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Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a primit pe ambasadorul

Republicii Populare Polone
la București

J

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

Toxarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co- 
nmmst Român. presedmteie Ccn- 
shukri de Sta: al Republicii So
cialiste România, a primit joi.

17 decembrie 1970, pe ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Populare Po
lone ia București, Jaromir Oche- 
dcszkc, la cererea acestuia.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă tovărășească, cor
dială.

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 
la încheierea lucrărilor Plenarei C.C. al P. C. R.

LUCRĂRILE SESIUNI 
MARII ADUNĂRI

din 16 decembrie 1970
Stimați tovarăși,
După cum s-a văzut, preve

derile planului de stat pe 1971 
se înscriu atît în spiritul di
rectivelor Congresului al X-lea 
al Partidului, cit și în liniile 
proiectului de plan trimis 
încă din luna iulie tuturor u- 
nităților economice. Preciză
rile și completările care au 
fost aduse între timp au îm
bunătățit o serie de prevederi, 
asigurînd totodată posibilita
tea realizării unui ritm mai 
accentuat de dezvoltare a eco
nomiei noastre naționale. Ca
racteristica principală a pia
nului pe 1971, ca de altfel a 
întregului cincinal viitor, este 
însă punerea în centrul preo
cupării organelor de partid și 
de stat, a tuturor oamenilor 
muncii a obiectivului ridicării 
calitative a activității econo
mice în toate domeniile. A- 
ceastă caracteristică generală 
Va trebui să fie pe parcurs 
tot mai mult accentuată. Creș
terea eficienței economice, 
asigurarea unei calități supe
rioare a produselor, sporirea 
productivității muncii sîpț, 
pînă-la urmă, problemele e- 
sențiale alg economiei, de 
buna lor soluționare d.epin- 
zînd însăși dezvoltarea cu 
succes a societății noastre so
cialiste în viitor. Cred că pu
tem afirma că realizarea pre
vederilor următorului cinci
nal va permite României să 
treacă realmente într-o etapă 
superioară ă dezvoltării sale 
economice. De aceea, se im
pune să luăm toate măsurile, 
să depunem toate eforturile 
pentru ca prevederile planu
lui și îndeosebi acelea privi
toare la intensificarea laturii 
calitative a activității noastre 
economice să fie realizate în 
cele mai bune condițiuni.

O problemă deosebită, asu
pra căreia doresc să mă o- 
presc pe scurt, este valorifi
carea tot mai intensă a resur
selor interne de materii prime 
și materiale.

Aceasta va trebui să consti
tuie, de asemenea, o preocu
pare centrală a tuturor orga
nismelor noastre economice 
de sus pînă jos și de jos pînă 
sus. De punerea în valoare a 
resurselor int#ft>e, chiar a ză
cămintelor cu cdBJinut mai 
sărac de substanțe utile, de
pinde realizarea viitorului 
cincinal, crearea unei baze so
lide pentru activitatea viitoa
re. Avem în țară zăcăminte 
încă insuficient folosite, avem 
rezerve pentru o serie de do
menii ale producției materia
le care, bine valorificate, pot 
să ne creeze disponibilități în
semnate pentru export. Toc
mai de aceea, în prevederile 
noului plan s-au accentuat ce
rințele pentru o mai bună va
lorificare a resurselor interne 
de materii prime. Chiar pes
te ceea ce este înscris în pro
iectul prezentat s-au găsit po
sibilități noi și — pînă la .dez
baterea planului cincinal în 
primăvară în plenara Comi
tetului Central sau în vară în 
Conferința Națională — va 
trebui încă să aducem serioa
se îmbunătățiri în acest do
meniu.

Au vorbit aici atît prim-se- 
cretari, cit și director; de cen
trale și întreprinderi, miniștri, 
alți membri ai Comitetului 
nostru Central. Discuțiile au 
relevat o deplină unanimitate 
în aprobarea planului și a bu
getului, precum și a măsuri
lor adoptate în ședința comu
nă a Comitetului Executiv și 
a Consiliului de Miniștri pri
vind îmbunătățirea proiectu
lui de plan pe 1971 și a pro
iectului de plan cincinal, cît 
și perfecționarea organizării, 
conducerii și planificării agri
culturii. S-au făcut, totodată,, 
pe drept cuvin*. unele obser
vații și critici întemeiate la 
adresa activității unor minis
tere și organe centrale, au fost 
formulate o serie de propu
neri de îmbunătățire a mun.- 

. cii noastre. în cea mai mare 
parte juste, și de care va 
trebui să se țină seama. Unele 
dintre ele urmează să fie in
troduse în plan. Altele, referi

toare la stilul și metodele de 
muncă în economie, la necesi
tatea îmbunătățirii aprovizio
nării tehpico-materiale. — 
care nu se referă la prevede
rile planului propriu-zis — 
trebuie să ne stea in atenție 
în activitatea curentă, practică 
de realizare a planului.

Este adevărat, tovarăși, a- 
provizionarea tehnieo-mate- 
rială este una din problemele 
cele mai importante ale acti
vității economice. Este nece
sar să luăm măsuri energice 
pentru ca în cadrul prevederi
lor de plan, a normelor de 
consum stabilite să realizăm 
o aprovizionare ritmică. în 
condițiuni corespunzătoare, în 
toate ramurile economiei na
ționale. Deficiențele care s-au 
manifestat în acest domeniu, 
nu se datoresc atît lipsurilor 
cantitative de materiale, ci 
faptului că nu s-a asigurat li
vrarea la timp a materiilor 
prime și altor produse nece
sare. că cooperarea între între
prinderi pentru realizarea di
feritelor ansamble și suban- 
samble lasă încă mult de do
rit. Aceste neajunsuri pro
voacă serioase greutăți în 
desfășurarea procesului de fa
bricație. afectează ritmicita
tea producției. Pentru îmbu
nătățirea situației s-au stabi
lit o serie de măsuri, iar altele 
vor trebui luate în continuare ; 
se lucrează de altfel și la o 
lege menită să reglementeze 
mai bine întregul sistem de a- 
provizionare tehnico-materială. 
Este însă limoede că orice 
lege am adopta, ea nu va 
putea rezolva de la sine pro
blema, dacă fiecare minister, 
fiecare centrală și unitate e- 
conomică nu se va ocupa cu 
mai multă răspundere de asi
gurarea aprovizionării tehni- 
co-materiale, de respectarea 
normelor de consum, de buna 
gospodărire a materiilor pri
me și materialelor.

S-au adus critici în legă
tură cu încheierea și respecta
rea contractelor economice, re- 
levîndu-se o serie de neaiun- 
suri în această privință. Este 
adevărat că legea contracte
lor s-a adoptat abia în primă
vara acestui an. însă nimic nu 
a împiedicat centralele, între
prinderile să încheie contrac
tele necesare, mai cu seamă 
că proiectul de plan a fost 
transmis unităților încă din 
luna iulie, iar modificările a- 
duse ulterior nu pun în dis
cuție prevederile de ansamblu, 
fondul programului de dezvol
tare. Neîncheierea unor con
tracte pentru producția inter
nă este cu totul nejustificată. 
Sigur, în ce privește contrac
tele în exterior, trebuie să ți
nem seama de faptul că în
cheierea lor depinde nu numai 
de noi, ci și de parteneri, 
dar și aici trebuie acționat 
mai intens pentru % contracta 
din timp o cît mai mare parte 
a producției destinate pieții 
externe.

în toate privințele se impu
ne o mai mare preocupare 
pentru creșterea rolului cen
tralelor și întreprinderilor. 
Trebuie arătat că atît proble
mele aprovizionării tehnico- 
materiale, cît și cele privind 
încheierea contractelor depind, 
pînă la urmă, de munca fiecă
rei organizații și întreprinderi 
economice. Firește, ministe
rele au datoria să ajute și să 
sprijine eficient unitățile, să 
intervină prompt unde apar 
greutăți, dar centralele și în
treprinderile trebuie să-și 
exercite într-o măsură mult 
mai mare competențele și răs
punderile lărgite ce li s-au 
atribuit. Așa cum am mai 
spus, de la începutul anului 
viitor vor crește și mai mult 
atribuțiunile centralelor, mai 
cu seamă în ce privește co
merțul exterior. Fiecare cen
trală va răspunde direct de 
realizarea exportului. Este ne
cesar să se înțeleagă că sarci
nile de conducere a producției 
încep cu achiziționarea mate
riilor prime și utilajelor ne
cesare și se termină odată cu 
vînzarea în țară sau în străi

nătate a mărfurilor fabrica
te. Numai atunci cind se în
casează contravaloarea pro
duselor — în lei sau în va
lută — se încheie ciclul de 
producție și numai după a- 
ceasta se poate considera că 
întreprinderea, conducerea ei, 
întregul personal și-au înde
plinit sarcinile de plan, obli
gațiile față de societate.

Doresc să subliniez și cu a- 
cest prilej că asigurarea ex
porturilor reprezintă o proble
mă de primă importanță a ac
tivității noastre economice. în 
anul acesta, o serie de minis
tere. centrale și județe nu își 
realizează sarcinile de export. 
Sigur, am avut greutăți în a- 
gricultură, în industria ali
mentară — ramuri la care am 
diminuat prevederile inițiale 
de export pentru a putea asi
gura aprovizionarea popu
lației. încă din luna mai am 
discutat.' însă, să compensăm 
cel puțin în parte aceste mi
nusuri prin suplimentarea ex
portului de produse industria
le. Sînt, într-adevăr, ministere 
care au •înfăptuit această sar
cină — și aș dori să mențio
nez efortul, munca pozitivă 
depuse în acest sens de Mi
nisterul Industriei Lemnului 
care își îndeplinește în condi
țiuni bune, la termen, nu 
numai planul de producție, ci 
si cel de export, aducînd chiar 
în plus citeva milioane de lei 
valută. Există însă și minis
tere industriale care nu numai 
că nu și-au realizat olanul, 
dar au creat greutăți. Comite
tele județene de partid și con
siliile populare trebuiau și ele 
să acorde mai multă atenție 
problemelor comerțului exte
rior. în special sporirii ex
portului. Pentru a putea im
porta și a aduce la timp uti-, 
lajele, instalațiile și materiile 
prime de care avem nevoie, 
trebuie să ne creăm resursele 
valutare necesare, mijloacele 
de plată a acestor produse. 
De altfel, începînd cu anul 
viitor, se va introduce regula 
ca centralele și întreprinde
rile să aibă posibilitatea să-și 
acopere importul prin export. 
Numai în cazul unităților la 
care nevoile de import sînt 
mai mari decît posibilitățile 
de export diferența va putea 
fi acoperită de la buget. Va fi 
necesar, totodată, să defal
căm mai bine sarcinile de ex
port pe județe, astfel încît co
mitetele județene de partid, 
dispunînd de cifrele planului 
de export ale tuturor între
prinderilor de pe teritoriu, să 
poată răspunde direct de rea
lizarea lor.

în această ordine de idei, 
doresc să reamintesc și o altă 
problemă, la care, de aseme
nea, m-am referit în ședința 
Comitetului Executiv și a gu
vernului, și anume necesita
tea de a acorda mai multă 
atenție cooperării în produc
ție cu statele socialiste, pre
cum, și cu alte țări. S-au reali
zat unele acțiuni, dar se im
pune ca anul 1971 și cincina
lul viitor să asigure în acest 
domeniu o îmbunătățire ra
dicală.

în legătură cu problemele 
de comerț exterior, doresc să 
subliniez încă o dată necesi
tatea stringentă de a reduce 
mai substanțial importurile. 
Știu că multi miniștri și di
rectori de centrale consideră 
că au făcut în această direcție 
eforturi mari.

Cred însă că și față de pre
vederile actuale sînt posibili
tăți importante și trebuie să 
acționăm în continuare — a- 
tît pentru anul 1971, cît și 
pentru anii următori — pen
tru reducerea importurilor, 
într-un timp scurt trebuie să 
realizăm un comerț exterior 
activ, să asigurăm echilibra
rea balanței noastre de plăți 
externe. în acest scop trebuie 
să valorificăm mai intens re
sursele interne, să reducem 
importurile și să sporim ex
porturile.

Atît în scopul dezvoltării ex
porturilor, cît și pentru satis
facerea în mai bune condiții 

a nevoilor interne, va trebui 
să luăm măsuri energice pen
tru îmbunătățirea calității pro
duselor. Ministerele și comite
tele județene de partid, cen
tralele trebuie să facă din pro* 
blema calității produselor, 
sub toate aspectele sale, o pro
blemă principală a întregii 
noastre activități economice. 
Nu trebuie să se mai admită, 
sub nici un motiv, scoaterea 
din întreprinderi a produselor 
de calitate proastă. Este o o- 
b'.iga;ie de prim ordin atît a 
muncitorilor, tehnicienilor și 
specialiștilor, cît și a organe
lor de control, a conducerilor 
întreprinderilor și ministere
lor să asigure respectarea 
strictă a disciolinei tehnologi
ce și a normelor de calitate, 
să facă totul pentru ridicarea 
continuă a performanțelor ca
litative ale produselor româ
nești.

în ansamblu, tovarăși, avem 
toate premisele pentru a reali
za în condițiuni bune planul 
pe 1971 — primul an al cin
cinalului. Pornind, asa cum 
au subliniat de altfel _ mai 
multi tovarăși în plenară, cu 
o pregătire mai temeinică, 
vom avea fără îndoială și re
zultate superioare. Esențialul 
îl constituie însă buna organi
zare a activități; de sus pînă 
jos, creșterea spiritului de răs
pundere și întărirea discipli
nei în muncă. în ultimă ins
tanță. tot ceea ce realizăm 
depinde de oameni, de felul 
cum ei organizează activita
tea și. fiecare la locul său de 
muncă, acționează pentru a 
pune în practică hotărîrile 
stabilite, pentru înfăptuirea o- 
biectivelor pe care ni le pro
punem. Or, trebuie spus, 
că sint încă lipsuri serioase în 
ce privește spiritul de răspun
dere, operativitatea cu care a 
serie de tovarăși, chiar cu 
munci de conducere superioa
re rezolvă problemele.

