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Lucrările sesiunii
• însemnări de la

Nicolae Ceaușescu, de către 
ambasadorul Republicii Ghana

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceausescu și ambasado
rul Alhaji Yakubu Tali au rostit 
cuvintări.

După 
scrisorilor 
ședințele
Nicolae Ceaușescu,

ceremonia prezentării 
de acreditare, pre- 

Consiliului de Stat, 
și ambasa-

dorul Alhaji Yakubu Tali au 
avut o convorbire cordială.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare au par
ticipat Constantin Stătescu, se
cretarul Consiliului de Stat, și 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe.

Prezentarea scrisorilor de acreditare
președintelui Consiliului de Stat,

Marii Adunări Naționale
Nicolae Ceausescu, de către

—

• „TROFEUL
SONDORULUI"—

un concurs

ambasadorul Regatului Cambodgia

Marea Adunare Națională 
a Republicii Socialiste Româ
nia și-a reluat, vineri dimi
neață, lucrările în plen cu 
dezbaterea planului de stat și 
a bugetului de stat pe anul 
1971, primul an dintr-un nou 
cincinal, care deschide Româ
niei socialiste perspective mai 
largi pentru 
multilaterală.

In sală se 
marelui sfat 
și numeroși 
ducători de instituții centrale 
îi organizații obștești, acti
viști de partid și de stat, per
sonalități ale vieții economi
ce, științifice și culturale, zia
riști. Printre invitați erau pre- 
zenți șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la București 
și corespondenți ai presei 
străine.

La sosire în sala de ședințe, 
deputății și invitații au întim- 
pinat cu puternice aplau
ze pe conducătorii parti
dului și statului, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu. Emil 
Bodnaraș, Paul Niculescu-Mi- 
ziL Gheorghe Pană,. Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Florian Dănăla- 
che, Constantin Drăgan, E- 
mil Drăgănescu, Janos Fa- 
zekaș, Petre Lupu, Manea 
Mănescu, Dumitru Popa, Du
mitru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vîl- 
cu, care au luat loc în loja 
din dreapta.

în loja din stingă se aflau 
membrii Consiliului de Stat.

După deschiderea lucrări
lor ședinței, președintele Ma
rii Adunări Naționale, tovară
șul Ștefan Voitec, a dat cu- 
vîntul deputatului Aurel Vi- 
jolî, președintele Comisiei 
economico-financiare care a 
expus raportul comun al unor 
comisii permanente ale Marii 
Adunări Naționale asupra ce
lor două proiecte de legi pre
zentate Marii Adunări Națio
nale spre dezbatere și adop
tare.

A început apoi discuția ge
nerală. Au luat cuvîntul de
putății Dumitru Popa, mem
bru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar dl Comitetului munici
pal — București al P.C.R., 
primarul general al Capita
lei, Ștefan Tripșa, prim-mais- 
tru oțelar la Combinatul si
derurgic din Hunedoara, Ilie 
Cîșu, prim-secretar al Comi
tetului județean — Prahova 
al P.C.R., președintele Con
siliului popular județean, Iu- 
lia Pașca, director al Combi
natului textil nr. 1 din Timi
șoara, Angelo Miculescu, mi
nistrul agriculturii și silvicul
turii, Ioan Benko, prim-vice- 
președinte al Consiliului 
popular județean — Mureș, 
Victor Bolojan, prim-secretar 
al Comitetului județean — 
Bihor al P.C.R., președintele 
Consiliului popular județean, 
Alexandra Ștefănescu, inginer 
agronom la Cooperativa a- 
gricolă de producție din co
muna Bechet, județul Dolj, 
Cristofor Simionescu, Acade
mician, rectorul Institutului 
politehnic „Gheorghe Asa- 
chi“ din Iași, președintele Fi
lialei ieșene a Academiei, 
Constantin Drăgan, membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindi
catelor, Ioan Avram, minis
trul industriei construcțiilor 
de mașini, Făt ti Șocariceanu, 
președintele Cooperativei a- 
gricole de producție din co
muna Ianca, județul Brăila, 
Aurel Lăpușcă, directorul ge
neral al Centralei de mine
reuri neferoase — Deva, 
Pompiliu Macovei, președin
tele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, Nicolae 
Doggendorf, directorul Între
prinderii pentru mecanizarea 
agriculturii din comuna Orți- 
șoara, județul Timiș, Aurora 
Stavrache, directoarea liceu
lui „Alexandru loan Cuza“ 
din Focșani, Mihail Florescu, 
ministrul industriei chimice, 
Nicolae Răducu, director al 
Combinatului de exploatare 
și industrializare a lemnului 
din Suceava, Kelemen Colo- 
man, maistru la Uzinele „E- 
lectroprecizia" din Săcele, ju
dețul Brașov, Gheorghe Cioa-

&
dezvoltarea sa

aflau deputății 
al țării, precum 
invitați — con-

t r’-
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La 18 decembrie 1970. pre
ședintele Ccnshiulni de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. a primit pe 
Huit Sambath care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare ca 
reprezentant personal a! sefu’ui 
statului Cambodgia. Samdech 
Norodom Sianuk. și ambasa
dor extraordinar și plenipoten-

ibHcii
1S.

tiar al Regatului Cambodgia în 
Republica Socialistă România.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și ambasa
dorul Hout Sambath au rostit 
cuvintări.

După ceremonia prezentării
scrisorilor de acreditare, preșe
dintele Consiliului de
Nicolae Ceaușescu, a avut

convorbire cordială cu ambasa
dorul Hout Sambath.

La 
scrisorilor de acreditare
convorbire au participat 
stan tin 
siliului 
nescu, 
teme.

solemnitatea prezentării 
și la 

Con- 
Stătescu, secretarul Con
de Stat, și Comeliu Mă- 
ministrul afacerilor ex-
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• Lege privind adoptarea planului 
de stat al economiei naționale

pe anul 1971
• Lege pentru adoptarea bugetului 

de stat pe anul 1971

Primi viață măsurile cuprinse in expunerea

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Profilarea și specializarea
producției agricole

Adoptarea unor soluții optime 
pentru profilarea producției, 
crearea unor asociații intercoo- 
peratiste menite să sporească 
eficiența investițiilor făcute în 
zootehnie, legumicultura, meca
nizarea unor lucrări, înființarea 
de noi ferme, brigăzi sau echipe 
specializate, constituie preocupa
rea de prim ordin a acestor zile 
pentru organele agricole, pentru 
specialiștii și țăranii cooperatori 
din județul Botoșani. Sînt cău
tări pentru o valorificare cit mai 
eficientă a condițiilor naturale 
și economice existente, a rezer
velor de creștere a producțiilor 
agricole. ,,Expunerea tovarășului 
Nicolae "Ceaușescu pricind îm
bunătățirea organizării, planifică-

rii și conducerii agriculturii — 
preciza tovarășul Gheorghe 
Ghinea, prim secretar al comi
tetului județean de partid —^-'de
finește ca piatră unghiulară pen
tru progresul agriculturii profila
rea și specializarea producției. 
Pînă acum, inexistența unor ast
fel de măsuri a dus la situații 
cînd în fiecare cooperativă agri
colă întîlneai din toate citeva 
ceva. Și, de ce să n-o recu
noaștem, în cele mai multe ca
zuri și producțiile erau din 
toate cîte puțin. In condi
țiile județului nostru, care în
sumează terenuri in pantă, 
lunci și câmpii — realitate 
ce exclude indicația tehnică 
globală—profilarea are un foarte 
mare rol. Prin crearea celor 24 
de asociații intercooperatiste se 
asigură concentrarea producției, 
îndeosebi a celei zootehnice și 
legumicole. Se deschid porți 
mult mai largi introducerii nou
lui pentru mecanizarea procese
lor de muncă, pentru semiin-

dustrializarea. unor produse. 
Studiile noastre desfășurate cu 
participarea a aproape o sută 
de mii de membri cooperatori 
reliefează că numai printr-o mai 
judicioasă zonare a culturilor și 
concentrarea zootehniei se creea- 
ză posibilitatea sporirii cu pînă la 
60 la sută a producțiilor medii, 
implicit, deci, utilizarea mai in
tensivă a pămîntului, o mai de
plină angajare a forței de mun- 
ca . ’

Avînd în vedere necesitatea 
aprovizionării cu legume proas
pete și intr-un sortiment variat 
au fost luate măsuri pentru con
centrarea acestei producții în 
cele mai favorabile zone ale ju
dețului Botoșani. Doar 18 coo
perative agricole, arând terenuri 
pe văile nurilor Jijia, Ibăneasa, 
Burla. Cozancea și Bașcu, dar 
mai ales o bogată tradiție, vor 
cultiva legume pe o tot atît de

GH. FECIORU
(Continuare în pag. a Ill-a)

MARIETTA VIDRAȘCV

Cine va rezista tentațiilor 
sportive ? Grupate in „Olim
piada de iamă~ — manii es-

MESAJUL
OPEREI
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SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE,

4 milioane de copii și 
neri își întîmpină vacanța.

Azi, după ultima oră 
curs, atmosfera se încarcă 
elementele sărbătorești 
vacanței elevilor.

Este primul mare repaus — 
în unitatea de timp care se 
cheamă ân școlar — al celor 
ce învață. Și este, fără îndo
ială, vacanța cea mai plină 
de farmec din cele trei care 
răsplătesc un an de învăță
tură. Se întretaie cu colinde 
și plugușoare, cu brazi îm
podobiți, cu sănii și schiuri și 
patine. Se consumă în deco
rul plin de poezie al iernii, 
în aerul tare al munților în
zăpeziți, pe pîrtii și pe pati
noare. Dar și în liniștea bi-

bliotecilor, în sălile de spec
tacol, în ritmul muzicii de 
dans, la cluburi. O vacanță 
aproape neîndestulătoare pen
tru tot ce li s-a pregătit ele
vilor și pentru ce și-au pre
gătit ei înșiși. (Continuare în pag. a ZV-ai de vedere

Activitatea artistului, conside
rată în ansamblu, este o activi
tate socială. Prin întrebările, 
prin răspunsurile, prin soluțiile 
sale artistice el este intim an 
corat in realitățile societății 
sale. Tot ceea ce creează, și nu 
numai anumite opere, ne apare, 
la urma urmelor, ca un răs
puns oferit unor necesități 
spirituale nu numai ale lui, dar 
ale colectivității în care tră
iește. .Angajarea artistului în is- 

in viața societății, în nu- 
unor idealuri pentru

în etapa I a actualului cam
pionat de fotbal, un nume s-a 
impus atenției încă de la prima 
sa apariție în formația „Stea
gul roșu“ Brașov. Debutul pro
mițător al tinărului Jambor în 
compartimentul ofensiv al „ste
garilor" alături de Pescaru, Du- 
mitriu II, Gorfy — nume con
sacrate în fotbalul românesc — 
era comentat deosebit de favo
rabil în orașul de Ia poalele 
Tîmpei. N-au 
săptămini și 
Nicolae-Mihai 
comentariu : 
era vorba de 
tru tentativă _ .
Evident, între cele două situații 
al căror erou principal a fost 
fotbalistul Jambor nu se poate 
face practic nici o apropiere. 
Dar cum de evoluția sa spor
tivă s-au ocupat la timp comen
tatorii de specialitate, autoarea 
acestor rînduri se va opri nu
mai la cel de-al doilea fapt care 
a răscolit neplăcut opinia pu
blică brașoveană.

trecut însă multe 
din nou Jambor 
oferea prilej de 

de data aceasta 
arestarea sa pen- 
de viol în grup.

...Pe scurt, Jambor o cu
noaște pe I. B., pontatoare la 
o uzină brașoveană, și o invită 
acasă la un prieten (Negoiță 
Emil — strungar la Uzina Me- 
trom). Fusese invitată să-și pe-

DIN CAREUL DE
16 M. IN SALA
TRIBUNALULUI

mele
care a optat, face ca însăși o- 
pera sa întreagă să capete ac
cesiunea de ofertă socială cu 
care el întîmpină existența co- 
thfianâ

Opera «ie artă autentică fun- 

tul social și spiritual care îi este 
propriu. exprimă o atitudine, 
«ir T> Ița ie un mod de gindire. 
Ea nu rezidă in metode sau pro
cedee tehnice. Experiența ne-a 
c - ~. cnstra: pînă acum că. re- 
«tasă Ia o chestiune de stilistică 
pură, de .tehnică', nu orice 
expresie figurativă este prin 
ckiar aceasta si o expresie a u- 
manis—uitn. a avântului 
neros sî. implicit, a 
ro. S-au văzut și se 
poc vedea si destule

ge- 
valo- 
mai 
ex-

f. ca-

treacă seara în fața televizoru
lui. Erau de față Minai Sica 
(tot fotbalist în echipa de tine
ret Steagul roșu) împreună cu 
prietena sa, și gazda (Negoi- 
ță. E., ai cărui părinți erau ple
cați în concediu). La ora 22 cei 
trei dispar. lăsindu-I pe Jambor 
cu viitoarea victimă. Dar nu 
peste mult timp E. Negoiță se 
Întoarce. Din’ acest moment 
desfășurarea evenimentelor este 
relatată diferit de cei trei eroi. 
Și dacă . reporterul a preferat 
pentru veridicitatea faptelor

tâ-i

a 1

ADINA VELEA

tCoafinucnr ia pag. a V-«)

C. R. CONSTAXTIXESCU

Foto : O PLECAN

Comuniune
intelectuală

de NICULAE BELLU

Uzina „Electroputer<t“ Cra
iova, fabrica de aparataj. Ma
rinescu Aurel — montator și 
Slăbuțeanu Nicolae — elec
trician, lucrînd la cărucioarele 
pentru celula tip necesare sta

țiilor electrice

Apariția unui public pentru 
de fiecare dată, o adeziune 
indică, evident relativ, măsura ...___ ,________  ___ ______
intensivă răzbate stoic prin desișul solicitărilor de așa-nu- 
mită largă accesibilitate, care vin parcă anume să o pună 
în dificultate și derută. In felul său spectacolul e un dialog, 
pe care omul de teatru, de pildă, fie că e dramaturg, re
gizor, actor sau scenograf, și-l reproduce imaginar înainte 
încă de prima sa întîlnire cu un public divers și în ansam
blul său greu de cunoscut. Un dialog imaginar în care pu
blicul prezumat, acest necunoscut termen X al ecuației ca
pătă rolul de participant activ (într-o măsură creator) la 
realizarea spectacolului. E un public virtual, căruia i se 
adresează, după scriitor, efortul de imaginare a spectaco
lului în timpul muncii la caietul de regie, apoi actorul și 
scenograful, în sfîrșit toți împreună. Se lucrează astfel, încă 
în perioada de elaborare a soluțiilor scenice, fiecare singur 
sau toți în fața unei săli goale, în vederea unui public 
determinat, receptiV nu numai la specificul limbajului scenic 
în general, dar căruia i se atribuie, dincolo de această pri
mă comuniune teatrală, însușirea de a descifra — în limi
tele acestui limbaj — ceea ce este cu totul particular în 
individualitatea globală a unui anume spectacol, decurgînd 
din_ ansamblul discursului său. Constructorul unui spectacol 
de idei e prins, de la început, în lanțul strîns al acestei con
fruntări. mute, pe parcursul căreia fiecare soluție e o comu
nicare indicată în termenii unui cod, dar un cod întrucîtva 
ciudat, căci urmează să fie descifrat pas cu pas și în an
samblul său de un public fără nici o altă pregătire directă, 
sau specială, în afara propriei sale disponibilități intelec
tuale pentru subtilul apel, transfigurat în expresie teatrală, 
care îi este adresat. Se constituie, astfel, un test punînd la 
încercare în egală măsură, arta și publicyl ei. Un test asu
pra pasiunii intelectuale a artei. Un test asupra pasiunii 
intelectuole a publicului. Dar mai ales un test asupra co
muniunii posibile dintre insolitul cutezanței artistice și apa
rent surprinzătoarea receptivitate a publicului, frustrat de 
cele mai multe ori sub presupusa sa înclinare unilaterală 
pentru discursivitate împinsă la amănuntul direct sensibil 
sau chiar pentru trivialitatea melodramei burgheze, secă
tuită de orice aspirație vizînd înaltul ființării umane.

Se conturează în acest punct o problemă grea, ca o lup
tă între titani. Titanii sînt opușii care se înfruntă. Iar opușii : 
carac'eru! contemporan sau nu al confruntărilor de idei, pu- 
nerea în lumină a contrastelor, refuzul compromisului, care 
e întotdeauna duplicitar și îl degradează pe om, învitîn- 
du-l ia lașitate în fața vieții. Tot de aci se instituie o con
cepție asupra publicului, care verifică fără recurs opțiunile

(Continuare în pag. a IV-a)

spectacolul de idei exprimă, 
intelectuală la non-inerție și 
în care pasiunea intelectuală
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SCENĂ portăt/v
Remarcăm o săptămînă „T.V.* 

foarte bogată în premiere.
• Duminică la ora 9,00 — în 

plină vacantă — emisiunea, „Cu 
toate pînzele sus !“. Printre al
tele, și serialul pentru copii 
„Imbatabilii", pe „stil" Incorup
tibilii.

• La 12.45 (duminică) ne vom 
reaminti de Mexic. Finala mon
dială de fotbal Italia—Brazilia

• Din cuprinsul Studioului 
,.N" nu mai recomandăm nimic 
ca să nu riscăm eventualele 
schimbări, așa cum s-a intimplat 
in săptămina trecută.

• „Trezește-mă cînd se va 
sfirși războiul" — o comedie 
americană, premieră pe țară.

• Recomandăm pentru ora 
21,15 documentarul realizat în 
Vietnamul de Sud de către Stu
dioul Eliberarea.

• Gregory Peck, Ava Gard
ner, Susan Hayword în „Zăpe
zile din Kilimanjaro". Un film 
despre eposul culmilor albe. 
(Ne vom reaminti de Ernest 
Hemingway !).

• Este cazul să recomandăm 
cu insistență... acel minut „pen
tru corectitudine" din cadrul 
emisiunii lingvistice. „Mult e 
dulce și frumoasă", (joi. 24 de
cembrie ora 18,50 programul I)

• Pablo Casals. Mieczyder 
Schneider, Mieczylaw Horszov- 
ski. joi, 24 decembrie ora 20,55.

• Almanah cinematografic 
cehovian alcătuit din piese ale 
genului scurt („Din plictiseală", 
„Nervii", „Răzbunătorii", „Ce
rere în căsătorie") transpuse 
cinematografic in studiourile 
sovietice. Vineri 25, ora 20.00.

• O carte rară despre istoria 
culturii străvechi, „Gîndirea 
sălbatică" : .de Claud Levi 
Strauss, Vineri 25, ora 21,45.

• Reportaj pe glob. Istoria 
U.N.I.C.E.F.-ului. Film realizat 
la O.N.U. (sîmbătă. ora 22,15).

O Dave Brubeck și Gerry 
Mulligan. Adică „Jazz". (II) ora 
22>55- . S. C

JNDE este 
GERILĂ ?

L-am căutat pe moșneagul „cu 
arbă colilie și fermecat toiag” 
- cum sună o reclamă cotidiană 
tansmisă de posturile noastre 
e radio — în două mari orașe 
le țării : Cluj și București.
L-am găsit lipit de vitrinele 

tagazinelor și pe cele mai popu- 
tte artere ale Capitalei, înconju- 
it ca de obicei de ghirlande de 
loburi și crenguțe de brad, 
■am simțit prezența între pereții 
e carton ai gheretelor ivite 
este noapte în Lipscani și în 
imea fermecată a jucăriilor pe 
are o găzduiește Magazinul co
lilor.
De cîtva timp, ultima lună a 

țiului debutează sub semnul 
loșneagului cu sacul încărcat de 
aruri. Slujitorii zeului Mercur, 
are au avut ideea să dea fiecă- 
si luni a anului o a doua denu- 
îire, au proclamat luna decem- 
rie — LUNA CADOURILOR.
Și pentru că sîntem intr-un 

scol al ingeniozității tehnice, 
omunicația cu Moș Gerilă se 
zabilește prin cablu telefonic, 
urmați numerele 14.54.04 sau 
3.80.18 și de la capătul firului

voce plăcută vă va sfătui ce 
adou să alegeți pentru copilul 
v. și se va angaja chiar să-l a-

• Vă recomandăm specta- 
oolul Teatrului Mic, „Fata 
care a făcut o minune" de 
William Gibson — cunoscut 
publicului prin piesa „Doi 
pe un balansoar" spectacol 
în regia lui Radu Penciules
cu. Noua piesă are la bază 
un fapt real : recuperarea 
unui copil infirm. Distribu
ția : Olga Tudorache, Gh. 
Ionescu-Gion, Dalîla Gali, 
Valeriu Popescu, Ion Cosma. 
Victoria Gheorghiu, Elena 
Pop, Jana Gorea, Maria Po- 
tra. Regizor, Ion Cojar (Du- 

sîmbătă ora 20, str. C. Miile 
nr. 16).

