, vor călăuzi activitatea 
noului Comitet județean Vîlcea 
al U.T.C. Pentru că, chiar dacă 
discuțiile au reușit să sintetizeze 
rezultatele bune obținute de o 
serie de organizații U.T.C. din 
județ, chiar dacă activitatea co
mitetului județean U.T.C. a fost 
apreciată pozitiv, în centrul dez
baterilor au revenit mereu, ca un 
leit-motiv, recomandările 
continua perfecționare a 
tații organizației U.T.C.

S-a sublimat astfel că,

privind
activi-

pentru

irect, îndrăzneț, limpede, 
! J majoritatea participanților

la discuțiile din cadrul con
ferinței organizației județene 
Vrancea a U.T.C. au alăturat pro
punerilor, criticilor formulate, su
gestiilor, ideea perfecționării sti
lului, metodei de muncă a orga
nizației U.T.C. cu tinerii, au re
clamat necesitatea unor punți mai 
directe și mai trainice între or
ganizație și universul intim al 
fiecărui utecist, al fiecărui tînăr 
în parte. Ei au demonstrat prin 
exemple ilustrative din colecti
vitatea lor că acolo unde, și în 
cazul în care organizația U.T.C. 
a știut să sondeze cu abilitate a- 
cest univers, a știut să-i asculte 
și să se facă ecoul dorinței ti
nerilor, ei au aderat la toate ac
țiunile, la toate chemările orga
nizației.

Reprezentantul organizației 
din comuna Homocea, Constan
tin Nuțu, secretarii comitetelor 
comunale ale U.T.C. Sihlea- —

PREGĂTIREA 
POLITICĂ
A TlNĂRULU

bogată cultură generală și profe
sională, reclamat imperios de ac
tualul cadru de dezvoltare a ță
rii, un rol de primă însemnăta
te în angrenajul social, revine 
conștiinței social-politice a tine
retului, conștiință care, rezulta
tă din aceeași profunzime și ma
turitate a pregătirii politice, tre
buie să se facă prezentă cu au
toritate într-o participare con
știentă, activă, la înfăptuirea no
bilelor țeluri ale construcției so
cialiste.

Argumentele demonstrării ace
stor realități nu s-au lăsat mult 
așteptate. Majoritatea organiza
țiilor U.T.C. din județul Mureș 
au folosit în munca de educație, 
pe lingă formele devenite deja 
tradiționale și forme noi cum 
sînt „cadranele" și „dicționarele" 
politice, cercurile teoretice cu 
diverse profile — filozofie, eco
nomie, etică, estetică, politică 
internă și externă — eare răs
pund în mai mare măsură Cerin
țelor din diversele categorii de \ 
tineri și care, toate, converg spre

Fabrica de conserve „Dunărea" 
— organizațiile U.T.C. s-au do
vedit pasive, nu au luat măsuri 
eficiente împotriva actelor de 
indisciplină în producție, a lu
crărilor de slabă calitate, a lip
sei de grijă față de avutul ob
ștesc. Tot datorită intervenției 
neconvingătoare a organizațiilor 
U.T.C. din comunele Turcoaia, 
23 August, Slava Cercheză, Sa- 
richioi, Jurilovca. în aceste loca
lități există încă mulți tineri — 
în special absolvenți ai școlilor 
generale și liceelor teoretice — 
care consideră că munca în co
operativă nu este pentru ei și 
preferă să stea acasă, pe spina
rea părinților. Alături de aceștia 
și de alți absolvenți care întîrzie 
să-și găsească o ocupație, o se
rie de elevi se sustrag procesu
lui educativ din școală și, ceea 
ce este îngrijorător, rămîn și în 
afara preocupărilor organizației 
U.T.C.

Cele două aspecte, aparent fă
ră legătură, se impun aproape de 

creșterea eficienței acțiunilor ini
țiate este necesară în primul 
rînd o cunoaștere amănunțită a 
aspectelor concrete din fiecare 
unitate economică, din șantierele 
de construcții, școli, din agricul
tură, și că, în mod necesar, de
ficiențele semnalate rezultă toc
mai dintr-o insuficientă cunoaș
tere a lor. Toate observațiile și 
recomandările făcute de vorbitori 
se înscriu aproape fără excepție 
pe aceasță idee completîndu-se 
reciproc.

ION UDRESCU, prim secre
tar al Comitetului municipal 
Vîlcea al U.T.C.: Dezvoltarea 
impetuoasă a industriei județului 
nostru va determina o creștere 
continuă a numărului tinerilor 
cuprinși în sfera activității de 
producție. Tocmai de aceea Co
mitetul județean U.T.C. trebuie 
să-și mute centrul de greutate al 
activității în întreprinderi, acolo 
unde mai sînt tineri cu o slabă 
calificare, care nu reușesc să-și

Georgică Penciu și Țifești — 
Gheorghe Mazilu, ai organizației 
Liceului „Unirea", eleva Nina Co- 
man, ai organizațiilor Fabricii 
de confecții și C.E.I.L. Focșani, 
Liliana Gurău și respectiv Nico- 
lae Sipa etc., într-un spirit critic, 
combativ au înfățișat unele nea
junsuri ce persistă în activitatea 
organizațiilor lor, în stilul de 
muncă al comitetului U.T.C. In 
multe unități agricole o bună 
parte din tineri ocolesc munca 
la cîmp sau în sectoarele zoo
tehnice, în multe întreprinderi 
de mecanizare mai există tineri 
care execută lucrări de slabă ca
litate, iar în unitățile industria
le se înregistrează încă nume
roase acte de indisciplină, de 
neintegrare profesională. In jus
tificarea fiecărui neajuns s-a re
ținut printre alte cauze și aceea 
a modalităților nu întotdeauna 
adecvate, bine gîndite și inspi
rate cu care activele U.T.C. lu
crează cu tinerii, se apropie de

MUREȘ

Dialogul viu, deschis — 
modalitate cu largă 
aderență la tineri

susținerea ideilor afirmate. In a- 
celași timp, IZSAK SIGISMUND, 
PUPĂZĂ CLAUD1U și MIHAI 
ROGOȘCA au propus diversifi
carea gamei de acțiuni cu carac
ter politico-ideologic, mai ales în 
școli și facultăți, îmbinarea aces
tora cu procesul instructiv-edu- 
catio pentru a dezvolta astfel

TULCEA

In promovarea înaltelor 
trăsături etice—o mai 

puternică afirmare 
a opiniei colective

la sine ca două laturi ale acele- 
eași probleme. Dintre acești ti
neri cu tendințe către o viață pa
razitară, lipsiți de respect față de 
avutul obștesc, de activitatea 
productivă, de regulile de con
viețuire în societate, dintre acești

VÎLCEA

„Nu multe, ci mult I"
realizeze normele, dau produse de 
calitate scăzută sau comit abateri 
de la disciplină.

MIHAI ȘIMEANU, secretarul 
'comitetului U.T.C. de la Combi
natul chimic Rimnicu Vîlcea, 
GHEORGHE CIUCĂ, maistru la 
Întreprinderea județeană de con
strucții, PETRE GRAS, coman
dantul Șantierului național al ti
neretului de la Lotru, GHEOR
GHE DUMITRESCU, secretarul 
comitetului comunal al U.T.C. — 
Lungești, NICOLAE MANEA, 
elev la liceul din Drăgășani, sînt

VRANCEA

Punctul de plecare 
al activității — cerințele 
și preocupările tinerilor

ei, pentru a-i face să înțeleagă 
comandamentele și scopul unor 
acțiuni. Se abuzează încă de 
indicații prea generale, fără a- 
plicativitate concretă, altele, 
dimpotrivă, sînt înțelese îngust, 
nu se stimulează inițiativa tine

responsabilitatea conștientă a e- 
levilor si studenților față de o- 
bligațiile lor profesionale, în pre
gătirea lor pentru muncă și via
ță în societate. Evident, retro
spectiva șt perspectiva din care 
își propun organizațiile U.T.C. 
să dezvolte valențele muncii po
litico-educative cuprind ajuto- 

tineri a căror ținută vestimenta
ră reflectă, formal, conținutul no
civ al concepțiilor lor s-au re
crutat autorii celor peste 800 de 
infracțiuni comise în 1970 în ju
dețul Tulcea de persoane între 
14—30 ani.

doar cîțiva din cei care au venit 
cu interesante propuneri de îm
bunătățire a activității organiza
țiilor U.T.C.

„Cum poate fi mărită eficien
ța acțiunilor pe care le organi
zăm ?“ — a fost una din între
bările la care au căutat un răs
puns împreună. „Să înlăturăm 
formalismul care mai persistă în 
organizarea lor" — se contu
rează limpede răspunsul căutat. 
Așa, de exemplu, mergînd pe a- 
ceeași linie a mutării centrului 
de greutate în organizațiile de 

rilor, nu se manifestă suficientă 
încredere în capacitatea și dis- 
cernămîntul lor. Acest fenomen, 
al lipsei de încredere, se mani
festă încă de la actul conceperii 
și întocmirii programelor de ac
tivități, a căror sărăcie și mono- 

i

rul competent și experiența u- 
nor activiști de partid care au 
fost și sint incitați în mijlocul ti
nerilor. Toți delegații la confe
rință care au abordat acest as
pect al activității au fost una
nimi în a constata Că în forme
le de educație politico-ideologi
că a tineretului, o eficientă deo
sebită o are promovarea dialogu
lui, dezbaterea sinceră și deschi
să fiind mijlocul prin care se e- 
cidențiază aceeași responsabilita
te politică șt maturitate ideolo
gică, dorința de a participa în 
cunoștință de cauză la discuta
rea unor probleme de interes ge
neral, de a fi un factor activ în 
receptarea și asimilarea lor. In 
același timp, s-a subliniat nece
sitatea ca problemele de ordin 
mai larg ale politicii actuale, do
cumentele de partid și de stat 
privitoare la perfecționarea vieții 
noastre sociale, să fie nu numai 
cunoscute, ci și susținute activ 
prin măsuri ale fiecărei organiza
ții, prin intervențiile sale proprii 
care să contribuie la aplicarea

Această legătură evidentă a 
fost, de altfel, pe bună dreptate, 
sesizată și de delegații la confe
rință, care au subliniat elocvent 
nu numai relația existentă, ci și 
măsurile ce se impun. S-a ară
tat, astfel, că organizațiile U.T.C. 
ar trebui să insiste mai mult în 
a atrage la activitățile inițiate a- 
ceastă categorie de tineri — a- 
plecați spre abateri de la lege 
și de la morală — cu atît mai 
mult cu cît ei evită, de regulă, 
să participe la acțiunile tineri
lor, se sustrag sistematic de la a- 
cestea, scăpînd astfel influențe
lor educative ale organizației. Ti- 
nică Serghei, secretarul comite
tului U.T.C. de la Fabrica de 
conserve „Dunărea", Rizea Ni- 
colae, secretar al comitetului ju
dețean U.T.C., sau Nicolae Mi
hai, procurorul șef al județului, 
au exprimat necesitatea ca for
mele de educație pe care le or
ganizează sau la care contribuie 
organele U.T.C. să fie mai a- 
tractive, mai interesante, să cap- 

bază, s-a arătat că una din cau
zele participării nesatisfăcătoare 
a județului la concursul „Stăpîni 
pe volan" a fost aceea că în e- 
tapele sale principale s-a desfă
șurat formal, nu a antrenat un 
mare număr de-tineri. Iar soluția 
nu este decît una singură: fa
zele de masă ale concursurilor să 
se adreseze cw adevărat maselor.

S-a criticat, de asemenea, în 
conferință, o anumită obișnuință 
a comitetului județean U.T.C. de 
a organiza acțiuni culturale mari, 
„de rezonanță", dar ineficiente 
atîta timp cît la ele nu poate 
participa decît tin număr destul 
de redus de tineri. O eficiență 
reală nu se poate obține decît 
prin stimularea consecventă a 
unei activități de sine stătătoare 
la nivelul fiecărei organizații de 
bază astfel incit să permită în
curajarea inițiativei sale proprii. 
Rezultatul unor asemenea efortu
ri, mai dificile și mai îndelun- 

tonie se explică tocmai prin ape
lul neconcludent la capacitatea 
de gîndire și inepuizabila rezer
vă de idei a tuturor tinerilor, 
cei care ar trebui să fie autorii 
de drept ai tuturor acțiunilor. 
Este neîndoios, s-a afirmat răs
picat în conferință, că pentru a 
realiza un deziderat impus ele 
însuși stadiul de dezvoltare a 
organizației noastre, acela ca ti
nerii să devină organizatorii 
propriilor lor activități, este nece
sar să se pornească de la încre
derea deplină în energia și capa
citatea lor organizatorică, de la 
cultivarea unui larg cadru de 
manifestare nelimitată a iniția
tivei lor.

In cuvîntul său de încheiere, 
tovarășul Mircea Angelescu, se
cretar al C.C. al U.T.C., reținînd 
atenția delegaților la conferință 
asupra perspectivelor de dezvol
tare a județului Vrancea în vii
torul cincinal, a insistat tocmai

Multe, foarte multe aspecte 
s-au dezbătut și în confe
rința organizației județene 

Brăila a U.T.C. Participan- 
ții la discuții, arătînd că 
nu există sector al vieții 
sociale care să nu încor
poreze convingător eforturile ti
neretului, au căutat în același 
timp să definească nu numai 
greutatea acestor eforturi, dar și 
felul în care ele sînt rezultatul 
unei reale conlucrări a organi
zației U.T.C. cu celelalte or
gane, instituții de stat și organi
zații obșteșți, conlucrare căreia 
partidul i-a rezervat un loc 
deosebit în plenara din 1967. 
Subliniind că educarea multila
terală a tineretului, pregătirea sa 
profesională, politică, culturală, 

lor creatoare în realitățile fiecă
rui loc de muncă. Numai o ase
menea interpretare, profund per
sonală, este capabilă să dove
dească maturitatea de acțiune a 
unui colectiv, a unei organizații 
U.T.C.