S-a vorbit aici pe drept cu
vînt de problema întreținerii 
utilajelor și instalațiilor. A- 
ceastă problemă nu poate fi 
soluționată numai prin asigu
rarea unei cantități sporite de 
piese de schimb. De altfel. în. 
scopul asigurării pieselor de 
schimb necesare s-au luat ma- 
șurile corespunzătoare. Multe 
din neajunsurile care se ma
nifestă astăzi, sînt determina
te de întreținerea nesatisfăcă
toare a utilajelor, de lipsa de 
grijă pentru exploatarea în 
condițiuni raționale a mașini
lor. Asemenea fenomene ne
gative întîlnim din păcate 
chiar în uzine moderne, din 
industria chimică, de exem
plu. ca și din alte ramuri. E- 
xistă deficiențe și în funcțio
narea sistemului energetic, ca
re se resfrîng asupra activită
ți; multor unități. Organele de 
partid și de stat, conducerile 
unităților economice trebuie 
să acționeze cu toată fermita
tea pentru asigurarea bunei 
întrețineri și exploatări a in
stalațiilor, pentru întărirea 
disciplinei de producție și de 
muncă în toate întreprinderi
le. Fără disciplină și ordine 
riguroasă, tovarăși, nu se, pot 
conduce uzinele și instalații
le automatizate de care dispu
nem astăzi. La rezolvarea a- 
cestei sarcini trebuie să mo
bilizăm organizațiile de par
tid, sindicatele și de tineret, 
masa largă a oamenilor mun
cii — deoarece numai astfel 
vom putea înfăptui în bune 
condiții sarcinile mari care 
stau în fața economiei.,

O altă preocuDare principa
lă a noastră trebuie să fie 
realizarea în practică a hotă- 
rîrilor pe care le-am luat în 
vederea pregătirii cadrelor. A- 
tit din experiența noastră, cit 
și din experiența altor țări, 
reiese cu claritate necesitatea 
ca toți salariații să fie obli
gați să urmeze periodic 
cursur; de perfecționare, după 
programul de lucru. Se im
pune o preocupare deose
bită pentru reciclarea ca
drelor. asigurindu-se. inclusiv, 
participarea activului nostru 
de partid la cursurile de pre
gătire și perfecționare. Astăzi 
sarcinile economice și sociale 

sînt de o asemenea complexi
tate. incit oricare activist de 
partid și de stat trebuie să 
aibă cunoștințe temeinice în 
domeniul conducerii și orga
nizării, capacitatea de a re
zolva operativ și eficient mul
tiplele probleme noi ce se 
pun in diferite sectoare de ac
tivitate.

în general este necesar să 
acordăm mai multă atenție 
îmbunătățirii stilului și meto
delor noastre de muncă, să li
chidăm cu mai multă hotărire 
fenomenele de birocratism 
care se manifestă în activita
tea unor cadre din aparatul 
de partid și de stat. Am mai 
discutat această problemă — 
și doresc și cu acest prilej să 
subliniez necesitatea de a con
duce nu din birou, nu prin in
termediul hîrtiilor, ci prin 
contactul nemijlocit, viu, cu 
oamenii, rezolvînd în mod o- 
perativ și direct problemele 
ce se ridică în munca unită
ților economice și social-cul- 
turale. Din păcate, mulți din 
tovarășii noștri pregetă să 
facă acest lucru, consideră în 
mod greșit că și-au făcut da
toria dacă dau o dispoziție 
scrisă sau pun o rezoluție pe 
un referat. Nu de hîrtii este 
nevoie, ci de o activitate con
cretă, pentru soluționarea 
problemelor practice. în pre
zent, munca este de așa na
tură încît dacă nu vom înțe
lege să renunțăm cu desăvîr- 
șire la vechile metode și pro
cedee și nu vom introduce un 
stil nou, o practică nouă de 
conducere, un contact strîns, 
eficient cu viața, cu producția, 
cu unitățile de jos, nu vom 
reuși să înfăptuim uriașul 
program ce ne stă în față. 
Ceea ce se impune acum în 
activitatea noastră este toc
mai schimbarea radicală a 
stilului și metodelor de mun
că, în pas cu noile exigențe 
ale economiei, ale societății 
socialiste în plină dezvoltare.

Am vorbit despre activita
tea și sarcinile actuale ale or
ganelor județene de partid și 
ale consiliilor populare. Aș 
dori numai să menționez că, 
ocupîndu-se de problemele 
producției, de celelalte sarcini 
pe care le avem de rezolvat, 
să nu uite nici un moment în
datorirea de a asigura apro
vizionarea în. bune condițiuni 
a populației. Pînă la urmă, 
tovarăși, întreaga activitate 
de construcție socialistă, tot 
ceea ce făurim noi este desti
nat satisfacerii nevoilor ma
teriale și spirituale ale omu
lui, ridicării din toate puncte
le de vedere a bunăstării sale, 
asigurării condițiilor ca toți 
membrii societății să se 
bucure din plin de bineface
rile civilizației moderne. A- 
ceasta presupune să acordăm 
toată grija satisfacerii necesi
tăților oamenilor muncii de la 
orașe și sate — atît celor le
gate de aprovizionarea cu 
produse alimentare și indus
triale, cît și celor cultural- 
educative, în general tuturor 
problemelor care privesc ridi
carea nivelului de viață și cul
tură al poporului nostru.

Or, trebuie să spun că pe 
lingă greutățile mari cauzate 
de calamitățile din primăvară, 
de condițiile nefavorabile care 
au afectat în mod foarte se
rios agricultura, o serie de 
lipsuri ce s-au resimțit în a- 
provizionarea pieții s-au da
torat defecțiunilor din activi
tatea organelor de comerț in
terior, a consiliilor populare. 
O cauză a acestei situații re
zidă și în insuficienta activi
tate de control și îndrumare 
din partea comitetelor jude
țene de partid asupra organe
lor de comerț și aprovizio
nare.

Doresc să informez plenara 
că noi dispunem de rezerve și 
cantități mai mari decît anul 
trecut la carne, pește, grăsimi, 
cartofi, orez, la alte produse 
alimentare principale, precum 
și la mărfurile industriale. La 
unele produse alimentare am 
reușit să asigurăm, recurgînd

(Continuare în pag. a 111-a)

NAȚIONALE

Marea Adunare Națională s-a 
întrunit ieri, 17 decembrie 1970, 
pentru a dezbate Planul de dez
voltare a economiei naționale și 
Bugetul de stat pe anul 1971, 
primul an dintr-un nou cincinal 
care deschide României socia
liste o cale și mai largă de pro
gres și prosperitate.

Lucrările primei ședințe au 
început la ora 10. în sala Marii 
Adunări Naționale se aflau, ală
turi de deputați, numeroși invi
tați — conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
activiști de partid și de stat, per
sonalități ale vieții economice, 
științifice și culturale, ziariști. 
Erau, de asemenea, prezenți șefi 
ai misiunilor diplomatice acre
ditați în tara noastră, precum și 
corespondenți ai presei străine.

Deputății și invitații au întim- 
pinat cu puternice și îndelungi 
aplauze sosirea în sala de ședințe 
a conducătorilor partidului și 
statului.

în loja din dreapta au 
luat loc tovarășii NTCOLAE 
CEAUȘESCU, Emil Bodnaraș, 
Paul Nicnlescu-Mizil. Gheorghe 
Pană, Virgil Trofin, Ilie Verdet. 
Maxim Berghianu. Florian Dă- 
nălache. Constantin Drăgan, 
Emil Drăgănescu. Janos Fazekas. 
Petre Lupa. Manea Mănescu, 
Dumitru Popa, Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica. 
Vasile Vîlcu.

în loja din stingă se aflau 
membrii Consiliului de Stat.

Lucrările sesiunii au fost des
chise de tovarășul Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Na
ționale

In sala ringurilor a filaturii 
Oltenița.

Foto: ION CUCU

Deputății și invitații au păstrat 
un moment de reculegere în me
moria deputatului acad. praf. 
Costin Nenițescu, reprezentant 
strălucit al științei românești, ex
ponent de seamă al științei in
ternaționale, stins din viață în 
perioada care s-a scurs de la ul- 
tima sesiune a M.A.N.

Marea Adunare Națională a a- 
doptat, în unanimitate, următoa
rea ordine de zi :

1. — Verificarea legalității 
alegerii ca deputat a tovarășului 
Miron Cpngtantinescu, în circum
scripția electorală nr. 10 —
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“, din 
județul Bacău ;

2. — Proiectul de lege pentru 
adoptarea Planului de stat al e- 
conomiei naționale pe anul 1971;

3. — Proiectul de lege pentru 
adontarea Bugetului de stat ue 
anul 1971;

4. — Proiectul de lege pentru 
prelungirea aplicării Legii nr. 22 
din 1967 privind unele măsuri 
de perfecționare a conducerii și 
planificării economiei naționale ;

5. — Proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cu putere 
de lege emise de Consiliul de 
Stat de la ultima sesiune a Ma
rii Adunări Naționale ;

6. — Modificări în componen
ța unor comisii permanente ale 
Marii Adunări Naționale.

La primul punct al ordinii de 
zi, deputatul Tudor Drăganu, 
președintele Comisiei de valida
re, a prezentat raportul acestei 
comisii pentru validarea manda
tului deputatului Miron Constan- 
tinescu, membru supleant al Co

GÎND TlNĂR, 
GiNDDININIMĂ

Telegrame ale conferințelor 
județene U.T.C. adresate 

Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Forumuri ale tinereții mili
tante, activ integrată în reali
zarea mărețului program de 
înflorire a patriei, elaborat de 
Congresul al X-lea al P.C.R., 
conferințele organizațiilor jude
țene Alba, Botoșani, Brăila, 
Iași, Mureș, Neamț, Sibiu, Tul- 
cea, Vîlcea și Vrancea ale U.T.C. 
și-au desfășurat, recent, lucră
rile în spiritul profundei anga
jări a tineretului, alături de ’n- 
tregul nostru popor, pentru fău
rirea societății multilateral dez
voltate, s-au constituit ca ample 
și eficiente dezbateri asupra 
rolului și răspunderilor tinerei 

mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Academiei 
de Științe Sociale și Politice, ales 
în locul devenit vacant.

Trecîndu-se Ia vot, Marea A- 
dunare Națională a validat în 
unanimitate mandatul noului de
putat.

Deputatul Maxim Berghianu. 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, a prezentat apoi 
expunerea Ia Proiectul de Iepe 
pentru adoptarea Planului de 
stat al economiei naționale pe 
anul 1971.

în continuarea ordinii de zi. 
deputatul Florea Dumitrescu, 
ministrul finanțelor, a prezentat 
expunerea la Proiectul de lege 
pentru adontarea Bugetului de 
stat pe anul 1971.

La amiază, ședința Marii Adu
nări Naționale a hiat sfîrșit pen
tru a da posibilitatea Comisiilor 
permanente să-și continue lucră
rile în legătură cu proiectele de 
legi înscrise pe ordinea de zi a 
sesiunii.

★
în cursul după amiezii. Comi

siile economico-financiară; pen
tru industrie, construcții și tran
sporturi ; pentru agricultură șl 
silvicultură ; pentru sănătate, 
muncă și asigurări sociale ; pen
tru învățămînt. știință și cultură: 
pentru consiliile populare și ad
ministrația de stat, și comisia 
juridică, s-au întrunit în ședințe 
de lucru.

Lucrările în plen ale actualei 
sesiuni a Marii Adunări Națio
nale vor fi reluate vineri Ia ora 
9,00.

(Agerpres)

generații a României socialiste. 
Cu acest prilej, exprimînd gîn- 
durile, dorința și aspirațiile una
nime ale zecilor și zecilor de 
mii de tineri muncitori, țărani, 
intelectuali, elevi din fiecare ju
deț, delegații la conferințe au 
hotărît, într-o atmosferă de fier
binte însuflețire și entuziasm, să 
adreseze Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
telegrame în care își exprimă

(Continuare in pag. a 111-a)
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CĂRȚI,
LIBRARI
TIRAJE

Profitind de faptul că la Bucu
rești se ține anuala Consfătuire 
pe șară pentru definitivarea ne
cesarului de carte, respectiv ti
rajele la lucrările incluse în 
planurile editoriale pe 1971, 
s-a hotârit ca intilnirea Editurii 
Minerva cu directorii și șefii de 
carte din cele 20 de cen
tre de librării din țară, ai 
O.A.S.U.-uiui (Oficiul de apro
vizionarea și servirea biblioteci
lor), ai Uentrocoop-ului și Bazei 
de desfacere a cărții — instituții 
care au in sarcina lor difuzarea 
cărții — să se desfășoare in in
cinta editurii, cu participarea 
reprezentanților presei.

Ca urmare, putem informa pe 
cititori și autori despre ' teiul 
cum se stabilesc tirajele cărți
lor :

Editurile tipăresc din vreme 
proiecte de planuri editoriale 
pe anul ce vine, însoțind titlurile 
cu prezentări cit mai atrăgătoa
re, menite a stiniuia interesul 
lioraruor și a oupne comenzi cit 
filai ridicam. (Asemenea proiec
te s-au uiiuzat și anul acesta in 
țoale librăriile din capitala și 
provincie). Aceste proiecte sini 
trimise de către oaza pentru 
desfacerea carpi din Calea Mo
șilor nr. 62 celor 20 de centre de 
librarii din țara, celor a librării 
care țin direct de Bază (2 in 
București — Eminescu și Dacia, 
plus „Cartea prin poșta" — și 
cite una in Brașov, Cluj, Con
stanța, cramva, iași, Timișoara), 
u.A.b.B.-ulul și Centrocoop-uiui. 
Venuvte ne liorarti la nnaul lor 

ain 
ca 
de

ces facil, așa incit o asemenea 
carte, chiar dacă a obținut 
150 000—200 000 exemplare tiraj 
de la librării și Centrele de li
brării, poate fi fixată de către 
Centrală, la 50 000—60 000 exem
plare, din rațiuni care vizează 
justul echilibru între anumite 
categorii de cărți, în coordona
tele politicii noastre culturale. 
Evident, asemenea reașezări in 
ultimul moment ale tirajelor tre
buie in genere evitate.

Acolo unde editurile socotesc 
că s-au obținut tiraje sub cele 
scontate pentru a asigura apari
ția cărții (și nu este cazul cu 
prea multe titluri, ceea ce infir
mă presupunerea gratuită a in
competenței factorilor ce difu
zează cartea) se rediscută tira
jul cu directorii și șefii de carte 
ai Centrelor de librării, care sint 
împuterniciți să majoreze cifre
le pe loc sau, in alte cazuri, iși 
rezervă o nouă consultare a li
brarilor înainte de a viza defi
nitiv. Cifrele care se stabilesc 
în urma acestor discuții de la e- 
ditori și la responsabilii Centre
lor de librării sint ratificate sau 
rectificate, cum am spus, de 
Centrala cărții, și apoi comuni
cate editurilor, care la rindul lor 
le comunică tipografiei, spre a 
trage numărul 
xemplare.