Intrăm in ultima decadă a a- 
nului în care l-am sărbătorit pp 
Ludwig van Beethoven. Afișul 
muzical al Capitalei continuă să 
ne ofere o multitudine' de con
certe dedicate creației sale.

Duminică seară va avea loc 
în Studioul de pe strada Nufe
rilor cel de al doilea Festival 
beethovenian dirijat 
Conta, tn program 
„Leonora 3“, Triplul 
pentru pian, vioară, 
(soliști Valentin Gheorghiu, Șțe- £ 
fan Gheorghiu, Cătălin Ilea) și y 

_ . - , Simfonia a 7-a, „apoteoza dan- X
minică. ora 20,00, joi ora 20, ' sului" cum o numea Wagner. X

Luni seara la Ateneu va avea << 
loc cel de al doilea concert din y 
cadrul Integralei sonatelor de y 
pian și vioară, iar miercuri sea- X 
ra cel de al treilea concert al X 
acestui prestigios ciclu. Valen- X 
tin Gheorghiu va colabora luni y 
seara cu violonistul Mihai Con- y 
stantinescu. iar miercuri cu vio- y 
lonistul Varujan Cozîghian. X

în sfîrșit, obișnuitele con- X 
certe de la sfîrșitul săptămînii << 
ale Filarmonicii „George Enes- << 
eu" ne rezervă un nou Festival y 
Beethoven avind în program X 
„Muzica de scenă la Tragedia X 
„Egmont" și Simfonia I. ’ <<

Mai „decupăm" din restul $. 
programelor săptămînii : con- X 
certul de joi al Orchestrei de X 
Studio (dirijor — Liviu Ionesco) << 
avind în program prima audî- y 
ție a piesei lui W.M. Klepper, y 
poemele „Vysehrad" și „Vita- E 
va" diH ciclul „Patria mea" de X 
Smetana și Concertul Nr. 2 de X 
Wieniawski (solistă violonista << 
franceză Claire Bernard, Iau- y 
reată a unei trecute ediții a y 
Concursului „George Enescu"). X 

în sfîrșit o bucurie pentru X 
elevii care se găsesc în vacan- « 
ță : Opera Română organizează << 
miercuri la Sala Palatului (la y 
orele 11 și 17) două spectacole y 
speciale cu „Traviata" și „La- X 
cui lebedelor", X

de Iosif 
Uvertura 

Concert 
violoncel

• Turneul Teatrului de 
păpuși din Constanța care se 
prezintă cu „Șoricelul și pă
pușa" si „Copilul din stele" 
(temă Exupery) pe scena lui 
„Țăndărică", sîmbătă și du
minică, ora 17—17.30 și la 
Teatrul Mic — luni ora 19,30 
(Copii, aduceți și părinții la 
spectacolele voastre. Nu vor 
„pierde" timpul !).

• Premieră de teatru la 
T.V. : „Doi pe un balansoar" 
Excelentul spectacol de pe 
scena Teatrului Mic, regia 
Radu Penciulescu este reluat, 
săptămina aceasta, în stu
diourile T.V. : marți 22 de
cembrie ora 20,15. Deși re
gizorul se teme „de tehnică”, 
(vezi declarația 
mina culturală 
sîntem siguri 
tacolul va fi la
resant in fața camerelor de 
luat vederi cum a fost în cele 
360 de pe scena clasică a 
teatrului.

din Săptă- 
a Capitalei) 

că spec- 
fel de inte-

I . s.

Aici și-a stabilit Moș Gerilă 
centrala telefonică. Dar 
pînă cînd vom dispune de 
videofoane — micuții își vor 
imagina, la capătul firului, un 
moșneag cu mantie roșie și 

barbă albă lungă, lungă...

ducă la domiciliu. Transportul la 
domiciliu se face contra unei 
taxe de transport care se cifrea
ză la suma de 45 de lei, după ce 
în prealabil ați comandat jucăria 
dorită la magazinele: „Vulturul 
de mare”, „Favorit” sau „Aș- 
chiuță”, (care. șe achită separat, 
fără a fi obligatorie o valoare 
minimă a cadoului). Tn acest fel 
între 20 și 31 decembrie, Moș 
Gerilă vă va suna la ușă, convin- 
gîndu-î chiar pe cei mai precoci 
dintre copiii dv. ca existența lui 
nu e o vorbă goală.

Dar unde se ascunde Moș Ge
rilă ? Am încercat să-i depistăm 
ascunzătoarea cu ajutonil bene
ficiarilor săi direcți, unitățile co
merciale ale Capitalei.

Magazinul „București" s „Noi 
nu știm nimic despre numerele 
de telefon. Am făcut în întîmpi- 
narea lui Moș Gerilă numai a- 
menajări interne: tonete cu 
jucării la etajul I“.

Magazinul „Victoria": Un 
telefon la care răspunde Moș 
Gerilă ? Nu știm tovarășă, dar 
spuneți care sînt numerele ca să 
verificăm dacă o fi vreun tele
fon de-al nostru.

Magazinul copiilor : Nu, noi 
n-avem nici o legătură cu siste
mul acesta de reclamă.

în sfîrșit, am aflat chiar de la 
Moș Gerilă unde și-a stabilit do
miciliul.

Este al doilea an de cînd bene
ficiază de ospitalitatea serviciu
lui de Publicitate-Edituri din 
cadrul Ministerului Comerțului 
Interior. Inițiativa serviciului 
„Moș Gerilă la domiciliu" apar
ține — e drept — O.C.L. „Uni

versal", dar vizează prin su
gestiile pe care le oferă cum
părătorilor toată rețeaua comer
cială a Capitalei. De aceea, tota
lul anonimat în care plutește a- 
ceastă inițiativă la trei mari ma
gazine ale Capitalei rămîne cel 
puțin inexplicabil.

In Cluj în schimb, „sediul" lui 
Moș Gerilă este cunoscut de 
toată rețeaua comercială. La 
31 527 copiii mărturisesc cu toată 
„sinceritatea" că au fost cuminți, 
cer o jucărie și comunică numă
rul lor de telefon. Moș Gerilă va 
avea grijă să-i ajute pe părinți 
în alegerea cadoului potrivit, 
dînd indicații precise unde pot 
fi găsite cadourile respective. 
Părinții vor depune obiectele la 
sediul I.C.S. Metalo-chimice din 
strada Petru Groza nr. 19, de 
unde Moș Gerilă le va transporta 
cu o mașină la domiciliu.

Moșnegii tradiționali sînt pre
gătiți, sacii lor pot fi umpluți 
pînă la refuz de daruri, cu con
diția ca cei în sarcina cărora 
cade această activitate să se o- 
cupe de ea așa cum trebuie și 
să nu o lase la voia întîmplării.

S. SOFIA 
I. CÎMPEAN

B.T.T. — VACANTĂ 
DE IARNĂ

De la tovarășul Al. Olteanu 
activist al B.T.T. am aflat ce ac
țiuni organizează B.T.T. în pe
rioada vacanței de iarnă a ele
vilor și studenților. Astfel, 600 
de elevi din municipiul Bucu
rești vor participa la taberele 
de odihnă de la Timiș, Predeal 
și Pîrîul Rece.

Pentru ei vor fi organizate 
concursuri și seri distractive pre
cum și excursii la Sinaia — cu 
vizitarea muzeului Peleș — la 
Rîșnov, Bran și Poiana Brașov.

In toată perioada vacantei de 
iarnă a elevilor autocarele B.T.T. 
stau la dispoziția amatorilor pen
tru organizarea unor excursii de 
1—2 zile pe Valea Oltului, Va
lea Prahovei sau la Muzeul de la 
Doftana. Alți 1 000 de elevi vor 
lua parte la o excursie de o zi la 
Russe (R.P. Bulgaria).

Taberele alpine organizate la 
mai multe cabane din Bucegi, 
în masivele Gîrbova, Semenic, 
Muntele Mic. Rarău, la Stîna de 
Vale, Izvorul Mureșului și Va
tra- Dornei vor găzdui, în pe
rioada 20—29 decembrie, mai 
bine de 2 000 de studenți. în 
timp ce, în stațiunile de odihnă 
Predeal, Sinaia, Bușteni, Sovata, 
Slănic Moldova, Tușnad etc., 
este așteptată sosirea altor -3 000 
de studenți pentru care UASR, 
în colaborare cu B.T.T. a pre
gătit toate condițiile necesare re- 
creerii in ajunul campaniei de 
examene.

Și în cazul studenților se pot 
organiza, la cerere, excursii de 
1—2 zile pe trasee variate și 
instructive.

O. NEGRU

2 > j

'-.•»% t1 - *« - ț k

CUVÎNTUL TINERILOR 
REȘIȚENI

Ieri, Ia orele 12,40, în pre
zența a numeroși muncitori 
fruntași și a unor persoane o- 
ficale din municipiul Reșița, 
la combinatul siderurgic, ti
nerii oțelari au dat o șarjă în 
cinstea conferinței organizației 

județene a U.T.C. Echipa con
dusă de primul maistru PE
TRU SFERCOCEA și maistrul 
ORTH MAYER IOSIF a fost 
alcătuită în întregime din ti
neri. Cele 110 tone fontă date 
cu acest prilej au marcat, in 
mod simbolic, modul in care 
știu tinerii Reșiței să întâm
pine și să sărbătorească acest 
eveniment deosebit pentru or
ganizația lor.

I. DANCEA

...STRÎNGATORUL PASA
GER. Dănescu Gheorghe (19 
ani) din București, str. Va
leriu Braniște 28. sector 4, 
fără ocupație, călătorea des 
eu trenul pe ruta București- 
Brașov și retur, mai ales Ia 
vreme de noapte. Cum nu 
putea să doarmă, ca să nu 
piardă timpul „aduna" bani 
și obiecte din buzunarele și 
bagajele celor ce se lăsau 
iurați de somn. Recent, un 
cetățean cu somnul mai ușor 
l-a prins cu mina în buzu
nar și l-a predat organelor 
de cercetare penală. în 
timpul interogatoriului, în
vinuitul a mărturisit că obiș
nuia să adune și obiecte lă
sate la vedere în diferite ho
teluri bucurcștene ca „Am
basador", „Lido", „Victoria", 
„Cișmigiu" și altele.

...CINE PLĂTEȘTE OILE? 
Circulind cu autorismul pro
prietate personală pe șo
seaua națională Fâlticenl- 
Roman. Buzatu Constantin 
(30 ani) din București, str. 
Zambaccian nr. 24, a intrat 
într-o turmă de oi, omorînd 
28 și rănind grav alte 6 care 
au trebuit să fie sacrificate 
ulterior. Vinovat este atât 
făptașul, care observînd tur
ma nu a luat măsuri de evi
tare a accidentului, cit și 
proprietarul oilor, care le-a 
minat pe șosea.

...DOUA MAME INUMA
NE. Pe o stradă din Reșița, 
dintr-un ghem de scutece se 
auzeau scincetele unui copil. 
Un om de-inimă l-a ridicat 
și l-a dus la prima instituție 
sanitară. Investigațiile efec
tuate de miliție au stabilit că 
era copilul lui Cadar Maria 
(20 ani) din Reșița, necăsă
torită și fără ocupație, care 
și-a abandonat fetița nou- 
născută. La cercetări făptașa 
și-a motivat cinic gestul, 
prin aceea că mai avea 2 
copii minori, rezultați din 
relațiile cu diferiți bărbați și 
că nu mai avea ce face cu al 
treilea. Intr-o suburbie a o- 
rașului Petrila a fost desco
perit cadavrul unui prunc 
nou-născut. Cercetările au 
evidențiat că autoarea faptei 
era chiar mama acestuia, 
Boțan Suzana care, imediat 
după naștere, și-a sugru
mat copilul și l-a ascuns.

...EXPERIENȚA NEREU
ȘITA. Antal Zoltan Ștefan 
(16 ani) din Gheorghieni, 
elev în clasa a IX-a, a comis 
in ultimul an 15 furturi din 
avutul obștesc și particular. 
„Pasionat" de fizică, elevul 
clin Gheorghieni a căutat 
să-și încropească un labora
tor și să facă experiențe cu 
aparatele și instrumentele 
pe care le fura din diferite 
întreprinderi și instituții sau 
de la cetățeni, profitând și 
de lipsa de vigilentă a aces
tora, de modul defectuos in 
care era asigurată paza o- 
biectivelor respective.

„CÎNT, CUVÎNT, 
MIȘCARE"

Mihaela Atanasiu, tânăra 
maestră de balet a operei din 
Iași, ne-a declarat : Avem o mi- 
cro-premieră la Club-barul Casei 
studenților cu spectacolul intitu
lat „Cînt, cuvînt, mișcare”. Am 
asistat la repetiții originale. Un 
grup de dansatori dansează, re
cită, vorbesc, cîntă. Muzica : 
Bach, jaz clasic și ritmuri pop 
— versurile și textele Ana Blan- 
diana, Claude Semeț și Ioana 
Crăciun.

Ca să rețină atenția, unui spec
tacol în care interpreții se află 
la mai puțin de un metru de 
spectator i se cere atmosferă, 
densitate concentrată. Spectaco
lul de la Student-Club barul ie
șean le are. Dansatorii Dana 
Lifan, Elena Frunză și Gheor
ghe Stanciu, fac dovada unor 
multiple calități demonstrate 
fără ostentație. In ceea ce o pri
vește pe Mihaela Atanasiu ea nu 
se mulțumește numai cu libretul, 
regia și coregrafia spectacolului, 
ci, mînuind unele elemente de 
recuzită și tehnică auxiliară, de 
pildă magnetofonul, reușește să 
se integreze ea însăși pe deplin 
recitalului pe care l-a conceput.

H. LEREA

ÎN EDITURA 
POLITICĂ 
A APĂRUT t

LUIS ALTHUSSER: Citindu-1 
pe Marx (Colecția „Idei 
contemporane")

CALENDARUL DE PERETE 
1971

In aceste zile Editura politică 
oferă cititorilor săi Calendarul 
de perete pe 1971, într-o prezen
tare grafică superioară și cu un 
conținut deosebit de bogat și 
variat.

Prin materialele alese, referi
toare la diferite domenii ale 
științei, artelor plastice, litera
turii, muzicii, istoriei naționale 
și universale, la obiceiuri și tra
diții, la unicate din geografia 
lumii, prin paginile distractive 
sau prin diferitele sfaturi, a- 
cest calendar este deosebit do 
interesant și atractiv pentru un 
mare număr de cititori.

^fnemo
,.B. D.“ INTRA IN ACȚIUNE : 

rulează la Patria (orele 9; 11,30) 
14; 16,30; 19; 21.30). Luceafărul (o- 
rele 9; 11,15; 16; 18,30; 21).

ȘARADA : rulează la București 
(orele 8,30; 11,45; 16; 19.30).

_,Z" : rulează la Favorit Co
rale 9,30; 12.15; 15; 17,45; 20,30), Ex
celsior (orele 8,30; 11; 13 30; 16;
18.30; 21).

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

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

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

VAGABONDUL ; rulează la Vic
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 9; 12,30: 16; 19,30)

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

CIMARON : rulează la Lumina 
(orele 9,15: 11,30; 13.45: 16; 18,15;
20.30) .

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITĂ ; rulează la Doina (o- 
rele 11,30; 16; 19,30) Popular (ore
le 15.30: 19).

RĂZBUNAREA SFINTULUI ! 
rulează la Grivița (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18.15; 20 30), Floreasca 
(orele 15,30; 18; 20,30), Arta (orele 
14: 16, 18,15; 20 30).

100 DE CARABINE : rulează la 
înfrățirea (orele 15,30; 17,45; 20),
Progresul (orele 15,30: 18; 20.15).

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

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

FEMEIA SĂ SE TEAMĂ 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).

VÎNĂTOAREA DE VRĂJITOA
RE : rulează la Unirea (ora 15.30), 

SOARELE ALB AL PUSTIU
LUI ; rulează la Lira (orele 15,30; 
18; 2015). Cotroceni (orele 15,30; 
18: 20,30).

SECHESTRU DE PERSOANĂ t 
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).

CĂLUGĂRITA DIN MONZA : 
rulează la Giulești (orele 15,30; 18;
20.30) .

SÎMBĂTĂ, 1» DECEMBRIE 1970

Opera Română : TRIPTIC DE 
BALET (Baletul Operei din Bu
dapesta) — ora 19.30; Teatrul de 
Operetă : MY FAIR LADY — ora 
19.30: Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia): IDIOTUL
— ora 20; (Salg Studio); AL PA
TRULEA ANOTIMP — ora 20; 
Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu ' Măgureanu) : D-ALE
CARNAVALULUI — ora 20: (Sala 
Studio): HARFA DE IARBA —
ora 20; Teatrul Mic: PREȚUL — 
ora 20; Teatrul „C. I. Nottara" 
(Bd. Magheru): CRIMĂ ȘI PE
DEAPSĂ — ora 19.30; (Sala Stu
dio) : CIND LUNA E ALBAS
TRĂ — ora 20; Teatrul Giulești : 
ACEȘTI ÎNGERI TRIȘTI—ora 19,30; 
Teatrul Evreiesc de Stat : VRĂ
JITOAREA — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Vasilescu": FETELE DIDI- 
NEI — ora 19 30; Teatrul „Ion 
Creangă" : POVESTE NETER
MINAT A — ora 9,30; Teatrul
.Țăndărică" (Calea Victoriei) : 

NOCTURN III — ora 21,30; 
Teatrul ,.C. Tănase" (Sala Sa
voy): LA GRĂDINA CĂRĂ
BUȘ — ora 19,30; (La Sala Pa
latului): SE CAUTĂ O VEDETA
— ora 19 30; Ansamblul „Rapsodia 
Română": PE ARIPILE RAPSO
DIEI — ora 19,30;. Circul „Glo
bus": ARENA TINEREȚII — ora 
19,30; Teatrul de Păpuși din Con
stanta (La Teatrul „Țăndărică" — 
Sala Academiei): ȘORICELUL ȘI 
PĂPUȘA — ora 17,30.
DUMINICA. 20 DECEMBRIE 1970

Opera Română : MADAME
BUTTERFLEY — ora 11; SPAR- 
TACUS — ora 19,30; (Baletul O- 
perei din Budapesta); Teatrul de 
Operetă: VOIEVODUL ȚIGANI
LOR — ora 10,30; ȚARA SURI- 
SULUI — ora 19,30: Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" (Sala Co
media): BECKET — ora 10,30;

FANNY — ora 15,30; REGELE

LEAR — ora 20; (Sala Studio); 
CUI I-E FRICĂ DE VIRGINIA 
WOOLF — ora 10.30; MOARTEA 
ULTIMULUI GOLAN — ora 15,30; 
O FEMEIE CU BANI — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu): UN TRAM
VAI NUMIT DORINȚA — ora 20; 
(Sala Studio): GLUGA PE OCHI 
— ora 10,30; ACEȘTI NEBUNI 
FĂȚARNICI — ora 20; Teatrul de 
Comedie : CHER ANTOINE — 
ora 10,30; NICNIC — ora 15,30; 
ALCOR ȘI MONA — ora 20; Tea
trul Mic : PRIMARUL LUNII ȘI 
IUBITA SA — ora 10,30; DEZER
TORUL — ora 15 30; FATA CARE 
A FĂCUT O MINUNE — ora 20; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Bd. Ma
gheru): CRIMA ȘI PEDEAPSĂ — 
ora 10; BĂRBAȚI FĂRĂ NEVES
TE — ora 15,30; REBELUL — ora 
19,30; (Sala Studio): CERCUL 
MORȚII — ora 10,30; O LUNA LA 
ȚARĂ — ora 16; SUS PE ACO
PERIȘ... IN SAC — ora 20; Tea
trul Giulești : OMUL CARE A
VĂZUT MOARTEA — ora 10 șl 
19,30; (La Sala Palatului): TAN
GO LA NISA — ora 19,30: Tea
trul Evreiesc de Stat : ACTUL 
DE CĂSĂTORIE — ora 11; DI- 
BUK — ora 19.30; Teatrul „Ion 
Vasilescu"; FETELE DIDINEI — 
ora 19,30; (La Sala Palatului): 
REVISTA LA VOLAN — ora 10; 
Teatrul „Ion Creangă" : POVES
TE NETERMINATĂ — ora 10; 
COMOARA DIN INSULA PIRA
ȚILOR — ora 16; Teatrul Țăndă
rică (Calea Victoriei): GULIVER 
IN ȚARA PĂPUȘILOR — ora 11: 
Str. Academiei : STROP DE 
ROUĂ; BROTĂCELUL — ora 11; 
Teatrul ,,C. Tănase (Sala Savoy): 
LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora 
19.30: (Calea Victoriei): SONATUL 
LUNII — ora 11 și 19.30; Ansam
blul .Rapsodia Română": PE A- 
RIPILE RAPSODIEI — ora 19,30; 
Circul „Globus“- SPECTACOL 
PENTRU COPII ȘI ELEVI — o- 
rele 10; 16 și 19,30; Teatrul de pă
puși — Constanța (la Teatrul Țăn
dărică — Sala Academiei): ȘORI
CELUL ȘI PĂPUȘA — ora 17.