Apreciind munca politico-edu- 
cativă a tineretului, referindu-se 
la evoluția ei calitativă, tovară
șul VASILE NICOLCIOIU, se
cretar al C.C. al U.T.C., a pre
cizat, de asemenea, că, prin re
nunțarea la unele forme rigide, 
nu se renunță la caracterul or
ganizatoric al acestei munci. For
mele organizatorice ale activită
ții politico-ideologice trebuie să 
valorifice pe larg inițiativele or
ganizațiilor U.T.C. și ale tineri
lor astfel ca problematica abor
dată să înlăture improvizația 
și formalismul, legînd semnifica
ția documentului politic de o- 
biectul stringentei actualități, 
contribuind la dezvoltarea unei 
gîndiri creatoare.

CORNEL POGACEANU 

tiveze atenția tuturor categorii
lor de tineri pentru a-i feri, in
direct, pe acei înclinați să se a- 
bată de la normele unei condui
te civilizate de influențele nocive 
cu care vin în contact, ca și i- 
deea ca o asemenea problemă să 
intre, în egală măsură, în raza 
de activitate a tuturor factorilor 
chemați să-și aducă contribuția 
la munca cu tineretul.

Sînt numai cîteva din puncte
le de vedere susținute în cadrul 
conferinței și avînd coresponden
țe directe în programul de acti
vitate adoptat de aceasta, toate 
de natură să ilustreze că munca 
de educare moral-cetățenească a 
tineretului tulcean trebuie și poa
te porni de la baze mai ferme, 
mai viabile, trebuie să-și formu
leze obiective certe la a căror 
realizare e necesar să se treacă 
de îndată.

OVIDIU PĂUN

gate, va fi cu atît mai mult pri
lej de satisfacție.

Trebuie deci ca noul comitet 
județean U.T.C. să acorde spri
jin permanent, diferențiat, tutu
ror organizațiilor, îndeosebi ce
lor de la sate, din întreprinderile 
forestiere, transporturi și unită
țile economice nou intrate în 
funcțiune, cărora pînă acum nu 
li s-a acordat totdeauna atenția 
cuvenită. Iar pentru aceasta este 
necesar ca membrii comitetului 
județean să intre de fiecare dată 
în problemele de fond ale muncii 
organizațiilor U.T.C. în perfectă 
cunoștință de cauză. Sînt reco
mandări de care, așa cum s-a 
subliniat de-a lungul lucrărilor 
conferinței, Comitetul județean 
Vîlcea al U.T.C. va ține seama, 
pornind în primul rînd de la ele 
pentru a izbuti ca propunerile 
valoroase de acum să prindă 
viață în cel mai scurt timp.

I. MORARU

pe aceste laturi ale activității de 
ansamblu a organizației U.T.C.

„Realizînd o mai armonioasă, 
mai apropiată relație între orga
nizația U.T.C. și tinerii din toa
te sectoarele de activitate, între 
aspirațiile acestora și sarcinile de 
largi proporții ale organizației, 
îmbunătățind continuu și adap- 
tînd cu pricepere stilul său de 
muncă Ia diversitatea sarcinilor 
ce-i revin, menținând și adîn- 
cind, sub îndrumarea organiza
ției de partid, colaborarea cu 
toți ceilalți factori, tineretul ju
dețului Vrancea va avea cadrul 
optim pentru afirmarea sa, își 
va aduce o mai dinamică și mai 
substanțială contribuție la înfăp
tuirea grandioaselor sarcini ce 
stau în fața lor, a noastră, a tu- 
turor.“

ROMULUS LAL 

morală, călirea fizică constituie o 
datorie a întregii noastre socie
tăți, plenara amintită sublinia că 
cele mai bune cadre, cele mai 
bune forțe ale statului, ale so
cietății noastre, școala, familia, 
instituțiile de cultură și artă, 
organizațiile obștești trebuie 
să-și coordoneze eforturile pen
tru a participa cît mai activ la 
pregătirea tineretului pentru 
muncă și viață, la îmbogățirea 
profilului său moral-spiritual, la 
dezvoltarea sa armonioasă. Și, 
în sensul împlinirii acestui dezi
derat, delegații la conferință au 
oferit nenumărate dovezi ; reali
zările raportate din industrie, a- 
gricultură, de pe șantierele de 
construcții au fost cele mai grăi
toare. „In perioada cînd furia 
apelor amenința economia jude- 

. (ului nostru, fără o unitate de ac
țiune, izbinda n-ar fi fost posi
bilă", spunea ION GRECU, se
cretarul comitetului U.T.C. din 
Insula Mare a Brăilei, suprapu- 
nîndu-se argumentelor aduse de 
mulți vorbitori.

Darea de seamă, ea însăși ex
presie a saltului calitativ incon
testabil parcurs de la plenara 
C.C. al P.C.R. din noiembric- 
decembrie 1967 cu privire la 
sarcinile organizațiilor de par
tid, de stat și obștești, ale U.T.C. 
pentru îmbunătățirea muncii e- 
ducative în rîndul tineretului, a 
oferit numeroase aspecte care 
atestă lărgirea ariei de colabo
rare între organizațiile U.T.C. și 
ceilalți factori care au responsa
bilități precise în acest domeniu, 
sub îndrumarea directă a comi
tetului județean P.C.R. Dar, așa 
cum spunea și tovarășul NICO
LAE MIHAI, primul secretar al 
Comitetului județean Brăila al 
P.C.R., în privința conlucrării 
există încă multe locuri neacope
rite. Și acest lucru nu a fost greu 
de observat. Dialogul deschis, 
purtat de delegații organizațiilor 
U.T.C. și reprezentanții celor
lalte organizații de stat și ob
ștești, ai instituțiilor, întreprin
derilor și școlilor din județ, invi
tați la lucrările conferinței, a 
discernut cu spirit critic desele 
cazuri ale colaborării reduse la 
formale și simple raportări. „în 
cele din urmă, se ajunge Ia situa
ții de felul următor: asta am făcut 
noi, organizația, asta am făcut 
noi, conducerea întreprinderii 
sau a școlii. Le punem cap la 
cap, iar colaborarea există doar în 
mica noastră înțelegere că le-ani 
făcut împreună. Cam așa se întîm- 
plă, trebuie să recunoaștem, de 
foarte multe ori", spunea profeso
rul emerit TIMOTHEU PE- 
TRIDE de la Inspectoratul șco
lar județean. Evident, în aseme
nea cazuri, așa cum de altfel a- 
rătau și CONSTANTIN N. CON
STANTIN, primul secretar al 
Comitetului municipal Brăila r.l 
U.T.C., CONSTANTIN BUCU- 
TĂ, delegatul organizației U.T.C. 
de la I.A.S. Măxineni, MARCEL 
VRÎNCEANU, secretarul comite
tului U.T.C. de la U.C.I.R. „Pro
gresul" și nu numai ei, tinerii nu 
înregistrează în toate domeniile 
aportul posibil, sînt lipsiți de un 
cadru larg de afirmare. Școala, 
întreprinderile, instituțiile, cele
lalte organizații obștești, necu- 
noscîndu-le potențialul, spiritul 
de inițiativă, intențiile și aspira
țiile, le limitează termenul de 
acțiune, nu știu cînd și unde să-i 
solicite. Pe de altă parte, orga
nizația U.T.C., necunoscînd nici 
ea exact cerințele spre care să-și 
orienteze acțiunile își pierde din 
capacitatea de influențare, de 
educație, de atragere și îndruma
re a tinerilor.

Aceasta fiind ideea principală 
care s-a desprins în dezbaterile 
conferinței, asupra ei a revenit în 
cuvîntul de încheiere și tovară
șul GHEORGHE STOICA, secre
tar al C.C. al U.T.C. Sublini
ind că și în județul Brăila sarci
nile în toate domeniile ale viito
rului an, ale cincialului în care 
pășim, sînt sporite, pe aceleași 
coordonate trebuie să-și circum
scrie și tineretul eforturile sale. 
Pentru o reușită deplină, însă, e 
necesară o colaborare deplină și 
permanentă. Considerînd lucră
rile conferinței județene U.T.C. 
o etapă de lucru fertilă în în- 
tîmpinarea Congresului al IX-Iea 
al U.T.C., vorbitorul a recoman
dat că principala atenție spre 
care va trebui să se îndrepte 
noul organ ales, să fie întărirea 
conlucrării cu toți ceilalți fac
tori, de a cărei reușită depinde 
realizarea integrală pe toate pla
nurile a sarcinilor ce-i revin ju
dețului.

N. COȘOVEANU



Sărbătorirea semicentenarului partidului, evenimentul principal al anului care vine, polari
zează în egală măsură și atenția artiștilor plasi ici, a scriitorilor, cineaștilor, muzicienilor. Este un 

eveniment care prilejuiește și momente de intensă analiză a operelor create în acești ani, preocu
pări fertile pentru o creație umanistă, inspirată din realitățile noastre sociale, o artă care să con
tribuie la crearea conștiinței socialiste.

Oferim cititorilor informații privitoare la activitatea uniunilor de creație, a editurilor, a cine
aștilor și scenariștilor*

EDITURA 
EMINESCU

Vor apărea lucrări scrise 
de unii dintre cei mai re
prezentativi scriitori contem
porani. Zaharia Stancu a 
predat tetralogia Actrița 
Bancherul și Cîțiva oameni 
simpli, Eugen Barbu, Marin 
Preda, Mihai Beniuc, Pop 
Simion și Alecu Ivan Ghilia 
vor fi prezenți în rafturile 
librăriilor cu noi romane. 
Corneliu Leu va publica 
volumul Ziua în 50 de ore 
Vor apare, de asemenea, 
în ediții noi romanele Fa
cerea lumii de Eugen Bar
bu, Străinul de Titus Po- 
povici, și Veneau din întu
neric de Nicolae Jianu, ul
timele două revizuite de 
autori.

O colecție intitulată pro
vizoriu Mărturii va cuprin
de memorii semnate de Ion 
Bojan, luptător comunist 
din ilegalitate, urmate de 
2—3 volume asemănătoare.

Victor Eftimiu a pregătit 
volumul intitulat Cosmos, de 
asemenea, M. R. Paraschi- 
vescu, Camil Balthazar, Al. 
Andrițoiu, Victor Tulbure, 
Vasile Nicolescu, Mihai Ne- 
gulescu, Nicolae Stoian, Vio
leta Zamfirescu, Virgil Teo- 
dorescu vor publica noi cărți 
de poezie. Va ieși de sub ti
par o antologie a poeziei 
române contemporane sub 
îngrijirea lui Al. Piru. Aurel 
Baranga, Sidonia Drăgu- 
șanu, Horia Lovinescu și 
Alexandru Mirodan au pre
gătit cîteva volume selec
tive din creația lor.

Vor apare și cîteva lu
crări de critică literară a- 
parținînd criticilor Aurel 
Martin, Dinu Pillat, Matei 
Călinescu, Kis Jeno, Bodor 
Pall, Franz Bulhardt ș.a.

GHEORGHE I. ANGHEL -. „Mineralierul de 10.000 tone- 
Galați".

•La Uniunea artiștilor plastici 
am fost informați că în Capitală, 
se va organiza o mare ex
poziție de artă plastică închina
tă semicentenarului partidului. 
De asemenea, filialele Uniunii 
artiștilor plastici din provincie 
ca și cenaclurile (acolo unde nu 
există filiale) și-au manifestat a- 
ceeași dorință de a organiza ex
poziții. Alături de evenimentul 
expozițional se vor organiza în 
Capitală, ca și în provincie, ci
cluri de conferințe susținute de 
membrii secției de critică în 
care se va analiza dezvoltarea 
fenomenului nostru artistic.

Mulți artiști plastici au în
ceput deja să pregătească lu
crări în vederea expoziției amin
tite, au prezentat proiecte ale 
viitoarelor lor creații. O se
rie de artiști și-au propus să 
evoce în operele lor figuri de 
revoluționari, momente impor
tante din viața și activitatea lor. 
(Emil Aniței — „Ilie Pintilie 
la Nicolina", Wanda Sachela- 
rie — „Intrarea lui Tudor Vla- 
dimirescu la București", Traian 
Brădean — „Ștefan Gheorghiu", 
Iclozan Semproniu — „I. C. 
Frimu", Gheorghe Pătrașcu — 
„Vasile Roaită" — ș.a.). Ar
tiștii plastici abordează în 
compozițiile lor episoade deo
sebite din activitatea revolu
ționară a partidului, a păturilor 
democratice conduse de comu
niști, ca și momente din etapele 
construcției socialiste în țara 

noastră. Din prima categorie 
fac parte, de exemplu, un ex
celent proiect semnat de tînă- 
rul artist Mihai Bandac intitu
lat „Grivița 33“ sau proiectele 
unor lucrări de Demetrescu Du
val — „Doftana", Nițescu Con
stantin — „Comuniști ilegaliști", 
Alexandru Cumpătă — „Gărzi 
patriotice'1 sau Gabriela Pătu- 
lea-Drăguț — „Grevă". Cîteva

EDITURA 
MINERVA

EDITURA 
ION CREANGĂ

Va publica două antolo 
gii ale poeziei patriotice și 
sociale. Vor fi selectate 
cele mai reprezentative 
creații ale acestor genuri 
din literatura română de la 
origini și pînă azi. Vor mai 
fi publicate: un volum de 
studii istorico-literare de 
estetică marxistă aplicată 
cu titlul Creație și ideație, 
o antologie de folclor a 
naționalităților conlocuitoare 
— întrecerea florilor, ro
manul Lanțuri al lui Ion 
Pas și o selecție din cele 
mai valoroase poezii ale 
poetului muncitor Cristian 
Sîrbu.