Acesta este, 
te, mecanismul 
lor.

respectiv de e-

deci, actualmen- 
stabilirii tiraje-

TELEGRAMĂ

le uifuzeazu ia librăriile 
raza lor ue acpune, pentru 
ele sa comănae 
exemplare ce-1 socotesc 
sar. Aceste centre de 
funcționează m : Araa, 
Baia iviare, Brașov, Brăila/ Bucu
rești, Cluj, Constanța, Craiova, 
Deva, Galați, iași, Oradea, Pi
tești, Ploiești, Reșița, Sibiu, Su
ceava, Tg. Mureș, Timișoara.

centrele de librării au m fie
care an o sarcină de plan de 
desfacere a cărții, defalcata lu
nar. Această sarcina de pian 
pentru vinzarea de carte deter
mină economie raționamentele 
și opțiunile cultural-științifice 
ale liDrariior. Ei trebuie. să-și 
dozeze comenzile in așa fel in
cit să cuprindă in ele acele cărți 
menite a-i ajuta să Îndeplineas
că planul de vinzare printr-o 
vandabilitate rapidă, în mari 
cantități, și dinainte previzibilă, 
precum și acelea, uneori de o 
valoare intrinsecă mai mare, dar 
care au un timp de desfacere 
mai îndelungat sau greu previ
zibil. Actualul sistem de credi
tare pe termene limitate, de la 
1—5 ani, face ca orice librar să 
se gindească bine la fiecare titlu 
pe care-1 comandă, pentru că 
depășirea termenelor dinainte 
prescrise pentru vinzare, atrage 
după sine sancțiuni grevind sa
lariul. Nici un librar nu-șr poa
te permite, deci, să cumpere o 
carte cu gindul Ia cei ce o vor 
cere peste 7—8—10 ani. (Clasicii 
înșiși sint creditați pe 5 ani, ter
menul maxim după care poate 
rămîne în stoc, sine die numai 
20 la sută din tiraj).

Așadar, librarul, ajutat de 
consultanți de specialitate și în 
funcție de sarcinile de plan, 
caută să îmbine, potrivit pregă
tirii si experienței sale, econo
micul’ și culturalul. Uneori se 
întîmplă, desigur, să uite de unul 
sau de altul, comandind zece 
exemplare dintr-un scriitor cla
sic și 1000 dintr-un roman de 
aventuri.

Pentru a evita asemenea ano
malii in comenzile de carte, ci
frele comunicate de librari sint 
centralizate la centrele de li
brării și rediscutate într-o co
misie, la care participă de ase
menea specialiști consultanți ai 
centrelor respective. Centrele de 
librării funcționează deci ca un 
regulator, in genere avizat, al 
cursului cărții.

La rîndul lor, directorii și șefii 
de carte ai centrelor de librării 
vin cu cifrele stabilite la fața 
locului și le discută din nou la 
București, cu editorii, și cu fo
rurile conducătoare ale Centra
lei cărții. Actualmente Centrala 
cărții nu mai are latitudinea să 
sporească autoritar tirajele pro
puse, ci numai să consilieze 
pe cei în cauză, și să ajute edi
turile în a convinge pe repre
zentanții rețelei de difuzare să 
răspindească în tiraje mai mari 
cărțile valoroase, îndeosebi cele 
ale scriitorilor români contem
porani. Totodată Centrala cărții 
are posibilitatea de a plafona 
tirajele la anumite cărți de suc-

riumurul
nece- 

liDrarii 
Bacau,

F
de DAN ZAMFIRESCU

Firește, orice sistem iși are a- 
văntajele și dezavantajele sale. 
Un lucru este de la început clar: 
nu librarii singuri stabilesc ti
rajele, ci tirajul cărții este re
zultatul conlucrării mai multor 
factori, a căror colaborare tre
buie să îndeplinească unele con
diții spre a estompa dezavanta
jele și a folosi la maximum a- 
vantajele.

în primul rînd. trebuie să 
luăm act de situația specială in 
care se găsesc atit editorii cît și 
librarii atunci cind stabilesc ti
rajele cărților : primii propun 
și ultimii sint solicitați să achi
ziționeze o marfă pe care, nevă- 
zind-o, n-au posibilitatea s-o a- 
precieze, exceptind reeditările. 
Editurile fac reclamă, de cele 
mai multe ori, unor produse 
care nu se află încă pe masa de 
lucru a redactorilor. Și au fost 
cazuri cind librarii. înșelați de 
prezentările ditirambice din pla
nurile editurilor au comandat 
tiraje mari din cărți despre care, 
editorii cei dinții, erau obligați 
să-și dea seama că nu se vor 
vinde în mai mult de 200—300 
de exemplare. Acumularea în 
stive a stocurilor de carte nevîn- 
dute din cutare autor creează 
suspiciuni și atrage diminuarea 
tirajelor la alte cărți, de mare 
vandabilitate. purtînd același 
nume. Fabula cu „vine lupul" 
este valabilă și în domeniul re
lațiilor editori-librari ! S-au 
prezentat, pe de altă parte, di
tirambic, drept capodopere, lu
crări care s-au dovedit odată a- 
junse în librării, a fi rebuturi. 
Ele zac în depozite și apasă a- 
supra salariului celui ce s-a pă
călit comandîndu-le. în sfirșit, 
nu rare sint cazurile cînd libra
rii comandă ghidați de proiec
tele de planuri, lucrări trecute 
în planul ferm, care însă nu 
apar, și primesc altele, din pla
nul de rezervă, pe care nu Ie co
mandaseră! O lege nescrisă, dar 
absolut necesară, trebuie insti
tuită în raporturile editori- 
librari : etica prezentărilor. Tre
buie să acceptăm că librarul nu 
este un om care trebuie păcălit 
spre a se obține tirajul necesar 
editării unei cărți. Că sînt cărți 
de mare valoare, și de absolută 
necesitate, destinate încă de la 
început bibliotecilor publice, 
universitare, liceale, ale specia
liștilor, și că în această direcție 
trebuie desfășurată o intensă 
muncă de lămurire pentru a se 
comanda tirajul necesar apari
ției acelor cărți.

Editorii nu sint condamnați de 
actualul sistem la un rol pasiv, 
dimpotrivă, tocmai unele difi
cultăți cer spre compensare di
namism, spirit de inițiativă, un 
efort în plus spre a le corecta. 
Ceea ce se cere este însă un 
dialog continuu, nu in asalt, o

!| I [»>i i:1b"1ffW ZAMFIR

MIHAI PREDESCU

H ELMER

risc în solici-

S. MONICA

scrie 
con- 

să ia 
toată

ar trebui să 
„lac de acu- 

(poate Baza 
cărții), capa-

studenții, profesorii 
reușise să convingă, 
dintre reprezentanții 

de librării a propus 
soluție : să se mențină

legătură vie de la factor de cul
tură la factor de cultură, între 
editori și difuzorii de carte. 
Căutarea în comun a unor solu
ții în același timp economice și 
culturale, poate duce uneori la 
rezultate aproape spectaculoase 
și vom da un singur exemplu, 
la care am fost martori : din 
Istoria literaturii române con
temporane de Eugen Lovinescu, 
inclusă în seria Opere se co
mandaseră 4 000 exemplare, și 
toată pledoaria clasică („O vor 
cumpăra 
etc.") nu 
Cineva 
centrelor 
atunci o 
acest tiraj la Opere, dar să se 
lege un număr de exemplare în 
altă copertă, pe care să 
Istoria literaturii române 
temporane, și cine vrea 
numai această carte, nu 
seria; s-o poată face. Acceptin- 
du-se propunerea de către edi
tură, s-au obținut încă 16 000 
exemplare I

Este incontestabil că in însuși 
actualul sistem, stabilirea unor 
relații care să permită celor 
răspunzători cu difuzarea cărții 
o documentare mai exactă, și 
permanentă, in legătură cu ceea 
ce li se propune să achizițione
ze, va putea duce Ia o simți
toare îmbunătățire a situației. O 
contribuție esențială ar aduce-o 
încetățenirea practicii „tirajelor 
de probă", universal răspindită, 
cu păstrarea zațurilor și cu exe
cutarea de „flancuri" măcar 
pentru acele lucrări al căror 
proces de editare este greu și 
costisitor. Experiența directă a 
vandabilității unor cărți socotite 
de el — eronat — greu difuza
bile. poate determina pe librar 
să facă o nouă comandă, rectifi- 
cindu-și eroarea inițială. Tre
buie să i se creeze posibilitatea 
de a obține in termen util exem
plarele nou cerute, posibilitatea 
unei livrări eșalonate, care să-l 
scutească de spaima stocurilor și 
să-i permită o mai mare liber
tate de acțiune și 
tarea tirajelor.

Pentru aceasta 
existe undeva un 
mulare" a cărții 
pentru desfacerea 
bil să regleze cursul ei pe mă
sură ce se ivesc necesitățile. El 
să fie scutit de obligația de a se 
goli la termen fix. sâ aibă drep
tul de a stoca nepenalizat acele 
cărți despre care toate forurile 
sint de acord că trebuie să se 
găsească in permanență, nu 
zece, ci douăzeci, treizeci de 
ani, dar pe care librarii, din ex
cesivă prudență, le reduc la un 
tiraj sub necesități.

însemnările noastre n-au altă 
pretenție decit aceea de a f: un 
punct de plecare pentru o dis
cuție. Experiența ne arată că, 
ori de cite ori a existat posibi
litatea unei expuneri clare, sin
cere. și bine intenționate a do
rințelor publice in cutare pro
blemă. data rezolvării chestiunii 
in discuție s-a dovedit a fi mult 
mai apropiată decit se putea 
prevedea in primul moment.

Un estetician japonez, fă
cea în sec. XIV uimitoarea 
observație că într-o repre
zentație teatrală izbutită 
„gradul" interpretului, al pie
sei și al publicului trebuie 
să coincidă. Simt nevoia să-1 
cițez pe acest mare și uitat 
japonez acum, cind încerc să 
vorbesc despre talentul spe
cial al regizorului Ivan Hel
mer. Și spunind „special" nu 
fixez un barem valoric.

Și paradoxal, în acest caz 
criticul se simte deopotrivă 
tentat să scrie atît despre 
succesele, cît și despre in
succesele regizorului, căci a- 
semenea reușitelor, nereuși
tele nu sînt gratuite.

Helmer, utilizînd apa
rent cele mai uzate proce- 

' dee teatrale, nesfiindu-se să 
J fie un „clasic" într-o lume 

a metodologiilor experimen
tale. se intilnește cu autorul 
și cu spectatorul pe un fă
gaș propriu lor : acela al a- 
dincimii ideilor.

Discursul lui — întotdea
una cu un pronunțat carac
ter moral — nu sădește, ci 
crește in noi doar răsaduri 
dinainte existente.

i

u

Colegul face parte din 
categoria acelor oameni tineri 
cărora experiența profesională 
și de viață le trădează de la 
bun început maturitatea. A 
spune despre un om că este 
tînăr, în cazul acesta. înseam
nă a reduce o biografie la 
ultimele ei date și, implicit, a 
confrunta aceste date cu fap
tele care le acordă consisten
ță. Mecanicul șef Silviu Zam
fir, absolvent al Școlii meca
nice navale din Giurgiu, navi- 
;hează de 15 ani și data la care 
s-a angajat în flotă, 15 octom
brie 1955. i-a rămas în memo
rie asemenea unui reper de 
permanență. Și pentru el. ca 
și pentru alții, marinăria sem
nifică în primul rînd o stator
nicie în seriozitate și abia în 
al doilea rînd o nestatornicie 
inevitabilă, impusă de împre
jurări, a vieții diurne, o pere
grinare continuă pe căile de 
apă, pe punțile jilave ale re
morcherelor sau pe pontoane- 
le porturilor care se înșiră 
de-a lungul Dunării. Dar 
cum spuneam, intr-o astfel 
de împrejurare, a afirma des
pre un om că este tinăr, în
seamnă, in primul rind, a-i 
reduce biografia la ultimele ei 
date. In consecință, Silviu 
Zamfir, colegul nostru de ge
nerație, se pregătește în pre
zent să se îmbarce pe vasul 
„Mehedinți", pasager de 1 800 
C.P. și 300 de locuri, lansat 
relativ recent la Oltenița. Prin 
aceasta nu vrem să spunem 
că o navă nouă semnifică ne
apărat un nou capitol al e- 
xistenței, pentru că, pentru tt- 
nărul mecanic șef Silviu Zam
fir. și omul a dovedit-o cu 
prisosință, existența este una 

indivizibilă și trebuie trăi- 
în toate compartimentele 
cu aceeași intensitate.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis președintelui 
Republicii Niger DIORI HAMANI, o telegramă cu următo
rul conținut:

Cu prilejul zilei naționale a Republicii Niger, adresez Ex
celenței Voastre cordiale felicitări și poporului nigerian 
cele mai bune urări de pace și progres.

Manifestări consacrate 
semicentenarului partidului

• JOI A ÎNCEPUT la Deva 
un ciclu de manifestări cultural- 
artistice consacrate aniversării a 
50 de ani de la crearea Partidu
lui Comunist Român, organizate 
de Comitetul județean pentru 
cultură și artă, și Filiala Uniu
nii Ziariștilor din localitate. Mo
mentul inaugural a fost marcat 
de simpozionul „Tradiții progre
siste ale presei din județul Hu
nedoara", organizat în sala de 
conferințe a Muzeului județean, 
ia care și-au dat concursul re
dactori ai ziarului „Drumul so
cialismului" și alți activiști cul
turali. La Galeriile de artă din 
localitate a avut loc cu acest pri
lej vernisajul expozițiilor „Publi
cații și tipărituri hunedorene" și 
„Metaloplastie, grafică și pic
tură".

Seară, în sala cinematografului 
„Arta", sute de oameni ai mun
cii. tineri și vîrstnici, români, 
maghiari și germani, au audiat

expunerea „La confluența a două 
cincinale", ținută de ing. Ștefan 
Almășan, secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R. A 
urmat apoi un spectacol folcloric 
oferit de formațiile artistice de a- 
matori ale Clubului sindicatelor 
din localitate.

• TOT JOI S-A DESCHIS 
la Cluj Festivalul de teatru scurt, 
organizat în cinstea semicentena
rului Partidului Comunist Ro
mân. Sînt programate piese în- 
tr-un aot semnate de Marin So- 
rescu, Dan Tărchilă, Paul Eve- 
rac, Ștefan Haralamb și alți au
tori români, ca și piese scurte din 
creațiile unor dramaturgi străini 
cunoscuți publicului nostru. De 
asemenea., în cinstea glorioasei 
aniversări a partidului Teatrul 
Național clujean și-a înscris în 
programul acestei stagiuni, noi 
spectacole.