SÎMBĂTĂ, 19 DECEMBRIE 197» 
PROGRAMUL I

• 17,00 Emisiune în limba ger
mană • 18,15 Bună seara, fete ! 
Bună seara, băieți 1 e 19.20 1001 
de seri — emisiune pentru cei 
mici • 19,30 Telejurnalul de seară
• 20,00 Tele-enciclopedia • 20.50 
Seară de operetă „Liliacul" • 
21,20 Film serial: „Incoruptibilii"
• 22,10 Telejurnalul de noapte • 
22.25 Invitata noastră : Margarita 
Radinska a 22,40 Concurs inter
național de patinaj artistic — de
monstrații.

PROGRAMUL II

• 20,00 Film artistic : „Tlnăra 
din 1914" (Partea I) a 21.15 Bule
tin de știri a 21,20 Luceafărul, 
Imn patriei. Versurile de M. R. 
Paraschivescu. N. Casslan. V. 
Teodorescu, V. Stănescu. H. Zilie- 
ru. A. I. Zăinescu, Florența Albu. 
I. Chiriac e 21,35 Muzică populară 
interpretată la diferite instrumen
te • 22,15 Film serial : „Vidocq" 
(X) • 22,45 studio dans.
DUMINICĂ. 20 DECEMBRIE 197»

PROGRAMUL I

• 8,45 Gimnastica de dimineață
• 9.00 Matineu duminical pentru 
copii și școlari : „Toate plnzele 
sus" • 10,00 Viața satului a 11,30 
Amfiteatru muzical o 12,00 De 
strajă patriei e 12.30 Tn reluare, 
la cererea telespectatorilor, cîntă 
Tereza șl Raphael a 12,45 Fotbal. 
Amintiri Mexic ’70 ; Brazilia — 
Italia, finala „El Mundialului" a 
14,45 Cîntece maramureșene • 
15.00 Emisiune în limba maghia
ră « 16.30 Studioul „N“ • 18.00 
Cîntare patriei • 19,20 1001 de 
seri. Emisiune pentru cei mici. a 
19.30 Telejurnalul de seară • 20,00 
Film artistic: Trezește-mă cind 
se va sfirși războiul a 21,40 
,,Să-mi eînți un cîntec de iubi
re"... Omagiu lui Ion Vasilescu • 
22,15 Reportaj pe glob. Victoria de 
la Kham-Duc ■ 22,30 Telejurnalul 
de noapte a 22,40 Duminica spor
tivă.
PROGRAMUL II

• 20,00 Lumea copiilor: Un nou 
Robinson a 20.30 Stagiune lirică 
TV : „Giselle", de Adam « 21,25 
Buletin de știri « 21.30 Carnet 
bucureștean a 21.45 Retrospectivă 
lirică. Seară de romanțe a 22.10 
Reluarea serialului de sîmbătă 
seara.

SĂPTĂMINA VIITOARE PE ECRANE

producție a studioului Animafilm
Scenariu, animație, regie : Horia Ștefănescu, Eduard Sassu,

Victor Antonescu, Badea Artin

după H. C. Andersen 
Regia : N. IUȘEVEROVOI

Cu : Oleg Dali, Marina Neelova, Vladimir Etuș, G. Vifm

producție a studiourilor din R. P. Bulgaria 
Regia : Borislav Șaraiev

Cu : VI. Smirnov, Mladen Mladenov, Violeta Doneva, 
Tania Massalitinova, Galia Saralieva

producție a studiourilor Mosfilm 
Regia : IGOR TALANKIN

Cu : Innokenti Smoktunovski (premiul de interpretare masculină 
la San Sebastian 1970), Antonina Suranova, Evgheni Leonov, 

Evgheni Evstigneev, Alla Demidova, Maia Plisețkaia
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SPIRIT MILITANT 
ÎNSEAMNĂ 
CAPACITATEA DE A 
SLUJI INTERESELE 
SOCIETĂȚII SOCIALISTE

Era firesc, și nici unuia din 
participanții la Conferința or
ganizației U.T.C. a Capitalei nu 
i-a părut altfel, ca în dezbate
rea la care se angajau acum, 
în pragul care unește realizări
le prezente cu ceea ce ne pro
punem să devină fapt împlinit 
de-a lungul anilor viitorului 
cincinal, tinerii să insiste, în 
primul rînd, asupra bilanțului 
economic. Pentru că activitatea 
rodnică desfășurată aici în toa
te domeniile, înfăptuirea și de
pășirea sarcinilor cincinalului 
cu peste două luni înainte de 
termen, realizarea unor econo
mii estimate la un miliard de 
lei, relevă, într-adevăr. dezvol
tarea impetuoasă a vieții econo
mice și sociale a Capitalei. în 
ultimii doi ani, s-au construit 
noi întreprinderi, s-au dezvoltat 
capacitățile de producție ale U- 
zinelor ,.23 August". „Semănă
toarea", „Mașini electrice", „Gri- 
vița roșia" etc., au fost reutila- 
te și modernizate numeroase 
secții, au intrat în funcțiune 
noul centru de televiziune, Ae
roportul Otopeni, se află în ul
timul stadiu lucrările la Teatrul 
Național, s-au mărit spațiile de 
învățămînt la Universitate, A- 
cademia de studii economice, In
stitutul de arhitectură, s-au 
construit noi școli, laboratoare 
și săli de clasă. Dar nu simpla 
prezență a tinerilor în toate 
sectoarele vieții economice, — 
recunoașterea meritelor efortu
rilor lor era exprimată, de alt
fel, prin însăși prezența în sală 
a unor invitați de prestigiu, a 
tovarășului Dumitru POPA, pri
mul secretar al Comitetului mu
nicipal de partid, a celorlalți 
membri ai biroului comitetului 
municipal de partid, a primilor 
secretari ai comitetelor de par
tid din sectoarele Capitalei, a 
conducătorilor unor instituții 
centrale, unități economice, or
ganizații obștești, a unor per
sonalități de seamă ale vieții 
științifice și culturale —, nu nu

mai contribuția concretă pe care 
și-au adus-o și au datoria pa
triotică să și-o aducă mai depar
te la locurile de muncă in fa
brici, in uzine, pe șantierele de 
construcții, în laboratoarele de 
cercetări au reținut atenția con
ferinței. Ci, pornind de aici, și 
acesta a fost sensul director al 
discuțiilor purtate, reprezentan
ții zecilor de mii de uteciști de

toate profesiile, muncitori, inte
lectuali, studenți, elevi din Ca
pitală, s-au concentrat asupra 
implicațiilor directe prin care 
realitatea in continuă evoluție, 
economică, socială, politică a Ca
pitalei. creează consecințe care 
se răsfring în mod specific asu
pra vieții tinerilor, au o influen
ță nemijlocită asupra concepții
lor pe care aceștia și le formea
ză despre lume, despre locul si 
rolul lor în societatea socialistă.

Diverse sub aspectul preocu
părilor abordate de vorbitori, 
(Marin Iordan, maistru URE- 
MOAS, Aurelian:- Vișan, stu
dent, Ion Drăgulin, .elev de 
scoală profesională, Doina Cio- 
fu, elevă de liceu. Elena 
Frîncu, muncitoare la între
prinderea'„Dacia", Magdalena 
Popa, balerină la Opera Româ
nă, Adrian Jiga. profesor etc), 
exprimînd larga varietate a vie
ții organizațiilor U.T.C. din Ca
pitală, sfera socială amplă a in
tervențiilor educative ale aces
tora, capacitatea lor de a răs
punde, de a descoperi modalități 
multilaterale în stabilirea rela
țiilor cu tinerii, a satisfacerii 
multiplelor interese pe care par
ticularitățile de vîrstă și de pre
gătire le diferențiază, luările la 
cuvînt au ilustrat din plin stră
duința comună de a propune so
luții pentru viitor, de a sugera 
căi noi în desfășurarea activită
ții organizației, în funcție de 
condițiile concrete, de ceea ce 
impune cu necesitate dialogul 
viu cu tinerii, mediul și aria de 
probleme economice, sociale, 
politice ale momentului. Din a- 
cest punct de vedere conferința 
a apreciat orientarea și nivelul 
de pregătire al tinerilor din Ca
pitală prin prisma caracterului 
hotărîtor al producției materiale 
pentru dezvoltarea societății, al 
căilor proprii adoptate de orga
nizațiile U.T.C. pentru sprijini
rea unei mai rapide integrări 
sociale și profesionale a tineri

lor, al insuflării încrederii în 
forțele proprii, al stimulării spi
ritului lor de inițiativă in pro
cesul muncii.

Conferința a relevat experien
ța pozitivă acumulată in dezvol
tarea interesului tinerilor din 
unitățile productive, de cerceta
re și proiectare pentru investiga
rea domeniilor tehnice prin 
popularizarea mașinilor, utilaje
lor. a tehnologiilor avansate de 
lucru in cadrul unor concursuri 
profesionale, olimpiade pe mese
rii, sesiuni tehnico-științifice, 
simpozioane, schimburi de expe
riență, demonstrații practice 
etc., care au antrenat zeci de 
mii de tineri la confruntarea cu 
cerințele concrete ale producției 
declanșînd o puternică opinie 
de masă nu numai împotriva ri
sipei de materii prime și mate
riale ci și a risipei de 
timp, dar a evidențiat în 
spirit combativ șî lipsurile 
existente încă, folosirea ine

ficientă a pirghnlor educative, 
a posibilităților de care dispun 
organizațiile U.T.C. ale Capita
lei pentru o mai bună orientare 
profesională a tinerilor, a for
mării și dezvoltării atitudinii 
înaintate a acestora față de 
muncă, a instaurării in rindul 
lor a unei discipline ferme, pri
vită sub toate aspectele produc
ției, în îndeplinirea sarcinilor e- 
conomice.

Concluzia pe care analiza fe
nomenelor a impus-o a fost a- 
ceea că, in perspectiva apropia
tă a noului cincinal, a sarcini
lor mari stabilite pentru perioa
da următoare privind dezvolta
rea economiei noastre socialiste, 
orientarea fundamentală a or
ganizațiilor U.T.C. din Capitală 
va fi aceea ca prin susținute ac
țiuni educative, politico-ideolo- 
gice, să consolideze în conștiința 
tinerilor spiritul de disciplină, 
de combativitate și exigență,

de responsabilitate patriotică, 
generatoare a unei atmosfere de 
hotărire a consacrării tuturor 
forțelor operei de edificare mul
tilaterală a societății socialiste, 
in care opinia colectivă să in
fluențeze asupra climatului ge
neral de muncă.

Asupra importanței pe care o 
are educarea tineretului in spi
rit revoluționar, in spiritul mi
litantismului politic pentru 
transpunerea in viață a progra
mului amplu de dezvoltare a 
patriei elaborat de partid s-a 
referit pe larg in încheierea 
dezbaterilor conferinței tovară
șul Ion ILIESCU. Subliniind 
faptul că in centrul politicii par
tidului de construire a socialis
mului stau problemele economi
ce ale dezvoltării forțelor de 
producție care asigură progresul 
întregii societăți, tovarășul Ion 
Iliescu evidenția, ca o datorie e-

sențială a activității politico- 
educative a organizațiilor U.T.C., 
călăuzitoare in orientarea gene
rală a activității lor, aceea „de 
a face profund înțelese fiecărui 
tînăr elementele fundamentale 
ale politicii economice ale par
tidului. a-i dezvolta conștiința 
patriotică astfel incit să-și facă 
datoria la locul său de muncă, 
să fie un factor dinamic, activ 
in înfăptuirea programului de 
dezvoltare a societății noastre.

Vorbind despre promovarea 
activității de educare politică a 
tinerilor, este cazul să subli
niem rolul și importanta vieții 
de organizație. Pe bună dreptate 
se poate afirma că, participa
rea activă Ia viața social-politi- 
că este de neconceput fără pre
zența tinerilor în activitatea 
practică. Fără îndoială, tinerii 
trebuie să-și însușească și cu
noștințe teoretice. Este un lu
cru necesar. Dar conștiința re
voluționară a omului nu se for
mează numai pe baza însușirii 
cunoștințelor teoretice, adevăra
tul militant se formează în lup
tă. în viață, în activitatea ne
mijlocită pentru înfăptuirea o- 
biectivelor, a prevederilor pen
tru care luptăm. Rolul organiza
ției trebuie înțeles prin atrage
rea activă a tuturor tinerilor la 
viața practică, concretă. Din a- 
cest punct de vedere trebuie să 
considerăm toate domeniile 
practice in care sînt angajați ti
nerii, ca pirghii prin care ei se 
raportează la interesele colecti
vității, prin care își subordonea
ză și-și armonizează interesele 
cu cele ale societății noastre. 
Toate acestea contribuie la for
marea tînărului ca militant an
gajat, la înarmarea sa cu o con
cepție de viață proprie. O con
cepție care îi dezvoltă spiritul 
de răspundere, capacitatea de 
a sluji interesele colectivității, 
interesele societății. Pentru că 
a-ți forma și a avea , un spirit 
activ, înseamnă în fond a-ți în
suși, a te pune în slujba intere
sului colectivității".

M. TACCIU 
Foto: O. PLEC AN

(Urmare din pag. I) 

întinsă suprafață cît au însumat 
anii trecuți parcelele rezervate 
de f»* de unități. S-au creat ast
fel posibilități pentru înființarea 
unor ferme specializate, pentru 
amenajarea de solarii și, îndeo
sebi, pentru mecanizarea princi
palelor lucrări. 31 de milioane 
lei s-au investit numai anul 
acesta în mașini agricole și trac
toare, în bună parte cu specific 
legumicol, pomicol și viticol. 
Concentrarea acestei forțe me
canice, precum și a investițiilor 
dirijate către chimizare, soiuri 
noi, mai productive, crearea 
unor sere înmulțitor, toate aces
tea se vor materializa în pro
ducții duble comparativ cu me
dia ultimilor ani. Producții 
duble și eșalonate de-a lungul 
întregului an, surse de venituri 
deci din ce în ce mai aprecia
bile pentru cooperativele agri
cole cultivatoare.

Restringerea numărului coope
rativelor agricole ce vor cultiva 
legume s-a înfăptuit concomi
tent cu profilarea celor 134 de 
cooperative agricole ale județu
lui Botoșani în cultivarea < di
verselor culturi agricole. în .aici 
o unitate nu se mai seamănă, 
începînd de anul viitor, mai 
mult de trei-patru culturi, pon
derea avînd-o acelea pentru care 
sînt condițiile cele mai bune. 
Sfecla de zahăr, de pildă, a fost 
scoasă din cultura a peste 50 de 
unități agricole. De asemenea, 
floarea-soarelui, soia, plantele 
medicinale. Suprafața cultivată 
cu fiecare din aceste culturi n-a 
scăzut însă la nivelul județului, 
ba dimpotrivă în ce privește 
sfecla de zahăr și cartofii 
suprafețele au crescut. Ceea ce 
s-a realizat — și specialiștii 
apreciază în mod deosebit — 
este zonarea acestor culturi, co
relarea suprafețelor stabilite, a 
producțiilor planificate, cu con-

Profilarea
și

specializarea

*

*

l
*

„TROFEUL 
SONDORULUI"

La Cimpina am fost martori la 
două acțiuni complexe de o deo
sebită importanță pentru tinerii 
petroliști. Este vorba de finala 
concursului profesional „Trofeul 
sondorului" și de Consfătuirea 
pe țară a tinerilor sondori. Afla
te la cea de a doua ediție, am
bele manifestări, inițiate și orga
nizate de către C.C. al U.T.C. în 
colaborare cu Ministerul Petrolu
lui și uniunea sindicatelor pe 
ramură au constituit, completîn- 
du-se reciproc, un mijloc nimerit 
de confruntare deschisă a cu
noștințelor de specialitate pe de 
o parte, pe de altă parte un 
schimb util de opinii referitoare 
la posibilitățile de îmbogățire 
permanentă a nivelului de pregă
tire profesională, pentru realiza
rea și depășirea sarcinilor de 
olan. Consideiăm necesar să a- 
rătăm că ediția din acest an a 

concursului propriu-zis a cuprins 
în cele patru faze ale sale — 
ne schimburi, echipe, secții și 
schele — peste 6 000 de tineri, a- 
lică cu 2 000 mai mulți decît cei 
zare participaseră la ediția pre- 
'.edentă. Este, credem, o dovadă 
■ertă a interesului cu care a fost 
•menită ideea de către tinerii 
iondori, o recomandare pentru 
viitor. Trebuie, de asemenea, sub
liniat, ca un fapt pozitiv, că de 
astă dată, faza de masă s-a du
blat în timp, extinzîndu-se de la 
3 la 6 luni. Cu alte cuvinte 180 
de zile in care la locurile lor de 
muncă uteciștii au căutat, și

Un concurs 
profesional cu peste 

6 000 de cîștigători
reușit, să înfrunte exigențele im
puse de onorarea criteriilor obli
gatorii prevăzute în regulament, 
criterii vizînd în egală măsură 
producția, calitatea, disciplina. 
Explicabil deci că în întreaga 
perioadă la schelele Moineștisau 
Modîrzani, de pildă, concurenții 
nu au avut nici măcar o oră ab
sență nemotivată, nici măcar o 
sancțiune, că numărul celor ce 
frecventează biblioteca tehnică a 
înregistrat o creștere sensibilă.

Iată și numele cîștigătorilor 
celei de a doua ediții a con
cursului profesional „Trofeul son
dorului". Locul întîi — extracție 
— operatorul VIRGIL COSTA- 
CHE, schela Moreni. Locul doi, 
VASILE MAREȘ, schela Modîr
zani; locul trei, GHEORGHE 
N ECU LA, schela Berea. Men
țiuni: UȚA MIHAI, 17 ani, me
zinul concursului, schela Titu ș> 
ION RUSU, schela Găești. Lo
cul întîi, foraj, Constantin Ar
hip, schela Moreni.

Dominantele consfătuirii pe 
țară a tinerilor sondori le-au 
constituit fără doar și poate se
riozitatea, competența cu care 
reprezentanții tinerilor din sche-

le și unitățile de foraj au abor
dat problemele specifice activi
tății din industria petrolului. Fă
ră a avea o ordine de zi presta
bilită, intervențiile, de o mare 
mobilitate, purtînd pecetea cu
noașterii lucrurilor în ceea ce 
au esențial, au permis un viu 
dialog asupra posibilităților e- 
xistente de îmbunătățire, pe toa
te planurile, a eficienței econo
mice.

— Este cit se poate de adevă
rat, spunea în cuvîntul său tova
rășul inginer Dumitru Urs, șef 
de secție la schela Cimpina — 
că printre alte forme de educa
ție prin și pentru muncă a tine
rilor, concursul profesional își 
dovedește utilitatea în special 
prin complexitatea și întinderea 
in timp a fazei sale de masă. 
Consider insă că dacă vrem în
tr-adevăr să avem muncitori bi
ne pregătiți, apți pentru a în
frunta dificultățile pe care mun
ca noastră le ridică diurn, ar tre
bui să ne gîndim mai bine la a- 
cest deziderat încă din momen
tul examenelor de admitere în

școlile profesionale de profil. Ce 
se constată dacă privim cu aten
ție acest proces ? De prea puți
ne ori, la recrutarea tinerilor, 
se ține seama — deși ar fi obli
gatoriu — de constituția fizică a 
candidaților. Așa incit nu o dată, 
se întimplă ca după absolvi
re să constatăm, cu stupoare că 
tinărul muncitor, cu toată bună
voința, nu este capabil să facă 
față muncii ce i se încredințează.