ARTA PLASTICĂ

PROIECTE 
ÎN ATELIER

proiecte au ca temă ziua 
solidarității muncitorești 1 
Mai. Ele aparțin Georgetei 
Năpăruș și Elenei Uța Chelariu. 
Proiectele pe care am avut po
sibilitatea să le vedem dovedesc 

ADINA CALOENESCU : „Betoniștii".

stăruința artiștilor de a prezenta 
efortul de edificare a societății 
noastre socialiste. De pildă, 
foarte multe proiecte pri
vesc industrializarea țării ca 
și activitatea în domeniul 

agriculturii. Aceste proiecte 
pornesc, unele, de la evocarea 
concretă a muncii de șantier, 
în vreme ce altele abordează 
idei mai largi, mai generaliza
toare, cu valențe simbolice. Din 
categoria aceasta cităm lucrări 
ca „Betoniști", a Adinei Caloe- 
nescu, “Siderurgiști", a lui Li- 
viu Stoicovici, „Șantierul naval 
Galați", a lui Ervant Nicogo-

Publică o suită de poves 
firi țesute în jurul unor por
trete de comuniști din anii 
ilegalității sub titlul Ce-i mai 
de preț în lume de Șerban 
Nedelcu, volumul Partidul, 
un volum antologic Poezii 
patriotice întocmit și pre
fațat de criticul Dumitru 
Micu. Volumul Inima și pa
tria cuprinde scenete, poezii 
despre dragostea copiilor 
față de patrie și partid și 
este util pregătirii serbări
lor școlare din preajma 
aniversării semicentenaru
lui partidului. 

sian, „Motonava de 100 000 de 
tone — Galați", a lui Gheorghe 
I. Anghel, „Industrializarea mo
dernă a României socialiste", de 
Sever Mermeze, „Zestrea șantie
rului", de George Paul Mihail, 
„Revoluția industrială", de Ma
rin Gherasim sau „Geometrii a- 
grare" de Copilaș Romeliu. Ală
turi de acestea aș vrea să amin
tesc și acele proiecte care și-au 
propus ca temă activitatea tine
retului („Sportivi" — de Dan 
Negoescu și Constanțiu Mara, 
„Carnaval studențesc", de Mihai 
Macri, „Tineri la cules de vie", 
de Nicolae Groza, „Serbare cîm- 
penească" de Carolina Iacob sau 
„Arcul de triumf" a lui Marius 
Cilievici).

Ceea ce se cuvine remarcat 
este faptul că alături de presti
gioși artiști din generația mijlo
cie sau vîrstnică prezintă pro
iecte și foarte mulți artiști ti
neri. Proiectele, în ansamblu, 
vădesc dorința de a se expri
ma într-un limbaj plastic, cît 
mai variat, personal, într-o vi
ziune proprie, precum și voința 
de a fi înțeleși, de a transmite 
un conținut accesibil publicului 
căruia i se adresează.

Firește, toate titlurile amintite 
sînt deocamdată proiecte care 
pot suferi modificări, cizelări în 
procesul realizării operei.

CORNEL RADU 
CONSTANTINESCU

EDITURA 
CARTEA 

ROMÂNEASCĂ

— ne-a spus tovarășul Mi
hai Gafița, redactor șef — 
în preajma aniversării se 
micentenarului partidului 
va publica o serie de lu
crări cu o vastă arie tema
tică. Amintim în primul 
rînd reeditarea unor volu
me apărute în ultimii ani 
sub semnătura lui Zaharia 
Stancu (Desculț), George 
Călinescu (Bietul loanide), 
Eugen Barbu (Șoseaua Nor
dului), Marin Preda (Moro- 
meții), Titus Popovici (Se
tea), Nicolae Breban 
(Francisca), Fănuș Neagu 
(îngerul a strigat), Ștefan 
Bănulescu (Iarna bărbaților
— ediție adăugită), Geo 
Bogza (Cartea Oltului). O 
Culegere de texte aparți
nînd scriitorilor dintre cele 
2 războaie mondiale și 
contemporani va cuprinde 
mărturii despre partid, de
mocrație, socialism.

Dintre romanele inedite ■ 
Țărmul sălbatic de Zaharic 
Stancu, Așteptarea de Mi 
hai Beniuc, Căderea de Ni
colae Breban, Generație 
anonimă de St. Bănulescu, 
Singuraticul de Marin Preda 
Jurnal (vol. II) de Eugen 
Barbu, Asasinatul de Paul 
Georgescu, Frumoșii nebuni 
ai marilor orașe de Fănuș 
Neagu, Călătorii pierdute de 
Radu Boureanu, Porțile de 
Veronica Porumbacu, versiu 
nea românească a triologiei 
lui Szemler Ferencz Din au
gust pînă-n august.

Vor apare, de asemenea 
volume de poezii de Miron 
Radu Paraschivescu (Cîntec 
de vară), Eugen Jebeleanu 
(Poarta leilor), Ion Caraior 
Adrian Păunescu, Ana 
Blandiana, Constanța Buzea, 
Ion Crînguleanu, Valeriu 
Anania și alții.

Volume de publicistică 
vor semna : Zaharia Stancu 
George Macovescu, Marin 
Preda, Demostene Botez, Eu
gen Jebeleanu, Radu Bourea
nu, Adrian Păunescu.

EDITURA
KRHERION

SZASZ BELA ne-a prezen
tat planul de apariții din 
care spicuim : va apare în 
limba română o culegere de 
eseuri a lui GAAL GABOR, 
romanul „Maimuța plîngă- 
toare" de Balint Tibor, ș.a.

In limba maghiară : Nagy 
Istvan, închisoare și speran
ță (continuare a romanului 
autobiografic), Meliusz los- 
zef, romanul autobiografic 
„Intre floare și nămol" al 
publicistului Kacso Sandor, 
ș.a.

In limba germană : „Era 
încă în august" de Arnold 
Hauser, „Casa gălăgioasă" 
de Franz Starch, „Oglinda 
evenimentelor", o selecție 
de reportaje apărute în anii 
construcției socialismului:

Zi de decembrie, frig fără 
ninsoare. în Piața Palatului, 
acolo unde pe o clădire înalță 
cu 8 etaje există o placă co
memorativă pe care sînt în
scrise la început cuvintele i 
„aici a avut loc primul Congres 
al P.C.R...." regizorul Virgil 
Calotescu prospectează, adică 
filmează, primul cadru al fil
mului documentar de lung me
traj „Evocări". De fapt, este 
vorba de un film de montaj, 
pe baza materialelor oferite de 
arhiva națională de filme și de 
completări cu secvențe con
temporane, cum este aceasta la 
care asistăm. Virgil Calotescu 
se află, de la debutul său din 
1951, la al 64-lea film documen
tar, fără a mai socoti cele trei 
filme artistice. Despre „Evo
cări", film dedicat semicente
narului P.C.R., ne spune : „Fil
mul este, mai bine-zis vrea să 
fie, o sinteză a marilor eveni- 
nimente petrecute în Româ
nia sub semnul luptei clasei 
muncitoare conduse de parti
dul comuniștilor. Pentru aceas
ta voi căuta să prezint, 
deopotrivă, și lupta ilegală a 
comuniștilor, și cei peste 26 de 
ani de la preluarea puterii, anii 
luptei pentru desăvârșirea con
strucției socialismului. Filmul 
va cuprinde și — pe baza unor 
mai vechi materiale filma
te — cronici inedite cuprin- 
zind aspecte din perioada 
de pînă la 8 mai 1921. Nu de 
mult, a rulat pe ecranele

F I L

PE PLATOURI
Virgil Calotescu la o probă 
de filmare pentru „Evocări".

noastre filmul colegului meu 
Radu Gabrea, „AMINTIRI
HUCUREȘTENE", film în care 
erau incluse secvențe filmate 
de operatorul Constantin Iva- 
novici in 1914, aspecte de la o 
reuniune a muncitorilor socia
liști de la sala Dacia. Am gă
sit în arhivă, filmate de același 
operator, încă alte citeva sute 
de metri, adică 2—3 secvențe 
cuprinzind tot manifestări mun
citorești. De fapt, ideea filmu
lui constă în ilustrarea conti
nuității idealurilor istorice ale 
poporului purtate in timp, dc-a 
lungul fiecărei epoci istorice, 
străbătute, incepind cu afirmarea 
idealului național, afirmarea 
conștiinței de sine, lupta pentru 
libertate și dreptate socială. A- 
cestea sînt idealuri cărora cla
sa muncitoare, condusă de Parti
dul Comunist Român, Ie-a dat 
viață deplină pentru prima oară 
în zbuciumata istorie a poporu
lui nostru. Filmul va fi co
mentat de un reputat scrii
tor și gazetar, Paul Anghel, 
imaginea va aparține opera
torului Paul Holban, iar mon
tajul lui George Preda. încă 
de pe acum, de la perioa
da primului tur de manivelă 
și a prospecțiilor din arhivă, 
țin să remarc sprijinul deose
bit pe care-I primim de la Mu
zeul de istorie al Partidului, 
prin persoana directorului său. 
tovarășul Ion Ardelean. Țin să 
fac cunoscut viitorilor spec
tatori că acest film va fi

Virgil Ogășeanu va interpreta în „Facerea lumii" rolul comu- 
nistâlui Matei.

și în alb-negru și în color. De 
asemenea, filmul va . cuprinde 
mărturiile unor participanți ai 
mișcării muncitorești și socia
liste românești, ale delegaților 
la primul Congres — de la în
ființare — al Partidului Comu
nist Român, precum și ale altor 
participanți Ia luptele revoluți
onare. In luna februarie, acest 
film documentar de lung me
traj va fi oferit aprecierii pu
blicului"...

Prima zi de filmare: emo
ție, forfoteală, iar emoție și mai 
ales încredere. Ca la. orice film. 
La „Casa oamenilor de știință" 
se trage primul tur de. manive
lă _ pentru filmul „Facerea lu
mii", după cunoscutul roman 
al scriitorului Eugen Barbu, 
film regizat de Gheorghe Vi- 
tanidis Secvență, prima sec
vență a filmului. înfățișează 
decorul unui restaurant bucu-

REPORTAJ

O secvență din filmul „Sera
ta" in regia Malvinei Vrșianu

reștean din anii ’45—’46. în ca
dru, cunoscuții actori Irina 
Petrescu și Liviu Ciulei... De 
fapt este vorba de interpreții 
rolurilor Eva și Manicatide.

Din distribuție, din cei care 
nu apar în această primă sec
vență de filmare, amintim : în 
toiul lui Filipache — Colea 
Răutu, Vasiiescu, patronul ti
pografiei, Dan Ionescu, cunos
cut inginer de sunet al Studio- 
lui București, Anghel — Matei 
Alexandru, Pintea — Ilarion 
Ciobanu, Antonică — Paul 
Sava, Irma — Marga Barbu, 
Matei — Virgil Ogășeanu...
/Gheorghe Vitanidis ne de-, 

clară : Doresc mai mult ca ori- 
cjnd ca acest film să fie o frescă 
sinceră a anilor de început ai 
societății noastre. Vreau să vă 
spun că acest film ar fi trebuit, 
luindu-niă după normele clasice 
ale producției cinematografice 

să fie gata în august 1971. Noi 
vom face in așa fel incit la 
sfîrșitul lunii aprilie 1971 acest 
film să fie terminat.

Scenaristul filmului, Eugen 
Barbu, care și-a adaptat și 
nu ecranizat romanul, ne de
clară : „Sînt fericit că ambele 
mele scenarii trec de la cuvîn- 
tul scris la imaginea cinema
tografică. Am convingerea că 
ambele filme nu vor avea 
soarta „Neînfricaților" care, în 
regia lui Iulian Mihu, a deve
nit dintr-o poveste haiducească 
un basm suprarealist. Nu spun 
că nu are merite, dar nu are 
nimic de-a face cu textul meu. 
Asta nu înseamnă că ceea ce a 
regizat Mihu nu este film. 
Dar nu mai este filmul meu... 
Amintesc toate aceste lucruri 
care poate n-ar trebui acum 
spuse tocmai pentru faptul că 
sînt convins că Gh. Vitanidis 
și Radu Gabrea vor fi colabo
ratorii mei, că plecind de Ia 
pretextul meu literar nu mă 
vor trăda și că dintr-o temă 
foarte apropiată mie incă de 
la debutul meu de scriitor — 
viața și lupta clasei muncitoa
re — vor face filmele care să 
reprezinte nu atît persoanele 
noastre de scriitori și regizori, 
cit această lume, muncitoreas
că, promotoare a ideilor de 
nou, de progres..."