(Agerpres)

înalte distincții acordate unor 
lucrători din navigația civilă

Prin Decret al Consiliului de 
Stat, cu prilejul împlinirii a 80 
de ani și, respectiv a 75 de ani de 
la înființarea organizațiilor de stat 
pentru navigația fluvială și mari
timă din țara noastră, precum și 
a 80 de ani de activitate a actu
alului port Constanța, au fost 
decernate Ordinul Muncii Clasa 
a Il-a, și Clasa a IlI-a, precum

și Ordinul Steaua Republicii 
Socialiste România Clasa a IV-a 
și Clasa a V-a, pentru merite 
deosebite în muncă, unui număr 
de 62 de lucrători din sectorul 
navigației civile. Prin același 
decret a fost conferită Medalia 
Muncii unui număr de 273 de 
lucrători din navigația civilă.

(Agerpres)

Primire la Ministerul de Externe

Joi, 17 decembrie a.c., minis
trul afacerilor externe, Comeliu 
Mănescu, a primit în audiență pe 
Hout Sambath, în legătură cu 
apropiata prezentare a scrisorilor

sale de acreditare în calitatea de 
ambasador extraordinar și pleni
potențiar al Regatului Cambod- 
giei în Republica Socialistă Ro
mânia.

Henri Coandă la clubul
institutului politehnic

SAPTÂM/NA LA CASSANDRA
„Cassandra" ride după legile ei 

proprii și plînge după legile ei 
proprii. Aici te poți oricînd aș
tepta ca la cea mai banală re
plică, galeria să izbucnească în 
hohote, căci studenții i-au recu
noscut interpretului „o poantă de 
lâ clasă". Aici te poți aștepta ori
cînd, ca totul s-o ia razna, și, pe 
loc adoptat, să-i plătească cu te 
miri ce polița unuia din rindul 
doi. Și dacă ești recunoscut în 
stal, neapărat ți se va strecura și 
ție o vorbă două, acolo, ca să nu 
te simți stingher și neluat în 
seamă... Mihai Dimiu, entuziastul 
și inimosul director al „Cassan- 
drei", îmi declara sus și tare 
că-n teatrul lui vrea să se bată 
cu arme proprii. Și-mi vorbește 
cu acest prilej despre elanul, des
pre caracterul angajat, ofensiv și 
inovator, specifice și necesare în- 
tr-un teatru studențesc.

El aleargă toată ziua de la 
institut la studio și de la studio 
la direcția de pe strada Izvor. 
Aici îl așteaptă autorii, cu „ma

nuscriptul" în buzunar, căci „Cas
sandra" a lansat ideea unui ce
naclu literar și a spectacolului- 
lectură.

O săptămînă la „Cassandra" 
trece veselă și tristă, obositoare 
și deconectantă.

Tristă poate fi uneori săptă- 
mîna la „Cassandra" atunci cînd 
începe cu reprezentarea „Come
diilor vremii" — texte de C. 
Facca și C. Caragiali — inter
pretate de clasa lectorului C. 
Morusan (asistent M. Mereuță). 
Cel mai tînăr teatru, prezintă cu 
acest prilej cel mai bătrîn spec
tacol al Bucureștiului. Și nu au
torii sînt de vină, căci în raport 
cu mizanscena, C. Facca și C. 
Caragiali pșr chiar avangardiști. 
Ei re adresează precis genera
țiilor lor, ei se luptă cu relele 
vremilor și au ceva de spus. Nu
mai spectacolul vorbește în gol. 
Tineri frumoși și dotați apar pe 
scenă și nu știu ce să facă cu 
propria lor ființă, nu știu să se

miște, nu știu să vorbească, do
vedind după patru ani de insti
tut o lipsă totală de profesiona
lism. Sala e tristă și goală, la cea 
de a treia reprezentație.

Farmecul „Divertismentului 
70“ este dat fără îndoială de ca
racterul lui hibrid. Spectacolul a 
apărut după trei-patru nopți de 
repetiții, din inițiativa studenți
lor de-a contribui la înlăturarea 
pagubelor ce-au urmat calamită
ților naturale din primăvară. A- 
tunci, fiecare actor și regizor care 
a știut să facă ceva, cît de cît, 
pentru a se putea urca pe scenă, 
și-a oferit contribuția. Conside
rente de ordin moral, au exclus 
apoi ideea de selecție și, „volun
tarii", joacă în continuare, cu sala 
plină, un spectacol cu program 
variabil, în funcție de disponibi
litatea interpreților, uneori plini 
de vervă alteori mai lipsiți de 
tact.

„Caragiale... dar nu teatru" 
și-au intitulat studenții ultima

premieră (clasa conf. univ. San
da Mânu, lector Victor Moldo
van) ; spectacolul reunește un 
grupaj de articole, pamflete, 
proze scurte ale genialului dra
maturg. Ineditul inițiativei im
pune tot respectul. Și dincolo de 
cuvântul scînteietor studenții în
vață cu acest prilej să facă tea
tru aruneînd o privire, ridicînd 
un deget, împărțindu-și o frază 
in grup adăugind un cîntec, a- 
colo unde atmosfera se cere de
terminată sau coborînd în sală 
și, spunîndu-ne „niște adevăruri 
de la obraz".

La studioul Institutului de tea
tru nu a apărut încă un specta
col de mare emoție, așa cum au 
fost acum doi ani „Baladele" lui 
Dominic Stanca. Dar, stagiunea 
este încă la începutul ei, în foa
ierul teatrului sînt anunțate vii
toarele premiere și... „Cassandra" 
vă invită !

MONICA SĂVULESCU

Savantul Henri Coandă s-a 
întîlnit joi seara la Clubul Insti
tutului Politehnic cu studenții a- 
cestei mari unități de învățămînt 
superior din Capitală.

între eminentul om de știință, 
inginer și inventator și viitoarele 
cadre de specialiști pe tărimul 
științei și tehnicii a avut loc un 
viu și interesant dialog, mărturie

a prețuirii și interesului manifes
tat de studenți față de Opera sa
vantului. Pionierul aviației re
active a împărtășit tinerei sale a- 
sistențe aspecte din activitatea 
sa, edificatoare pentru contribu
ția adusă la progresul științei și 
tehnicii.

(Agerpres)

SPORT
TURNEELE „VACANȚEI" 

EOTBALISTICE
/

DINAMO
Fotbaliștii din Șoseaua Ștefan 

cel Mare vor pleca, pe 12 ia
nuarie, în Peru, unde vor sus
ține două jocuri. Primul este 
programat la Lima, pe data de 
16 Apoi, în continuarea tur
neului. dinamoviștii vor juca în 
Brazilia.

RAPID
Nimic definitivat pînă acum. 

Este așteptat impresarul Zacour, 
care le-a promis giuleștenilor 
un contract în America de Sud.

STEAUA
Turneul din America de Sud

a fost contramandat. Comporta
rea slabă a echipei a determi
nat impresarul care angajase 
turneul să revină asupra hotâ- 
rîrii inițiale. în schimb, au fost 
perfectate trei întîlniri în Gre
cia, pentru perioada 15—30 fe
bruarie.

STEAGUL ROȘU
în cadrul relațiilor stabilite 

între Steagul Roșu Brașov și 
Clubul grec Panatinaikos din 
Atena, fotbaliștii români vor 
juca trei meciuri în Grecia,, în- 
cepînd cu data de 22 ianua
rie '71. Totodată, au loc trata
tive pențru perfectarea cîtorva 
partide în Brazilia și Argen
tina.

,.B. D." INTRA IN ACȚIUNE : 
ruîează Ia Patria (orele 9; 11,30; 
14: 16,30; 19; 21.30). Luceafărul țo- 
rele 9: 11,15; 16: 18,30: 21).

ȘARADA : rulează la Sala Pa
latului (ora 19), București (orele 
3,30; 11,45; 16, 19,30).

,Z" ; rulează la Favorit (o- 
rele 8,30; 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 Crîngașl (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 Vie. 
toria (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 8: 12.30: 16; 19.30)

IN GHIARELE INVIZIBILE 
ALE DR. MABUSE : rulează la 
Festival (orele 8.45: 11.15: 13.30: 18: 
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).

RĂZBUNAREA SFlNTULUI : 
rulează la Grlvita (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 Ia 
înfrățirea (orele 15.30; 17.45: 20),
Progresul (orele 15,30; 18; 20.15).

FANTASME rulează la Bu- 
xeștl (orele 15,30; 18; 20,30).

STRĂINII : rulează la Dacia (o- 
rele 8,45—20,30 în continuare).

FEMEIA SA SE TEAMA DE 
BĂRBAT : rulează la Bucegi (o- 
rele 16; 18,15; 20,30), Miorița (ore
le 9; 11.15; 13 30; 16; 18,15; 20,30).

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

vînatoarea de vrăjitoa
re rulează la Unirea (ora 15.30).

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

SECHESTRU DE PERSOANA : 
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).

CĂLUGĂRIȚĂ 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; 18;
18,15; 20,30), Aurora (orele 9; 11,15;
13,30. 15,45; 18; 20 15), Tomis (ore
le 9—15,45 în continuare; 18; 20,15).

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

IN UMBRA COLTULUI : rulea
ză la Munca (orele 16; 18: 20).

SOARELE VAGABONZILOR : 
rulează la Vitan (orele 15.30: 18;
20 15).

AI GRIJĂ 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).
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Opera Română : LaKMEe —
ora 19,30; Teatrul de Operetă; 
ROSEMARIE — ora 19,30; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia): FANNY — ora 20;
(Sala studio): TRAVESTI — ora 
20; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Schitu Măgureanu); LE- 
ONCE ȘI LENA - ora 20; Tea
trul de Comedie : DISPARIȚIA 
LUI GALY GAY — ora 20; Tea
trul Mic: DOI PE UN BALAN
SOAR — ora 20; Teatrul ,,C. I. 
Nottara" (Bd. Magheru): ADIO, 
CHARLIE — ora 19.30; (Sala Stu
dio): SUS PE ACOPERIȘ... ÎN
SAC — ora 20; Teatrul Giulești : 
OMUL CARE A VĂZUT MOAR
TEA — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Creangă” (Sala Modern clubului): 
COMOARA DIN INSULA PIRA
ȚILOR — ora 16; Teatrul „Țăn
dărică" (Calea Victoriei): GULI- 
VER ÎN ȚARA PĂPUȘILOR — 
ora 17; (Str. Academiei): STROP 
DE ROUĂ; BROTĂCELUL — o- 
rele 15 și 17; Teatrul ,C. Tănase" 
(Sala Savoy): LA GRADINA CĂ
RĂBUȘ — ora 19,30; (Calea Vic
toriei); SONATUL LUNII — ora

19,30; Teatrul „Ion Vasllescu": 
FLOARE DE CACTUS — ora 
19,30; Studioul I.A.T.C. ; DIVER
TISMENT '70 — ora 20.

>
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• 17,00 Deschiderea emisiunii. 
Teleșcoală. Matematică, clasa a 
XlI-a : Sînt noțiunile matemati
ce arbitrare ? • 17.20 Geografie, 
clasa a XII-a : Depresiuni subcar
patice • 17,40 Fizică, clasa a 
XlI-a: Spectre și spectroscopie. 
Prezintă prof. Maria Petrescu- 
Prahova • 18,00 Căminul • 18,50 
Revista economică TV. • 19,10 
Tragerea Loto • 19,20 1001 de
seri — emisiune pentru cei mici
• 19,30 Telejurnalul de seară • 
20.00 Reflector. „Fuga de la locul 
accidentului, crimă cu premedita
re". Emisiune de Ștefan Dimitriu
• 20,15 Film artistic : „Căldura" 
— producție a studioului cinema
tografic „București". Regla Șer- 
ban Creangă. Cu : Vladimir Găi
tan. Emilia J)obrin. Nicolae Volcz, 
Sebastian Papalanl • 21,33 Mai a- 
veți o întrebare t Necunoscutele 
creierului • 22,35 Telejurnalul de 
noapte • 22,45 Formația de muzi
că ușoară Gerhard Romer • 23,00 
închiderea emisiunii.

Institutul pedagogic din Tg. Mureș. Oră de studiu la sec fia de muzică.

Foto : EMIL COJOCARU

PETROLUL
între 21 decembrie și 8 ianua

rie, petroliștii vor evolua, de a- 
semenea, în Grecia. Cinci jocuri 
cu Panseraisos Seres (echipa 
antrenată de îlie Oână), Kavala, 
Panionis Atena. Ultimele două 
meciuri ale turneului vor fi sta
bilite la „fața locului".

în prima jumătate a lunii fe
bruarie, vicecampionii de toam
nă vor întreprinde un turneu 
in țările Africii de nord

POLITEHNICA IAȘI
Pe 15 ianuarie, studenții ie

șeni vor pleca în Nigeria. Apoi, 
turneul va fi continuat în Gha
na și Congo (Brazzaville). Îna
poierea in țară este prevăzută 
pentru ziua de 6 februarie.

FARUL
Pe 30 ianuarie, constănțenii 

se vor deplasa în Turcia, la 
Istanbul, unde — în primul a- 
mical — urmează să întîlnească 
pe Fenerbahce, formație antre
nată, se știe, de antrenorul ro
mân Titi Teașcă.

PROGRESUL
în a doua jumătate a lunii 

februarie, Progresul pleacă, in
tr-un turneu de 5 jocuri, în 
Siria și Liban.

JIUL
Conducerea clubului nu s-a 

decis încă unde să-și trimită 
fotbaliștii. Antrenorul Ion Bălă- 
nescu ne informează că există 
perspectiva efectuării unui tur
neu „legat" : fie în Iugoslavia 
și Italia, fie în R.D. Germană 
și Franța. Datele de calendar 
sînt cam aceleași: în jurul lui 
20 februarie.

D. V.

)
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Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU
la încheierea lucrărilor Plenarei C.C. al P. C. R.

(Urmare din pag. I)

șî la import, cantități aproape 
duble față de cele pe care 
le-am avut eu un an în urmă. 
Am creat astfel condiții pen
tru o bună aprovizionare a 
populației. Principalul este 
acum să ne preocupăm de 
îmbunătățirea activității de 
desfacere, de buna gospodă
rire a fondului de marfă 
disponibil. Ministerul Co
merțului Interior și toate ce
lelalte organisme care se 
ocupă de problemele aprovi
zionării trebuie să acorde cea 
mai mare atenție deservirii co
respunzătoare a populației, sa
tisfacerii la nivel corespunză
tor a nevoilor oamenilor mun
cii.

Nu vreau să mă mai opresc 
la problemele perfecționării 
organizării, conducerii și pla
nificării agriculturii. Măsurile 
stabilite au fost publicate, s-au 
dezbătut larg în rîndul țără
nimii cooperatiste, iar în pre
zent se desfășoară munca pen
tru aplicarea lor în viață. Este 
necesar să acționăm cu toată 
perseverența în vederea tra
ducerii lor integrale în fapt, 
deoarece numai astfel vom 
putea asigura o dezvoltare 
su'sținută a agriculturii noas
tre socialiste, creșterea con
tribuției sale la progresul e- 
conomiei naționale, sporirea 
nivelului de trai al țărănimii 
și întregului nostru popor.