Referindu-se la același aspect 
al recrutării cadrelor pentru in
dustria petrolului alți vorbitori — 
printre care operatorul loan Ru- 
su, schela Găești și inginerul Ion 
Davu — Întreprinderea de foraj 
Pitești, raliindu-se părerii expri
mate ou ținut să completeze : 
știm cu toții că nu rareori sîn- 
tem în situația de a remarca că 
după ce au fost angajați, tinerii 
vin și cer să părăsească locul de 
muncă. Desigur, cauzele care-i 
determină spre un astfel de gest 
pot fi mai multe. Experiența ne 
arată că astfel de cereri au o 
frecvență mai mare atunci cînd

absorbția în școli nu se face du
pă criteriul zonal.

— Și, de altfel — preciza to
varășul Ion Alecu, de la schela 
Boldești — de ce să nu recu
noaștem că deocamdată orienta
rea profesională a tinerilor ab
solvenți de școală generală că
tre ramura petrolului este destul 
de timidă. Este desigur de apre
ciat că în mediul sătesc la școa
lă elevilor li se predau și no
țiuni de agricultură. N-am avea 
însă decît de cîștigat dacă, în 
zonele cu profil petrolier, în pro
grama școlară ar fi incluse și ore 
prin care elevii, aflați la vîrsta 
opțiunilor, să cunoască mai mul
te despre meseria de sondor.

In aceeași atmosferă de lucru, 
participanții la Consfătuirea pe 
țară a tinerilor sondori au sub
liniat necesitatea ca un număr 
tot mai mare de uteciști să ur
meze cursurile de policalificare 
și perfecționare a cunoștințelor 
profesionale. Un început — spu
nea tovarășul Nicolde Buznea, de 
la schela Cartojani — se poate 
semnala și la noi și, sînt con-

CONSTANTIN ARHIP 
locul I — foraj, 

schela Moreni

VIRGIL COSTACHE 
locul I — extracție, 

schela Moreni

VASILE MAREȘ 
locul II — extracție, 

schela Modîrzani

GHEORGHE NECULA 
locul III — extracție, 

schela Berea

vins, și în alte locuri. Problema 
este însă de a face din cursurile 
de policalificare o acțiune, ac
țiune care să beneficieze nemij
locit de sprijinul organizației 
U.T.C. Pentru că indiscutabil e- 
ficiența muncii unui operator de 
extracții ar .fi cu atit mai mare 
cu cît el singur, fără să mai aș
tepte echipa de intervenții, ar 
putea să execute remedierea u- 
nor deficiențe electrice sau me
canice. Dacă sîntem de acord că 
o sondă trebuie să funcționeze 
fără întrerupere pentru a produ
ce din plin nu putem rămîne in
diferenți față de oamenii care le 
deservesc, față de pregătirea lor.

Din păcate, spațiul nu ne în
găduie să intrăm în detaliile tu
turor problemelor ce au polari
zat atenția Consfătuirii pe țară 
a tinerilor sondori, problema vi
zînd [atragerea mai hotărîtă a ti
nerilor ingineri către munca de 
cercetare aplicativă la nivelul 
locurilor de muncă, penetrația 
noului și învingerea rutinei prin 
studiul intens al literaturii de 
specialitate, necesitatea verifică
rii atitudinilor psiho-tehnice ale 
candidaților la titlul de sondor, 
despre eventualele schimbări ce 
ar trebui operate în nomencla
toarele de specialități. O conclu
zie credem a fi menționată. Ea a 
fost subliniată în cuvîntul său 
de tovarășul Gheorghe Miron, 
șeful secției pentru problemele 
tineretului din economie a C.C. 
al U.T.C.: „atit concursul profe
sional „Trofeul sondorului" cit și 
Consfătuirea pe țară a tinerilor 
sondori și-au atins scopul, ele 
dovedindu-se forme utile de lu
cru în care intervenția organiza
țiilor U.T.C., a tinerilor în rezol
varea celor mai importante pro
bleme ale șantierelor petroliere 
își poate căpăta o remarcabilă 
transpunere practică".

GH. GHIDRIGAN
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dițiile de climă și sol, de meca
nizare, chimizare și irigații. 
Nici un hectar cultivat cu le
gume nu va fi în afara siste
melor de irigații; nici un hectar 
cultivat cu sfeclă de zahăr nu 
va mai fi amplasat decît în 
lunci și pe terenuri foarte fer
tile; nici un hectar de viță și 
pomi nu vom mai întîlni decît 
pe terenurile ce oferă condiții 
optime acestora. Toate acestea 
vor face, așa cum aprecia și 
tovarășul Gheorghe Ghinea, ca 
producțiile să sporească, venitu
rile realizate de pe fiecare hec
tar rezervat vegetalelor să ajun
gă la cel puțin 300 000—350 000 
lei.

Experiența a dovedit că pro
filarea are un foarte mare rol 
în zootehnie. în județul Boto
șani, speciile de animale s-a ho- 
tărît să fie con/entrate în cîteva 
asociații intercooperatiste. La 
Flămînzi, de pildă, șase coopera
tive agricole vor realiza un com
plex pentru creșterea și îngrășa- 
rea porcilor, la Ungureni va fi 
dezvoltată creșterea vacilor de 
lapte. Paisprezece asociații in
tercooperatiste vor fi profilate 
pe creșterea animalelor. Toate 
acestea, vor permite o substan
țială îmbunătățire a bazei fura
jere, obținerea unor rezultate 
certe privind îmbunătățirea ra
selor. Calculele efectuate de că
tre economiști și specialiști Iasă 
să se întrevadă o creștere a efi
cienței fiecărui leu învestit în 
zootehnie cu cel puțin 90 la sută 
comparativ cu perioada prece
dentă. în felul acesta, zootehnia 
devine nu numai o sursă apre
ciabilă de produse necesare a- 
provizionării populației, dar și 
de venituri.

Sub îndrumarea comitetului 
județean de partid, în unitățile 
agricole ale Botoșanilor se des
fășoară într-un ritm intens — 
pe fondul responsabilității șî 
competenței profesionale — 
dezbaterea expunerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Se adoptă 
măsuri concrete, se creează —. 
prin acel climat favorabil de
clanșării de inițiative —, cadrul 
optim efectuării unor pași fermi 
pe linia dezvoltării economice a 
unităților agricole, a satului în 
general. Am reținut printre al
tele inițiativa organizației jude
țene U.T.C., a celor 28 000 de 
tineri din unitățile agricole, 
de a contribui în această iarnă la 
fertilizarea a peste 100 000 de 
hectare ce vor fi cultivate în 
primăvară cu plante prășitoare, 
de a contribui la amenajarea 
pentru irigații a circa 10 000 de 
hectare, la ridicarea digurilor 
care să apere de furia apelor și 
revărsare alte zeci de mii de 
hectare. Angajamente cu sem
nificații deosebite care, adău
gate măsurilor inițiate de orga
nele agricole privind profilarea 
și specializarea producției, vor 
conduce la evidențierea în reali
zări a condițiilor oferite de cîm- 
piile și platourile , județului Bo
toșani, de a pune în valoare fie
care palmă de pămînt.
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ANONIM, jud. Ilfov: 
„Vă rog din suflet să as
cultați și să citiți cu aten
ție această scrisoare. Chiar 
dacă ea este cam stînga- 
ce in ortografie sau dicta
re, îmi cer mii de scuze, 
să mă iertați, că nu am 
chiar o pregătire cores
punzătoare să pot face 
față, cum se cuvine unui 
om cu școală multă la
hază. Și acum să încep
povestea tragică ce m-a
făcut să ajung pină la
dumneavoastră. In comu
na Florești, județul Ilfov, 
există pe-o stradă Șogo- 
rani o familie pe nume 
Răducă Ariton și soția Ră- 
ducă Elena. Are doi copii. 
Copiii sînt in primele cla
se primare. Această fami
lie este foarte tinără. So
țul lui Răducă Elena, care 
el o să fie eroul acestei 
scrisori, este membru coo
perator. Iar Elena, opera
toare de cinema. Pe mine, 
tovarășa Băieșu, m-a ru
gat această femeie s-o a- 
jut cu ce pot fiind vecin 
cu ea și cunoscîndu-i co- 

.pilăria și suferințele ce le 
poartă în casa ei. Răducă 
Ariton pentru această so
ție a lui este pur și simplu 
fără milă de copii și 
ea personal. De multe 
ori am fost chemat la 
—'•ez de noapte de cite 

copil al lui Răducă A- 
■ iton să fiu la fața locu
lui cînd el cu cuțitul pus 
la gîtu soției sale vrea s-o 
sinucidă. Copiii tremurau 
de frică și fugeau răcnind 
prin vecini pină se domo
lea scandalul de la ei din 
casă. Dacă după țipătul E- 
lenet venea cite cineva la 
Răducă Ariton acasă, el ti 
lua cuțitul de la gît și o 
lovea cu picioarele ca pe 
o minge de fotbal pină o 
lăsa în neștire. Pe urmă se 
chitea pe pereții casei cu 
toporul să-i dărîme. La 
întrebarea că de ce face 

așa de către cel care asis
ta la această catastrofă, 
Răducă Ariton răspunde : 
nu-mi mai place de ea. Și 
toate astea pornesc pen
tru că Răducă Ariton iu
bește pe altele, urîndu-și 
nevasta și copiii. Soția lui 
este o gospodină bună. 
Copiii numai ea îi între
ține în școală, îmbrăcîn- 
du-i și alimentîndu-i cu 
mîncare. Pentru că soțul 
ei nu-i dă nici un han. E- 
lena, soția lui Răducă A- 
riton, afară de gospodină 
bună, are și servici, este 
operatoare de cinema la 
căminul cultural Florești 
Tov. Băieșu. Acest om 
Răducă Ariton nu numai 
că face astea ce v-am ex

plicat mai sus. Vorbește 
vorbe în casa lui în afara 
omeniei. Vorbe urîte de 
huliganism, desconsiderînd 
în felul acesta familia. A- 
ceste vorbe și educație 
le-au prins și copiii lui și 
se comportă urit la școală 
cu elevii și profesorii. 
Cîtă educație să le dea 
profesorii dacă ei au de 
la părinții lor zilnic vor
be nepermise, foarte urî- 
te. Elena a făcut cunos
cut cazul conducerii co
munei Florești, dar nu 
s-au luat măsuri în aceas
tă problemă a lor. Ea m-a 
rugat pe mine să intervin 
la rubrica dumneavoastră 
pentru a o ajuta. Cum ați 
fost bun cu alții, fiți bun 
yi cu Răducă Elena, pu- 
blicîndu-i această scrisoa
re. Pentru că dacă nu

ieșu, să faceți cunoscut 
oazul acestei familii. Ră
ducă Ariton noapte de 
noapte se joacă cu cu
țitul la gitul soției sale. 
Copiii plîng, tremură și 
își pierd conștiința de 
frică. De ună zi, Răducă 
Ariton a venit acasă, s-a 
pus pe soție cu bătaia Și 
pe urmă, după ce a obo
sit lovind-o cu picioarele 
a tras de instalația elec
trică din casă făcînd praf 
tavanul și dărîmindu-l. 
Stilpii casei sînt tăiați și 
azi de acest om care nu 
este reținut de nimeni. A- 
ceastă fată care este soția 
lui Ariton nu are nici un 
ajutor, decit un tată bă- 
trîn. Asta-i tragica poves
te a familiei Răducă Ari- 
ton și Răducă Elena. Cer 
din inimă să fie publicat.

Ca orice tînăr care lo
cuiește pe acest pămînt 
mi-am căutat o prietenă 
pe nume P. C., care după 
cîteva zile ce am cunos
cut-o am încercat să țin 
foarte mult la ea, poate 
mai mult ca la orice. Dar 
soarta după cîteva zile a 
reușit să ne despartă, am 
fost încorporat pentru a-mi 
satisface stagiul militar, 
așa că n-am mai putut fi 
chiar așa de apropiați, dar 
totuși mica corespondență 
ne-a mai putut calma do
rurile, pină cînd într-o 
bună zi primesc o scrisoa
re de la ea și citind-o am 
rămas foarte surprins de 
faptul că ea îmi scrie 
astfel: nu te mai iubesc,

caută și nu-mi mai scrie, 
sînt plecată din județ. 
Așa că de atunci a trecut 
aproape un an de zile, a- 
cum terminînd stagiul mi
litar m-am întors din nou 
în comună cu gîndul că 
poate o mai găsesc, dar 
degeaba am căutat să aflu 
de la cineva unde s-ar )m-

tea afla, că uitasem să vă 
spun de aventura făcută 
înainte de a pleca : i-am 
lăsat niște lucruri la ea. 
De aceea publicați aceas
tă scrisoare că poate o 
va citi și ea să afle că 
sînt din nou în comună și 
o rog ca în cel mai scurt 
timp să destineze toate 
lucrurile lăsate la ea".

Dragă prietene ! Din moment ce ai săvîrșit greșeala 
de a te îndrăgosti în cîteva zile de respectiva persoană 
și ai comis șt nechibzuința să-i lași lucrurile pe mînă, 
nu te mira că a dispărut cu lucrurile și cu sentimentele 
dumitale și că acum întîrzie să ți le... destineze. Graba 
asta în afacerile sentimentale e o adevărată calamitate, 
numai drame se nasc de pe urma ei. Fie-ți aventura asta 
de învățătură de minte și dovedește-te pe suitor mai 
precaut

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

DE LA OM LA OM
batem fierul acum, cînd 
e cald, această familie va 
ajunge rău Și-i păcat de 
copilașii acestei familii să 
ajungă nenorociți. Dacă 
s-ar putea, tovarășii Bă-

de ION BĂIEȘU

NAHOD Ghiță. Sibiu: 
Mă rugați, în numele tu
turor fumătorilor, să in
tervin pe lingă fabricile 
noastre de tutun ca să nu 
mai pună țigările in pa
chete cu filtrul în sus 
deoarece, apucindu-le cu 
degetele, depunem pe ele 
tot felul de microbi, ln- 
trucit am anunțat că de 
la 1 ianuarie mă las de 
fumat, problema pusă de 
dumneavoastră mă lasă 
rece. Nu fac nici o inter
venție. Dacă fumătorii 
vor să se burdușească cu 
microbi, treaba lor. Eu 
am voință, eu am încins, 
eu am scăpat de viruși!

Vă roagă operatoarea de 
cinema șt membră coope
ratoare Elena Răducă s-o 
ajutați în această privință. 
Fiți bun. Cu stimă și res
pect".

Gestul dumneavoastră, de a sări în ajutorul unei fe
mei nefericite și a unor copii năpăstuiți, se bucură de 
toată considerația mea. Intîmplările povestite sînt de 
genul celor care ne dau sentimentul că, uneori, cobo
râm dincolo de omenesc, și ele nu pot lăsa indiferentă 
opinia publică. Dar tare mă tem că indignarea și dis
prețul nostru nu vor face nici un fel de priză cu sufle
tul întunecat de violență și alcool al lui Răducă Ari
ton și, deci, nu aceasta ar fi calea cea mai dreaptă și 
eficientă. Pe mine mă uluiește faptul că autoritățile lo
cale asistă indiferente la această tragedie cumplită. Or, 
tocmai aceste autorități ar fi trebuit să intervină ime
diat și, ajutîndu-se de lege, să oprească nenorocirile 
care s-au abătut asupra unei familii. Fac, de aceea, cu 
acest prilej, un apel expres la factorii de răspundere ai 
comunei, invitîndu-i călduros să se ocupe de acest caz, 
să nu spună, vorba dumneavoastră, că nu „depandă" 
de ei, pentru că depandă. Sorieți-ne ce s-a întîmplat în 
continuare.

DUMITRU T„ județul 
Hunedoara : „încerc să 
vă rog și eu ca prin a-

ceastă rubrică să mă aju
tați în situația m care mă 
aflu în momentul actual.

ION BARBU, Petrila : Toate caricaturile din ciclul 
..Lauri" sînt frumoase, dar nu am spațiu decit pentru 
dteva. Mai trimite.

FESTIVAL UL
FIL M UL UI

PENTRU ELEVI
O dată cu prima zi de vacan

ță a pionierilor și școlarilor se 
inaugurează prima ediție a Fes
tivalului filmului pentru elevi. 
Am solicitat, cu acest prilej, tov. 
GHEORGHE RAVAȘ, directorul 
Direcției Rețelei Cinematografice 
și Difuzării Filmelor, amănunte 
privind modul de desfășurare al 
festivalului.

— Ideea de la care am por-'* 
nit a fost aceea a permanenti
zării obișnuitelor matinee șco
lare care, de peste 3 ani. con
stituiau singura posibilitate de 
a oferi elevilor filme dedicate 
vîrstei și problemelor lor. Din 
acest an. însă. în colaborare cu 
C.C. al U.T.C., Ministerul în- 
vățămînt’dui, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Altă și Consi
liul Național al Organizației 
Pionierilor, intenționăm să creăm 
un cadra mai larg acestor pre
ocupări pentru a atrage majori
tatea elenilor la vizionarea unor 
filme adecvate. Festivalul va 
constitui, așadar atît un prilej 
pentru petrecerea în mod plăcut 
a zilelor de vacanța, cît și com
pletarea unor cunoștințe de cul
tură generală.

— Ce cicluri de filme veți 
prezenta la această ediție a fes
tivalului ?

— Consacrat aniversării semi
centenarului partidului, festiva
lul va urmări prezentarea, în

mod diferențiat pe grupe de 
vîrstă — pentru pionieri și elevi 
de liceu — două cicluri a cîte 
7 filme fiecare, prezentate timp 
de o săptămînă. în cadrul fie
cărui ciclu se vor prezenta cel 
puțin două filme care să evoce 
momente din istoria patriei 
noastre, din trecutul de luptă al 
clasei muncitoare condusă de 
partid, sau filme pe teme din 
viața societății noastre de astăzi, 
în completare, la filmele artis
tice de lung metraj vor rula do
cumentare pe teme de știință 
popularizată, din frumusețile și 
bogățiile patriei, realizări ale 
țării noastre în domeniul indus
triei, agriculturii și pe plan so
cial-cultural. precum și filme 
distractive de desene animate.

— Vă rugăm să anticipați cî
teva titluri de filme ce vor fi 
prezentate în aceste zile ?

— Să începem cu filmele de
dicate elevilor mai mici. Festi
valul se va deschide cu filmul 
românesc „Aventurile piticului 
Bimbo". Nu lipsesc nici filmele 
din serialul Năică (Năică și bar
za, Năică și veverița, Năică 
pleacă la București). Apoi : Ba
ladă pentru Măriuca, Prieteni 
fără grai, Minunatele aventuri ale 
lui Nils Holgherson, Fanteziștii, 
Micul fugar etc. Filmele pentru 
elevii mai mari sînt axate pe 
teme din istoria patriei a lupte-

lor pentru libertate și dreptate 
socială sau angajează dezbateri 
ale eticii adolescenților. Iată 
cîteva titluri : Dacii, Columna, 
Tudor, Neamul Soimăreștilor, 
Cerul n-are gratii, Procesul alb, 
Castelul condamnaților, Străinul, 
Prea mic pentru un război atît 
de mare. Duminică la ora 6 etc. 
Sînt însă și filme de aventuri 
care scot în evidență curajul și 
valențele morale ale eroilor.

M. CRISTEA

Mesajul operei
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Dansul fetelor Foto: O ARCADIE
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vocâm criteriul personalității, 
al diversității de stiluri și al li
bertății mijloacelor trebuie însă 
să remarcăm că pe de altă par
te. multe dintre tendințele „no
vatoare", in special ale expre
siei abstracte in artă, ne apar 
cel mult ca experiențe persona
le. ca speculații livrești în do
meniul unor teorii artistice cu 
rezultate — opere — in cel mai 
bun caz interesante și atit. A- 
flate intr-o ..opoziție" dogmatic 
și nu dialectic înțeleasă cu fi
gurativul. numeroase expresii 
de artă abstractă propun un 
imens vid sufletesc și intelec
tual. E de la sine înțeles că ast
fel de „opere* nu reprezintă 
cituri de puțin o necesitate 
„Stringentă*, reală, nu exprimă 
niște imperative interioare și 
sociale ci. simplu, snobism, vo
cația mimării.