La Buftea, îritr-una din să
lile de montaj pe ușa căreia 
scrie „Serata", regizoarea Mal
vina Urșianu își finisează Ul

mul. Este al doilea film al ei 
film despre care ne spune i 
„Vreau să realizez pe tema re
zistenței un film care se axea
ză pe momentul istoric al Eli
berării, fără să abandonez cu 
nimic genul cinematografic pe 
care l-am exprimat în „Gio- 
conda...“. „Serata" nu este pro- 
priu-zis filmul Eliberării... 
Acest eveniment de răscruce 
în istoria noastră cere realiza
rea unui film grandios, pe mă
sura mărețului act istoric. Un 
film omagial pe care încă nu-1 
avem, dar care sper să fie re
alizat intr-un viitor cit mai 
apropiat.

In „Serata", momentul eli
berării răinîne pivotul drama
turgie al filmului. Acțiunea sa 
se așează, în cîteva cuvinte, pe 
datele actului din noaptea de 
23/24 August 1944. Acțiunea 
mi-a dat posibilitatea să inves- 
tighez, să demonstrez condiția 
umană și socială a unor mul
tiple personaje, apartenența 
lor la o epocă în care opțiunea 
la comandamentele majore ale 
timpului e temeinică și lucidă. 
Sau nu e. Ceea ce am intențio
nat să exprim, în acest al doi
lea film al meu, au fost carac
terele și identitățile omenești 
diferite din care se compune 
o societate și, mai ales, din 
care se compune o adevărată 
dramaturgie cinematografică".

TUDOR STANESCU
Fotografii :

C. CIOBOATA

EDITURA 
ALBATROS

Vor vedea lumina tiparu
lui un volum de nuvele al 
prozatorului Paul Georgescu 
despre faptele unor ado
lescenți în epoca ilegalită
ții, romanul Aveam 18 ani 
de Ecaterina Lazăr avînc 
ca tema istoria vieții eroice 
a unei uteciste condamnate 
la r-Mrte în preajma eli
berării patriei. Va fi reedi 
tat romanul In orașul de 
pe Mureș de Francisc Mun- 
teanu. După cum ni s-a co
municat este vorba de o edi
ție complet revăzută a aces
tui roman, a cărui temă este 
formarea conștiinței socialis
te a tinerilor muncitori și in
telectuali de pe un șantier 
ai unei mari întreprinderi 
arădene.
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REDUCEREA PREȚURILOR Primire

unor produse industriale destinate producției 
și investițiilor în cooperativele agricole și 

țărănești
tul Executiv al C.C. al 
și Consiliul de Miniștri 
tărit reducerea prețurilor 
unele mașini, utilaje și mate
riale specifice necesare reali
zării acestor programe. în a- 
cest fel cooperativele agricole 
de producție vor realiza, în 
perioada 1971—1975, economii 
de încă 315 milioane lei.

Aceste măsuri fac parte din 
complexul de hotărîri stabili
te de conducerea de partid și 
de stat, cuprinse în Expu
nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat, la ședința de lucru de ia 
C.C. al P.C.R. din 23 noiembrie 
1970 pentru dezvoltarea conti
nuă a agriculturii noastre. Ele 
reprezintă un nou și puternic 
sprijin pentru sporirea pro
ducției agricole, consolidarea 

a 
de 
ni-

la Consiliul SPORT • SPORT* SPORT • SPORT
gospodăriile

Comitetul Executiv al Co
mitetului Central al P.C.R. și 
Consiliul de Miniștri au adop
tat o hotărire cu privire la 
reducerea și unificarea prețu
rilor, de la 1 ianuarie 1971, Ia 
produsele industriale ce cons
tituie obiectul aprovizionării 
tehnico-materiale a cooperati
velor agricole de producție și 
a gospodăriilor țărănești in
dividuale.

Se vor reduce prețurile la 
următoarele grupe de produse: 
mașini și utilaje agricole, pie
se de schimb, anvelope și ca
mere, produse petroliere, pro
duse electrotehnice, ciment și 
alte materiale de construcții, 
furaje concentrate, medica
mente de uz veterinar și alte 
produse chimice.

Prin toate aceste măsuri co
operativele agricole de pro
ducție vor beneficia în anul 
1971 de o economie de circa 
540 milioane lei, iar gospodă
riile țărănești individuale de 
circa 18 milioane lei.

In vederea creării unor con
diții mai bune pentru înfăp
tuirea programelor naționale 
de irigații și îmbunătățiri 
funciare și de dezvoltare a 
creșterii animalelor, Comite-

de Miniștri
P.C.R. 
au ho- 

la

economico-organizatorică 
cooperativelor agricole 
producție și ridicarea 
velului de viață al țărănimii, 
pentru creșterea aportului a- 
griculturii la aprovizionarea 
tot maj bună a populației cu 
produse agro-alimentare, la 
dezvoltarea întregii economii 
naționale.

Lucrările Comisiilor permanente
ale Marii Adunări Naționale

în zilele de 15 și 16 decem
brie a. c., comisiile permanen
te ale Marii Adunări Națio
nale, în continuarea lucrărilor 
lor, au examinat proiectele de 
legi ce urmează să fie supuse 
spre adoptare Marii Adunări 
Naționale.

Comisiile permanente. în
trunite sub președinția tova
rășului Aurel Vijoli, președin
tele Comisiei economico-fi- 
nanciare. au ascultat expu
nerea tovarășului Maxim Ber- 
ghianu, președintele Comite-

tului „
privitoare la Proiectul planu
lui de stat pe anul 1971, pre
cum și expunerea tovarășului 
Florea Dumitrescu, ministrul 
finanțelor, privitoare la pro
iectul bugetului de stat pe 
anul 1971.

Lucrările comisiilor con
tinuă, în cadrul acestora exa- 
minîndu-se secțiunile planu
lui și bugetului de stat, pre
cum și unele proiecte de legi, 
de competența lor.

de Stat al Planificării,

Plecarea delegației Uniunilor 
Profesionale din R. P. Albania

Miercuri după-amiază a 
părăsit Capitala delegația 
Uniunilor Profesionale din 
R.P. Albania (U.P.A.). con
dusă de tovarășul Rita Marko, 
președintele Consiliului Cent 
trai al Uniuhiler Profesio* 
nale. care.’îfi Invitația Consi
liului Central al Uniunii Ge?- 
nerale a Sindicatelor din Ro
mânia. a făcut o vizită în 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, oaspeții au fost salu
tați de tovarășii Florian Dă-

nălache. președintele Consi
liului Central al U.G.S.R., 
Constantin Herescu și Larisa 
Munteanu, secretari ai Consi
liului Central, Petru Burlacii, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, membri ai Co
mitetului Executiv al Consi
liului Central al U.G.S.R.. ‘ ac
tiviști ai Consiliului Central 
al U.G.S.R.

Erau prezenți Nikolla Profi, 
ambasadorul R. P. Albania la 
București, și membri ai am
basadei.

Miercuri a fost semnat la 
București Planul de colabo
rare științifică dintre Acade
mia Republicii Socialiste 
România și Academia de Ști
ințe a R. P. D. Coreene pe pe
rioada 1971—1972.

Planul prevede colaborarea 
celor două Academii în diver
se domenii ale științei, schim
buri reciproce de cadre pen
tru specializare, studii și do
cumentare.

La încheierea lucrărilor
Comitetului pentru probleme

social-umanitare al Adunării 
Generale a O.N.U.,, reprezen
tanții a 15 state, printre care 
cei ai ------ 
S.U.A., 
landei 
miri 
tului 
obiectivitatea, 
răspundere, 
petența cu care 
lucrările comitetului.
torii au făcut, de asemenea, o 
serie de aprecieri elogioase la 
adresa României.

Indiei, R.A.U., U.R.S.S., 
Maroc, Braziliei, Fin- 

exprimat mulțu- 
Comite-

Groza, pentru 
spiritul de 

tactul și com- 
a condus

Vorbi-

au 
președintelui 
Maria

Prim-vicepreședintele Con
siliului de Miniștri, Ilie Ver- 
deț. a primit, miercuri dimi
neața pe ziariștii vest-germani 
Gustav Chalupa și Erhard 
Thomas de la post urile de ra- 
dioteleviziune „West Deut- 
scher Rundfunk' din Koln. 
în cursul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, tova
rășul Ilie Verdeț a înfățișat 
ziariștilor preocupările actuale 
ale economie, românești și 
perspectivele sale de dezvol
tare in viitorul plan cincinal.

CRONICA
U. T. C

Ieri s-a înapoiat în Capitală 
delegația C.C. al U.T.C. for
mată din tovarășii Marius Co- 
jocaru. prim secretar al Co
mitetului județean Mehedinți 
al U.T.C.. Ion Bar. activist 
al C.C. al U.T.C.. și Alecu 
Simion, secretarul comitetu
lui U.T.C. de la Combinatul 
chimic Brazi care, la 
U.T.C.L.. a efectuat 
în U.R.S.S.

La sosire au fost 
nați de activiști ai 
U.T.C.

invitația 
o vizită

întimpi- I 
C.C. al

în cadrul vizitei pe care o 
întreprinde în țara noastră. 
Alteța Sa prințul Shahpoor 
Mahmood Reza Pahlavi a so
sit miercuri in municipiul Sa- 
tu Mare.

în cursul după-amiezii oas
petele s-a înapoiat la Baia 
Mare, de unde a plecat spre 
Sibiu.

VOLEI In sfîrșit, DIALOGURI
In Pe „gazon" e 

o

o partidă tehnică MINUTUL...

RAPID-MEDICINA !
Penultima etapă a campiona

tului divizionar A de fete a 
programat, in Capitală, două 
intiluin : RAPID-MEDICINA ți 
DINAMO-C P.B.

In prima par'idă. desfășurată 
in sala Giulești. feroviarele au 
avut ca parteneră o echipă ti- 
nără. care, pe zi ce trece, 
vine un adversar toc 
cil pentru fruntașele 
nostru. Medicinistele, 
in progres constant, 
replică — poate pentru 
surprinzătoare — suficient 
dirză pentru a pune sub sem
nul întrebării, pină la ultimele 
mingi, victoria scontată a ra- 
pidisteior.

De altfeL primul set le-a re
venit. după o perioadă de echi
libru (4—4. 5—5, 6—6. 9—9) CU 
15—9.
nerele 
blocaj, 
forță.

In următoarele 
rapidistele. mai 
să alterneze jocul la fileu 
defensiva ți după

de- 
mai difi- 
voleiului 
evoluind 

au dat o 
unii 

de

surprinzindu-și 
cu mingi 
alternate

parte- 
,.puse“ peste 
cu atacuri in
două seturi, 

rutinate, incep 
cu 

schimburi

de mingi, nu lipsite de specta
culos. reușesc să le cîștige 
același scor pe ambele ;

Din nou tinerețea 
cuvintul, din nou
mingile „puse' sau 
forță și rezultatul devine egal : 
2—2 (scor de set 15—14).

Ultimul set debutează cu Me
dicina la conducere dar. după 
2—2 și 5—5. Rapidul preia ini
țiativa și termină partida cu 
15—13 in aclamațiile spectato
rilor care au urmărit ultimele 
schimburi, de-a dreptul dra
matice. cu sufletul la gură.

In cealaltă intilnire, dinamo- 
vistele au „semnat" pur și 
simp]u..condica“, reușind să 
tranșeze in favoarea lor victo
ria. după numai o oră de joc. 
timp in care partenerele s-au 
mulțumit să mențină echili
brul in joc numai pină in ju
rul cifrei 5 a fiecărui set. Re
zultatul 3—0 (9. 12, 11). Și un 
alt rezultat : „15" Timișoara—
„U“ Craiova : 3-1.

S. UNGUREANU

cu
15—4- 

iși spune 
urmează 

trase in

Meridian • Meridian
• INTR-UN meci internațio

nal de fotbal, disputat in Ber
linul occidental, echipa locală 
Hertha B.S.C. a invins cu scorul

de 3—0 (2—0) cunoscuta for
mație scoțiană Glasgow Rangers.

60 de ani de la zborul primului avion cu reacție

Adunarea festivă organizată

împlinirea a 60 de ani 
la zborul primului avion 
reacție din lume construit și 
pilotat de inginerul Henri. 
Coandă a fost marcată prin- ' 
tr-o adunare festivă, organiza- - 
tă miercuri dimineața în Capi - ■ 
tală.

Numeroase personalități ști- ’ 
ințifice din țară .și de peste 
hotare, cercetători și proiec- 
tanți din domeniul aeronauti
cii, piloți ai aviației militare : 
și civile, elevi, studenți. reu
niți sub cupola aulei Acade
miei, au adus un omagiu pio
nierului român al aviației re
active — Henri Coandă.

Adunarea a fost deschisă de 
acad. Miron Nicolescu. pre
ședintele Academiei Republi
cii Socialiste România.

în încheierea adunării, a 
fost adoptat textul unei tele
grame adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar

general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste "România. în care se 
spune, printre altele: Parti
cipativi la adunare — oameni 
de știința, cercetători, cadre 
didactici studenți. elevi — 
sînt "hofăVițf să servească ști
ința și. tehnica cu aceeași te
nacitate și șpirit de abnega
ție cum au făcut-o mării îna
intași români. Folosim prile
jul aniversării de azi, se spu
ne mai departe în telegramă, 
pentru a exprima și pe aceas
tă cale adeziunea noastră to
tală la înaltele principii ale 
politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru. 
Ne angajăm să pu precupețim 
nicj un efort pentru a ne adu
ce contribuția la 
continuu materia] 
al patriei noastre 
publica Socialistă

progresul 
și cultural 
dragi, Re- 

România.