Introducerea venitului lunar 
minim garantat va duce la 
creșterea veniturilor țărăni-

IORGU 
activist 

filatoare, 
U.T.C.

Comunist adoptate în conferința

Propunerile de candidați pentru alegere
in organele centrale ale Uniunii Tineretului

organizației municipale București a U.T.C

PAMÎNTURI
LA PRIMUL ROD

I

PE ȘANTIERUL SOMEȘ-CRASNA
TINERII VOR MUNCI TOATA IARNA

N INTIMPINAREA
CONGRESULUI U.T.C

mare diversitate activității, îi 
poate lărgi aria de cuprin
dere asupra unor laturi mai 
puțin abordate, dîndu-i, în 
același timp, mai multă pro
funzime.

In liceul nostru, cel puțin, 
această încercare de acope
rire multilaterală a unor ce
rințe firești este în plină 

Tinerii de pe Someș — fiind
că mai bine de trei sferturi din 
mecanizatorii, tehnicienii și in
ginerii care lucrează în cadrul 
șantierelor de desecări și irigații 
de pe vijeliosul fiu ardelean 
n-au împlinit 30 de ani — au dă

ruit agriculturii, în ultimele luni 
ale acestui an, peste 7 000 de 
hectare. Tot din capcana mlaști
nilor, de sub amenințarea per
manentă a revărsărilor, ei vor 
smulge, muncind de-a lungul în
tregii perioade de iarnă, încă 
3 000 hectare. Apoi, din martie 
și pînă la sfîrșitul anului viitor, 
încă 12 000. Fiindcă aici, la poa
lele Gutinului, tinerii, întreg co
lectivul șantierului a decis să nu 
întrerupă lucrul. Nici măcar iar
na. Și pentru a putea realiza de
zideratul, acum, în aceste zile 
reci, se fac pregătiri speciale. 
Am fost martor la cîteva dintre 
ele; cutreierînd punctele de lu
cru cu care valea Someșului e 
presărată pe mai bine de 100 
km, discutînd cu excavatoriștii și 
mecanicii, cu șefii de lot și pro- 
iectanții, am simțit că toată lu
mea e înfrigurată, nerăbdătoare 
să atace etapa hibernală a lucră
rilor.

„Șantierul Someș — Crasna, 
îmi mărturisea tehnicianul Octa
vian Cărare, care, împreună cu 
alți tineri, Nicolae Lazăr, Sandu 
Costin, au școala șantierelor de 
irigații — a lucrat la Bacău. în 
zona Galaților, la Iași și Bicaz — 
este de mărime mijlocie. Sîntem 
întrecuți ca importanță de șan
tierele Dăbuleni — Nisipuri sau 
Valea Carasu, în schimb, trecem 
înaintea celor de la Albița — 
Fălciu și Perieni — Valea Seacă 
(ambele situate în Moldova). 
Pentru a avea o idee asupra di
mensiunilor concrete ale muncii 
noastre este suficient poate de 
reținut că valoarea lucrărilor e- 
fectuate numai în 1970 — lu
crări care au dus la eliberarea în 
folosul agriculturii a unei supra- 
țe de circa 11 000 hectare — 
este de aproape 90 milioane lei. 
Cifra marchează o depășire a 
planului cu 1,5 la sută. Intr-o se
rie de sectoare se efectuează de
ja lucrări din planul anului vii
tor.

PapbseSc la cîteva loturi: Iojib 
•— Seieni, Terebești, Czer. Noile 
stații de regularizare au și fost 
instalate. Datorită lucrărilor efec-

din 16
mii, a puterii sale de cumpă
rare. Totodată, am hotărît la 
ședința de ieri a Comitetului 
Executiv unificarea prețurilor 
la produsele industriale ce se 
vînd cooperativelor șî unită
ților de stat. Se vor reduce 
prețurile cu care țărănimea 
cumpără mașini și utilaje a- 
gricole, piese de schimb, pro
duse petroliere, electrotehnice, 
ciment, produse chimice și al
tele ; prin aceste reduceri, 
cooperativele vor obține în 
1971 o economie de 540 mili
oane lei, iar gospodăriile ță
rănești individuale de circa 18 
milioane lei. De asemenea, 
s-au micșorat prețurile la une
le mașini, utilaje și materiale 
necesare înfăptuirii programe
lor naționale de irigații și îm
bunătățiri funciare, ceea ce va 
asigura cooperativelor agrico
le economii de încă 315 mili
oane lei în perioada 1971— 
1975. Avantaje importante re
zultă și din reducerea cu peste 
31 la sută a prețurilor la fo
liile de polietilenă pentru cul
turile protejate.

Ne gîndim, tovarăși, ca în 
cursul anului următor — dacă 
rezultatele activității noastre 
vor fi bune și sînt convins că 
vor fi astfel — să luăm mă
suri pentru sporirea alocației 
pentru copii. în conformitate 
cu hotărîrile Comitetului Exe
cutiv privind planul cincinal, 
încă de anul viitor va crește 
în mod suplimentar fondul de 
salarii prin angajarea unui 
număr sporit de salariați.

Toate aceste măsuri vor ri- 

tuate aici, C.A.P.-urile Viile A- 
pei, Orașul Nou, Seieni și-au 
mărit suprafața arabilă cu aproa
pe 3000 hectare. Noile pămîn- 
turi, care acum se usucă cu ade
vărat pentru întîia dată, vor pri
mi anul viitor sămînță de po
rumb și cartof. Prin regulariza
rea cursurilor Tăului și Crasnei, 
meșterii de la lotul Terebești 
pun la dispoziția agricultorilor 
din Baba Novac, Pișcari și Celu 
peste 8 000 hectare teren. Sînt 
perimetre smulse apelor nesta
tornice, pentru a fi, în curînd, 
oferite apelor îmblînzite, fertili
zatoare. Și aici, pe Someș, înloo 
să amenințe și să distrugă rod
nicia pămîntuluî, apa va ajunge 
s-o ocrotească, s-0 amplifice.

Împreună cu inginerul Fredrih 
Benniug, șeful sepției mecanice a 
șantierului, poposesc în principa
lele zone care vor fi atacate 
chiar în această iarnă. La Ber- 
cu — Agriș, între colinele acum 
mohorîte ale Țibleșului, într-o 
vale va fi realizată construcția li
nei moderne stații de pompare 
cu o capacitate de 8,6 m.c. sec. 
Și aici, ca și la Petea — Darea 
și Berveni se va amenaja cîte o 
rețea de canale. Pe fiecare rețea 
se construiesc obiective hidroteh
nice : poduri, treceri de nivel, 
traversări.

— Cîte asemenea amenajări va 
număra șantierul la sfîrșitul pri
măverii viitoare ?

— Nici nu mai știu precis, 
îmi răspunde inginerul Benniug. 
Acum vreo două luni erau la un 
loc peste 120. Cu cele efectuate 
în iarna aceasta însă, cifra va 
depăși 200, ceea ce va reprezen
ta o valoare de lucru de peste 
două milioane lei.

In cîteva locuri ce urmează să 
fie atacate zilele acestea au și so
sit utilajele. Aflu că tendința este 
ca întregul parc mecanizat (30 
dragline, 38 buldozere, 10 scre- 
pere, macarale, pompe) să fie u- 
tilizat la lucrările de iarnă. Vom 
face totul — mă asigură mais
trul mecanic Petru Pochis, unul 
din oamenii de bază ai secției 
„ateliere", care a intervenit în 
discuție — ca reparațiile să fie 
efectuate cît mai rapid, pentru a 
nu descompleta frontul de lucru. 
Ne propunem să mărim ciclul de 
funcționare al draglinelor cu 40 
la sută și să realizăm în primele 
trei luni ale anului 1971 econo-

decembrie
dica nivelul de trai al popu
lației, vor aduce un plus de 
venituri bănești pe piață. A- 
ceastă situație impune măsuri 
corespunzătoare pentru spo
rirea fondului de mărfuri, 
pentru buna aprovizionare în 
toate sectoarele. Ministerele, 
comitetele județene de partid, 
consiliile populare, trebuie să 
aibă în vedere aceste proble
me, să ia toate măsurile pen
tru soluționarea la timp a ce
rințelor pieții. Ele trebuie să 
facă din problema bunei de
serviri a populației o proble
mă permanentă, primordială 
a activității lor.

în legătură cu planul și bu
getul de stat, aș dori să men
ționez, în încheiere, că nu 
mi-am propus să mă opresc 
asupra problemelor de fond 
la care m-am referit pe larg 
în ședința Comitetului Execu
tiv și a guvernului. Am vrut 
numai să sublimes' cîteva la
turi ale muncii noastre orga
nizatorice, cerința ridicării ca
lității și eficienței întregii 
noastre activități economice. 
Consider că dispunem de 
toate posibilitățile pentru a 
realiza în condițiuni bune pla
nul pe 1971, creînd astfel o 
bază trainică pentru viitorul 
cincinal, pentru îndeplinirea 
cu succes a obiectivelor trasa
te de Congresul al X-lea, pen
tru progresul neîntrerupt al 
economiei naționale, dezvol
tarea multilaterală a societă
ții noastre și sporirea bună
stării maselor largi populare.

Ați fost informați, tovarăși, 

mii în valoare de aproape 200 000 
lei. De asemenea, în colaborare 
cu excavatoriștii, încercăm să ri
dicăm pentru toată durata ier
nii productivitatea fiecărui utilaj 
la 85—90 la sută din cea atinsă 
în lunile de vară.

...Un eșafodaj de seînduri și 
piloni pregătește la lotul Petea
— Darea întîiul cadru al exca-
vațîilor, ce vor chiar
zilele acestea, cupele
grederelor vor extrage primii me
tri cubi de pămînt. Apoi, în pli
nă iarnă, rețeaua de canale va 
prinde să crească, să se ramifice. 
O țesătură complicată (canale co
lectoare, canale principale de de
secare, canale secundare), mar
cată în clipa de față cu diferite 
culori doar pe hărțile șantierului, 
va brăzda terenul mlăștinos, plin 
de băltoace. Spre primăvară, sur
plusul de apă de pe versanții din 
jur va fi colectat în sistemul de 
canale.

Colectivul de aici are de făcut 
față nu numai unor ridicate exi
gențe de producție pi și unor as
pecte, în primul rînd climatice, 
speciale. Am notat în acest sens 
faptul că au fost luate măsuri 
pentru asigurarea unui cadru de 
muncă și locuit special. Dificul
tăților obiective în care se va 
desfășura munca le vom opune
— îmi relata șeful șantierului, in
ginerul Rudolf Molnar — un 
ansamblu de preocupări vizînd 
în primul rînd asigurarea unor 
premise organizatorice, de asis
tență tehnică și disciplină deose
bite, care să împiedice orice 
stagnare sau rămînere în urmă a 
lucrărilor. Fiindcă, numai în con
dițiile unor acțiuni precise, unui 
front de lucru unitar, din toate 
punctele de vedere, șantierul So
meș — Crasna își poate îndeplini 
obligațiile. Numai astfel, la pri
măvară, în preajma altor cîteva 
comune: Doronți, Petea. Noro- 
ieni și Nisipeni (ultimele două 
vor trebui, probabil, tocmai din 
această cauză, să-și găsească nu
me noi...) vor apare — în locul 
mlaștinilor, săraturilor sau păpu- 
rișului — peste 2 000 de hecta
re pentru cultura porumbului, a 
cartofului sau a orzului. Alte 2 000 
de hectare din alte zeci de mii, 
ce vor fi date în 1 /
furii de pe malurile Someșului.

I
I
I
I
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curînd agricul- I desigur, în măsură mai mică 
ile Someșului. 1 sau mai mare, iar amănuntul

ANDREI BÂRSAN

1970
în decursul plenarei, despre
lucrările Comitetului Politic
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via care au avut loc recent la 
Berlin. Doresc să subliniez 
numai că aceste lucrări s-au 
desfășurat în condiții bune, 
s-au încheiat cu rezultate 
pozitive, demonstrînd că dis
cuțiile tovărășești. princi
piale, duse în spirit de re
ceptivitate și respect reciproc 
se soldează 
tisfăcătoare 
sele fiecărei 
pentru cauza 
cialismului și păcii. Documen
tele adoptate cu acest prilej 
sînt utile, oferind o bază co
respunzătoare pentru intensi
ficarea activității consacrate 
înfăptuirii securității europene, 
în ce ne privește, vreau să re
afirm hotărîrea nestrămutată 
a Partidului Comunist Român 
și guvernului Republicii So
cialiste România de a milita 
neobosit în continuare pentru 
întărirea unității țărilor socia
liste, pentru realizarea secu
rității pe continentul nostru, 
pentru destindere și 
rape internațională, 
salvgardarea păcii în 

încheind lucrările
plenare a Comitetului nostru 
Central, doresc să subliniez 
încă o dată că dispunem de 
tot ce este necesar pentru în
deplinirea cu succes a sarci
nilor pe anul 1971, pentru crea
rea premiselor în vederea rea
lizării integrale a prevederi
lor viitorului cincinal. Nu pot 

cu roade sa- 
pentru’ intere- 
țări socialiste, 
generală a so-

colabo- 
pentru 

lume.
actualei

N-aș încerca în aceste rîn- 
duri să dau niște recoman
dări și explicații pe care, pro
babil, mulți le cunosc deja 
din propria lor experiență. 
Aș -urea însă, cu toate aces
tea, să prezint cîteva din în
cercările și, eventual, reuși
tele noastre, ale organizației 
U.T.C. de la Liceul pedagogic 
din Bîrlad, într-un domeniu 

Icare mi se pare că, pe ne
drept, este puțin utilizat, 
dacă nu chiar dat uitării u- 

ineori: cel al ciclurilor com
plexe de activități. Ce sînt a- 
ceste cicluri complexe se știe,

esențial, acela că reunesc și 

să termin înainte de a releva 
faptul că realizările remarca
bile obținute în cursul acestui 
an, ca și al întregului cincinal 
pe care îl încheiem acum, a- 
sigurarea condițiilor care ne 
permit să pășim înainte sînt 
rodul eforturilor neobosite, al 
activității pline de abnegație 
desfășurate de clasa munci
toare, țărănime și intelectua
litate, de toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 
care urmează cu încredere po
litica Partidului Comunist Ro
mân. O contribuție de mare 
preț la dezvoltarea cu succes 
a economiei naționale, la pro
gresul general al societății 
socialiste au adus și aduc or
ganele și organizațiile de 
partid, cei peste două mili
oane de comuniști din patria 
noastră, sindicatele, organiza
țiile Uniunii Tineretului Co
munist, celelalte organizații de 
masă și obștești. îmi exprim 
convingerea deplină că orga
nele de partid și de stat, în
tregul nostru popor își vor 
consacra și în viitor energia și 
capacitatea creatoare înfăptui
rii programului partidului. își 
vor uni forțele pentru ridica
rea la un nivel calitativ su
perior a întregii activități e- 
conomice și sociale — baza 
sigură a creșterii avuției na
ționale, a sporirii nivelului de 
bunăstare materială și spiri
tuală a poporului, a înfloririi 
și prosperității patriei.