în numele dezvoltării științei 
și tehnicii contemporane uneori 
se justifică — naivitate puerilă 
— excesul de tehnicism artistic, 
tendința de a absolutiza „actua
litatea" unor formule, stiluri etc. 
Două obiecții s-ar putea aduce 
acestor încercări. în primul 
rind. foarte multe dintre opere
le abstracte nu ne conving că 
evocă cu o finalitate precisă 
această trăsătură (universul ști
ințific și tehnic al epocii) și în 
al doilea rind. că această trăsă
tură este una a civilizației uni
versale contemporane. Niț se 
poate concepe însă o „ideologie" 
a artei întemeiată pe „tehnolo
gie". Umanismul nu devine 
„tehnic" ci iși subordonează 
tehnica, știința etc. Neînțelege
rea acestui proces poate naște, 
uneori, monștri. în orice caz am 
văzut expresii artistice care 
mimează obsesia malefică a 
mașinii, spaima produsă de 
„tehnocrație" și. ca un coro
lar. dezumanizarea. Numai fă- 
cind adevărate tururi de forță 
în domeniul speculațiilor teore
tice. numai bizuindu-te pe un 
„cuvintilism" găunos, cum spu
nea Eugen Schileru. poți de
monstra că nu știu ce panou pe 
care s-au înserat pătrățele co

lorate poate surprinde ceva din 
spiritul epocii, din eforturile 
sale semnificative de emanci
pare. Nu stau departe de aces
tea nici prudentele exprimării 
„de mijloc", în care figurativul 
se îmbină nedefinit și circum
spect cu abstractul, în care între 
două dreptunghiuri apar doi sau 
cinci ochi, în care o stare de 
vagă euforie lirică, de optimism 
se impletește deconcertant cu 
una de spaimă și de grotesc. 
Această ambiguitate aranjată 
asupra căreia critica ar trebui 
să insiste mai mult este vădită 
chiar și în marile expoziții co
lective.

Cineva numea acest fel de 
diversitate : „diversitate în u- 
niformitate". Dar. se înțelege, 
nu diversitatea este de vină, ci 
precaritatea opțiunii. cu atit 
mai puțin este vorba de jocul 
ambiguității expresiilor, expresia 
sinceră a frămîntărilor auten
tice, a deliberărilor interioare, 
a căutărilor întreprinse cu fer
voare și cu simț al istoriei. în
corporarea în artă a unei atitu
dini umaniste nu este o sim
plă chestiune de tehnică și nici 
un act reflex. Tocmai semnele 
construirii atitudinii față de om 
lipsesc operelor „abstracte" dar 
și unora dintre acelea care, for
mal, se reclamă de la figurativ. 
A medita la întrebările pe care 
le pune și ți le pune omul unei 
noi societăți, intr-un nou con
text istoric și a face sensibile 
aceste întrebări în opera de artă 
împreună cu convingerile în 
numele cărora întrebi. consti
tuie îndatorirea artistului preo
cupat de semenii săi, de istoria 
poporului și a societății sale. 
Din unghiul acesteia. ..comanda 
socială" ne apare cu necesitate 
purtătoare de mesaj uman, în 
acord cu cele mai stringente, 
actuale preocupări și aspirații 
ale oamenilor societății socialis
te. Ignorarea acestui aspect poa
te duce la opere inactuale sau 
ermetice și ce este mai trist 
decît să răspunzi cu enigme și 
mesaje „ermetice" cuiva care 
dorește să te înțeleagă și să se 
înțeleagă mai bine ?

(Urmare din pag. I-a) 

tarile sportive specifice sezo
nului — au adunat la start 
mii și mii de amatori de sa
nie, schi, patinaj. Numărul 
cupelor pentru învingători 
este limitat, dar nelimitată va 
fi bucuria elevilor antrenați 
în frumoasele jocuri de iar
nă.

Amatorii de turism au de 
ales între taberele din renu
mitele noastre stațiuni mon
tane, organizate de B.T.T. 
sau de școli, și excursiile a- 
nunțate pe itinerarii dintre 
cele mai variate. Trenurile 
de vacanță pornesc imediat 
pe toate drumurile patriei.

Vacanța înseamnă și film. 
Nu un film, ci filme. Nu ori
le film ci „cele mai frumoa
se". Așa s-a născut „Festiva
lul filmului pentru elevi". Vor 
fi și premiere cinematografi
ce, vor fi reluate „cele mai 
frumoase ? Ne-o vor spune 
elevii, la finele festivalului.

Dar petrecerea de Reve
lion? Prima, petrecere „între 
noi" pentru unii elevi, a doua 
sau a treia la care iau parte 
cei din clasele mari. Toți o 
doresc reușită, și-i concep 
surprizele. Va fi găzduită de 
școală, de cluburi, de case 
de cultură. Revelionul elevi
lor va purta amprenta fante
ziei, și exuberanței lor, îi va 
reprezenta, pentru că ritualu
lui său tradițional i s-au a- 
dăugat amănunte inedite, 
particulare, pline de culoare 
și prospețime. Pină la urarea 
„La multi ani" să fim dis- 
creți, netrădîndu-le secretele.

încâlcind „legile" vacanței 
numeroși elevi ne-au mărtu
risit că vor scoate din ghioz
dane acele manuale de care 
nu se pot despărți, chiar dacă 
orarul școlar a fost suspen
dat: sînt „recidiviștii" olim
piadelor și noii lor parteneri. 
Sînt cei care nu vor să se 
lase robiți de farmecele va
canței și adună cunoștințe 
pentru concursurile de limba 
română, matematică, fizică și 
chimie care încep chiar din 
ianuarie.

Trei săptămâni de odihnă, 
de recreere, de cultivare. E- 
levii vor umple ceasurile și 
zilele acestea libere cu cele 
nuii diverse activități. Au de 
unde alege, ofertele sînt mai 
mult decit generoase, și pot 
găsi la rîndu-le căi și soluții 
de a le îmbogăți după prefe
rințe. Trimestrul doi îi așteap
tă cu forțe proaspete.

Colegii lor mai mari —■ stu
denții — îi însoțesc, cu pro
priile lor preocupări, în a- 
ceastă vacanță de iarnă, care 
începe și pentru ei, azi.

PRO ȘI CONTRA
DOCUMENTE UMANE

EMOȚIONANTE
Un voluminos și elegant tipă

rit album cu fotografii și texte, 
„Epopee pe Someș, Satu-Mare 
1970“, editat sub îngrijirea Sec
ției de propagandă a Comitetu
lui județean Satu-Mare al P.C.R. 
și a Muzeului județean de isto
rie, apare pe masa lectorului cam 
în același timp cu un mic vo
lum datorat editurii Albatros, 
„S.O.S. puhoaiele !“ de Radu 
Theodoru. ca etalare a două din
tre modalitățile în care poate fi 
evocat un eveniment adînc in
trat în conștiința publică. Eveni
mentul îl reprezintă tragicele i- 
nundații abătute în această pri
măvară asupra României. Moda
litățile : de o parte culegerea ma
sivă de documente fotografice, 
însoțită de scurte texte explicati
ve, dense, de date și cifre preci
se; de cealaltă transcrierea a- 
proape brută a însemnărilor u- 
nui scriitor prezent în acele zile

în cîteva dintre principalele 
locuri ale dezastrului. Rezulta
tul ? în măsura în care redacto
rii albumului au realizat o se
lecție riguroasă a imaginilor, o 
însumare de date expresivă, re
velatoare, și, de asemenea, în 
măsura în care scriitorul și-a 
transcris cu sinceritate impresii
le, fără să literaturizeze sau să 
mimeze gesticulația reporteri
cească, atît „Epopeea pe Someș" 
cît și „S.O.S. Puhoaiele!" se 
constituie în două documente cu 
reale virtuți evocatoare, cu pu
tere emoțională.

Cum măsura în care s-au rea
lizat aceste deziderate este una 
majoră, atît masivul album săt- 
mărean cît și minuscula plache
tă a lui Radu Theodoru trebuie 
propuse cititorului cu toată căl
dura.

Ceea ce și facem.

T. MORETA

Dunării, intră în cofetărie și 
„ceru o cafea tare". în schița 
Goana după melci de Marin 
Ioniță, (Cronica, 5 decembrie 
1970), care nu este nicidecum 
cea mai slabă, doi tineri, el 
tandru. copilăros și pur, ea 
sensibilă, tînjitoare și pură, 
amîndoi fericiți, hotărăsc să 
evadeze. Și nimeresc la... 
„Hanul haiducilor" unde, în 
spatele pitorescului confecționat 
se ascunde aceeași atmosferă 
comercială. Puritatea lor con
trastează cu universul gaste-’ 
ropodal. în care Ghebosul se 
simte pe domeniul lui. în cele 
din urmă, Gina („Pantalon 
supraelastic, mulat pe coap

se. pe șolduri, pe pubis*) 
iese învingătoare : „Gina în- 
genunche la poalele cortului 
său și se strecură înăuntru tî- 
rindu-se șerpește. După ea, 
Răzvan. Apoi cortul păru că se 
umflă și se desumflă, ca un 
stomac ce-si mistuie prada*. în 
plus, discuții de comandă, pînă 
se golește paharul, despre in- 
comunicare. înstrăinare, idei 
zise moderne și îmbinate de se 
vede cusătura, pe un ton plic
tisit și, pină la urmă, plictisi
tor. Ce să mai credem despre 
atracția pe care o resimt toate 
aceste personaje pentru numi
tele localuri ?

I. MOLDOVEANU

DISCREPANTEs

PREDILECȚII ?
„Eroul" lui Constantin Teles- 

cu din schița Mîini (Tribuna, 
5 noiembrie 1970) se adăpos
tește de ploaie la cafenea, cu 
toate consecințele care decurg 
de aici. „Acțiunea" din Ilus

trate din Canada de Gabriel 
Bogdănescu, publicată pe ace
eași pagină, se petrece Ia bar. 
Alt erou, cel din Așteptarea 
pasagerului de Nicu Danciu 
Petniceanu pleacă de pe cheiul

SCRIITORI ȘI CITITORI
Revista România literară pu

blică în numărul său de joi re
latarea întîlnirii redactorilor și 
colaboratorilor cu muncitorii u- 
zinei Electromagnetica, întîlnire 
ce a avut loc în 10 decembrie, 
la sediul uzinei. Sîmhătă și du
minică (12 și 13 dec.) scriitorii 
s-au întîlnit cu cititorii studenți 
din Cluj. De la Cluj, corespon
denta noastră Rodica Gudea ne 
transmite că întîlnirile, discuții
le scriitorilor cu cititorii din o- 
rașul de pe Someș s-au desfășu
rat sub semnul unui real inte
res. La Casa de cultură a stu
denților, gazdele (numeroși stu
denți, elevi, profesori) au ascul
tat fragmente din creațiile scrii
torilor prezenți, au pus întrebări, 
au discutat despre reviste. La U- 
zinele Electromagnetica din 
București discuțiile au fost, de 
asemenea — cum rezultă din ex
punerea prezentată în revistă —

extrem de interesante, dovedind 
preocuparea cititorilor pentru ca
litatea literaturii, pentru actuali
tatea ei, pentru ideile de care 
este străbătută. Bineînțeles, cum 
este și normal în asemenea oca
zii sinceritatea schimbului de o- 
pinii și de impresii asigură utili
tatea întîlnirii.

Inițiativa României literare me
rită a fi subliniată cu atît mai 
mult cu cît revista pare a-și fi 
stabilit în acest sens un adevărat 
program de lucru pe un termen 
îndelungat: „In planul nostru fi
gurează mai multe întîlniri cu ci
titorii cărților noastre. Vom re
flecta în paginile revistei Româ
nia literară aceste întîlniri care 
nouă ni se par bogate în suges
tii" — declara Nicolae Breban, 
redactorul șef al revistei.

M. C.

Răspunzind nevoii de in
struire cinematografică a ma
relui public televiziunea a în
ceput să dedice bilunar o emi
siune consacrată „Istoriei fil
mului", ceea ce constituie și 
un omagiu adus cinematogra
fului in anul in care se împli
nesc 75 de ani de la prima 
proiecție. 28 decembrie 1895.

Emisiunea se bucură de a- 
portul decanului de vîrstă și 
stimă al criticii noastre de 
film. D.I. Suchianu care, cu 
erudiția, verva și competenta 
cunoscută ne prezintă intr-un 
savuros comentariu anii de 
inceput ai Artei a 7-a.

Ultima emisiune, cea de 
joi, ne-a prilejuit cunoașterea 
unor cineaști suedezi din pe
rioada „marelui suedez" pre
cum și cițiva din marii actori 
ai filmului danez : Asta Niel

sen, Waldemar Psilander, 
Clara Wieth. Poate ar trebui 
să ne fie prezentate mai mul
te filme în cadrul acestor emi
siuni dar pentru aceasta exis
tă o cauză obiectivă: lipsa din 
Arhiva de filme a unor ase
menea pelicule realizate în 
primii ani ai cinematografului. 
Ceea ce supără este discrepan
ța dintre comentariul criticu
lui D.I. Suchianu și „contribu
ția" ternă a celor două redac
toare ale emisiunii. Viorica 
Bucur și Doina Boeriu. Poate 
că nu este cel mai indicat lu
cru ca întrebările și completă
rile să Întrerupă cursivitatea 
comentariului, oricum nu este 
imposibil credem ca aceste 
întrebări și mai ales comple
tări să fie nestinjenitoare.

In rest, o emisiune bună, 
utilă.

S. TUDOR

cazul unei conștiințe împăcate 
cu sine) de a-și face somnul 
chiar în condițiile în care în 
jurul ei țipă care mai de care.

Evident e și șarmul lingvis
tic al traducătoarei (Mariana 
Sora) : „mișto", „ai mierlit-o", 
„deblă", „i-a dat la moacă" etc

Ar fi fost păcat și. Ia urma 
urmei, imposibil ca actorii să 
nu adauge situației generale 
puțin „suprarealism" comic. 
Smaragda Olteanu, în rolul 
Patriciei Gibson-Brown, gă
sește că euforia e cea mai 
adecvată stare, pentru cazul în 
care ai șansa să găzduiești în 
propria-ți casă un „hoit" (ca
davru — n.n.) pentru care
orice inspector de poliție, cît 
de cumsecade ar fi, e nevoit să-ți 
ofere scaunul electric. Cînd 
confundă calmul englezesc cu 
senilitatea Nicolae Radu e de-a

dreptul simpatic. Ion Pave- 
lescu parcă ne face com
plice cu ochiul propunîndu-ne 
să-1 înțelegem : Nu te poți 
mișca cine știe cum în rolul 
inspectorului Lord. (Are drep
tate). Așa că, in cele din urmă, 
devine de-ai casei, confruntarea 
dintre poliție și prezumptivii 
asasini ai lui Oliver Costello 
(un „mort" fără cusur : Papii 
Panduru) căpătînd caracterul 
unui consiliu de familie. Ins
pirat s-au apropiat de perso
naje Georgeta Lu-hian, Anca 
Ledunca, D. Aureliu.

Publicul se vrea păcălit dar 
e „respectat" într-o măsură pe 
care, evident, n-ar fi dorit-o. 
De aceea, se amăgește singur 
inventînd personaje și situații 
infinit mai polițiste.

Agatha, lasă te de crime !
G. TRAIAN

MONOLOG CU CIFRUL 
LA PURTĂTOR

AGATHA, LASĂ-TE 
DE CRIME !

„Adesea. în timp ce scrii, plă- 
nuiești niște personaje și la un 
moment dat nu mai știi cum 
să le pui să se comporte", 
mărturisește Agatha Christie. 
Ce se intimplă, însă, cînd în 
cazul unei piese de teatru în 
această derută intră regizorul 
sau cînd personajul își asumă 
după împrejurări, riscul mor- 
ții, ori, mai grav, al supravie
țuirii, fără să șe gindească 
prea bine la logica evoluției 
sale ?

în spectacolul Naționalului

craiovean toată lumea se amu
ză, dar nu pentru același mo
tiv. Agatha Christie își pedep
sește șăgalnic personajele lă- 
sîndu-le, întru nedisimulată 
amuzare, să corniță delicte de 
logică și acte fără nici o justi
ficare dramatică. Regizorul 
(Georgeta Tomescu) tratează 
cu zîmbet părintesc isprava 
drăgălașei Margareta Gibson- 
Brown (Georgeta Luchian) care 
deși e convinsă că a făptuit o 
crimă nu se poate sustrage 
tentației (normală numai în

O rubrică ce ar fi putut fi 
foarte interesantă este cea de 
Umanioare semnată de Paul 
Georgescu, cu intermitențe, 
în România literară. Inten
ția criticului pare a fi a- 
ceea de a sc ocupa de pro
blemele actualității literare și 
în acest sens găsim idei și 
fraze interesante și juste în 
articolele sale Dar criticul, care 
se ridică ades în articolele sale 
de la această rubrică împotriva 
criticii incifrate, greu lizibile, 
practică o formă de critică ase
mănătoare. Critica lui se face 
în general fără trimiteri, fără 
nume, cu lungi tirade de deza
probare. dar totodată cu aluzii 
și expresii care țin să ne amin
tească că cele despre care vor
bește se petrec totuși pe acest 
pămînt și in vremea noastră. 
Criticul vrea să dea în perma

nență impresia că știe el ce știe, 
dar nu vrea să spună mai mult. 
Acest mod de critică cu afirma
ții neduse pină la capăt, nu a- 
duce de loc clarificările pe care 
tonul superior al criticului le 
promite mereu. Criticul se supă
ră pe tot felul de indivizi pe 
care-i botează cu nume bizare, 
se răfuiește în acest mod cu fie
care, și pleacă de fiecare dată 
foarte satisfăcut. Pentru ca a- 
portul lui să fie real și partici
parea criticului la dezbaterea 
problemelor literaturii de astăzi 
să fie întreagă, și ea, este nevo
ie de un curaj al opiniei mai 
pronunțat, de dorința adevărară 
de a fugi de confuzii. Altfel 
Umanioarele vor deveni în cele 
din urmă un lung monolog cu 
cifrul la purtător.

M. COSTEA
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LEGEA interes republican, precum și locale, se stabilesc după cum 
dotațiile die echilibrare ce se urmează i
acordă în anul 1971 bugetelor

privind adoptarea planului de stat

al economiei naționale pe anul 1971
Art. î. — Se adoptă pianul 

de stat al eoonomiei naționale 
pe anul 1971.

AM. 2. — Producția globală 
a întreprinderilor industriale 
socialiste va fi în anul 1971

de 321,5 miliarde lei în pre
țuri comparabile 1963.

Art. 3. — Producția prin
cipalelor produse industriale 
va atinge în anul 1971 urmă
toarele nivele :

*- energie electrică
4— cărbune extras

țiței extras
*- gftz metan extras
to- oțel — total 

din care : 
oțeluri aliate

*- aluminiu primar și aliaj* de 
aluminiu 
tractoare

*- autocamioane, autobasculante 
și autotractoare

— autoturisme de oraș
— locomotive Diesel și electrice 

magistrale
— mașini-unelte pentru așchierea 

metalelor
— motoare electrice de 0,25 kW 

și peste
— produse ale industriei electro

tehnice și electronice
— îngrășăminte chimice (100 la 

sută substanță activă)
— cauciuc sintetic
— materiale plastice și rășini sin

tetice (100 la sută)
— fibre și fire chimice
— anvelope (auto, tractor, avion)
— hîrtie
— ciment
— plăci din particule aglomerate 

și fibrolemnoase
— mobilă
— aparate radio
— televizoare
— frigidere
— țesături
— tricotaje
— încălțăminte
— carne
— ulei comestibil
— zahăr

mid. kWh 39.0
mil. tone 23,7
mil. tone 13.7
mid. mJ 21,2
mai tone 6.695,0

mii tone 400.0

mid tone 108,0
mii bucăți 32,3

mii bucăți 36.0
mii bucăți 20.5

bucăți 270.0

mii. lei 1.074.0

MW 3.300,0

mii. lei 13.505.0

mii tone 1.257.7
mii tone 69,5

mii tone 249.7
mii tone 92.9
mii bucăți 2.610.0
mii tone 450,3
mii tone 8.650,0

mii tone 621.0
mii. lei 5.735.0
mii bucăți 480.0
mii bucăți 305.0
mii bucăți 202.0
mii. m! 683.6
mii. bucăți 157.9
mii. lei 4.080.0
mii tone 511.0
mii tone 288.5
mii tone 480.0

ta lucrări de îndiguiri și de
secări pe o suprafață de 72.5 
mii ha. precum și lucrări de 
combatere a eroziunii solului 
pe 41,3 mii ha.

Art. 9. — Volumul total al 
traficului de mărfuri cu mij
loace de folosință generală va 
fi în anul 1971 de 101,4 mi
liarde tone km.