92 antrenorii
divizionarelor A

ANCHETA NOASTRĂ SPORTIVĂ

Azi,
ne răspund 1.

1

Academiei Republicii Socialiste România
La București a fost inaugu

rat miercuri Muzeul științific 
al Academiei Republicii So-

CUM iși PETREC ELEVII
TIMPUL LIBER

(Urmare din pag. T)
pregăti pentru faza pe școală ? 
S-au pus și note, ce-i drept, dar 
mai mult orientative. Situația 
mi s-a părut cel puțin nefirească 
la anul IV A, cînd dirigintele 
clasei, prof. Ionel Pădureanu, a 
anunțat elevii că din juriu face 
parte dînsul și... cu mine. Nu 
știu dacă trebuia să refuz, deși 
nu era prea greu să-ți dai sea
ma dacă există sau nu talente, 
mai ales că multe din probele 
susținute, n-au avut condiții 
optime de desfășurare. Mă refer 
mai ales la interpreții de mu
zică populară și ușoară,zică populară , ,__
dezavantajați de lipsa unei or
chestre oricît de rudimentare, 
deși există două chitare elec
trice și chiar instrumentiști, dar 
de 4 ani nu pot fi folosite pen
tru că li s-a stricat... șnurul de 
legătură cu amplificatorul.

Joi, 19 noiembrie. Iarăși o 
competiție sportivă. De 
dată, finala campionatului 
handbal. Cîștigător : anul V 
care mai deține și o serie 
trofee școlare la concursurile 
atletism din cadrul fazelor 
municipiu.

Vineri, 20 noiembrie. Nu sînt 
programate nici un fel de acti
vități.

Simbătă, 21 noiembrie. De- 
obicei, la sfîrșit de săptămînă 
cînd există mai mult timp liber, 
sînt programate cele mai multe 
activități ale elevilor. Au predo
minat, cum era și de așteptat, 
competițiile sportive, Astfel, 
timp de două ore, elevii au tre
cut probele concursului de se
lecție pentru pentatlonul școlar 
la 100 m plat și săritura în lun
gime. Mulți elevi au obținut re
zultate bune și foarte bune, 
confirmînd încă o dată faptul că 
locul I la campionatul școlar 
județean din primăvară a fost 
acordat pe drept. Seara, elevii 
anilor II C și IV C au organi
zat o seară de dans în saia de 
sport a liceului, cu toate pro
testele profesorilor de educație 
fizică. Decizia directorului școlii 
a fost ascultată de astă dată. De 
fapt, asemenea seri de dans sînt 
destul de rare în școală. M-am

astă 
de
C, 
de 
de 
pe

convins de acest lucru atunci 
cînd am vorbit cu profesorii de 
educație fizică, care erau cate
gorici în ceea ce privește folo
sirea sălii pentru reuniuni. Dar 
unde să se destindă elevii după 
o săptămînă de cursuri dacă să
lile de clasă nu pot fi folosite 
și alte posibilități nu există ? Și 
ar fi păcat ca elevii să nu aibă 
prilejul ca cel puțin o dată pe 
lună să se distreze împreună.

Duminică, 22 noiembrie. Con
tinuarea selecției din cadrul 
pentatlonului școlar. Se susțin 
probele de săritură în înălțime, 
aruncarea greutății și 800 m 
plat. Totodată, se desfășoară și 
finala campionatului de fotbal, 
etapa pe școală.

Să răspundem acum, prin in
termediul opiniilor elevilor și 
cadrelor didactice, la întrebările 
înserate la începutul anchetei 
noastre. Așadar, de ce buget de 
timp liber beneficiază totuși 
elevii ?

„Practic, elevii au foarte puțin 
timp liber pentru activități ex- 
trașcolare — ne spune prof. ing. 
Ilie Breben. Aceasta și pentru 
că circa 70 la sută fac zilnic na
veta în localitățile din jurul mu
nicipiului. Și totuși, există pe
rioade cînd participă cu toții la 
acțiunile pe care le organizează 

. școala. Numai la competițiile 
sportive din această toamnă, de 
pildă, s-a înregistrat o parti
cipare de sută la sută". Intr-ade
văr cele mai solicitate acțiuni 
s-au dovedit cele legate de în
trecerile sportive care, încă de 
la înființarea liceului, au con
stituit un punct de atracție pen
tru elevi. Pe de altă parte, 
există elevi care ar vrea să or
ganizeze în școală și activități 
cultural-distractive, dar nu sînt 
sprijiniți în suficientă măsură 
în eforturile lor. „De patru ani 
vrem să alcătuim o formație de 
muzică ușoară, dar nu reușim 
niciodată — ne mărturisește Ma
ria Wass din anul IV C., res
ponsabila comisiei cultural-artis- 
tice. Și nu s-ar putea spune că 
ne lipsesc instrumentiștii, dar 
numai cu două chitare e greu 
de făcut o orchestră. Am în
tilnit și autori de scenete u-

moristice — de pildă Ion Po
pescu, din anul IV C — cu reale 
posibilități.

Cine se ocupă însă de desco
perirea și cultivarea aptitudini
lor elevilor ? Organizația U.T.G. 
face încercări să întreprindă 
cite ceva, dar uteciștii, singuri, 
nu se descurcă, n-au experiență 
și nu reușesc să asigure condi
țiile materiale necesare. Ar fi 
necesar sprijinul cadrelor di
dactice. Puține cadre didactice 
sînt însă dispuse să-și piardă --- 1----------- --- -------- cu 

prea 
din 
am 

prof.

prețiosul lor timp liber 
elevii. Nu trebuie să caut 
mult exemplele. Intr-una 
zile, în cancelaria școlii 
surprins o discuție între ,___
Ionel Pădureanu și prof. Aurelia 
Pavel, ambii diriginți, care tre
buiau să participe cu competen
ța lor la selecționarea celor mai 
talentați interpreți la concursul 
cultural-artistic de la nivelul 
claselor. „Pentru astăzi îmi a- 
junge" a fost replica prof. Au
relia Pavel, de parcă atribuțiile 
de dascăl se rezumă numai la 
orele de predare... Or, dacă ca
drele didactice nu încearcă să 
sprijine, pe cit posibil, puținele 
activități care se pot organiza 
în școală, în limita condițiilor 
existente în momentul de față, 
numai elevii singuri, oricîte e- 
forturi ar depune — și ei de
pun — nu vor reuși decît să 
improvizeze.

• ASTĂZI in sala clubului 
Grivița Roșie din Capitală are 
loc o interesantă reuniune de 
box contind pentru „Criteriul 
Tineretului'. Reuniunea ir.cepe 
la ora 19.

• ASEARĂ la Schwerin In 
cadrul turneului internațional 
masculin de handbal echipa 
României a învins cu scorul de 
18—14 <8—9) echipa secundă a 
R.D. Germane.

• IN MECI retur pentru „Cu
pa europeană a tirgurilor" ieri 
la Torino echipa locală Juven
tus a invins cu scorul de 2—0 
(0—0) echipa Pecsi Dozsa, caii- 
ficindu-se pentru turul următor 
al competiției

• S-A STABILIT ca în sfer
turile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la handbal 
feminin echipa Universitatea 
Timișoara să joace in compania 
formației H G. Copenhaga.

TITUS OZON F . C. ARGEȘ)
1. Indiferent de sistemul de 

joc pe care vrei să-i aplici, pre
gătirea fizică a ..interp.-eților" 
trebuie sa fie excepțională. A- 
ceasta este, cred eu. principala 
concluzie a anului fotbalistic '70.

2. Decalajul valoric intre e- 
chipa națională și echipele de 
club pornește de la seriozitatea 
și disciplina jucătorilor : La lot, 
toată lumea se antrenează cu 
tragere de inimă, in dorința 
unui randament bun și a unei 
afirmări pe plan internațional. 
La formațiile de club, jucătorii 
iși permit acte de indisciplină, 
care se repercutează asupra uni
tății și rezultatelor colectivului. 
Pentru ca decalajul amintit să 
iie anulat — pregătire, și iar 
pregătire, seriozitate, renunțare 
la anumite plăceri ale vieții.

X Spre sfirșitul sezonului — 
da. Mai precis după etapa a X-a. 
cind elevii mei s-au angajat fără 
menajamente la efort.

4. Fotbaliștii noștri se acci
dentează in cele mai multe ca
zuri ca urmare— a nopților 
pierdute, a excesului de alcool, 
care influențează organismul, 
s!ăbindu-i rezistența.

5. Da. Am introdus cîțiva ju- 
ventiști. dar nu prea au dat sa
tisfacție.

6 Nu-i pot acuza pe unii ar
bitri, care au dat peste cap re
zultatele unor partide, de rea- 
voință, ci de incompetență !

După părerea mea ar trebui 
formeze brigăzi 

care 
alternativ
Pentru a fi înțeles mai 

la un exemplu : 
sezonului, — — 

să zicem,
Bentu, 1

fixe 
să funcțio- 

la centru și
să se 
de arbitri, 
n?ze 
linie, 
bijie apelez 
la începutul 
alcătuiască, 
da : Petrea, 
O etapă să conducă la 
Bentu. următoarea 
ș.a.m.d., prin rotație. Se creează 
in acest fel, o legătură între ei, 
de sprijin și ajutorare reci-

, să se 
briga- 

Limona. 
centru 
Petrea

1

4

5.

6.

7.

CE VA RELEVAT NOU SI PRIN CE S-A IMPUS JOCUL CU 
BALONUL ROTUND JN ANUL FOTBALISTIC ’70?
CUM EXPLICAȚI DECALAJUL VALORiC EXISTENT INTRE 
ECHIPA NAȚIONALA SI ECHIPELE DE CLUB? CE PROPU
NEȚI PENTRU RIDICAREA CALITATIVA A FOTBALULUI LA 
CLUBURI?
SÎNTETI MULȚUMIT DE COMPORTAREA ECHIPEI PE CARE 
O ANTRENAT!?
ÎN SEZONUL ÎNCHEIAT FOARTE MULTI JUCĂTORI AU 
SUFERIT ACCIDENTE, UNDE CREDEȚI CA TREBUIE SA 
CĂUTĂM EXPLICAȚIA ACESTUI NEDORIT FENOMEN ?
URMĂRIȚI MECI DE MECI ECHIPA DE TINERET? CUM 
APRECIAT! PROMOVĂRILE „JUVENTISTILOR" ÎN PRIMELE 
ECHIPE?
CE OPINII AVEȚI DESPRE ARBITRAJ SI CE SOLUȚII VEDEȚI 
PENTRU ÎMBUNATATIREA LUI?
ULTIMA ÎNTREBARE VA CERE SA INDICAȚI CEL MAI BUN 
„11" AL ANULUI.

proci. Căci azi arbitrii de linie, 
din invidie sau mai știu eu ce 
alte considerente, caută să-l 
încurce pe colegul de la centru 
sau să nu observe t*— 
ce se petrec la un metru de ei. 
Traducind in viață 
tușierul devine interesat în a-I 
ajuta, intr-adevăr, pe colegul 
de la centru, de sprijinul căruia 
va avea nevoie .data viitoare, 
cînd va fi el la centru !

7. Răducanu. Sătinăreanu, Lu
pesc u, Dinu, Mocanu, Dumitru, 
Radu Nunweiller, Lucescu, Nea- 
gu, Dumitrache, Florian Dumi
trescu.

infracțiunile
soluția mea,

VICTOR STANCULESCU 
(PROGRESUL BUCUREȘTI)

1. Ca o noutate subliniez fap
tul că „tricolorii" noștri au că
pătat curaj in propriile forțe, 
au devenit mai obraznici, cu tu
peu, în sensul cel mai bun. La 
Guadalajara au jucat fără trac, 
fără frică de adversari, chit că 
aceștia se numeau Pele, Bobby 
Moore, Adamec și mai știu eu 
ce alte stele ale soccerului 
mondial !

2. Pentru 
trenează la 
dăruire la

că jucătorii se an- 
cluburi și joacă cu 
echipa națională 1
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REPLICĂ DIN PLICTIS

cialiste România, consacrat 
vieții și operei savantului 
Henri Coandă.

Noua instituție, deschisă în 
casa părintească a eminentu
lui om de știință oferă vizita
torilor o amplă imagine a 
activității uneia dintre per
sonalitățile marcante ale știin
ței contemporane.

La festivitatea de inaugu
rare au luat parte ing. Gheor- 
ghe Cioară, președintele Con
siliului Național ' ~
tării Științifice, 
știință din țară 
nătate. Printre invitați se afla 
Pierre Pelen, ambasadorul 
Franței la București,

al Cerce- 
oameni de 

și din străi-

Ne-am fi așteptat. Ia meciul 
de ieri seară, să asistăm la o 
partidă aprig disputată, la con
tinuarea cursei de reciștigare, a 
increderii — lucru cu care ho- 
cheiștii noștri ne-au rămas da
tori, cu virf și indesat. incă din 
iarna trecută, cind au retrogra
dat lamentabil din grupa B a 
C.M. Primisem din partea' ho- 
cheiștilor noștri fruntași promi
siuni că așa ar fi trebuit să 
fie incă de la Campionatul Ar
matelor prietene. Dar n-a fost 
să fie așa : una din ocaziile rea
bilitării. jocul cu secunzii tea- 
mului cehoslovac. a avut — 
două treimi din joc. ceea ce este 
foarte mult — aspectul unei re
plici de plictis.