împletesc într-un sistem 
chegat modalități variate 
teme și acțiuni care au 
subiect comun, este, -fără 
doială, unanim cunoscut.

Ceea ce mă determină 
insist acum asupra lor 
faptul că un asemenea proce
deu mi se pare foarte potri
vit tocmai în această perioa-

ACȚIUNI EDUCATIVE COMPLEXE
dă, în care ne pregătim să în
tâmpinăm Congresul al iX-lea 
al U.T.C. cu rezultate pe mă
sura însemnătății unui ase
menea eveniment. Un apăl 
mai consecvent la ciclurile 
complexe de activități, ca mo
dalitate de lucru bine anco
rată în realitățile organiza
ției, poate imprima o mai

GÎND TÎNĂR,
GIND DIN INIMA

(Urmare din pag. I)

încă o dată atașamentul lor pro
fund față de cauza continuei 
propășiri a patriei socialiste, a 
fericirii și bunăstării poporului 
român, deplina adeziune la po
litica internă și externă a parti
dului și statului nostru. „în 
consens cu tînăra generație a 
patriei, noi, delegații la confe
rința organizației județene Iași 
a U.T.C. ne exprimăm deplina 
adeziune Ia politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru, pătrunsă de grija pentru 
destinele țării noastre, ale socia
lismului, păcii și progresului în 
întreaga lume — se spune în- 
tr-una din telegrame. Conferința 
organizației noastre — amplu 
prilej de confruntare a realiză
rilor noastre cu sarcinile și indi
cațiile date de Dumneavoastră 
stimate tovarășe NICOLAE 
CEAUȘESCU la ședința Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R. și a guvernului — ne-a 
întărit convingerea că eforturile 
materializate ale tineretului pot 
și trebuie să constituie o parte 
integrantă a valorilor create de 
oamenii muncii din județul 
Iași, de întregul nostru popor"

Exprimînd profunda satisfac
ție și mîndrie patriotică a celor 
70 000 tineri din județul Sibiu — 
români, germani, maghiari și de 
alte naționalități, care trăiesc, 
muncesc și învață împreună, în
frățiți de aceleași idealuri — pen
tru minunatele condiții de viață, 
muncă și studiu create tineretu
lui, în telegrama participantiloi 
la conferința organizației U.T.C. 
județene se spune : „Raportăm 
conducerii de partid si de stat. 
Dumneavoastră personal, tovarășe 
secretar general, că, animați de 
sentimentul participării active Ia 
elaborarea programului viitoarei 
noastre activități, ne-am consti
tuit astăzi într-un aprins coloc
viu ale cărui manifestări de ata
șament si adeziune iși găsesc re
sorturile în mărețele înfăptuiri 
de pînă acum. în perspectiva 
luminoasă deschisă de partid 
pentru viitor. înscriindu-se. fi
resc, pe linia analizei mature a 
activității de tineret, lucrările 
conferinței au prilejuit o puter
nică reafirmare, semnificativă 
prin consecvența ei. a conștiin
ței necesității muncii pline de 
avânt, în toate domeniile vieții 
economice și social-culturale".

Comunicînd cu mîndrie rezul
tatele de prestigiu obținute în 
activitatea de pînă acum, tele
gramele exprimă hotărîrea ca 
noile angajamente adoptate să 
ridice pe noi trepte ale afirmă-

ION ILIESCU, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C.; DAN BlRLI- 
BA, asistent univ., șef de comi
sie la Consiliul U.A.S.R.; DU
MITRU BADEA, lăcătuș, secre
tarul comitetului U.T.C. al Uzi
nei „23 August" ; ȘERBAN CAN- 
TACUZINO, actor, secretarul or
ganizației de bază U.T.C. de la 
Teatrul „Ion Creangă" ; IRINA 
CĂTUNEANU, studentă, mem
bră în consiliul U.A.S. al Uni
versității ; FLOREA DIACO- 
NESCU, strungar, secretarul 
comitetului U.T.C. al Uzinei 
„Electromagnetica" ; RADU E- 
NACHE, • student, vicepreședin
te al Consiliului U.A.S.R. ; 
ELENA FRÎNCU, muncitoaie, 
secretara comitetului U.T.C. al fi
laturii „Dacia" ; DAN GHECIU, 
jurist, Academia R.S.R.; ELISA- 
BETA GHEORGHIU, elevă, 
Școala profesională F.C.T.B. ; 
DUMITRU GHEORGHIȘAN, 

desfășurare în prezent. Avem 
deja, concepute pe o distanță 
de un an sau doi, cîteva ci
cluri, fiecare din ele cu cite 
un subiect precis formulat: 
„Probleme ale politicii inter
ne și internaționale" ; „Ținu
ta moral-cetătenească a ele
vului", „Știința infirmă reli
gia" etc. Unghiul inedit pe 

rii contribuția organizațiilor 
U.T.C. în toate domeniile vieții 
economice și sociale. „Uimind 
îndemnurile și prețioasele Dum
neavoastră indicații date cu pri
lejul vizitelor de lucru îh jude
țul nostru — se arată în tele
grama tinerilor din județul Boto
șani — tineretul, alături de vîrst- 
nici, avîndu-i în frunte pe co
muniști, a contribuit la îndeplini
rea cu succes, cu cinci luni mai 
devreme, a prevederilor planului 
cincinal. Sîntem ferm hotărîti ca 
și de acum înainte să răsplătim 
prin munca noastră, prin reali
zările obținute de noi în toate 
domeniile de activitate, prin pre
gătirea noastră politică și pro
fesională, atitudine demnă, co
munistă, grija și atenția deosebi
tă cu care partidul clasei munci
toare înconjoară tînăra generație, 
îi făurește un viitor luminos, li
ber, prosper".

într-un adevărat dialog cu ce
lelalte, despre răspunderile și 
profunda angajare socială a ti
nerei generații, textul telegra
mei delegaților la conferința 
organizației județene Vîlcea a 
U.T.C. adaugă : „Sîntem ferm 
hotărîți să răspundem cu dă
ruire și pasiune în muncă, 
încrederii și prețuirii de care 
ne bucurăm din partea par
tidului, a statului socialist, 
integrîndu-ne în temerara activi
tate pentru ridicarea hidrocen
tralelor de pe Lotru și Olt, ex
tinderea capacităților de produc
ție care dau noi valori lemnu
lui, sării, calcarului și țițeiului, 
pentru sporirea rodniciei podgo
riilor șî livezilor. Vom folosi din 
plin posibilitățile nelimitate pe 
care le avem de a învăța, de a 
ne pregăti continuu pentru a 
duce mai departe realizările pre
zentului. adăugind prin eforturi 
proprii altele noi. la fundamen
tul trainic al viitorului".

în toate telegramele este una
nim prezentă atitudinea fermă 
de a milita cu perseverență pen
tru îndeplinirea tuturor sarcini
lor prevăzute de documentele 
Congresului al X-lea al partidu
lui, pentru depășirea lor, pen
tru trecerea în cele mai bune 
condiții la realizarea obiectivelor 
noului plan cincinal, omagiind 
și în acest fel sărbătoarea semi
centenarului creării Partidului 
Comunist Român cu noi și im
portante succese în muncă.

„însuflețit de idealurile co
munismului, de un fierbinte pa
triotism, tineretul brăilean con-

prim-secretar al Comitetului mu
nicipal București al U.T.C. ; 
VASILE GOGA, economist, acti
vist la C.C. al U.T.C. ; DAN 
CRISTIAN IONESCU, munci
tor, secretarul comitetului U.T.C. 
a I.C.H.F. ; NĂSTASE IONIȚA, 
rectificator, locțiitorul secretaru
lui U.T.C. de la Uzina „Danu
biana" ; NICOLAE IRIMIE, 
vicepreședinte al B.T.T. ; A- 
DRIAN JIGA, profesor, liceul 
„Gheorghe Șincai" ; ”
MĂRGEANU, ofițer, 
U.T.C.; IOANA NAE, 
secretara comitetului 
al F.R.B.; DOINA OANĂ, se
cretară a Comitetului U.T.C. 
al sectorului 6 ; ION PANA 
elev, locțiitorul secretarului 
U.T.C. al liceului economic ; 
NICOLAE PAVEL, ofițer, șef 
secție U.T.C. la Consiliul Poli
tic ; PETRU POPESCU, scrii-

VIOREL PIȚU, secretar

care îl propune acest sistem 
de activități este acela că 
despre una și aceeași temă se 
discută, de pildă, mai întîi 
într-o expunere, căreia îi ur
mează o dezbatere, apoi o 
seară literară sau o excursie, 
un concurs sau o seară de 
întrebări. Fiecare cu cîte o 
altă idee, care să completeze 

dintr-un alt aspect ansamblul. 
Așa de exemplu, noi înșine 
am realizat, într-un alt ciclu 
dedicat liceului nostru, o îm
pletire a unor acțiuni apa
rent nelegate între ele: după 
o conferință despre realiză
rile și perspectivele liceului 
pedagogic, am inițiat un con
curs cu tema „Chipul învăță- 

sideră drept datoria sa suprel 
mă față de țară munca fără prel 
get pentru realizarea politicii 
partidului, participarea sa la 
opera de edificare a socialismul 
lui, activitatea neobosită, plina 
de inițiativă, dinamism și rest 
ponsabilitate socială în uzină, p] 
șantiere, pe ogoare, în instituții 
și școli. în acțiuni de munca 
patriotică. Sub semnul intensifil 
carii activității creatoare a pari 
tidului și statului, a întregului 
popor desfășurată în cinstea anii 
versării semicentenarului pârtii 
dului, ne angajăm să milităm nel 
obosit nentru îndeplinirea ol 
biectivelor mobilizatoare all 
noului plan cincinal, pentru înl 
florirea continuă a națiunii noasl 
tre socialiste".

Angaiîndu-se să-și intensifici 
eforturile pentru realizarea prol 
gramului elaborat de partid, da 
dezvoltare a economiei, știința 
și culturii naționale, de înfloriri 
continuă a patriei, telegrama til 
nerilor de pe meleagurile jude] 
țului Mures dă o vie expresii 
„hotărârii tinerilor români, mal 
ghiari. germani și de alte națio 
nalități de a se consacra cu dăl 
ruire și pasiune revoluționara 
îmfăntuirii obiectivului fundal 
mental stabilit de Congresul al 
X-lea al P.C.R. — făurirea sociel 
tații socialiste multilateral dez 
voltate".

Gîndul dragostei fierbinți, al 
încrederii nețărmurite în Pârtii 
dul Comunist Român însoțești 
ca o permanentă statorrfică, în 
textul tuturor telegramelor, prol 
iecțiile tinerești către viitoru 
apropiat — al perspectivelor ri 
dicării țării către noi culmi all 
civilizației și progresului, prin 
rîvna întregului popor, a tinerei 
tului, călăuzit cu înțelepciuni 
de comuniști. „Făgăduim pârtii 
dului, conducătorul iubit al til 
neretului, că, însuflețiți și eoni 
duși de el, vom duce mai de 
parte, cu entuziasmul carac 
teristic vîrstei noastre, ștafel 
ta celor care au luptat ș 
s-au jertfit pentru cauza pol 
porului — se spune în tele 
grama trimisă de conferința 
organizației județene Neamț 1 
U.T.C. — vom participa cu abi 
negație la îndeplinirea obiective 
lor stabilite de Congresul a 
X-lea al partidului, vom contril 
bui activ Ia procesul de constrn 
ire a societății socialiste multilal 
teral dezvoltată, spre binele pa 
triei și al poporului român".

al Comitetului municipal 
București al U.T.C.; ION 
POPA, prim-secretar al Comite
tului U.T.C al sectorului 3: 
MAGDALENA POPA, balerină, 
Teatrul de operă și balet; 
ELENA SURDU STĂNESCU, 
profesoară, Școala generală 
nr. 124 ; LUMINIȚA STOICHI- 
ȚESCU, elevă, membră a comi
tetului U.T.C. al liceului 
nr. 39; ANA VANCIODA, vin- 
zătoare, membră în biroul comi
tetului U.T.C. de la O.C.L. Uni
versal ; MARIN VOINEA, ingi
ner, șef de secție la Comitetul 
municipal București al U.T.C. : 
LUMINIȚA VOINESCU, elevă, 
membră a comitetului U.T.C. al 
liceului „Aurel Vlaicu" ; IONEL 
ACHIM VLAD, muncitor, se
cretarul comitetului U.T.C. de la 
I.T.B.

torului în literatura română", 
apoi o întîlnire cu învățători 
fruntași din municipiu și așa 
mai departe. Pentru că sîn- 
tem, desigur, hotărîți să con
tinuăm, să fim consecvenți cu 
propriile noastre intenții.

N-aș dori să se creadă, 
spuneam, că prezint aceste 
modeste realizări ca pe niște 
noutăți extraordinare. Apli
carea lor în cît mai multe 
locuri n-ar face însă decît să 
aducă un cîștig de profunzi
me și varietate activității 
U.T.C. Deoarece cred că tre
buie să întâmpinăm momen
tul Congresului nostru nu nu
mai printr-o acțiune sau alta, 
ci prin întreaga activitate 
desfășurată în fiecare orga
nizație de bază.

I
I
I
IIULIAN MUNTEANU

Liceul pedagogic Bîrlad g
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Aspect dintr-un cartier saigonez unde populația saracâ trăiește

IILUS.S. în legătură Puternic atac al patrioților

LA ÎNCHEIEREA SESIUNII 
ADUNĂRII GENERALE A O.N.U

wwwi pmscamtii 
DONĂRII IIII IKII UMBRO

în cuvintul de închidere a ce- 
:i de-a 25-a sesiuni a Adună- 
i Generale a O.N.U., Edvard 
[ambro, președintele Adunării, 

apreciat că bilanțul celor 13 
ăptâmini de dezbateri publice, 
i negocieri neoficiale, este cate- 
oric pozitiv. El a evidențiat 
mportanța documentelor adop- 
ate de sesiunea jubiliară. In 
ipinia sa, faptul că pentru pri- 
na oară in ultimele două de- 
:enii proiectul de rezoluție pre- 
■ăzînd restabilirea drepturilor 
egitime ale R. P. Chineze la 
5.N.U., a întrunit majoritatea 
implă, reprezintă un eveniment

de însemnătate majoră. ..Orga
nizația Națiunilor Unite trebuie 
să aibă un caracter universal, 
dacă vrem ca ea să se ocupe în 
mod adecvat de marile proble
me ale războiului și păcii, dacă 
vrem să salvăm mediul înconju
rător, dacă vrem să facem din 
planeta noastră un cămin ade
vărat pentru toate ființele uma
ne", a declarat Hambro. Refe- 
rindu-se la problemele Orientu
lui Apropiat, el a exprimat pă
rerea că există temeiuri de a 
se spera într-o reluare apropia
tă a convorbirilor sub egida 
ambasadorului Gunnar Jarring.

cambodgieni

în condiții de mizerie.