Art. 10. — în anul 1971 se 
vor moderniza 339 km dru
muri cu trafic intens și se

vor aplica imbrăcăminți as- 
faltice ușoare pe 1 080 km 
drumuri cu trafic mai scăzut.

Art. 11. — Volumul total 
al investițiilor centralizate 
din fondurile statului va fi. în 
anul 1971, de 75.8 miliarde 
lei. Pe principalele ramuri ale 
ec-onomiei vor fi alocate ur
mătoarele fonduri de inves
tiții, exprimate în miliarde 
lei :

Cote defalcate

Art. 4. — Producția globală 
agricolă va fi în anul 1971, 
pe întreaga țară, în condițiile 
unui an agricol normal, de 
91.4 miliarde lei în preturi 
comparabile 1963.

Art. 5. — Producția marfă 
agricolă — in prețuri de H-

vrare — a întreprinderilor a- 
gricoie de stat va fi in anul 
1971 de 13.2 miliarde lei.

Art 6. — In anul 1971 a 
principalele produse agricole 
urmează să se obțină — in 
condițiile unui an agricol nor
mal — următoare<e producții:

din care :
Total întreprinderile 

agricole de stat

Griu — setară mii tone 5.575 1.210
Porumb mii tone 9.060 1.540
Sfeclă de zahăr mii tone 4.800 _
Fioarea-soarelui mii teme 976 245
Cartofi de toamnă mii tone 3.925 128
Legume mii tone 3.640 355
Fructe și struguri mii tone 3.105 477
Carne in viu mii tone 1.438 366
Lapte — total mii hl 42.540 6.182
Lină tone 31.530 5.890

Art. 7. — Agricultura va 
dispune la sfîrșitul anului 1971 
de un parc de 107 mii trac
toare și 44.5 mii semănători 
mecanice, iar in cursul anului 
1971 va primi 938 mii tone 
îngrășăminte chimice în sub
stanță activă.

Art. 8. — în anul 1971 se 
va da în folosință o suprafață 
amenajată pentru irigații din

fondurile statului, de 181.9 
mii ha. Consiliul de Miniștri 
va sprijini cooperativele agri
cole de producție, astfel ca 
din fonduri proprii și credite 
pe termen lung acordate de 
stat să amenajeze pentru 
irigații o suprafață de 35 mii 
ha folosind sursele locale de 
apă.

în anul 1971 se vor execu

Art. I. — Se adoptă bugetul 
de stat pe anul 1971 la veni
turi în sumă de 138.300.5 mi
lioane lei și la cheltuieli în 
sumă de 138.300,5 milioane lei.

Industria 42,9
Industria construcțiilor 3,9
Agricultura 10,0

din care :
credite pentru cooperativele agricole de 

producție 2.1
Transporturi și telecomunicații 8.2
Comerț, alimentație publică, hoteluri, silozuri 
și baze de depozitare 2.4
învățămint, cultură, ocrotirea sănătății 1.6
Știință 0-8
Construcții de locuințe 2.3
Gospodăria comunală 1.5

Art. 12. — în anul 1971 se 
va efectua, în domeniile care 
prezintă importanță deosebită, 
cercetarea a 640 teme științi

fice și valorificarea a 228 
cercetări științifice încheiate.

Art. 13. — Productivitatea 
muncii pe salariat va fi în 
anul 1971 de oel puțin:

— în industria republicană lei 168.710
— în activitatea de construcții-montaj lei 68.555
— în transporturi feroviare tone km conv. 351.360

Art. 14. — în anul 1971 
fondul de salarii va crește eu 
6.6 la sută fată de anul 1970.

Art. 15. — Cheltuielile ma
xime la 1000 lei producție 
marfă — in industria repu
blicană — vor fi în anul 1971 
de 873.7 lei. iar prețul de cost 
la 1000 tone km convențio
nale. in transporturi feroviare 
va fi cel mult de 145 Iei.

Titularii planului de ssari 
centralele, unitățile asimilate 
acestora ți întreprinderile vor 
lua măsuri, pentru respecta
rea strictă a normelor de 
consum stabilite pentru acti
vitatea anului 1971. De ase
menea. vor extinde normele 
cu motivare tehnică și le vor 
revizui periodic pentru a se 
obține, an de an. reducerea 
consumurilor specifice de ma
terii prime, materiale, com
bustibili și energie electrică.

Art. 16. — Volumul expor
tului va fi în anul 1971 de 
13.5 miliarde lei valută.

Art. 17. — Volumul desfa
cerilor de mărfuri cu amă
nuntul va fi în anul 1971 de 
98.9 miliarde lei.

Titularii planului de stat, 
centralele, unitățile asimilate 
acestora și întreprinderile vor 
lua măsuri pentru diversifi
carea produselor destinate 
fondului pieței și livrarea rit
mică a acestora în sortimen
tele și calitatea cerută de 
consumatori.

Art. 18. — în anul 1971 se 
vor da în folosință 50,0 mii 
apartamente din fondurile 
centralizate ale statului și 
43.0 mii apartament^ din fon
durile populației cu sprijinul 
statului în credite și "execuție.

Ari. 19. — Consiliul de Mi
niștri este autorizat:

a) să precizeze și să des
fășoare pe ministere alte or
gane centrale, consiliile popu
lare județene și al municipiu
lui București prevederile pla
nului de stat al economiei na
ționale pe anui 1971 și să 
transmită sarcinile ce le re
vin ;

b) să stabilească măsuri 
pentru realizarea planului de 
stat ți creșterea eficienței e- 
conomice în toate domeniile 
de activitate;

c) să adapteze indicatorii 
planului de stat prevăzuți in 
prezenta lege, cirtd aceasta 
apare necesar în cursul exe
cutării planului. în scopul a- 
sigurării dezvoltării echilibra
te a economiei naționale, fără 
a afecta ritmurile de dezvolta
re. volumul exportului și indi
catorii de bază ai eficienței.

Art. 20. — în vederea luării 
din timp a măsurilor tehnico- 
organizatorice care să asigure 
condițiile necesare îndepli
nirii sarcinilor din cincinalul 
viitor, se autoriză Consiliu] de 
Miniștri să desfășoare pe mi
nistere, alte organe centrale, 
consilii populare județene și 
al municipiului București, ci
frele privind dezvoltarea eco
nomiei naționale pe anii 
1971—1975.

Art. 21. — Se aDrobă exe
cuția. conform anexei, a pla
nului de stat al economiei 
naționale pe anul 1969, adop
tat prin Legea nr. 53 din 19 
decembrie 1968.

LEGEA
pentru adoptarea bugetului

de stat pe anul 1971
Art. 2. — Se stabilește urmă

toarea repartizare a venituri
lor și cheltuielilor bugetului 
de stat pe anul 1971 i

V e n it u r i

JUDEȚUk din care :
Total venituri Cheltuieli 

proprii
— în milioane lei — 

Venituiri Cheltuieli

— Bugetol republicam 115.007,8 115.007,8
— Bugetele locale 23.292,7 23.292,7

Ari. 3. — Veniturile buge
tului de stat pe anul 1971 re- 
prezentînd vărsămintele din 
beneficiile întreprinderilor și 
organizațiilor economice de 
stat, impozitul pe circulația 
mărfurilor și impozitul de re
gularizare se stabilesc în sumă 
de 83.953,9 milioane lei.

Art. 4. — Veniturile bugetu
lui de stat pe anul 1971 din 
impozite și taxe de la popu
lație se stabilesc în sumă de
12.867.1 milioane lei.

Art. 5. — Cheltuielile buge
tului de stat pe anul 1971 pen
tru finanțarea economiei na
ționale se stabilesc în sumă de
78.609.2 milioane lei, din care 
35.024,2 milioane lei pentru fi
nanțarea investițiilor centrali
zate.

Art. 6. — Cheltuielile buge
tului de stat pe anul 1971 pen
tru finanțarea acțiunilor so- 
cial-culturale și a științei 
se stabilesc în sumă de
38.431.1 milioane lei, din care:

a) pentru învățămint
9.892.1 milioane lei ;

b) pentru știință 2.284,5 mi
lioane lei ;

c) pentru cultură și artă 
961,4 milioane lei ;

d) pentru sănătate 7.284,4 mi
lioane lei ;

e) pentru educație fizică și 
sport 191,2 milioane lei ; .

f) pentru ajutor de stat pen
tru copii 4.330,0 milioane lei;

g) pentru asigurările sociale 
de stat 12.187,0 milioane lei;

h) pentru pensii și ajutoare 
I.O.V.B., militare și alte cate
gorii, precum și pentru asis
tență socială 1.300,5 milioane 
lei.

Art. 7. — Cheltuielile buge
tului de stat pe anui 1971 pen
tru organele puterii și ale ad
ministrației de stat, precum 
și pentru organele judecăto
rești și cele ale procuraturii, 
se stabilesc în sumă de 
2.705,8 milioane lei, din care 
19,2 milioane lei pentru Marea 
Adunare Națională.

Art. 8. — Cheltuielile buge
tului de stat pe anul 1971 pen
tru apărarea statului se stabi
lesc în sumă de 7.500,0 mili
oane lei.

Art. 9. •— Fondul de rezervă 
bugetară pe anul 1971 se sta
bilește în sumă de 1.530,0 mi
lioane lei, din care 1.230,0 mi
lioane lei în bugetul republi
can la dispoziția Consiliului 
de Miniștri și 300 miloane lei 
în bugetele județelor și al mu
nicipiului București la dispozi
ția comitetelor executive ale 
consiliilor populare respective, 
potrivit repartizării prevăzute 
în bugetul de stat.

Art. 10. — Volumul bugete
lor județelor și al municipiu
lui București pe anul 1971 se 
stabilește astfel >

1. Alba , • * a * 463.473 274.145 463.473
2. Arad , s ■ a a a 565.637 486.564 565.637
3. Argeș 1 a a a a 721.097 431.599 721.097
4. Bacău • a a a • 643.798 643.798 622.746
5. Bihor • • • 718.895 606.644 718.895
6. Bistrița-Năsăud a » 402.388 145.876 402.388
7. Botoșani « ii a 465.217 207.811 465.217
8. Brașov • a ■ # 643.182 643.182 545.252
9. Brăila ■ 4 1 1 448.086 362.991 448.086

10. Buzău « a « a 489.912 254.864 489.912
11. Caraș-Severin • 4 4 410.855 318.730 410.855
12. Cluj « ■ * • 893.377 893.377 819.883
13. Constanța e • a a a 751.283 554.323 751.283
14. Covasna t a a a • 296.757 199.209 296.757
15 Dîmbovița a ■ • • » 492.060 337.071 492.060
16. Dolj • • a 1 * 680.288 537.199 680.288
17. Galați a a a a • 615.409 $13.212 615.409
18. Gorj . . c a a a a 359.898 193.004 359.898
19. Harghita 4 a a a • 408.385 280.188 408.385
20. Hunedoara • 0 fi • 593.081 498.487 593.081
21. Ialomița a a a « 406.306 237.487 406.306
22. Iași . . « » a a » 845.371 432.767 845.371
23. Ilfov . . • a a a a 665.006 529.308 665.006
24. Maramureș a a a a 576.653 333.234 576.653
25. Mehedinți « a a ■ • 419.644 155.592 419.644
26. Mureș « • • a a 1.004.754 1.004.754 733.099
27. Neamț • a a a a 461.844 391.890 461.844
28. Olt . . • a • a a 584.706 286.330 584.706
29. Prahova a a a a a 982.219 982.219 690.215
30. Satu Mare * a • a 519.377 326.255 519.377
31. Sălaj a a « a 340.311 163.718 340.311
32. Sibiu . . * fi to 4 545.435 545.435 517.526
33. Suceava . • ♦ • a a 547.593 433.235 547.593
34. Teleorman « • a fi 427.717 288.367 427.717
35. Timiș a • « • 895.055 895.055 783.860
36. Tulcea * • * 341.007 149.114 341.007
37. Vaslui . • • 4 508.937 227.408 508.937
38. Vîlcea • • 459.117 267.844 459.117
39. Vrancea 409.377 197.240 409.377
40. Municipiul București . 3.452.759 3.452.759 2.184.418

Art. 11. — Cotele defalcate 
din impozitul pe salarii reali
zat prin întreprinderile, orga

nizațiile economice și institu
țiile de stat, cooperatiste și 
celelalte organizații obștești de

Art. 12. — în

1. Alba . ■ • b to « 100 105.400 83.928
2. Arad . a • • • • 50 74.300 4.773
3. Argeș . . • • • 100 195.000 94.498
4. Bihor . . b • 60 110.820 1.431
5. Bistrița-Năsăud • » 100 30.800 225.712
6. Botoșani • • 100 35.300 222.106
7. Brăila . . • « 55 81.345 3.750
8. Buzău . . 100 81.200 153.848
9. Caras-Severin • 50 90.400 1.725

10. Constanța . 75 185475 11.485
11. Covasna 100 42.100 55.448
12. Dîmbovița . 100 101’00 53.789
13. Dolj . . . 60 137.940 5.149
14. Galați . . • • • 45 92.205 9.992
15. Gorj . . . 100 85 600 81.294
16. Harghita • « 100 77.700 50.497
17. Hunedoara • • • 25 88.750 5.844
18. Ialomița • • • 100 93.800 75.019
19. Iași . . 100 189.100 223.504
20. Ilfov . . . • • • 65 133.510 2.188
21. Maramureș • • • 100 146-200 97.219
22. Mehedinți • • 100 87.000 177.052
23 Neamț . . • • 00 66 720 3’34
24. Olt ... • • 100 57.300 241.076
25. Satu Mare • • 100 69.500 123.622
26. -Sălaj . . 100 20.400 156.193074 . Suceava M 108.320 6.038
2a. Teleorman 100 62 „500 76.850
29. Tulcea • • 100 58 500 133 393
30. Vaslui 100 45.100 236.429
31 Vîlcea • • e 100 97.000 94.273
32. Vrancea 100 53.400 158.737

situațiile In
care veniturile proprii ale bu
getelor locale, pe județe și 
municipiul București. depă 
șese cheltuielile acestora, di
ferențele respective se vor

vărsa la bugetul republican. în 
condițiile și la termenele ce 
se vor stabili de Ministerul 
Finanțelor, după cum ur
mează

— județul Bacău
— județul Brașov
— județul Cluj
— județul
— județul
— județul
— județul
— municipiul București

Mureș 
Prahova
Sibiu 
Timiș

• 21.052 mii lei
• • « 97.930 mii lei
• e 73.494 mii lei

271.655 mii iei
« 292.004 mu lei
to 27^09 mii lei
• • 111.195 mii lei

1’68.341 mii lei

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din partea lui 
HADJI LLESHI, președintele Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Albania, următoarea telegramă :

Vă exprim mulțumirile mele cordiale pentru urările pe care 
mi le-ați adresat cu ocazia alegerii mele în postul de președinte 
al Prezidiului Adunării Populare.

Urez poporului român succese continuie în construirea socia
lismului și-mi exprim convingerea că prietenia frățească între 
cele două popoare ale noastre se va întări în mod constant spre 
binele lor comun.

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a primit din 
partea lu: MEHMET SHEHU, președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Populare Albania, următoarea telegramă :

X â exprim mulțumirile mele pentru urările pe care mi le-ați 
adresat cu ocazia numirii mele în postul de președinte al Consi
liului de Miniștri a] Republicii Populare Albania. Urez ca po
porul român să obțină noi succese în edificarea socialismului, ca 
prietenia și colaborarea între popoarele noastre să se întărească 
in mod constant.

TELEGRAMELE U TC SI U.A.S.R.f

In legătură cu înscenarea
JUDICIARĂ DE LA BURGDS

Comitetul Central al Uniu
nii Tineretului Comunist și 
Comitet il Executiv al Uniunii 
Asociațiilor Studențești din 
România au trimis telegrame 
de protest autorităților spa
niole de la Burgos. în telegra
ma C.C. al U.T.C. se arată că 
tineretul român a luat cunoș
tință cu indignare de înscena
rea judiciară de la Burgos in
tentată celor 16 militant! 
basci. Mai departe in telegra
mă se spune : „Exprimindu-ne 
solidaritatea cu lupta poporu
lui și tineretului spaniol, pen
tru drepturi și libertăți demo
cratice, împotriva oprimării 
și asupririi, pentru realizarea 
aspirațiilor de dreptate și pro
gres social, cerem încetarea 
neîntirziată a tuturor persecu
țiilor și acțiunilor represive

îndreptate împotrha forțelor 
progresiste spaniole, abroga
rea legii excepționale și elibe
rarea patrioților basci".

Exprimind protestul stu- 
dențimii române față de în
scenarea judiciară de la Bur
gos, telegrama U.A.S.R. subli
niază : „Condamnînd cu tărie 
acest atentat împotriva năzu
ințelor de libertate și dreptate 
socială ale poporului, tinere
tului și studenților spanioli, 
ne exprimăm solidaritatea de
plină cu lupta acestora pentru 
drepturi și libertăți democra
tice, împotriva oprimării și 
asupririi și cerem încetarea 
imediată a simulacrului judi
ciar de la Burgos și eliberarea 
militanților basci".Art. 13. — Volumul bugete

lor municipiilor pe anul 1971 
se stabilește in sumă de 
4.989.263 mii lei, potrivit 
repartizării prevăzute in buge
tul de stat.

în cazuri justificate, comite
tele executive ale consiliilor 
populare județene. In acord cu. 
comitetele executive ale con
siliilor populare municipale 
pot să modifice volumul și 
structura bugetelor municipii
lor. cu respectarea indicatori
lor financiari aprobați pentrtr 
fiecare județ.

Art. 14. — Consiliul de Mi
niștri este autorizat:

a) să stabilească măsuri pen
tru realizarea integrală și Ia 
timp a veniturilor planificate, 
precum și pentru folosirea cu 
economicitate și eficiență a 
fondurilor bugetare :

b) să introducă modificări 
în volumul și structura buge
tului de stat adoptat prin pre

zenta lege. în cazurile în care 
în cursul anului se adaptează 
indicatorii planului de stat 
sau modificările rezultă din 
aplicarea măsurilor privind 
perfecționarea conducerii și 
planificării economiei națio
nale :

c) să folosească în cursul a- 
nului plusurile de venituri și 
economiile de cheltuieli obți
nute față de cifrele stabilite 
prin buget pentru acoperirea 
unor acțiuni și sarcini noi pri
vind dezvoltarea economiei 
naționale.

Art. 15 .— Se adoptă contul 
genera] de încheiere a exerci
țiului bugetar pe anul 1969, 
la venituri în sumă de 
146.957.239.937 lei și la chel
tuieli în sumă de 142.805.089 603 
lei, cu un excedent în sumă de 
4.152.150.334 lei din care 
3.215.546.265 lei la bugetul re
publican și 936.604.069 lei la 
bugetele locale.

Sesiunea Marii Adunări
(Urmare din pag. I) 

ră. președintele Consiliului 
Național al Cercetării științi
fice, deputății Aurel Gorun, 
director al Fabricii de pre
parate și conserve de came 
din Sibiu, Gheorghe Sora, 
maistru mecanic la schela 
Petrolieră — Berea, din jude
țul Buzău, Richard Winter^ 
prim-secretar al Comitetului 
județean Sibiu al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popu
lar județean.

In ședința de după-amiazâ 
au mai luat cuvîntul la dis
cuția generală asupra proiec
telor planului de stat al e- 
conomiei naționale și bugetu
lui de stat pe anul 1971 de
putății Matei Ghigiu. minis
trul construcțiilor industriale, 
Dumitru Tudose. președinte
le Cooperativei agricole de 
producție din comuna Stoi- 
cănești, județul Olt, George 
Homoștean, prim-secretar al 
Comitetului județean Alba al 
P.C.R., președintele Consiliu
lui popular județean.

După terminarea discuției 
generale, Proiectul de lege 
privind adoptarea Planului 
de stat al economiei naționa
le pe anul 1971 a fost dez
bătut pe articole și supus 
votului secret cu bile.

Marea Adunare Națională 
a aprobat Legea privind a- 
doptarea Planului de stat al 
economiei naționale pe anul 
1971.

S-a dezbătut apoi, pe arti
cole, ți a fost supus votului 
secret cu bile Proiectul de 
lege pentru adoptarea Buge
tului de stat pe anul 1971.

Marea Adunare Națională 
a aprobat Legea pentru adop
tarea Bugetului de Stat pe 
anul 1971.