Imaginea aceasta ne-a su- 
gerat-o nu atit patinajul lipsit 
de vlagă al tricolorilor, diletan
tismul fundașilor la bodicek. 
faptul că uneori ei nu știau ce 
trebuie făcut cu crosa. sau chiar 
pasele... exacte la adversar cit 
mai ales, buna dispoziție (!) ce 
domnea pe banca noastră, ori

de cite ori oaspeții majorau sco
rul. Nu ne putem plinge că o- 
caziile ne-au ocolit, ba dimpo
trivă. ele au fost destule. Dar 
lipsa de decizie chiar a primei 
noastre linii de atac (Pană, 
lamar. Szabo), a făcut ca 
să fie rind pe rind irosite, 
poartă. Crișan neinspirat, a 
buit să fie rapid

Ka- 
ele 
In 

tre- 
inlocuit cu

HOCHEI
Dumitraș. ceva mai sigur în in
tervențiile de ultim moment. 
O singură treime de timp, ul
tima. a fost mai in măsură să 
ne satisfacă și ca scor și ca 
aspect de joc. Dar faptul aces
ta am fi mai tentați să-l punem 
pe seama satisfacției oaspeților 
de a-și fi asigurat pină atunci 
' ictoria. decît pe o imbunătă- 
țire a jocului tricolorilor. Merită, 
totuși, o mențiune de frumusețe 
golul de ultimă secundă semnat 
de Fodorea. Ne-au plăcut, de la

oaspeți Haas, Mepelka, Sandrik.
Ne vine in minte, tot mai 

obsedant. apropiatul start al 
grupei C a Campionatului Mon
dial din Olanda. Vom evolua 
intr-o grupă pe care, în mod 
normal, ar trebui s-o ciștigâm 
fără prea multe emoții. Dar 
acest „mod normal" înseamnă 
tehnică îmbunătățită in ambele 
compartimente, omogenitate, și 
60 de minute de patinaj foarte 
bun pentru întreg lotul. După 
meciul test de ieri, cele trei ca
pitole succint enumerate par a 
fi deficitare și, ceea ce-i mai 
supărător, ele apar din nou în 
compania unor adversari care ne 
sint superiori. Credem, de a- 
ceea. că pentru a-și da seama 
și mai bine de ele, jucătorii 
noștri trebuiesc opuși în conti
nuare numai unor parteneri de 
o superioritate și mai evidentă. 
Meciurile „călduțe" (și sint pro- . 
gramate cîteva in continuare) nu 
ne vor folosi la nimic.

Aici, ei au condiții bune, sînt 
bine stimulați. Dacă vrem, în- 
tr-adesăr. să ridicăm fotbalul 
de club pe o treaptă calitativ 
superioară, atunci să trecem de 
îndată ia semnarea unor obli
gații și drepturi ferme Intre 
jucători și cluburi, între antre
nori și cluburi.

3. Cum aș putea să fiu mulțu
mit, cind de-abia am agonisit 
10 puncte și ne aflăm in coada 
clasamentului ? Explicații vă pot 
furniza, desigur, multe, înce- 
ptnd cu neputința multora din
tre titulari de a face față ce
rințelor primei divizii și termi- 
nînd cu... ghinioanele avute de 
la o etapă la alta. Vreau insă 
să spun că nimeni din condu
cerea clubului Progresul — în 
afară de președintele său, Sfet- 
cu — nu se interesează de soar
ta echipei. Se mulțumesc să pri
vească clasamentul, să constate 
situația precară a echipei, să 
critice antrenorii... Așa e în 
fotbal. Cînd cîștigă echipa — 
sînt buni jucătorii, cînd pierde 
sînt de vină antrenorii... Spune- 
ți-mi unde s-a mai pomenit in 
lumea asta ca 30 de jucători de 
fotbal (echipa I, plus echipa de 
tineret) să călătorească noaptea 
cu trenul. în compartimente ? 
Unde ? Așa am călătorit noi la 
Petroșani, la Cluj...

4. Mai mult de j-umâtate din 
accidente se produc din vina 
jucătorilor, care fac antrena
mente lejere, de mîntuială, din 
obligație.

5. Da. Am promovat băieți în
zestrați care au plătit tribut 
lipsei de experiență : Sandu 
Mircea. Filipesc", Tănăsescu, 
Sandu Ion etc. Cred, în conti
nuare, în ei...

6. Nu mai departe decît du
minică la Cluj, echipa mea a 
avut de suferit de pe urma arbi
trajului. Mircea Rotaru a vali- 
datț golul lui Stincel, deși el fu
sese marcat în condiții neregu- 
lamentare. Știu eu ce-ar trebui 
făcut ? Poate ar fi cazul ca 
F. R. de Fotbal să selecteze un 
lot de vreo 15 arbitri, oe care 
să-i plătească din buzunarul 
său. Sâ-i angajeze, cu alte cu
vinte. Atîrnînd viața de felul 
cum își fac meseria, cred ră 
n-am mai avea atîta bătaie de 
cap cu ei.

7 Răducanu. Hăimăgeanu, l.u- 
pescu, Dinu, Mocanu, Dumitru, 
Radu Nunweiller, Demhrowsrhi. 
N’eagu, Dumitrache, Florian Du
mitrescu.

VIOKEL RABA
Anchetă realizată de
DUMITRU V1ȘA.N

Asociația juriștilor din Re
publica Socialistă România a 
trimis o scrisoare de protest 
autorităților spaniole din Bur
gos t

In
cest proces care încalcă nor
me procesuale
constituie un atentat împotri
va năzuințelor de libertate și 
dreptate socială ale poporului 
spaniol. Astăzi, oînd in în
treaga lume idealurile de li
bertate și justiție au pătruns 
adine în viața și conștiința 
popoarelor, nu se mai poate 
concepe ca prin represiuni și 
înscenări judiciare să se pu
nă stavilă acestor aspirații. 
Exprimîndu-și sentimentele 
de adîncă solidaritate cu lupta 
neînfricată a patrioților basci, 
juriștii din România cer cu 
toată hotărîrea să se pună ca
păt acestui simulacru judiciar, 
care primejduiește în mod 
grav viața și libertatea celor 
16 militanți basci.

scrisoare se arată că a-

elementare,

2500 DE CURSANTI LA

UNIVERSITATEA SPORTULUI
(Urmare din pag. 1)

*- ECHIPA de box Voința 
București, aflată in turneu în 
Bulgaria, a întilnit la Sofia pu
ternica formație a clubului 
Ț.S.K.A.—Septemvrisko Znami. 
Pugiliștii români au avut o e- 
voluție meritorie reușind să ob
țină un rezultat de egalitate : 
5—5.

joi ultima zi la

LOTO
organiza cîtevatuoase. Vom

gale de filme sportive și con
cursuri „Cine știe cîștigă" tot 
pe teme sportive. Apoi sînt de 
consemnat activitățile de la 
clubul taberei, serile de dans, 
completate cu diferite con
cursuri fulger, dintre care cel 
mai original va fi pentru rea
lizarea celei mai frumoase sta
turi de zăpadă și gheață. Totul 
se va încheia cu un carnaval 
de pomină.

— Pentru susținerea acestor 
activități, fiind vorba de o 
populație atit de numeroasă în 
tabără, sint necesare amenajări

speciale, acțiuni de propa
gandă.

— N-am uitat nici aceste as
pecte. Contăm pe sprijinul ne
mijlocit al organelor locale 
U.T.C. — Comitetele județean 
și municipal Brașov ale U.T.C. 
— pe care l-am primit și în 
alte dăți. în tabără vom or
ganiza un colț sportiv model, 
fotomontaje, gazete sportive, 
emisiuni la stația de radioam
plificare. Cu materiale de pro- 
pogandă elaborate și puse la 
dispoziție de asociațiile din 
școli — fanioane, ecusoane, 
afișe, diplome, calendare spor
tive etc — vom amenaja o ex
poziție. Acțiunile distractive

se vor desfășura în compania 
orchestrei de muzică ușoafă 
a. elevilor Liceului pedagogic 
din Craiova. Amenajări speci
ale s-au făcut în direcția asi
gurării spațiului pentru activi
tățile sportive. Astfel, avem la 
dispoziție patinoare naturale 
pentru patinaj artistic, viteză 
ți hochei, săli pentru tenis de 
masă și șah, o pîrtie cu schi 
lift care va fi luminată. Totul 
a fost pregătit cu o deosebită 
grijă și atenție, astfel ca obi
ectivele propuse să fie reali
zate integral.



LUPTE
UNANIMA APRECIERE A INIȚIATIVELOR 

ROMÂNEȘTI
IN APROPIERE

Noi acțiuni de solidaritate 
cu patrioții basci

a-

Miercuri seara, au luat sfîrșit 
lucrările celei de-a 25-a sesiuni 
ordinare a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite.

întrunită la împlinirea unui 
sfert de secol de la crearea
cestui for internațional, actuala 
sesiune a Adunării Generale a 
celebrat evenimentul printr-o se
siune jubiliară, ale cărei lucrări 
s-au desfășurat sub deviza „Pa
ce, justiție, progres" și la care au 
luat parte 46 de șefi de state și 
guverne, șase vicepreședinți și 
peste 100 de miniștri, ai afaceri
lor externe sau cu alte atribuții 
în guverne. După cum se știe 
țara noastră a fost reprezentată 
de exponentul său cel mai auto
rizat, președintele Consiliului de 
Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
al cărui discurs, rostit la tribuna 
acestui important for internațio
nal, la 19 octombrie, a stîrnitun 
puternic ecou în întreaga lume.

Actuala sesiune este apreciată 
aici atît pentru participarea de 
înalt prestigiu de care s-a bucu
rat, cît și pentrul modul activ în 
care au fost abordate problemele 
care confruntă astăzi omenirea, 
pentru exprimarea hotărârii ma
jorității statelor de a determina 
trecerea de la declarații și reco
mandări la acțiuni eficiente, i- 
mediate, pe linia transpunerii în 
practică a principiilor Cartei. 
Este citat, în acest sens, faptul 
că plenara sesiunii jubiliare a a- 
doptat 4 documente de impor
tanță majoră, conținînd o serie 
de măsuri și hotărîri privitoare 
la reafirmarea încrederii statelor 
în O.N.U., lansarea celui de-al 
doilea deceniu al dezvoltării, li
chidarea ultimelor vestigii ale co
lonialismului, principiile relațiilor 
prietenești și de cooperarea din
tre state.

România, alături de alte țări, 
a depus în continuare eforturi 
pentru promovarea acelor iniția
tive menite să răspundă intere
selor organizației, ale popoarelor 
lumii. Numele țării noastre a fi
gurat pe listele coautorilor a 12 
proiecte de rezoluții, printre ca
re Declarația asupra întăririi 
securității internaționale, princi
piile relațiilor prietenești și de

Incidente in 
orașul polonez

Gdansk
VARȘOVIA 16 (Agerpres). — 

Agenția P.A.P. transmite că la 
14 și 15 decembrie, la Gdansk 
au avut loc grave excese de stra
dă. Folosind situația creată în 
cadrul colectivului de salariați ai 
Șantierelor navale de la Gdansk 
— arată agenția — elemente a- 
venturiste și huliganice au _ de
vastat și incendiat cîteva clădiri 
publice și au jefuit cîteva zeci 
de magazine. S-a ajuns la ucide
rea unor apărători ai ordinii pu
blice, care au încercat să inter
vină. în urma ciocnirilor provo
cate de huligani, șase persoane 
au fost ucise, iar cîteva zeci de 
persoane rănite.

Măsurile luate de autorități în 
aceste condiții au dus la zdro
birea elementelor aventuriste și 
la restabilirea ordinii în oraș. în 
același timp, autoritățile au aver
tizat că vor reacționa cu toată 
hotărîrea față de orice încălcare 
a ordinii publice, față de orice 
acțiuni antiguvernamentale.

p e
• GUVERNUL PERUAN a a- 

nunțat că a preluat administra
rea minelor care au aparținut 
societății nord-americane „Ana
conda". Industria extractivă și 
de prelucrare a cuprului din 
Peru, care furnizează 25 la 
sută din totalul veniturilor din 
exporturi ale țării, a trecut ast
fel în întregime in proprietatea 
sau sub controlul direct al sta
tului.

• LA POSTURILE DE TELE
VIZIUNE UNGARE a fost or
ganizată marți o seară a tele
viziunii române, pe parcursul a 
cinci ore de transmisie. Au fost 
prezentate filmele „Fantezie și 
Ritmuri". „România inedită", 
„Grație și poezie", „La poarta 
luminii", „Căldura" și un film 
cu soliștii Operei Române, Ele
na Cernei și Nicolae Herlea.