Cornel Burtică

ÎNGENUNCHIAȚI...

Agenția TASS anunță că a 
ost dată publicității Declarația 
uverhului U.R.S.S. in legătură 
u Apelul publicat la 10 decem- 
irie de către C.C. al Partidului 
elor ce Muncesc din Vietnam și 
uverriul Republicii Democrate 
Vietnam.
Apejul C.C. al Partidului celor 

:e Muhcesc din Vietnam și al 
[uverhului R.D.V. adresat po- 
jorultîi 'vietnamez este apreciat 
n Uniiinea Sovietică ca un pas 
mportant, orientat spre mobili- 
:area in continuare a patrioților 
lin Vietnam, pentru apărarea 
iucerifilor socialiste, în lupta 
mpotțiva dictatului imperialist 
i a atentatelor la independența 
:i libertatea țării.

Uniunea Sovietică, fidelă prin- 
ipiilor internaționalismului pro- 
etar. împreună cu celelalte țări 
ocialiste, subliniază Declarația,

sprijină pe deplin poziția justă 
a guvernului R.D.V., care cere 
încetarea neîntîrziată a agre
siunii americane, retragerea to
tală și necondiționată a trupe
lor S.U.A. din Vietnamul de sud 
și respectarea dreptului poporu
lui vietnamez de a-și rezolva 
singur problemele sale interne.

Forțele de rezistență populară 
din Cambodgia au lansat în 
cursul nopții de miercuri spre joi 
un puternic atac asupra pozițiilor 
fortificate deținute de trupele ge
neralului Lon Noi la Vat Noklr, 
în imediata apropiere a orașului 
Kompong Cham. După cum se 
știe, în împrejurimile acestui o- 
raș, situat la 75 kilometri nord- 
est de Pnom Penh, au loc, de

CONVORBIRILE CVADRIPARTITE
DE LA PARIS

Realizări ale 
constructorilor

români in 
Cehoslovacia

Joi s-a desfășurat la Paris o 
nouă ședință — cea de-a 95-a — 
în cadrul convorbirilor cvadri- 
partite în problema, vietnameză. 
In cuvintul său, Xuan Thuy, 
șeful delegației R.D. Vietnam, 
a arătat că recenta declarație a 
președintelui S.U.A., Richard 
Nixon, In care acesta a afirmat 
că Statele Unite nu vor ezita să 
reia bombardamentele împo
triva R. D. Vietnam constituie 
o sfidare nu numai la adresa 
poporului vietnamez, ci și a 
tuturor popoarelor iubitoare de 
pace și dreptate.

Șeful delegației Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului

Nguyen Thi Binh, a reafirmat 
că guvernul său este gata să 
accepte un acord de încetare a 
focului, dacă Statele Unite se 
angajează solemn să retragă 
trupele lor și ale aliaților lor 
din Vietnamul de sud pînă Ia 
30 iunie 1971, - ■ - • •
de la Saigon 
stituirea 
ție din 
Nguyen
Cao Ky , ___ ___  _____

în cuvintul său, șeful delega
ției americane, David Bruce, a 
evitat din nou să dea un răs
puns clar propunerii făcute de 
Nguyen Thi Binh.

peste două luni, ciocniri violente 
între grupurile de patrioți și e- 
fectivele militare inamice care 
încearcă să restabilească legătura 
cu diviziile aflate în interiorul 
Kompong Cham-ului.

Pe de altă parte. în regiunea 
de nord a Cambodgiei. de-a lun
gul șoselei nr. 7, au fost semna
late din nou lupte între forțele de 
rezistență populară și unități ale 
armatei regimului Lon Noi. Ope

rațiunea militară de anvergură, 
lansată de citeva zile în acest sec
tor de trupele administrației de la 
Pnom Penh, nu a avut pînă in 
prezent nici un rezultat, iar pa
trioții continuă să controleze șo
seaua.

A in
ATENA. — Ministrul comer

țului exterior al României. Cor
nel Burtică, aflat în vizită în 
Grecia- a fost primit joi, la A- 
tena, de Stilyanos Patakas, prim- 
vicepreședinte al guvernului, și 
a avut convorbiri cu Nikolaos 
Makarezos, ministrul coordonării 
economice, și Ch. Xanthopoulos- 
Paimas, secretar de stat la Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Cu prilejul vizitei ministrului 
român, ambasadorul României la 
Atena, Frânase Picurară, a ofe
rit un dejun la care au luat par
te membri ai guvernului grec, 
f uncționari superiori din minis
terele comerțului, industriei și a- 
facerilor externe.

Premierul Heath
și dacă regimul 
consimte la con- 
guvern. de coali- 

să fie 
Thieu,

unui
care
Van

și Tran Thien Khiem.

excluși 
Nguyen

la Washington
Primul ministru britanic, Ed

ward Heath, a început joi con
vorbirile oficiale cu președin
tele S.U.A., Richard Nixon. în 
cadrul primei vizite pe care o 
efectuează după revenirea la 
putere în Anglia a partidului 
conservator. Atenția observato-

Vedere din stațiunea Opatija.

In localitatea Chrudini, 
iehia de est, a avut loc joi so- 
emnitatea inaugurării oficiale 
i primelor construcții realizate 
n întregime și predate la cheie 
le către constructorii români 
n Cehoslovacia. Este vorba de 
îotelul „România" cu o capaci- 
ate de 100 de paturi, de un 
:oniplex comercial și de locu- 
nțe in jurul hotelului. Cu pri- 
ejul inaugurării, furnizorii — 
ntreprinderea de comerț exte- 

■ior „ARCOM" din București — 
tu predat beneficiarilor cheia 
âmbolică a frumosului edificiu 
nălțat de constructorii români 
n centrul localității Chrudim, 
•eședința raionului cu același 
lume. Beneficiarii au fost una- 
limi în aprecieri elogioase la 
idresa muncii depuse de ingi- 
lerii, tehnicienii și muncitorii 
români, subliniind in mod deose
bit seriozitatea și elanul cu care 
aceștia au muncit, precum și 
respectarea întocmai a terme
nului fixat de dare în exploa
tare.

La inaugurare a participat 
Stepan Ilornik, ministrul 
merțului interior al R.S.

^co“ C&he. R.S.F. Jugoslavia.

rilor a fost reținută de insis
tența cu care cele două perso
nalități politice au subliniat, 
în cadrul ceremoniei de primire 
la Casa Albă, persistența’ „rela
țiilor speciale" dintre Marea 
Britanic și Statele Unite. După 
cum se știe. Heath declarase 
recent intr-un interviu că a- 
ceste relații „s-au deteriorat", 
obiectivul major al vizitei sale 
in S.U.A. fiind „reînnoire^ dia
logului și a cooperării". S-a re
marcat. de asemenea, cu același 
prilej faptul că oaspetele a ți
nut să evidențieze că ,-nu există 
nici un fel de incompatibilitate" 
între dorința Marii Britanii d» 
a se alătura Pieței coi 
intenția de a reinviora „rela
țiile speciale". Agențiile de 
presă citează, referindu-se la 
acest punct al declarațiilor lui 
Heath, faptul că primul minis
tru britanic și-a exprimat în 
cercurile diplomatice de la Lon
dra neliniștea în legătură cu 
intensificarea curentului pro
tectionist din S.U.A. demonstra
tă de proiectul de lege ..Mills" 
aflat in dezbaterea Congresului.

Agenda convorbirilor este de 
altfel încărcată, ea incluzînd, 
după expresia premierului bri
tanic „o largă sferă de preo
cupări". în cercurile de la 
Washington se consideră că un 
spațiu special va fi rezervat re
lațiilor Est-Vest, problemelor 
NATO, evoluției evenimentelor 
din Europa și intenției celor 
două guverne de a întări cola
borarea la est de Suez.

ie ți

a-

Niger, una din cele 
mai sărace și mai 
slab dezvoltate țări 
africane, care deține 
un înalt procent de 
analfabeți speră
cum să devină prima 
țară din lume cu un 
sistem educațional 
bazat în întregime pe 
televiziune. Republi
ca, care a împlinit 
abia zece ani de 
existență independen
tă, a introdus deja un

ziunea școlară a reu
șit să cuprindă acum 
800 de elevi. Lecțiile 
sînt pregătite, filmate 
și transmise de la 
Centrul de televiziune 
școlară, situat în Nia
mey, care dispune de 
un personal de 115 
persoane, incluzînd 
tehnicieni de televi
ziune, operatori, fo
tografi, desenatori și 
experți în domeniul e- 
ducației. Săptămînal

Emisiunile noastre cu
prind, în principal, fil
me de scurt metraj, 
fotografii sau desene. 
Rezultatele au 
spectaculoase. Nu 
înregistrează nici 
fel de absențe 
«școlile T.V.» iar 
piii nerăbdători intră 
în clase încă cu mult 
înaintea începerii lec
țiilor"

Programul actual al 
televiziunii școlare din

fost 
se 
un 
în 

co-

față de aceea a Fran
ței, fiind necesari de 
aceea 
puternici 
acoperi 
nele 
tul 
gram 
600 
c.f.a. 

lari) o sumă 
mare dacă se rapor
tează la bugetul na
țional ce totalizează 
32 milioane dolari.

transmitători 
pentru a 

toate zo- 
populate. Cos- 
ace^tui pro- 

este estimat la 
milioane franci 
(2,6 milioane do- 

foarte

TELEVIZIUNEA CONTRA

Dezvoltarea relațiilor economice 
sovieto — vest-germane 
RELATĂRILE ZIARULUI „IZVESTIA"

Infr-un articol consacrat relațiilor comerciale sovieto—vest- 
germane, ziarul „IZVESTIA" scrie, printre altele că deși de la 
semnarea tratatului intre L.R.S.S. și R.F.G. a trecut foarte puțin 
timp, dorința părților, exprimată in preambulul tratatului, de a 
dezs olta colaborarea dintre ele, inclusiv în domeniul relațiilor 
economice isi găsește expresia reală in extinderea contactelor 
de afaceri dintre organizațiile de comerț exterior.

Contractele, încheiate anul acesta la Essen, privind livrarea 
de gaze naturale de către l.R.S.S. in R. F. a Germaniei și achi
ziționarea de către l .R.SîS. a unor țevi de mare diametru se 
'.or făsfringe.favorabil asupra relațiilor comerciale dintre R.F.G. 
și L.R.S.S. Inul din aceste contracte prevede livrarea către 
firma .,Ruhrgaz A.G." a unor cantități de 52 miliarde ni c de 
paze, intr-o perioadă de 20 de ani. Numai valoarea acestor li
vrări depășește intreaga sumă a schimburilor de mărfuri intre 
l.R.S.S. și R.F.G. pe anul trecut. Este cea mai mare tranzacție 
din comerțul exterior intre cele două țări, relevă ziarul. Po
trivit prevederilor celui de-al doilea contract, uzinele „Mannes- 

Lniunea Sovietică 1 250 000 tone de

în acest decembrie, cu capri
cii meteorologice și cu neaștep
tate răbufniri autumnale, 
Champs-Elysees pare o imensă 
scenă pe care se consumă un 
fastuos spectacol. Ghirlandele 
de becuri agățate în pomii des
frunziți despică pînzele nopții, 
ca o inepuizabilă explozie de 
lumină. Dezlănțuirile de neon 
ale reclamelor, inscripții uriașe 
care se sting și se aprind în
tr-o rivalitate fără Urnită, ac
centuează decorul feeric. Din 
depărtare, mîngiiat de reflec
toarele ce-i subliniază conturu
rile, Arcul de Triumf domină 
impasibil celebra arteră pari
ziană.

Magazinele nu șî-au tras încă 
obloanele, peste elegantele pa
saje plutește calmul iar în fața 
cinematografului la care ru
lează „Le Voyou", primul film 
polițist al lui Lelouch, s-a for
mat o coadă. Este o seară li
niștită și defilarea perechilor 
în „maxi" se desfășoară fără 
grabă. Pe neașteptate, percep 
o tălăzuire de voci omenești. 
Mai întîi slabă, ca un ecou ve
nit din depărtări iar după_ a- 
ceea, din ce în ce mai vigu
roasă. Grăbesc pasul către 
„rond-point", pînă aproape de 
redacția lui „Le Figaro", clădi
re lipsită de veleități moder
niste, abordînd o simplitate os
tentativă. în mica piațetă s-au 
adunat mii de oameni. Dom
nește atmosfera încărcată a mi
tingurilor protestatare. Mulți
mea nu-și disimulează furia. Pe 
pancarte revine un cuvînt : 
Spania. în coloane descopăr 
figuri cunoscute din fotografii 
de ziar — lideri ai stîngii fran
ceze, conducători sindicali, re
prezentanți ai tineretului. In 
apropierea lor — o femeie cu 
priviri severe, neliniștite. Cine
va îmi spune : „Este văduva lui 
Grimau-.". îmi amintesc de 
conducătorul comunist spaniol 
executat în 1963. Văduva lui 
monifestează pentru ca la Bur
gos să nu se mai reediteze a- 
sasinatul de atunci, pentru ca 
patrioții basci să-și redobîn- 
dească libertatea iar represiu
nilor să li se pună capăt. Spa
nia înseamnă nesfîrșite amin
tiri dureroase pe care procesul 
de la Burgos le-a răscolit și 
le-a readus la suprafață.

La micul chioșc instalat lîngă 
treptele ce duc în stația de me
trou, parcurg titlurile ziarelor 
Dariziene. Mi se par uimitoare 
Chiar unele cotidiene profilate 
pe senzaționalul bulevardier au 
oiasot temele obișnuite pe 
locuri mai modeste. în schimb, 
procesul de la Burgos domină 
orima pagină. Nu-i o întîmpla- 
re. Evenimentele din Spania, 
admirabila comportare a acu
zaților ca și demonstrațiile de 
stradă desfășurate în pofida 
imenselor riscuri oe care le 
comportă pentru porticipanț», 
au găsit un puternic răsunet în 
opinia pubiică franceză.