Apoi, Marea Adunare Na
țională a votat legea pentru 
prelungirea pînă la 31 de
cembrie 1971 a aplicării Le
gii nr. 22/1967 privind unele 
măsuri de perfecționare a 
conducerii și planificării e- 
conomiei naționale.

Trecîndu-se la un alt 
punct de pe ordinea de zi, 
deputatul Constantin Stătes- 
cu, secretarul Consiliului de 
Stat, a prezentat expunerea 
la Proiectele de legi pentru 
aprobarea decretelor cu pu
tere de lege emise de Consi
liul de Stat de la ultima se
siune a Marii Adunări Națio
nale. Banortiil Comisiei juri

dice la aceste proiecte de legi 
a fost expus de deputatul 
Traian Ionașcu. președintele 
comisiei.

Marea Adunare Națională a 
aprobat prin vot secret cu 
buletine, decretele cu putere 
de lege emise de Consiliul 
de Stat de la ultima sesiune 
a Marii Adunări Naționale.

La ultimul punct de pe or
dinea de zi. deputății au a- 
doptat modificări ir. compo
nența unor comisii permanen
te ale Marii Adunări Naționa
le.

Președintele Marii Adunări 
Naționale, tovarășul Ștefan 
Voitec. a arătat că pentru 
completarea unor locuri va
cante și pentru o mai judi
cioasă alcătuire a unor comi
sii permanente, Biroul Marii 
Adunări Naționale propune 
eliberarea deputaților loan 
Ursii și Mihail Florescu, din 
Comisia pentru învățămint. 
știință ți cultură ți respectiv 
din Comisia pentru industrie, 
construcții și transporturi, 
deoarece sint membri ai gu
vernului ; eliberarea deputa
tului Petre Costeschi din Co
misia pentru agricultură și 
silvicultură și alegerea sa în 
Comisia pentru industrie, 
construcții și transporturi ; e- 
liherarea deputatului Spiridon 
Toma din Comisia economi- 
co-financiară și alegerea sa în 
Comisia pentru politică exter
nă ; alegerea deputaților 
Eugenia Livezeanu și Costa- 
che Antoniu în Comi
sie pentru învățămint, știin
ță și cultură, Ștefan Bă
lan in Comisia pentru politică 
externă, Dumitru Joița în 
C om isia economico-financiară, 
Aurel Moga în Comisia pen
tru sănătate, muncă și asigu
rări sociale, Nicolae Giosan 
în comisia pentru agricultură 
și silvicultură și Gheorghe 
Călin în Comisia pentru 
consiliile populare și admi
nistrația de stat.

Marea Adunare Națională 
a aprobat propunerile făcute

Seara, o dată cu încheierea 
acestei ultime ședințe plenare, 
lucrările celei de-a ducea se
siuni a celei de-a șasea le
gislaturi a Marii Adunări 
Naționale au luat sfîrșit.

Cuvîntul de închidere a lu
crărilor sesiunii a fost rostit 
de tovarășlil Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări 
Naționale.

Adunare cu prilejul împlinirii a 19 aii 
de la constituirea FM din Vietnamul de sud

La clubul uzinelor ,.Semănă
toarea" din Capitală a avut, loc 
vineri după-amiază o adunare 
organizată de Consiliul Național 
al Frontului Unității Socialiste și 
Comitetul național de solidarita
te cu lupta poporului vietnamez 
prilejuită de împlinirea unui de
ceniu de la constituirea Frontu
lui Național de Eliberare din 
Vietnamul de Sud.

Despre crearea Frontului Na
țional de Eliberare din Vietna
mul de sud, eveniment de în
semnătate deosebită în lupta po
porului vietnamez împotriva a_- 
gresiunii imperialiste americane, 
pentru libertate și independență 
națională,' pentru asigurarea unui 
viitor pașnic și prosper, a vorbit 
Tudor Ionescu.

A luat apoi cuvîntul ambasa
dorul Nguyen-Duc-Van. în nu
mele Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de Sud. al 
Guvernului Revoluționar Provizo
riu și al populației din Vietna
mul de Sud, el a adus mulțu
miri sincere Partidului Comunist, 
guvernului, poporului român pen
tru importantele contribuții la 
victoriile poporului vietnamez, 
care sint în același timp victo
rii ale popoarelor iubitoare de 
pace și de libertate. Ambasado
rul Republicii Vietnamul de Sud 
a înfățișat apoi pe larg activita
tea vastă desfășurată de F.N.E. 
pe plan militar, politic, economic 
și social în regiunile eliberate.

(Agerpres)

In sala tribunalului
(Urmare din pag. I)

refuzat cu încăpățînare, l-am 
implorat. Negoiță a năvălit în 
cameră, lovindu-mă. Jambor a 
încercat să-mi imobilizeze mîi- 
nile. Zbătindu-mă. am reușit 
să scap și m-am încuiat în cea
laltă cameră. Cei doi au cerut 
să le deschid ușa. Auzeam cum 
încercau să demonteze broasca. 
Le-am spus că o să strig pînă 
vor veni vecinii. Dar cum nu 
venea nimeni, i-am amenințat 
că dacă nu-mi dau drumul și 
vor sparge ușa, voi sări pe fe
reastră. N-am primit alt răs
puns decît înjurături., Cînd 
mi-am dat seama că'își vor 
duce pînă la capăt amenințările, 
am deschis fereastra. Am socotit 
că, fiind la primul etaj, mi-aș 
fi rupt cel mult un picior, dar 
scăpăm cu onoarea neterfelită. 
Am căutat un loc potrivit unde 
puteam să sar fără prea mare 
risc. T' 
camerei 
mîinile 
Pentru 
mot în 
Jambor 
de ciment din jurul
Dacă aș fi picat cu cîteva pal
me mai departe, pe iarbă, cred 
că n-aș fi pățit mare lucru. 
Așa, am simțit cum coloana ver
tebrală mi se fringe, picioarele 
mi-au paralizat si o durere 
grozitoare mi-a săgetat 
trupul. Apoi mi-am pierdut 
noștința...

Confruntările efectuate de 
crătorii miliției municipale Bra
șov confirmă spusele lui I. B 
Cercetările au durat mult. Vic
tima tragicului accident nu pu
tea suporta efortul de a vorbi 
mai mult de 10 minute...

M-a emoționat interesul și 
grija de care au dat dovadă 
lucrătorii miliției pentru eluci
darea acestei triste întîmplări. 
Diametral opusă rămîne însă 
poziția conducerii clubului spor
tiv „Steagul roșu". întrebat des
pre cazul mai sus relatat, Ion 
Indrei, președintele clubului, 
a ridicat din umeri, declarînd 
că „nu știe prea multe", că Jam
bor a fost scos din lot, fiind 
arestat, dar se speră în nevi
novăția (I !) lui și, în consecin
ță, nu va păți nimic. „De alt
fel, pe mine nu mă privește ca
zul Jambor, Miliția și Procura
tura își vor face datoria", a 
mai spus în încheiere I. Indrei.

Desigur, apărătorii legii vor 
ști să-și facă datoria, tovarășe 
președinte ! Dar cam senină și 
liosită de răspundere această 
eschivă „diplomatică", mai ales 
cînd asemenea penibile întîm

M-am agățat de balconul 
vecine, răminînd cu 

atirnate de balustradă, 
că ri-au mai auzit zgo- 
camera unde 
a venit pe

fusesem, 
balconul 
clădirii.

în- 
tot 
cu-

lu-

plări nu sint singulare printre 
fotbaliștii de performanță. „Ido
lii gazonului" nu au un statut 
aparte din punctul de vedere ai 
răspunderii sociale, ci, dimpotri
vă, cumulînd admirația tinere
tului pentru reușita sportivă, 
au cu atit mai mari responsa
bilități morale. Dar în cile 
echipe de fotbal acest ma
jor deziderat este privit la 
adevărata sa amplitudine 1 
Iată o întrebaie la care 
puțini conducători de cluburi 
și antrenori vor putea da un 
răspuns mulțumitor.

Să revenim insă la „cazul 
Jambor". Simțind că nu prea are 
șanse de a scăpa de răspundere, 
Jambor a încercat un gest care, 
la prima vedere, ar părea lău
dabil : a cerut-o pe I. B. în că
sătorie, încercînd să profite de 
articolul 197, aliniatul ultim din 
Codul Penal, care prevede că 
autorul violului., „nu se pedep
sește dacă înainte ca hotărîrea 
să fi rămas definitivă a inter
venit căsătoria dintre victimă 
și oricare dintre participanți". 
Era, firește, vorba de o mane
vră și „mirele" a fost refuzat 
Din punct de vedere juridic, ten
tativa de viol în grup inițiată 
de Jambor Nicolae-Mihai și re
fuzul victimei de-a accepta o 
căsătorie care probabil ar fi 
fost sortită eșecului trimit ul
terioara desfășurare a eveni
mentelor doar intr-un singur 
sens : pedepsirea vinovaților 
Implicațiile depășesc însă acest 
cadru strict juridic.

Fără îndoială, violurile, prin 
numărul lor nu constituie o 
„problemă" dar prin gravitatea, 
prin periculozitatea socială deo
sebită, prin implicații și preju
dicii morale, da. Și nu pot 
fi curmate doar prin tera
pia forte a legii penale, 
care acționează doar în cazul 
infracțiunii săvîrșite, deja con
sumate, deci împotriva unui 
efect. Tratarea efectului este, 
desigur, foarte importantă, dar 
mai importantă rămîne îndepăr
tarea cauzelor, și aci organiza
țiile U.T.C. își pot exercita în 
primul rînd prerogativele.

Pe de altă oarte, la temelia 
unei căsătorii trebuie să stea 
sentimente sincere, adevărate, 
de afecțiune și respect reciproc. 
Se poate vorbi oare despre 
asemenea sentimente cînd in 
bandă, în mod organizat, o fe- 
femeie este brutalizată, dezono
rată ? Poate fi iubit cu adevă
rat un bărbat care a Darticipat 
la o asemenea bestialitate ? Se 
poate oare uita, i se poate cere 
unei femei să „ierte" o aseme
nea faptă ?



încheierea rundei 
a 3-a a convorbi
rilor S.A.LT.
HELSINKI 18 (Agerpres). — 

Noua etapă a dialogului sovieto- 
american privind limitarea cursei 
înarmărilor strategice SALT s-a 
încheiat joi în capitala Finlan
dei. Este vorba de runda a treia 
a convorbirilor dintre Uniunea 
Sovietică și S.U.A., deschisă la 2 
noiembrie la Helsinki, rundă 
care succede fazei preliminare, 
cu caracter procedural, desfășu
rată în toamna anului 1969, și 
primei etape de negocieri pro- 
priu-zise, ce a avut loc la Viena 
în perioada 16 aprilie — 14 au
gust a.c. Cele două delegații au 
fost conduse de Vladimir Semio- 
nov, locțiitor al ministrului afa
cerilor externe al U.R.S.S., și, 
respectiv, Gerard Smith, directo
rul Agenției S.U.A. pentru dezar
mare și controlul înarmărilor.

în comunicatul comun dat pu
blicității la sfîrșitul ultimei șe
dințe de lucru, se precizează că, 
„în timpul acestor tratative, a 
fost continuată analiza unui larg 
cerc de probleme legate de tema 
examinată — limitarea cursei 
înarmărilor strategice defensive 
și ofensive. Schimbul de păreri 
care a avut loc, continuă comu
nicatul, a permis clarificarea 
unui număr de aspecte legate de 
problemele discutate. Ambele 
delegații și-au exprimat dorința 
de a continua convorbirile, ho- 
tărîndu-se, în acest sens, ca tra
tativele să fie reluate, la 15 mar
tie, la Viena.

Ample acțiuni de solidaritate 

cu patrioții basci
Înscenarea judiciară de 

Ia Burgos împotriva celor 
16 patrioți basci continuă 
să suscite numeroase 
reacții în întreaga lume.

în Belgia, Senatul a adoptat 
joi o moțiune în care își expri
ma îngrijorarea față de soarta 
militanților basci.

La Roma, Direcțiunea Parti
dului socialist și-a exprimat „in
dignarea și protestul" față de 
procesul de la Burgos. Intr-un 
comunicat, conducerea Partidu
lui socialist italian se declară 
solidară cu lupta eroică a clasei 
muncitoare spaniole împotriva 
regimului franchist. P.S.I. a a- 
probat. totodată, demersul guver
nului italian în favoarea luptă
torilor basci. Consiliul italian 
al mișcării europene a adoptat 
un document în care își exprimă 
indignarea față de procesul de 
la Burgos și condamnă „opresiu
nea sîngeroasă declanșată de re
gimul franchist împotriva reven
dicărilor legitime ale populației 
basce".

La Ziirich, mai multe sute de 
persoane au organizat joi o de 
monstrație de protest împotriva 
încălcării libertăților democra
tice în Spania.

în Franța, Consiliul Municipal 
ai Parisului a adresat o scrisoare 
ambasadorului Spaniei prin care 
cere guvernului de la Madrid să 
dea dovadă de clemență față de 
patrioții basci. în cursul zilei de

Puternic curent favorabil 
normalizării relațiilor 

japono-chineze

joi, în diferite orașe din Franța 
au continuat demonstrațiile de 
piotest față de procesul de la 
Burgos.

Comitetul de conducere al Par
tidului Socialist Austriac a adop
tat în unanimitate o rezoluție de 
protest împotriva procesului ce
lor 16 militanți basci. Rezoluția 
a fost trimisă șefului statului 
spaniol. Franco.

Socialiștii austrieci — se spu
ne în rezoluție — se alătură miș
cării mondiale de protest împo
triva procesului intentat curajo
șilor luptători basci pentru liber
tate.

Intr-un apel adresat guvernu
lui spaniol. Comitetul executiv al 
Partidului laburist britanic cere 
să se acorde libertăți politice și 
sindicale tuturor spaniolilor și 
să fie cruțate viețile celor 16 
patrioți basci.

Președintele Perului, genera
lul Juan Velasco Alvarado, a tn- 
,mis un mesaj generalului Franco 
în legătură cu judecarea celor 
16 patrioți basci; Alvarado ex
primă, în numele poporului Pe
ruvian, „dorința de a fi respec
tate viețile deținuților politici, 
frați ai Perului, amenințați de a 
fi uciși pentru ideile lor".

Celebrul violoncelist Pablo 
Casals, care a părăsit Spania în 
deceniul al patrulea, după înfrân
gerea guvernului republican, și 
trăiește în Porto-Rico, a declarat 
intr-un interviu acordat presei 
locale că „poporul spaniol tră
iește în momentul de față cele 
mai dificile momente din cele 
trei <î< cenii de dictatură?. Amin
tind recentele măsuri represive 
ale autorităților spaniole împo
triva intelectualilor care și-au ri
dicat glasul în apărarea .patrioți-. 
lor judecați la Burgo6, Pablo 
Casals le-a calificat drept „ac
țiuni care violează drepturile 
esențiale ale omului".

Ședința 
Comitetului 

Executiv 
al C.A.E.R.

MOSCOVA 18 (Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu 
Dtiță, transmite:) între 15 și 
18' decembrie a avut loc la 
Moscovă cea de-a 50-a șe
dință a Comitetului Executiv 
al Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc. La ședință 
au participat vicepreședinții 
guvernelor țărilor membre ale 
C.A.E.R.': L. Avramov din 
partea Republicii Populare 
Bulgaria! F. Hamouz din 
pattea Republicii Socialiste 
Cehoslovace, G. Weiss din 
partea Republicii Democrate 
Germane, B. Dughersuren 
din partea Republicii Popu
lare Mongole, P. Jaroszewicz 
din partea Republicii Popu
lare Polone, Gh. Rădulescu din 
partea Republicii Socialiste 
România, A. Apro din partea 
Republicii Populare Ungare, 
M. Leseciko din partea U- 
niunii Republicilor Sovietice 
Socialiste.

Ședința a fost prezidată de 
Gh. Rădulescu, reprezentantul 
Republicii Socialiste Româ
nia.

La ședința Comitetului E- 
xecutiv a fost continuată e- 
xăminarea documentelor pre
liminare, legate de realizarea 
hotărârilor sesiunilor a XXIII-a 
și a XXIV-a ale C.A.E.R., cu 
privire la adîncirea și per
fecționarea în continuare a 
colaborării și dezvoltarea in
tegrării economice socialis
te a țărilor membre ale 
C.A.E.R. Ședința Comitetului 
Executiv s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă.

Un deceniu de luptă eroică
A trecut un deceniu de cînd într-o 

așezare situată destul de aproape de 
Saigon a luat naștere Frontul Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud. Cei 
zece ani care s-au scurs de la istoricul 
eveniment au demonstrat in mod con
cludent că F.N.E. este reprezentantul 
autentic al poporului din Vietnamul de 
sud. exponentul fidel al aspirațiilor și 
năzuințelor sale fundamentale. întreaga 
sa existență a fost și este consacrată 
luptei pentru eliberare și independență 
națională, pentru dreptul poporului de 
a decide singur, fără nici un amestec 
din afară, asupra destinelor sale, pentru 
dezvoltarea democratică și pașnică a 
Vietnamului de sud. Programul F.N.E. 
este un program al tuturor forțelor pa
triotice din Vietnamul de sud care s-au 
unit in lupta împotriva agresiunii ame
ricane, pentru libertate și suveranitate 
națională. Crearea F.N.E. — din care 
fac parte peste 40 de partide și organi
zații — exprimă amploarea luptei po
porului din Vietnamul de sud, luptă care 
se desfășoară atît pe plan militar, cit și 
politic. încă de la apariția sa F.N.E. s-a 
bucurat de sprijinul maselor și s-a situat 
în fruntea lor. Victoriile răsunătoare ob
ținute de patrioți pe cimpul de luptă au 
dovedit că poporul sud-vietnainez nu 
poate fi îngenuncheat, că în zilele noas
tre un popor conștient de forța sa și în
suflețit de o cauză nobilă este capabil să 
reziste oricărei mașini de război, chiar 
cind aceasta este pusă în mișcare de o 
mare putere ca S.U.A. Loviturile date 
agresorilor de către trupele F.N.E. au 
anihilat planurile comandamentului a- 
merican și ale Pentagonului. Generalii 
americani se găsesc într-un vizibil im
pas militar deși dispun de o tehnică mi
litară modernă, inclusiv o aviație nume
roasă. Bombele cu napalm pot distruge, 
pot ucide, dar nu pot sfărîma voința de 
luptă a unui popor. Intervenționiștii 
americani au putut constata insuccesul 
proiectelor de ..pacificare", de „război 
special" etc. în deceniul care a trecut 
trupele F.N.E. âu eliminat (morți, ră
niți și prizonieri) peste 2 000 000 de ina
mici. 20 000 avioane americane au fost 
distruse. Cea mai mare parte a terito
riului sud-vietnamez este controlată de 
F.N.E. Chiar un general american recu
noștea că 65 la sută din Vietnamul de 
sud nu se găsește sub controlul trupelor 
S.U.A. Escaladarea continuă a războiu-

Zece ani de la făurirea 
Frontului National 

de Eliberare 
din Vietnamul de sud

lui din Vietnam nu a adus Washingto
nului decît înfrîngeri. Strategii ameri
cani sînt obligați să înregistreze prăbu
șirea tuturor speranțelor lor. Extinderea 
intervenției în Cambodgia ca și recen
tele bombardamente efectuate asupra 
K. D. Vietnam nu fac decît să agraveze 
situația din peninsula indochineză și să 
îndepărteze perspectiva păcii. Formula 
„vietnamizării" pusă în circulație la Wa
shington exprimă intenția de a continua 
războiul împotriva poporului vietnamez, 
de a-1 amplifica. Viitorul nu promite, 
însă, nimic bun promotorilor politicii de 
agresiune.

Crearea Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu și proclamarea Republicii Vietna
mului de sud, în vara anului trecut, a 
reprezentat o etapă de cea mai mare 
importanță în lupta populației sud-viet- 
nameze pentru libertate și independență 
națională. 26 de țări întrețin relații cu 
Guvernul Revoluționar Provizoriu. Pe 
toate continentele, în aproape toate ță
rile lumii, s-au constituit comitete de 
sprijinire a luptei poporului vietnamez.

Trebuie subliniat faptul că în zona 
eliberată s-au constituit comitete popu
lare revoluționare care se ocupă atît cu 
organizarea luptei împotriva agresiunii, 
cit și cu soluționarea problemelor de or
din economic, social și cultural. în 
această zonă s-a efectuat reforma 
agrară, funcționează 7 100 de școli, s-a 
dezvoltat rețeaua asistenței sanitare.