COMPROMIS 
ÎN FINANȚAREA 

„PROIECTULUI 
S. S. T.“

• CAMERA REPREZENTAN
ȚILOR A STATELOR UNITE a 
votat marți un credit de 210 
milioane dolari pentru finanța
rea construcției avionului super
sonic de transport american 
„SST". Această sumă este un 
compromis realizat de o comisie 
mixtă a Congresului, care a 
trebuit să concilieze cererea Ad
ministrației Nixon (290 milioane 
dolari), acceptată de Camera 
Reprezentanților, și refuzul Se

între state, Tratatul 
amplasarea de arme 

■ fundul mărilor și o-

cooperare 
interzicînd 
nucleare pe 
ceanelor și în subsolul acestora, 
și altele. Totodată, țara noastră 
a supus dezbaterilor două ini
țiative proprii, iar proiectele de 
rezoluție depuse la aceste punc
te au fost adoptate în unanimi
tate de către Adunarea Genera
lă. Ne referim la consecințele e- 
conomice și sociale ale cursei în
armărilor și la rolul științei și 
tehnologiei moderne în dezvol
tarea națiunilor. Votul plenarei 
asupra inițiativelor românești re
prezintă o confirmare a impor
tanței lor deosebite, a interesu
lui general de care se bucură a- 
ceste probleme, o expresie a a- 
precierii și prestigiului de care se 
bucură politica externă a Româ
niei pe plan internațional.

DE SAIGOH
Forțele militare ale Gu

vernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Viet
namului de Sud continuă 
atacurile lansate împotriva 
pozițiilor fortificate ameri- 
cano-saigoneze. în provin
cia Binh Tuy, situată la 120 
de kilometri nord-est de 
Saigon, patrioții au doborît 
un elicopter militar ameri
can și au produs inamicu
lui importante pierderi în 
oameni și material de lup
tă.

Sînt, de asemenea^ sem
nalate lupte în apropierea 
capitalei sud-vietnameze, 
în provincia Tay Ninh și în 
Delta fluviului Mekong.

ROMÂNIA SE PRONUNȚĂ PENTRU
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RESPECTAREA DREPTURILOR
POPORULUI PALESTINIANu

Un articol din EGYPTIAN GAZETTE
CAIRO 16. — Coresponden

tul Agerpres, Constantin Opri
transmite : Sub titlul „Româ

nia se pronunță pentru respecta
rea drepturilor poporului palesti
nian", ziarul „EGYPTIAN GA
ZETTE" evidențiază faptul că în 
cursul vizitei în Maroc, președin
tele Nicolae Ceaușescu a decla
rat că România este favorabilă 
rezolvării situației populației pa
lestiniene, în conformitate cu in
teresele ei naționale, cu dreptul 
său la autodeterminare, inclusiv 
de constituire a unui stat națio-

nai independent. Ziarul sublinia
ză că, „România se pronunță 
pentru retragerea trupelor israe- . 
liene din teritoriile arabe ocu
pate, pentru garantarea indepen
denței și integrității teritoriale a 
tuturor statelor din această zonă. 
Rezoluția Consiliului de Securita
te și recenta rezoluție a Adună
rii Generale a O.N.U. — se spu
ne în continuare în articol —- 
constituie o bază rezonabilă 
pentru soluționarea pașnică a 
conflictului și întărirea păcii în 
Orientul Apropiat".

Tn diferite colțuri ale lumii 
continuă protestele ener
gice împotriva însce
nării judiciare de la Bur
gos, manifestările de so
lidaritate cu militanții 

basci

Acțiunile de protest și de so
lidarizare cu cei 16 patrioți 
basci continuă să se desfășoare 
în întreaga Franță. La chemarea 
tuturor organizațiilor sindicale 
ieri între orele 11 și 11,30 în cea 
mai mare parte din întreprinderi 
și instituții din întreaga țară lu
crul a încetat. Mișcarea a fost 
larg sprijinită de salariații uzine
lor „Renault", de cei de la trans
porturile feroviare și urbane. De 
asemenea, timp de cinci minute 
în toate instituțiile de învățămînt 
a încetat orice activitate.

Miercuri, sute de intelectuali 
de renume, printre care acade
micianul Joseph Kessel și Louis 
Aragon, Jean Louis Barrault, Mi
guel Angel Asturias — laureat al 
premiului Nobel pentru literatu
ră, cineastul Rene Clair etc. au 
trimis un mesaj guvernului spa
niol cerind anularea înscenării 
judiciare de la Burgos. Un me
saj similar a fost adresat guver
nului spaniol de Consiliul per
manent al episcopatului francez.

Biroul Politic al Partidului 
Comunist Italian a dat publi
cității, miercuri, un document 
în care își reafirmă solidarita
tea deplină cu toate forțele 
democratice din Spania și face 
apel la toate organizațiile de 
partid și ale Federației Tine-

retului Comunist Italian să a- 
ducă o contribuție și mai mare 
ca din Italia — născută din 
mișcarea de rezistență antifas
cistă — să răzbată puternic 
protestul împotriva sentinței 
pe care o pregătește actualul 
regim spaniol contra patrioți- 
lor basci închiși și traduși în 
fața tribunalului.

„Direcțiunea Partidului demo- 
crat-creștin din Italia își expri
mă solidaritatea cu democrații 
spanioli, care luptă pentru recu
noașterea drepturilor omului", se 
spune în declarația acestei for
mațiuni politice, publicată marți 
seara la Roma. Pe de altă parte, 
se precizează că Direcțiunea 
P.C.D. a trimis în Spania doi ob
servatori care vor lua contact cu 
reprezentanții catolicilor demo- 
crați, angajați în lupta pentru a- 
părarea drepturilor omului.

„Extinderea stării de urgență 
în întreaga Spanie constituie un 
simptom dar al gravității situa
ției din această țară", se spune 
în încheierea dedarației.

Grupuri de australieni de o- 
rigine spaniolă au venit marți 
de la Melbourne la Canberra 
pentru a protesta în fața re
ședinței ambasadorului spa
niol împotriva discriminărilor 
la care este supusă populația 
bască, condamnînd, totodată, 
acțiunile de intimidare la care 
se dedau autoritățile franchis- 
te față de luptătorii pentru li
bertate și democrație.

Propunerile președintelui 
Iosip Broz Tito

Privind unele modificări la Constituția R.S.F. 
Iugoslavia

ORIENTUL APROPIAT
• APLICAREA MĂSURILOR DE NORMA 
LIZARE ÎN IORDANIA • DECLARAȚIILE 

PREMIERULUI R.A.U. «A. EBAN 
DESPRE RELUAREA „NEGOCIERILOR

JARRING"
AMMAN. — Primul ministru 

al Iordaniei, Wasfi Tall, a de
clarat că forțele armate iorda- 
niene și organizațiile rezisten
ței palestiniene au început să 
pună în aplicare programul a- 
doptat recent de către cele 
două părți, în vederea evitării 
producerii unor noi incidente 
în țară. El a precizat că la 
Amman, precum și în orașele 
Zarka, Jerash și Irbid au fost 
deja luate primele măsuri în 
vederea dezarmării grupurilor 
paramilitare ale forțelor gu
vernamentale și ale palestinie
nilor.

CAIRO. — Primul ministru 
al Republicii Arabe Unite, 
Mahmud Fawzi, însoțit de mi
nistrul apărării, Mohamed 
Fawzi, a inspectat marți am
plasamentele trupelor egiptene 
din zona Canalului de Suez. 
Intr-o alocuțiune rostită .cu a- 
cest prilej, Mahmud Fawzi a 
subliniat că Republica Arabă 
Unită nu va renunța la recu-

perarea teritoriilor arabe ocu
pate în urma războiului din 
iunie 1967 și va sprijini lupta 
poporului palestinian. Premie
rul egiptean a menționat că 
trebuie intensificate eforturile 
pentru lichidarea urmărilor 
războiului, edificarea unei eco
nomii naționale moderne, pre
cum și pentru întărirea capa
cității de apărare a țării.

LONDRA — Ministrul aface
rilor externe al Israelului, Abba 
Eban, care se află în capitala 
Marii Britanii a afirmat că gu
vernul său speră să reia negocie
rile de sub auspiciile ambasado
rului Gunnar Jarring la începu
tul anului viitor, dacă va primi 
din partea guvernului S.U.A. a- 
numite „clarificări" de ordin mi
litar. „Ne găsim într-un stadiu 
avansat al discuțiilor, iar în zi
lele care mai rămîn din anul 
1970, sperăm să depășim obsta
colele existente încă", a precizat 
el.

c|u|r|l
natului american de a acorda o 
asemenea sumă.

• ÎN PRIMA PERIOADA A 
LUNII DECEMBRIE, forțele de 
rezistență populară cambodgiene 
au scos din luptă aproape 200 
de soldați inamici în provinciile 
Kompong Cham și Siem Reap, 
anunță Agenția khmeră de in
formații.

• LA NAIROBI S-A ANUN
ȚAT OFICIAL că de la 1 ia
nuarie 1971 guvernul kenyot va 
prelua 50 la sută din acțiunile 
companiilor petroliere străine 
care exploatează rafinăria de la 
Mombasa. Știrea a fost difuzată 
după acordul intervenit între 
reprezentanții guvernului din 
Kenya și reprezentanții compa
niilor „Shell British Petro
leum", „Caltex" și „Esso“.

• AGENȚIA CHINA NOUA 
informează că, la 15 decembrie, 
un avion militar al S.U.A. a pă
truns în spațiul aerian al R.P. 
Chineze, deasupra provinciei 
Guandun. Un purtător de cu- 
vînt al Ministerului Afacerilor 
Externe a fost autorizat să dea 
un avertisment serios în legă
tură cu această provocare mili
tară.
• GUVERNELE MARII BRI

TANII ȘI STATELOR UNITE 
au hotărît să construiască, în- 
cepînd din luna martie 1971, o 
bază de comunicații în Insula 
Diego Garcia, teritoriu sub ad
ministrație britanică în Oceanul 
Indian. Noul centru de comuni
cații de la Diego Garcia va fi 
construit în conformitate cu a-

cordul anglo-american din de
cembrie 1966 în baza căruia a- 
ceastă insulă este pusă la dispo
ziția S.U.A. în scopuri militare.

ALDO MORO 
LA LONDRA

• MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE AL ITALIEI, Aldo 
Moro, a sosit la Londra într-o 
vizită oficială. În cursul zilei de 
marți, el a avut o scurtă între
vedere în Camera Comunelor 
cu primul ministru britanic Ed
ward Heath, înainte de pleca
rea acestuia spre Ottawa. Pro
gramul vizitei ministrului ita
lian în capitala Marii Britanii 
prevede convorbiri cu Alee 
Douglas-Home, ministrul de ex
terne britanic, asupra unor pro
bleme internaționale, cum ar fi 
relațiile Est-Vest.

CONVORBIRILE 
S. A. L. T.

Miercuri a avut Ioc la Hel
sinki in sediul ambasadei so
vietice, cea de-a 13-a ședință 
de lucru din cadrul convor
birilor sovieto-americane a- 
supra limitării cursei înar
mărilor strategice (SALT).

După cum precizează agen
ția U.P.I., ședința de miercuri 
a fost consacrată pregătirii 
comunicatului comun, care 
va fi publicat vineri, cu oca
zia ultimei reuniuni din ca
drul actualei runde.

BELGRAD 16 (Agerpres). —• 
Agenția TANIUG anunță că pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, a prezentat Skupști- 
nei Federale proiectul privind 
unele modificări în Constituția 
R.S.F. Iugoslavia.

Președintele Tito a propus 
constituirea Prezidiului R.S.F. Iu
goslavia ca organ constituțional 
autonom al Federației. În com
ponența sa urmează să intre un 
număr egal de reprezentanți ai 
fiecărei republici și un număr co
respunzător de reprezentanți ai 
fiecărei regiuni. Prezidiul ur
mează să preia funcțiile ce revin 
în prezent președintelui Republi
cii, dar să aibă și alte atribuții 
și, în primul rind, adoptarea de

inițiative politice și legislative. 
Prezidiul ar urma să propună, de 
asemenea; măsuri și să adopte 
hotărîri în problemele relațiilor 
dintre republid și regiuni, ale a- 
părării populare și ale politicii 
externe. Acest organ colectiv, a 
subliniat președintele Tito, tre
buie să fie unul din factorii im
portanți de unire, sinteză și sta
bilitate politică.

Cu prilejul stabilirii funcțiilor 
Federației, a arătat vorbitorul, 
este necesar să se pornească de 
la poziția principială că Federa
ția trebuie să exercite acele func
ții care prezintă interes comun 
pentru toate popoarele și naționa
litățile, pentru toți oamenii mun
cii.

w Si

Imagine de la o demonstrație a tinerilor din orașul vest-ger- 
man Essen, împotriva organizațiilor de extremă dreaptă

Aspect de la o demonstrație a tinerilor din Paris împotriva 
înscenării judiciare de la Burgos

Performanța lui „ Venus-71'
PRECIZIA CU CARE STAȚIA AUTOMATĂ SOVIETICĂ 

ȘI-A ATINS OBIECTIVUL STABILIT
în dimineața zilei de 15 de

cembrie a inceput urmărirea 
prin radio în spațiu a stației au
tomate interplanetare sovietice 
„Venus-7“, care și-a încheiat cu 
succes zborul de aproape patru 
luni spre planeta Venus.

• MINISTRUL DE EXTERNE 
AL BOLIVIEI, generalul Emilio 
Molina Pizarro, a declarat că, 
potrivit sondajelor intreprinse de 
departamentul său, Consiliul mi
nisterial al Organizației Statelor 
Americane (O.S.A.) ar urma să 
se întrunească in sesiune extra
ordinară la începutul anului vii
tor pentru a reexamina atitudi
nea față de Cuba. El a relevat că 
dacă această sesiune extraordi
nară nu va putea fi convocată, 
problema atitudinii față de Cu
ba va fi adusă în fața Consiliu
lui ministerial al O.S.A., progra
mat să aibă loc in aprilie anul 
viitor.