Fac cunoștință cu un tînăr 
înalt, destul de slab, cu părul 
crescut în dezordine și cu o- 
chelari fumurii. Purta un drapel 
și răgușise scandînd lozinci. 
Părea un student asemenea ce
lor pe care îi întîlnisem pe bu
levardul Saint Michel, în Car
tierul Latin, dar mai tîrziu am 
aflat că fusese muncitor. Fuse
se, deoarece în Franța se gă
sea de puține zile și încă nu 
qăsise o slujbă. Miguel (m-a 
rugat să nu-i public numele de 
familie din motive pe care 
le-am înțeles) părăsise Spania 
pentru că poliția se afla pe ur
mele lui, după una din demon
strațiile curajoase de la Barce
lona. Mi-a vorbit despre sta
rea de spirit, a populației :

— Oamenii sînt indignați și 
mulți nu vor să mai tacă. Mii 
de oameni au ieșit în stradă,

au spus cu glas tare ceea ce 
gîndesc, au înfruntat politia. 
Aceasta înseamnă că represiu
nile nu mai intimidează ca al
tădată, că nemulțumirea popu
lară a devenit explozivă. Reac
țiile la procesul patrioților 
basci ne-au îngăduit să măsu
răm sentimentele poporului...

Firește, discutăm despre ceea 
ce se întîmplă la Burgos. îmi 
amintește demnitatea celor a- 
flați pe banca acuzaților, tăria 
de caracter de care dau dova
dă. Comportarea lor eroică a 
obligat pe autorii înscenării ju
diciare să recurgă la evacua
rea din sală a publicului și a 
ziariștilor, în speranța că tă
cerea va învălui sinistra răfu
ială. Dezvăluirea torturilor la 
care au fost supuși militanții

încercat să înăbușe forțele 0- 
poziției și să perpetueze săl
bateca represiune, proprie a- 
nilor de război civil, pentru a 
intimida noile generații. Eșecul 
acestor planuri este evident. 
Măsurile de urgență adoptate 
la Madrid relevă neputința re
gimului, impasul său politic. 
S-a creat o situație care favo
rizează unitatea forțelor anti- 
franchiste, pentru salvarea pa- 
trUților basci.

Informații publicate de zia
rele pariziene indică simptome 
interesante ale unei nemulțu
miri în anumite sectoare ale ar
matei. O serie de ofițeri do
resc ca forțele armbte sâ nu-și 
asume responsabilitatea unei 
noi vărsări de sînge. Totuși, 
„durii" în uniformă sau fără

SE PIDEN 6 PENAS DE MUERTE
75+ ANOS DE CÂRCEL

ENTRE ELIOS HAY DOS SACERDOTES
TRES MUJERES

HEMOS DE SALVAR A 
LOS 16 COMRANEROS XASCOS.
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mann“ vor fabrica pentru 
țeti de mare diametru.

EDUARDO VRIARTE
JAVIER IZCO
MARIO ONAINDIA
JOAQUIN■ GOROSTIDt 

RANCISCO- LARENA
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COMISIONES OBRERAS
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Manifest ilegal tipărit la Barce Iona de „comisiile muncitorești"

ANALFABETISMULUI

basci a devenit incomodă pen
tru oficialitățile de la Madrid. 
Unii afirmă că în sinul cabine
tului ar exista dezacorduri, că 
o serie de miniștri ar fi sensi
bili la protestul internațional. 
Madridul a fost surprins, de 
forța și dimensiunile acestui 
protest. Chiar guverne occiden
tale au întreprins demersuri în 
favoarea celor judecați la Bur
gos iar notița publicată de 
„LOsservatore Romano" reflec
tă indispoziția Vaticanului. 
Teama de izolare s-ar părea câ 
determină unele oficialități să 
dorească o sentință mai blinda. 
„Durii" — care dau tonul — 
mizează, însă, pe represiune si 
vor să readucă Spania la mo
mentele sîngeroase ale unui 
trecut peste care nu s-a cobo- 
rît uitarea. Este ceea ce îmi 
subliniază Elias Gutierrez, con
ducător al Uniunii Tineretului 
Comunist din Spania, pe care 
l-am îrttîlnit la Congresul de la 
Saint Denis, al Mișcării Tine
retului Comunist Francez.

— In aceste zile dramatice 
poporul spaniol a dovedit o 
tărie impresionantă. Demon
strațiile care s-au desfășurat în 
diferite orașe, petițiile cu sute 
și mii de semnături, ca și gre
vele din întreprinderi, au scos 
la iveală larga unitate ce se 
realizează în lupta contra ac
tualului regim. Inscenînd pro
cesul de la Burgos, guvernul a

uniformâ nu se arată dispuși să 
ia în considerare exigențele 
realismului.

Convorbirea cu Gutierrez s-a 
întrerupt atunci cînd un tova
răș a adus un ziar de seară. 
Pe prima pagină — o fotogra
fie din Spania : mulțimea în- 
fruntînd poliția. Tînârul spaniol 
a parcurs repede textul știrilor 
după care a privit îndelung fo
tografia.

— Uitați-vă la tinerii aceș
tia 1 Cu cît curaj țin piept po
liției...

La această oră sentința de la 
Burgos nu a fost dată publici
tății. S-ar putea ca unii din mi- 
litanfii basci să sfîrșească în 
fața plutoanelor de execuție, 
însă, oricare ar fi verdictul, cal
culele autorilor înscenării judi
ciare s-au dovedit eronate, 
porul spaniol a dovedit că 
mai poate fi intimidat.

Revin cu însemnările 
Champs-Elysees. Înainte de

Po- 
nu

pe 
a 

ne despărți, Miguel mi-a dăruit 
o foaie de hîrtîe, de dimensiu
nea unei pagini dintr-un caiet 
de școală. Doar cîteva cuvinte 
se înșiruiau pe hîrtia albă. Era 
un manifest ilegal, tipărit la 
Barcelona de către „comisiile 
muncitorești" și care cerea sal
varea patrioților basci.

EUGENTU OBREA

ORIENTUL
In cursul unei recepții care a 

avut loc la palatul Abdine în 
onoarea ambasadorilor și șefi- 
lp" misiunilor diplomatice acre
ditați la Cairo. președintele 
R.A.U., Anwar Sadat, a rostit 
un discurs în care a subliniat 

tara sa dorește instaurarea 
păcii. „Nu vrem să se verse 
nici o picătură de sînge — a 
afirmat Sadat — dar cînd este 
vorba despre ocuparea terito
riilor noastre și sînt puse în joc 
suveranitatea noastră națională

APROPIAT
și drepturile noastre sacre nu 
vom ezita să facem toate sacri
ficiile, oricîte dificultăți ar tre
bui să întîmpinăm". El și-a ex
primat convingerea că poporul 
egiptean va depăși cu succes 
actualul moment dificil și va 
redobindi teritoriile aflate în 
prezent sub ocupație israeliană.

• MESAJUL PREȘEDIN
TELUI R.A.U., ANWAR 
SADAT

CAIRO. — Ziarul „Al Ahram" 
dat publicității mesajul

Solidaritate
cu patrioții

basci

program experimen
tal de televiziune șco
lară. Guvernul de 
la Niamey a anun
țat gcum intenția sa 
de a extinde acest 
sistem pe întregul cu
prins ol țării, cu aju
torul Organizației Na
țiunilor Unite.

Niger nu dispune de 
o statie regulată de 
televiziune și este sin
gura țară unde emi
siunile televizate sînt 
adresate numai șco
larilor. Proiectul pilot 
acoperă în momen
tul de față, 22 de 
școli ne o distanță 
de 40 kilometri în ju
rul capitalei Nia
mey. Lansată în 1964, 
cu numai două cla
se de cîte 35 de 
elevi fiecare, televi-

ȘCO-

au loc 20 de transmi
sii de cîte 15 minute 
fiecare, lecțiile fiind 
însoțite și de material 
didactic scris, distri
buit în școli.

După cum a decla
rat unul din membrii 
conducerii acestor 
programe, scopul Cen
trului de televiziune 
școlară este de a se 
îndepărta de la con
ceptul obișnuit al emi
siunilor de acest fel 
existente în multe țări, 
unde un profesor se 
adresează auditoriu
lui, prin intermediul 
micului ecran, la fel 
cum se întîmplă în 
clase. „încercăm să 
deschidem căi noi și 
să folosim cît mai 
mult metodele audio
vizuale" — a spus el.

Niger va lua sfîrșit la 
încheierea anului vii
tor cînd copiii partici
pant! vor termina un 
ciclu de cinci «ni de 
educație elementară. 
După aceea, autorită
țile intenționează să 
extindă acest sistem 
de televiziune pentru 
a cuprinde întreaga 
țară.

Pentru Niger, pro
blema televiziunii șco
lare se pune în mod 
presant, întrucît a- 
ceastă țară duce lip
să de cadre didac
tice calificate. Desi
gur, nu se trece cu 
vederea faptul că 
sistemul este costisi
tor, întrucît Niger, cu 
cei 3 500 000 de locui
tori ai săi se întinde 
pe o suprafață dublă

Dar s-a apreciat că 
crearea unui sistem o- 
bișnuit de învățămînt 
în care să fie cuprinși 
toți copiii de vîrstă 
școlară ar costa și 
mai mult.

Experimentul Repu
blicii Niger este ur
mărit cu interes și de 
alte țări africane pre
cum și de experții 
O.N.U. în problemele 
educației. El a și avut 
o urmare în Coasta 
de Fildeș, al cărei gu
vern a hotărît să in
troducă, la rîndul său, 
acest sistem de lichi
dare a analfabetismu
lui.

P. NICOARĂ

Stare de urgență 
in provincia Eritreea 

din Etiopia

toare de zahăr din țară, care 
concentrau o producție 
de 88 000 tone de zahăr, 
noul act al naționalizării, 
trcaga producție de zahăr 
Bolivia a fost trecută sub 
trolui statului.

anuală
Prin 

in- 
din

con-

nistru Mie externe francez o în
treprinde in Maroc după obți
nerea independenței țării — 
permite după aprecierea presei 
din Rabat, relansarea 
rii dintre cele două

cooperă- 
state.

împăratul Haile Selassie al 
Etiopiei a emis un decret prin 
care se instituie starea de ur
gență în majoritatea regiunilor 
din provincia Eritreea, care trec 
sub directa administrație a mi
nistrului apărării, generalul 
Kebbede Gabre. Această hotări- 
re intervine în urma unor acțiuni 
ale grupărilor de guerilă eritree- 
ne împotriva autorităților cen
trale.
ZAHĂRUL BOLIVIAN — PRO

PRIETATEA STATULUI
• PRINTR-LN DECRET al 

guvernului bolivian au fost 
naționalizate două dintre cele 
mai mari companii prelucră

PENTRU RESTABILIREA 
DREPTURILOR LEGITIME 

ALE R. P. CHINEZE IN O.N.U
• CAMERA INFERIOARA a 

parlamentului olandez a cerut 
guvernului, printr-o rezoluție, 
să intreprindâ o inițiativă me
nită să sprijine restabilirea 
drepturilor legitime ale Repu
blicii Populare Chineze în Or
ganizația Națiunilor Unite.

• MINISTRUL DE EXTER
NE al Franței, Maurice Schu
mann, a sosit joi la Rabat, in
tr-o vizită oficială de trei zile, 
la invitația guvernului maro
can. Convorbirile marocano- 
franceze, prilejuite de această 
vizită — prima pe care un mi-

• După concertul din Mosco
va, care a inaugurat 
in Uniunea Sovietică, orchestra 
simfonică a Filarmonicii de stat 
din Cluj a susținut in orașul 
Ulianovsk alte două concerte.

Sub bagheta dirijorului Erich 
Berghel, orchestra a oferit pu- 
blicuiui din acest important cen
tru de pe Vofga un concert cu- 
prinzind piese muzicaie de Piotr 
Ceaikovski, Anton Bruckner și 
Liviu Glodeanu. bucurîndu-se 
de un frumos succes. Un alt 
concert dirijat de Emil Simon 
a inclus lucrări de Claude De
bussy. Edouard Lalo. Sigismund 
Toduță. La cererea publicului 
au mai fost interpretate Rap
sodia 1 de George Enescu 
Uvertura la opera .,Ruslan 
Liudmila" de Mihail Glinka.

turneul său

și 
Și
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a
transmis de președintele Anwar 
Sadat regelui Hussein, în care 
își expune punctul de 
dere in legătură cu 
ția situației din 
în acest mesaj, 
ziarul. Anwar Sadat se pronun
ță pentru încetarea definitivă a 
incidentelor dintre forțele arma
te iordanienși grupurile de 
comando palestiniene. El adre
sează un nou apel ambelor părți 
de a respecta cu strictețe pre
vederile acordului încheiat în 
luna septembrie, la Cairo, în 
vederea normalizării situației 
din Iordania.

ve- 
evolu- 

Iordania. 
precizează

• ABBA EBAN DESPRE 
DEZBATERILE GU
VERNULUI ISRAE- 
LIAN PRIVIND RE
VENIREA LA CON
VORBIRILE JARRING

TEL AVIV. — Ministrul de 
externe al Israelului. Abba 
Eban, a declarat că dezbaterile 
guvernului israelian asupra re
venirii sale la convorbirile Jar
ring se află intr-un stadiu foar
te avansat, relatează agenția 
Reuter. El a precizat că adop
tarea unei hotărîri în acest sens 
trebuie urgentată, a doua pe
rioadă de încetare temporară a 
ostilităților la Suez expirînd în 
februarie.

■ Parlamentul Belgiei a votat, 
in unanimitate, o moțiune in 
care condamnă înscenarea judi
ciară de la Burgos împotriva 
celor 16 patrioți basci. Camera 
Deputaților, se spune în moțiu
ne, se alătură sentimentelor de 
simpatie exprimate în Europa 
și în alte zone ale lumii față de 
patrioții basci. Parlamentarii își 
exprimă, cu acest prilej, îngri
jorarea față de soarta militan- 
ților basci și cer autorităților 
spaniole să respecte drepturile 
elementare ale poporului spa
niol.

La rîndul său. Harm Buiter, 
secretarul general al Confedera
ției Internaționale a Sindicatelor 
Libere, al cărei sediu se află la 
Bruxelles, a cerut tuturor or
ganizațiilor afiliate să intensi
fice acțiunile de 
triva procesului

protest impe
de la Burgos.

SAVANTII 
CEZI ĂU 
CONTACTUL CU RE
FLECTORUL DE PE 

„LUNOHOD-1"
Potrivit unui comunicat publi

cat de Centrul Național de 
Studii Spațiale din Franța, sa- 
vanții francezi care lucrează la 
Observatorul Pic du Midi din 
Bigorre au reușit cu ajutorul la
serului. să stabilească contactul 
cu reflectorul de fabricație fran
ceză instalat Ia bordul stației 
sovietice „Lunohod-1".

FRAN- 
STABILIT

Tiparul t Combinatul poligrafi» „Casa Ssînteii*