Poporul Vietnamului de sud este ferm 
hotărit să lupte pînă. la victoria finală. 
Chiar în provinciile ocupate de ameri
cani se desfășoară frecvent puternice 
manifestații și acțiuni de masă sub 
semnul lozincilor F.N.E. Regimul de la 
Saigon cunoaște o criză incurabilă. Șu
brezenia sa este scoasă în relief de în
treaga desfășurare a evenimentelor.

Guvernul Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de sud acționează

cu consecvență pentru o reglementare 
constructivă, pentru încetarea sîngero- 
sului război. Numeroasele propuneri pe 
care le-a prezentat au fost inspirate de 
dorința sinceră de a deschide drum 
păcii, o pace în condițiile libertății și 
independenței depline. Chiar in această 
săptămină la conferința cvadripartită de 
la Paris, delegația G.R.P. 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 Viet
namul de sud pină la 30 iunie 1971 și 
dacă regimul de Ia Saigon consimte la 
constituirea unui guvern de coaliție, din 
care să fie excluși Thicu, Ky și Khiem. 
Dar, încăodată, reprezentanții americani 
s-au eschivat de la un răspuns clar.

Poporul român a acordat și acordă un 
sprijin multilateral poporului vietnamezi 
susținind neabătut dreptul său inaliena
bil de a-și hotărî în mod suveran pro
priul destin, fără nici un amestec din 
afară, potrivit voinței și aspirațiilor sale 
naționale. Tînăra generație a patriei 
noastre, ca și toți cetățenii României so
cialiste, își manifestă profunda și con
secventa solidaritate cu cauza dreaptă a 
poporului vietnamez. Exprimind senti
mentele întregului popor, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus de la tribuna 
O.N.U. „împreună cu cercurile largi ale 
opiniei publice mondiale, România con
sideră necesar să se pună capăt războiu
lui din Vietnam și intervenției străine in 
Indochina, să se treacă la retragerea 
totală din Vietnam a trupelor Statelor 
Unite ale Americii și ale aliaților lor. 
Poporul vietnamez și celelalte popoare 
din Indochina să fie lăsate să-și rezolve 
singure problemele existenței lor, fără 
nici un amestec din afară. In acest sens, 
apreciem că propunerile Frontului Na
țional de Eliberare oferă o bază rațio
nală pentru soluționarea conflictului pe 
cale politică".

La împlinirea unui deceniu de luptă 
eroică, poporul și tineretul român trans
mit încercatului popor al Vietnamului de 
sud urarea de a obține noi biruințe în 
lupta nobilă pe care o duc împotriva 
agresiunii, pentru o viață liberă, inde
pendentă și prosperă. Lupta dreaptă a 
poporului vietnamez va învinge!

M. RAMURĂ

Semnificația■>

din Dieta
Vineri, s-au încheiat lucră

rile celei de-a 64-a sesiuni ex
traordinare a Dietei japoneze, 
convocate pentru a lua în dez
batere poluarea orașelor și a 
apelor, considerată una din 
preocupările cu caracter de 
urgență ale țării.

Deși nu figura pe ordinea 
de zi. problema normalizării 
relațiilor dintre Japonia și Re
publica Populară Chineză a 
dominat dezbaterile din Dietă. 
Numeroși deputați ai partide
lor de opoziție, printre care 
Toru Ohara (socialist), Zen- 
mei Matsumoto (comunist), și 
chiar reprezentanți ai Parti
dului liberal-democrat, de gu
vernământ, au evidențiat ne
cesitatea normalizării grabni
ce a relațiilor japono-chineze, 
subliniind importanța acestui 
act atît pentru Japonia cît și

dezbaterilor 
japoneză
pentru instaurarea unui cli
mat de securitate și înțelegere 
în Asia și în lume.

Existența unui amplu cu
rent favorabil normalizării 
relațiilor japono-chineze — 
exprimată atît în Parlament 
cît și prin constituirea Ligii 
deputaților și a Consiliului 
național pentru restabilirea 
relațiilor japono-chineze — a 
determinat guvernul să-și 
precizeze din nou punctul de 
vedere. Ministrul Aichi a 
menționat că guvernul japo
nez se va ocupa de această 
problemă „dintr-un punct de 
vedere mai larg și în perspec
tivă" și că el studiază posibi
litatea de a intra în contact 
cu guvernul R.P. Chineze „la 
un nivel mai înalt decît al 
ambasadorilor".

Statul chilian va prelua controlul 
integral asupra industriei cuprului

Președintele Salvador Allende va supune luni Congresului pro- 
iectul de amendament la constituție prevăzînd naționalizarea 

companiilor străine din industria cuprului.

BURGOS: Poliția spaniolă 
încercând să împrăștie de
monstranții care cer înceta
rea represiunilor împotriva 

patrioților basci
p eBs c u 2?l’t

Amendamentul constituțional 
va permite guvernului chilian să 
preia controlul integral asupra 
întreprinderilor cu capital mixt, 
în prezent, statul chilian deține 
51 la sută din acțiunile acestor 
companii. Actul final al naționa
lizării, sub forma amendamentu
lui constituțional, va fi semnat 
de președintele Salvador Allende 
în cadrul unei întruniri publice.

In cazul în care Congresul ar 
respinge proiectul de amenda
ment propus de președinte, se 
așteaptă ca guvernul să organi
zeze un plebiscit, întrucît con
trolul asupra bogățiilor de cupru 
ale țării a devenit o problemă 
națională. Potrivit statisticilor, 
exporturile de cupru asigură sta
tului chilian 80 la sută din ve
niturile externe.

• UN SONDAJ DE OPINIE 
al institutului „Gallup" relevă 
că popularitatea de care se bu
cură actuala Administrație a 
S.U.A. a scăzut. 52 la sutți din 
cei solicitați să-și spună păre
rea in legătură cu modul în 
care apreciază activitatea Ad
ministrației s-au declarat satis- 
făcuți. La ultimul sondaj „Gal
lup" din luna noiembrie, pro
centul celor care se declaraseră 
mulțumiți a fost de 57 la sută.

• UN PURTĂTOR DE CU- 
VlNT al Ministerului Afacerilor 
Externe al R.D. Vietnam a dat 
publicității o declarație în legă
tură cu mitralierea, la 15 decem
brie, a unui sat din provincia 
nord-vietnameză Lai Chau de 
către avioane americane și bom
bardarea unui sat din partea de 
nord a zonei demilitarizate, la 
16 decembrie, de avioane 
„B-52".

• NUMĂRUL ȘOMERILOR 
BRITANICI este in continuă 
creștere. Șomajul a afectat luna 
trecută 619 809 persoane. La 
mijlocul acestei luni numărul

Viitorul „relațiilor speciale"
In cursul primelor con

vorbiri americano-brita- 
nice, de la venirea con
servatorilor la putere, 
președintele Nixon și pre
mierul Heath au trecut 
în revistă o gamă largă 
de probleme politice și 
economice cuprinzînd re
lațiile Est-Vest, perspec
tivele organizării confe
rinței generale pentru 
securitatea europeană, 
recentele evoluții în 
N.AT.O., cooperarea în 
afara zonei N.A.T.O., în 
Oceanul Indian, de exem
plu, delicata problemă a 
livrării de arme către 
Republica Sud-Africană 
și viitorul acordului de 
la Simonstown. proble
me privind dezvoltarea 
comerțului dintre cele 
două țări, in lumina e- 
ventualei aderări a Marii 
Britanii la Comunitatea
Economică 
Problemele

Europeană, 
luate în dis

cuție implică și unele, 
aspecte colțuroase ale 
„relațiilor speciale" din
tre Marea Britanie și 
S.U.A. într-un interviu, 
fără precedent. Heath 
declara cu puțin timp 
înainte de îmbarcare,

Via Casa Albă, că aceste 
relații „s-au deteriorat", 
obiectivul major al vizi
tei sale în S.U.A. fiind 
„reînnoirea dialogului și 
a cooperării", intenție 
subliniată cu grijă, de 
altfel, și în cadrul cere
moniei de primire la Wa
shington.

Premierul englez a 
mers la Casa Albă ca să 
discute efectele posibi
lei aderări la C.E.E. asu
pra comerțului dintre 
cele două țări — spun 
ziarele britanice, sesiza
te de neliniștea exprima
tă de Heath in legătură 
cu intensificarea curen
tului protecționist din 
S.U.A., demonstrată de 
proiectul de lege „Mills". 
Edward Heath a încercat 
să-l convingă pe președin
tele Nixon că mult discu
tatul proiect de protejare 
a textilelor americane va 
da startul unui „război 
comercial" periculos în
tre S.U.A. Și țările Euro
pei Occidentale, ceea ce 
ar putea afecta și balan
ța de plăți a Marii Brita
nii. Este unul din punc
tele delicate ale discuții

lor cu președintele Nixon

întrucît și Administrația 
americană este îngrijora
tă — așa cum spunea 
marți la Londra, în ca
drul unei conferințe de 
piesă, ministrul ameri
can al agriculturii. Clif
ford Hardin — de modi
ficările preconizate în 
politica agricolă a Marii 
Britanii, în perspectiva 
aderării Ia C.E.E. La a- 
ceasta se mai adaugă în
grijorarea produsă de ri
posta promptă a guver
nelor din 31 de țări care 
și-au manifestat intenția 
de a adopta măsuri de 
represalii impotriva in
tereselor comerciale șt 
economice, a exporturi
lor și investițiilor de ca
pital american in cazul 
adoptării in S.U.A. a le
gislației protecționiste.

Unul din argumentele 
premierului Heath in fa
voarea aderării care fla
tează ușor anumite sus
ceptibilități americane 
este eventualitatea creș
terii contribuției țărilor 
Europei occidentale la 
N.A.T.O. Noile angaja
mente financiare solici
tate Marii Britanii la re
centa sesiune a N.A.T.O.

nu au putut fi asumate, 
dată fiind situația eco
nomică in care se află 
țara, pe care Heath spe
ră s-o îndrepte alăturin- 
du -se „celor șase".

Printre principalele te
me abordate în timpul 
convorbirilor a fost și in
tenția guvernului brita
nic de a relua livrării! 
de arme către Africa de 
sud. problemă care a sus
citat protestele guverne
lor țărilor din Common
wealth. Ea fusese de fapt 
înscrisă pe agenda con
vorbirilor anglo-ameri- 
cane, încă de la vizita la 
Londra a secretarului de 
stat Rogers.

S-a reliefat, de aseme
nea, intenția guvernelor 
american și britanic de a 
intări colaborarea Ia 
„Est de Suez", ceea ce ar 
antrena menținerea ba
zelor militare britanice 
din Golful Persic și Ma- 
Iayezia. în acest sens nu 
a fost intimplătoare a- 
nunțarea, în ajunul vizi
tei Iui Heath în S.U.A., 
a instalării primei baze 
americane de comunicații 
prin satelit în insula Die- 
go-Garcia, ce va fi utili

zată in comun de trupele 
americane și britanice. 
Premierul Heath împăr
tășește ideea americană 
despre „oportunitatea" 
ca Marea Britanie să joa
ce în continuare un anu
mit rol Ia „Est de Suez". 
Cei doi interlocutori au 
discutat și ideea compu
nerii unei forțe navale 
unite Ia care să adere și 
alte state, avînd ca arie 
operațională Oceanul In
dian. Heath nu poate să 
facă, abstracție de criti- 
cile ce se vor exprima în 
cadrul Conferinței de la 
Singapore, din ianuarie 
1971, a prim-miniștrilor 
țărilor din Common
wealth. Conferința in 
sine le apare observatori
lor politici doar ca un 
prilej de „ a cădea de 
acord asupra dezacordu
rilor".

Problema revltalizării 
„relațiilor speciale" Lon
dra — Washington ră- 
mine deschisă, aspectele 
pe care ea le implică ne- 
fiind, în fond epuizate.

DOINA TOPOR

șomerilor a fost cu 18166 mai 
mare decît în luna precedentă, 
cea mai mare cifră înregistrată 
pe luna decembrie in ultimii 30 
de ani.

• LA BELGRAD A FOST 
SEMNAT vineri protocolul de 
constituire și activitate a Grupei 
mixte de lucru romăno-iugoslave 
de colaborare și cooperare eco
nomică și tehnico-științifică în 
ramura construcțiilor și a in
dustriei materialelor de cons
trucție. Grupa este subordonată 
Comisiei mixte româno-iugosla- 
ve de colaborare economică.

• CU PRILEJUL celei de-a 
X-a aniversări a semnării Tra
tatului de prietenie și neagre
siune chino-cambodgian și a în
ființării Asociației de prietenie 
chino-cambodgiene, la Pekin a 
avut loc o recepție. In cuvîntă- 
rile rostite în cadrul recepției, 
premierul Ciu En-lai și prințul 
Norodom Sianuk au subliniat 
importanța tratatului pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
dintre cele două țări. Vorbitorii 
au condamnat lovitura de stat 
din Cambodgia și au elogiat lup
ta dusă de poporul cambodgian 
împotriva regimului Lon Nol- 
Sirik Matak.

COMPROMIS 
ÎN „AFACEREA 

RĂPIRII** 
DE LA RIO ?

• GUVERNUL BRAZILIAN a 
luat joi contact cu ambasadele 
chiliana și algeriană pentru a 
examina posibilitatea acordării 
de către aceste țări a dreptului 
de azil pentru cei 70 de deținuți 
politici care ar urma să fie eli
berați în schimbul punerii în li
bertate a ambasadorului elve
țian Giovanni Enrico Bucher, 
răpit în cursul săptăminii tre
cute de membrii unei organiza
ții clandestine din Brazilia. .

• LA, LONDRA SE DESFĂ
ȘOARĂ , concursul internațional 
pentrți jurnalele de actualități. 
Premiul juriului pentru jurna
lele cinematografice de actuali
tăți 'a fost acordat Studioului 
„Alexandru Sahia" pentru fil- 
mtll * „Primăvara într-un sat". 
Pelicfila' prezintă aspecte din 
timpul inundațiilor catastrofale 
dirt țprst poaștră din primăvara 
acestui ,an. .

Cuvîntarea lui J. Cyrankiewicz 
in legătură cu incidentele 

de pe litoralul baltic
VARȘOVIA 18 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
P.A.P., în legătură cu incidentele 
care au avut loc în orașul 
Gdansk și în alte localități polo
neze de pe litoralul Mării Bal
tice, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone, Jozef 
Cyrankiewicz, a rostit în seara 
zilei de 17 decembrie o cuvîn- 
tare radiotelevizată. Vorbitorul 
a spus, printre altele :

Timp de trei zile, Gdanskul și 
litoralul au constituit arena u- 
nor excese de stradă și a unor 
încălcări ale liniștii și ordinii pu
blice.

In cursul acestor incidente, lu
crurile au mers pînă la devasta
rea și incendierea multor clădiri 
de interes public, pînă la jafuri 
și devastarea a numeroase ma
gazine. pînă la distrugerea multor 
autovehicule. Lucrurile au mers 
pînă la ciocniri tragice, în cursul 
cărora forțele de pază a ordinii 
au fost nevoite să recurgă la ar
me. S-au înregistrat victime o- 
menești și persoane rănite. Aces
tea sînt urmările lipsei de rațiu
ne și lipsei de răspundere din 
partea acelora care au părăsit 
lucrul și au ieșit în stradă, ofe
rind, a spus vorbitorul, aventu
rierilor posibilitatea de a să- 
vîrși acte de vandalism.

Premierul polonez a arătat că 
forțele ostile înoearcă să creeze 
noi focare de anarhie, să încal
ce ritmul normal de lucru în în
treprinderi, să dezorganizeze via
ța țării. Aceasta ar însemna pier
deri materiale și morale nerecu
perabile, ar însemna subminarea 
poziției Poloniei în arena inter
națională și în lume în general, 
o poziție cucerită într-o luptă a- 
tît de grea.

In lumea de astăzi și de mîine 
Polonia poate să însemne ceva 
numai dacă va merge în pas cu 
progresul rapid al revoluției teh- 
nico-științifioe, dacă va ști să-și 
sporească potențialul economic,

Laboratorul sovietic mo
bil „Lunohod-1“ depus pe 
suprafața Seleneî la 17 no
iembrie își continuă activita
tea, informează agenția 
T.A.S.S. In noaptea de 17 
spre 18 decembrie a avut loc 
cea de-a 93-a legătură prin 
radio între lunomobil și cen
trul terestru, care a durat 3 
ore și 41 de minute. După 
cele trei zile de staționare 
(14—17 decembrie) in cursul 
cărora au fost efectuate mă
surători științifice, vehiculul 
lunar a început din nou să se 
deplaseze, străbătând în tim
pul cît a durat legătura prin 
radio distanța de 197 metri. 
In întreaga perioadă de acti
vitate pe Lună, laboratorul 
autopropulsat s-a deplasat pe 
o distanță de 1 022 metri.

VENUS ÎȘI DEZVĂLUIE 
SECRETELE...

lntf-uh articol consacrat co- 
borîrri stației automate „Venus- 
7" pe planeta al cărei nume îl 
poartă, comentatorul științific 
al .agenției TASS, dr. G. Sku- 
ridin„ sqrie că bilanțul cercetă
rilor științifice efectuate prin 
lansarea stațiilor automate so
vietice și ămericane spre Venus 
are a marfe Valoare pentru sta
bilirea proprietăților fizice ale 
planetei și atmosferei ei. Ca și 
Marte, Venus s-a dovedit a fi 
lipșită de un cîmp magnetic pro
priu. avjnd, îrțsă .o ionosferă des
tul de puternică. Aceasta contri
buie la formarea, în apropierea 
platietei. a Unei unde de șoc, 
provenită din interacțiunea vin-

tului solar și Venus. Acesta este 
un element științific nou, al că
rui mecanism nu a fost încă elu
cidat suficient.

Au fost obținute date noi re
feritoare la compoziția atmos
ferei planetei Venus, tempera
turii și presiunii ei. In ciuda aș
teptărilor, componentul principal 
s-a dovedit a fi bioxidul de car
bon, azotul compunind doar mai 
puțin de 2 la sută din atmos
feră. în același timp, oamenii 
de știință consideră că, în a- 
propiere de suprafața planetei, 
presiunea ajunge la aproxima
tiv 100 de atmosfere, iar tem
peratura la plus 500 grade Cel
sius.

dacă va ști să-și unească toate 
forțele pentru atingerea acestor 
țeluri socialiste și ale întregului 
popor. Puterea populară nu va 
tolera niciodată ca bunurile crea
te printr-o muncă grea să fie pe
riclitate.

Vorbitorul a adresat clasei 
muncitoare, tuturor oamenilor 
muncii chemarea ca fiecare la 
postul său să se ridice în apăra
rea liniștii, ordinii și disciplinei 
obștești. ★

Consiliul de Miniștri al R. P. 
Polone a adoptat o hotărîre prin 
care obligă organele Procuratu
rii și de anchetare și organele 
pentru apărarea ordinii publice 
să ia măsurile corespunzătoare 
pentru restabilirea ordinii publi
ce încălcate și a liniștii, precum 
și organele Miliției civile și ser
viciile Securității să ia măsurile 
de constrângere accesibile din 
punct de vedere al dreptului, in
clusiv folosirea armelor, împotri
va persoanelor care se dedau la 
violențe și distrug avutul ob
ștesc.

Cooperarea 
economică 

cehoslovaco - 
vest-germană

Un nou acord cu privire la 
schimburile de mărfuri și co
operarea economică și tehnico- 
științifică, pe perioada 1971—1974. 
intre R. S. Cehoslovacă și R.F. 
a Germaniei a fost semnat la 
Praga, informează agenția 
C.T.K.

Acordul creează condiții pen
tru îmbunătățirea și extinderea 
exporturilor cehoslovace către 
R.F.G. Schimburile comerciale 
se vor efectua respectindu-se 
clauza națiunii celei ipai favo
rizate, în spiritul Acordului ge
nerai pentru tarife și comerț 
(G.A.T.T.) după care se ghi
dează cele două țări membre 
ale G.A.T.T. Pe toată perioada 
de valabilitate a noului acord, 
R.F.G. va ridica restricțiile la 
importuri, existente pină în 
prezent. Documentul reglemen
tează, de asemenea, cooperarea 
economică și tehnico-științifică 
dintre Cehoslovacia și R.F.G. și 
prevede o îmbunătățire a struc
turii schimburilor comerciale.

Agenția C.T.K. precizează că7 
prin volumul său, comerțul aA 
R.F.G. ocupă primul loc in ctf 
privește schimburile Cehoslova
ciei cu țările capitaliste dezvol
tate.
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