Se știe că după restabilirea re
lațiilor diplomatice dintre Chile 
și Cuba, la începutul lunii oc
tombrie a.c. unele țări latino- 
atnerieane s-au pronunțat des
chis pentru anularea rezoluției 
adoptate de O.S.A. in iulie 1964 
privind suspendarea relațiilor 
dintre statele membre ale acestei 
organizații și Cuba.

Cu o oră și jumătate înaintea 
intrării capsulei ermetice in at
mosfera planetei, de pe Pămînt 
au fost verificate toate aparatele 

' și sistemele de bord ale stației 
automate. Temperatura in com
partimentul orbital era menți
nută in permanență in limitele 
optime, iar capsula de coborîre a 
fost răcită pînă la temperatura 
de minus 8 grade centigrade. A- 
cest lucru a fost necesar pentru 
ca aparatele, emițătorul de ra
dio și altele să nu se supraîn
călzească în timpul trecerii prin 
atmosferă.

O ilustrare a preciziei calcu
lelor este și aceea că „Venus-7“ 
trebuia să pătrundă in atmosfera 
planetei la orele 7,58 minute și 
30 secunde ora Moscovei șj a 
pătruns în această atmosferă cu 
o întîrziere de numai 6 secun
de, deși distanța parcursă a fost 
de 320 milioane kilometri.

Cu toate că pentru a ajunge 
pe Pămint semnalele radio de pe 
stație au avut nevoie de aproape 
4 minute, posturile de recepții 
au fost in permanență informa
te de datele referitoare la tra
iectoria și viteza aparatului.

în prezent, oamenii de știin
ță au inceput analiza și sinteti
zarea datelor inedite obținute cu 
privire Ia planeta Venus.

Premierul grec 
l-a primit pe 

ministrul român 
al comerțului 

exterior
ATENA. —• Corespondentul 

'Agerpres, Al. Cîmpeanu, trans
mite : Primul ministru al Greciei, 
Gheorghius Papadopoulos, a pri
mit miercuri pe ministrul comer
țului exterior al României, Cor
nel Burtică.

A fost de față ambasadorul 
României la Atena, Francisc 
Păcuraru. în cadrul convorbirii, 
desfășurată într-o atmosferă cor
dială, au fost abordate probleme 
de interes comun.

în cursul zilei, ministrul ro
mân a avut convorbiri cu mi
nistrul industriei, C. Kypreos și 
cu guvernatorul Băncii Greciei, 
D. Galanis.

Guvernatorul Băncii a oferit în 
cinstea oaspetelui o masă, la 
care au luat parte ministrul co
merțului Spyros Zappas, preșe
dintele Camerei de comerț și in
dustrie din Atena, I. Kanelopou- 
los, industriași și oameni de afa
ceri.

Convorbirile lui Cornel Burti
că cu reprezentanții cercurilor 
industriale și de afaceri din Gre
cia au continuat miercuri seara, 
cu prilejul recepției oferite în 
cinstea sa de Banca națională de 
dezvoltare industrială.

O nouă întîlnire între 

reprezentanții guverne

lor R.D. Germane și 

R.F. a Germaniei
BERLIN 16 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția 
A.D.N., secretaiul de stat al Re
publicii Democrate Germane, Mi
chael Kohl, l-a invitat în capitala 
R.D.G., pe secretarul de stat al 
Cancelariei Federale a Republicii 
Federale a Germaniei, Egon Bahr, 
pentru a avea cu acesta convor
biri. întilnirea urmează să aibă 
loc la 23 decembrie.

„Complot11 simulat ?
V

ATMOSFERA ÎNCORDATA IN „INSULA VERDE"
Pentru prima oară după anul 1940 guvernul de la Dublin 

și-a anunțat intenția de a pune în mișcare așa-numita „legis
lație de excepție". Este vorba de o lege care oferă autorități
lor „puteri excepționale", permițînd internarea în lagăre de 
concentrare a persoanelor „suspecte", fără a fi judecate.

Premierul Lynch a motivat 
intenția sa afirmînd că 
ar exista „un complot ar

mat secret" care ar viza — po
trivit indiciilor deținute de Bi
roul guvernamental de infor
mații — „răpirea unor perso
nalități politice și organizarea 
unor atacuri împotriva institu
țiilor bancare". în lumina unei 
asemenea motivații s-ar părea 
că avem de-a face cu un nou 
episod în lupta dintre „mode
rații* din partidul guvernamen
tal „Fianna Fail", în frunte cu 
actualul premier, Lynch, și ele
mentele „dure" din conducerea 
acestui partid. Politica oficială 
a lui „Fianna Fail" și a guver
nului irlandez potrivit căreia 
nordul și sudul insulei trebuie

să ajungă la reunificare numai 
prin mijloace pașnice este, după 
cum se știe, puternic contesta
tă și atacată de o minoritate 
influentă care preconizează 
sprijinirea activă, materială, a 
extremiștilor catolici din Ulster 
și folosirea mijloacelor violen
te pentru soluționarea proble
mei reunificârii „insulei verzi".

Fapt este că din octombrie 
1969 și pînă acum au fost des
coperite cîteva tranzacții secre
te de armament în care au fost 
implicate elemente extremiste, 
unele cu portofolii guvernamen
tale la Dublin. S-a pus întreba
rea dacă această febrilă preo
cupare a extremiștilor pentru 
procurarea de arme trebuie 
pusă în legătură cu sprijinirea

Pe agenda Casei Albe
„NEW YORK TIMES" 

publica la 19 noiembrie o 
știre care părea cam ha
zardată : președintele Ni
xon intenționează să-și 
remanieze cabinetul in 
ianuarie 1971 : David 
Kennedy (finanțe), Clif- 
foed Hardin (agricultură) 
și Walter Hickel (inter
ne) vor fi înlocuiți ; de 
asemenea, consilierii pre
ședintelui, Daniel Moy
nihan și Bryce Harlow 
ar urma să plece, pe cînd 
altui consilier, John Er- 
lichman i s-ar încredința 
o nouă funcție. Minis
tru de finanțe ar putea 
fi numit Gabriel Hange 
(președintele companiei 
..Manufacturers Hanover 
Trust") — specula mai 
departe ziarul ame
rican — iar lui Rogers 
Morton (președintele na
țional al partidului re
publican) i s-ar încredin
ța portofoliul 
interne, 
deși șocantă, 
dată 
scurte 
Hickel, ministrul 
rilor 
Moynihan, 
pentru probleme sociale 
și Bryce Harlow, consi-

afacerilor
Știrea ca atare, 

putea fi 
uitării, dacă la 
intervale Walter 

aface- 
interne. Daniel 

consilierul

lier pentru relațiile cu 
Congresul, ultimii doi, 
de asemenea cu rang de 
membri ai cabinetului nu 
ar fi demisionat. Și nu 
numai atit. Lovitura dc 
teatru a reprezentat-o 
numirea unui democrat, 
fost guvernator al Texa
sului, John Connally in 
funcția de ministru al 
finanțelor, cu toate res
ponsabilitățile care deri
vă pentru democrați de 
a găsi remedii intr-un 
domeniu în care repu
blicanii au fost ținta a- 
tacurilor lor cele mai 
asiduue.

Hickel, singurul secre
tar de stat din ultimii 18 
ani, care este înlăturat „a 
făcut tot ceea ce a putut 
ca să fie înlăturat — de
clara recent o înaltă per
sonalitate de la Casa 
Albă, — greșind mai 
ales prin independența sa 
de gindire față de cea a 
președintelui". Capetele 
de acuzare ar fi multe : 
condamnarea în public a 
companiilor petroliere 
care operează in Golful 
Mexic, denunțarea și spe
cificarea, contrar inten
țiilor departamentului 
de justiție a compa-

niilor poluante ; refuzul 
de a aproba, fără modi
ficări, construirea conduc
tei petroliere transalas- 
kiene care ar putea po
lua tundra. Minore, aces
te acuzații pălesc in fața 
amintirii unei scrisori 
trimise primăvara trecută 
președintelui Nixon, in 
care îl avertiza împo
triva „înstrăinării de că
tre Administrație a tine
retului", o concluzie Ia 
care Hickel ajunsese ca 
urmare a unui turneu 
prin universitățile ameri
cane, după uciderea a 
patru studenți de către 
Garda Națională la Kent. 
De Ia ferestrele Casei 
Albe, turneul acesta a 
fost privit ca o gafă po
litică și prezența lui Hic
kel a devenit stinjeni- 
toare.

Președintele Nixon are 
acum mai mult ca ori- 
cînd nevoie de un cabi
net unit care să confrun
te probleme sociale și e- 
conomice acute : un 
record in materie 
greve și conflicte

an 
de 
de 

muncă, imobilizarea tra
ficului feroviar, continua
rea inflației și creșterea 
șomajului. După preve-

derile optimiste ale Ca
sei Albe „politica econo
mică este eficace în po
fida continuării inflației 
și creșterii șomajului. 
Lupta împotriva inflației 
este datoria fiecăruia...". 
Și a democraților — pare 
să spună numirea lui 
Connally.

Greutățile pe care le 
întimpină președintele 
Nixon in guvernare nu 
se limitează numai la 
diferendele cu unii dintre 
cei mai apropiați colabo
ratori ai săi. El are de-a 
face cu un Congres ostil, 
dominat de democrați pe 
toată durata mandatului 
său. „Președintele Nixon 
a suferit recent în Con
gres o serie de eșecuri — 
scrie „LES ECHOS" — 
care sînt de rău augur 
pentru posibilitățile sale 
de a guverna in cursul 
următorilor ani... Remar
cabil este faptul că aceste 
eșecuri privesc sectoare 
diverse : Senatul a votat 
un text care interzice 
președintelui să trimită 
trupe in Cambodgia, fără 
autorizația sa. Tot Sena
tul a respins proiectul 
construirii avionului su
personic Ia care Casa

Albă ține foarte mult. In 
ce privește Camera Re
prezentanților, ea a a- 
doptat o legislație pro- 
teeționistă, exact contra
ră dorințelor puterii exe
cutive".

Este dificil de prevă
zut cura va putea fi res
tabilită colaborarea în
tre puterea executivă și 
cea legislativă. In ultimă 
sa conferință de presă, 
președintele își exprima 
în continuare convinge
rea că Congresul va a- 
proba recenta sa cerere 
de 255 de milioane 
lari destinați 
antipopular de la 
Penh și 
continua 
vionului 
personie 
celor cu 
servatoare". 
me.itele ulterioare 
evidenția o apropiere sau 
o îndepărtare constantă 
a Congresului de cabi
net ? Problemei celei mai 
importante de pe agenda 
Casei Albe nu i s-a gă
sit inel o soluție eloc
ventă.

do- 
regimului 

Pnom 
că S.U.A. vor 

dezvoltarea a- 
de transport su- 
SST, in ciuda 

concepții „con- 
Oare eveni-

vor

DOINA TOPOR

c
i

estecatolicilor din Ulster sau 
preludiul unui puci care să a- 
ducă la putere în Republica ir
landeză aripa extremistă, mi
noritară, a lui „Fianna Fail". A 
acționat acum guvernul Lynch 

sub amenințarea unui aseme
nea puci ? Momentul nu pare 
să justifice o asemenea presu
punere. Victoria obținută săp- 
tămîna trecută, de „moderați" 
în alegerile parțiale din Done
gal și înlăturarea din echipa 
guvernamentală a elementelor 
extremiste au dus la întărirea 
poziției lui Lynch. De altfel, 
premierul și-a exprimat, la sfîr- 
șitul săptămînii trecute, „opti
mismul" total în legătură cu 
perspectiva cîștigării alegerilor 
generale (care, în mod normal, 
ar trebui să se desfășoare în 
vara viitoare). într-o asemenea 
conjunctură se naște întrebarea 
dacă „descoperirea complotu
lui" și pregătirea unui gen de 
„stare excepțională" nu urmă
rește, în practică, anihilarea 
oricărei opoziții, inclusiv a o- 
poziției de stînga, a elemente
lor care doresc transformări 
structurale la Dublin.

Tocmai asemenea interpre
tări se fac auzite la stînga sce
nei politice irlandeze. într-o 
declarație a organizației de ti
neret Connoly, se subliniază că 
intențiile guvernului reprezintă 
o reacție la intensificarea ac
țiunilor opoziției din țară. Le
gislația propusă, se relevă în 
declarație, „va fi îndreptată 
nu numai împotriva așa-numi- 
telor organizații ilegale, dar și 
împotriva tuturor adversarilor 
politici ai guvernului". Organi
zația de tineret, care are o 
mare influență în Irlanda, adre
sează un apel forțelor progre
siste din țară să se pronunțe 
împotriva legislației proiectate, 
întrucît aceasta va fi folosită 
pentru „înăbușirea opoziției din 
Irlanda care militează împotri
va planurilor de aderare a ță
rii la Piața comună și a legis
lației antisindicale". Declarații 
de protest au dat publicității și 
alte organizații, printre care 
Uniunea de luptă pentru ale
geri cetățenești și Uniunea stu
denților din Irlanda.

Calculat sau nu, actualul mo
ment de încordare de la Dublin 
adaugă o nouă complicație în 
atmosfera și așa agitată care 

bucată de 
părți al*

domnește de o bunâ 
vreme în ambele 
„insulei verzi".

E. R.
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