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ȘEDINȚA

CONSILIULUI DE STAT

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

tu ziua de 24 decembrie 
1STO a avui loc, la Palatul Re
publicii, ședința Consiliului de 
Sur al Republicii Socialiste 
România. prezidați de tovară
șul Nicolae Ceausescu, pre
ședintele Consiliului de Stat.

In afara membrilor Consi

liului de Stat. Ia ședință au 
participat tovarășii Cornel 
Onescu. ministrul afacerilor 
interne, Teodor Vasiliu, mi
nistrul justiției, și Augustin 
Alexa, procurorul general al 
Republicii Socialiste Româ
nia.

Consiliul de Stat a dezbătut 
și adoptat decretul privind 
grațierea unor pedepse.

Totodată, au fost aprobata 
unele măsuri privind îmbu
nătățirea activității de turism 
în țara noastră.

Un dialog viu între secretarul general 
al partidului, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, 
și colective de oameni ai muncii

hotArIrea
Consiliului de Miniștri și a Consiliului 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 

Agricole de Producție
cu privire la asigurarea unui venit minim lunar garantat 

membrilor cooperatori pentru munca depusa, acordarea 

de indemnizații de stat cadrelor de conducere din coope

rativele agricole de producție, precum și asigurarea plății 

integrale a pensiilor majorate membrilor cooperatori

Ieri, în vizita prin citeva uzine bucureștene

Ieri, tovarășul Nicolae Ceaușescu, însoțit de 
tovarășii Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, Du
mitru Popa, Dumitru Popescu și Mihai Mari
nescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, 
a vizitat citeva din întreprinderile industriale 
din Capitală.

Scopul vizitei : cunoașterea la fața locului a 
problemelor activității unităților, stadiul în care 
se află îndeplinirea planului de producție, 
preocupările de viitor, discuția pe viu cu mun
citorii, cu cadrele de conducere și adoptarea, 
pe această bază, a unor măsuri apte să se con
cretizeze în dezvoltarea întreprinderilor, în 
perfecționarea producției și în creșterea efici
enței economice. Este ceea ce atit de adine 
s-a înrădăcinat ca metodă, ca practică de lucru 
a partidului nostru, a conducerii sale, a secre
tarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în mijlocul 
constructorilor de pompe

Primul obiectiv al vizitei îl 
constituie Uzina de pompe. Aci 
se realizează, Ia ora actuală, pes
te 600 tipuri de pompe în mai 
mult de 3 000 de variante, des
tinate diferitelor ramuri indus
triale, agriculturii, transporturilor 
și altor sectoare ale economiei 
naționale. Pompele purtind mar
ca acestei uzine bucureștene sînt 
cunoscute și apreciate, prin ca
litatea și performanțele lor teh
nice, în aproape 20 de țări ale 
lumii.

Colectivul uzinei se prezintă 
la acest sfîrșit de an, de cinci
nal, cu realizări de seamă, rea
lizări care constituie o premisă 
sigură pentru înfăptuirea sarci
nilor mobilizatoare care îi revin 
în viitorul an. Prevederile pla
nului cincinal au fost realizate 
încă din luna noiembrie, iar cele 
ale planului anual vor fi depăși
te cu circa 4 000 de pompe. Da
torită perfecționării proceselor 
tehnologice, utilizării mai depli
ne a capacităților de producție, 
sporirii productivității muncii și 
realizării unor noi lucrări de in
vestiții în perioada 1965—1970, 
producția uzinei a crescut de 
două ori.

La sosirea în întreprindere, 
oaspeții sînt salutați de Ion A- 
vram, ministrul industriei cons
trucțiilor de mașini, de colecti
vul de conducere al uzinei, de 
reprezentanți ai Comitetului de 
partid și ai organizațiilor obș
tești, sute de muncitori și tehni
cieni care, ținînd să-l întîmpine 
direct și să-l salute pe conducă
torul partidului și statului, au ie

La Fabrica da articole de rticlărie „BucurertC

șit în salopete, de-a dreptul în 
incinta din fața uzinei, au acla
mat furtunos, minute în șir.

Vizita începe cu hala noii tur
nătorii de fontă, construcție mo
dernă, realizată aproape în în
tregime din metal și sticlă, unde 
în prezent se fac intense pregă
tiri în vederea dării ei în exploa
tare. O caracteristică a acestui 
obiectiv o constituie concepția 
modernă a fluxului tehnologic. 
Cele trei cuptoare de mare ca
pacitate și productivitate ale 
turnătoriei vor fi dirijate de la 
un grup central de automatiza
re, înzestrat cu echipamente și 
aparatură executate în țară. Mai 
mult de 90 la sută din instalații
le și utilajele noii turnătorii sînt 
de producție românească.

In continuare sînt vizitate ha
la de prelucrări mecanice, stan
dul de probă și alte sectoare. 
Fapt remarcabil: directorul gene
ral al uzinei, ing. Dimitrie Gre- 
cov, informează pe secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, despre faptul 
că produsele întreprinderii, în 
totalitatea lor, sînt realizate du
pă concepții originale, că între
prinderea nu utilizează nici o li
cență străină. Sînt înfățișate oas
peților preocupările și realizările 
colectivului de aici în domeniul 
autoutilării uzinei. Mai mult de 
30 la sută din mașinile și utila
jele folosite în procesul de fabri
cație sînt realizate în cadrul în
treprinderii înseși. întreprinderea 
dispune în prezent de un sector 
de concepție propriu pentru con-

Afpect din timpul vizitei la uzina de mecanică fină

strucția de mașini și utilaje des
tinate autoutilării.

Apreciind realizările și expe
riența uzinei în acest domeniu, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu re
comandă conducerii întreprinde
rii să valorifice mai bine aceste 
experiențe tehnice amenajînd o 
secție în cadrul căreia să fie pro
duse mașini-unelte atît pentru 
nevoile uzinei cît și pentru do
tarea altor unități.

Oaspeților le sînt prezentate 
diferite tipuri de pompp, printre 
care se remarcă o uriașă inimă 
de oțel capabilă să ridice într-o 
oră la înălțimea de 80 metri 7 000 
m.c. de apă. Multe din pompele 
finite sînt destinate marilor lu
crări de hidroameliorații care se 
efectuează în cadrul Programu
lui național privind gospodărirea 
rațională ă resurselor de apă, ex
tinderea lucrărilor de irigații, în
diguiri, desecări și combaterea 
eroziunii solului.

în voitorul cincinal, producția 
de pompe va ajunge la circa 
90 000, dublul producției actua
le, o creștere importantă înregis- 
trîndu-se la pompele pentru ne
voile agriculturii.

In timpul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a întreținut 
cu muncitorii, interesîndu-se de 
rezultatele muncii lor, de cîști- 
gurile realizate, de preocupările 

lor. Constructorii de pompe au 
exprimat mulțumiri pentru grija 
permanentă ce le-o acordă con
ducerea partidului, personal se
cretarul general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, față de creș
terea neîntreruptă a nivelului lor

Bijuterii la... Uzina 
de mecanică fină

Vizita continuă la Uzina de 
mecanică fină, întreprindere mo
dernă care ilustrează, la rîndul 
ei, forța în creștere a eco
nomiei naționale. Deși înfiin
țată cu patru decenii în 
urmă ea reprezintă, în fapt, o 
creație a anilor noștri, un rod al 
politicii partidului de industria
lizare socialistă a țării. Uzina a 
fost reconstruită, redimensionată, 
mărindu-ți continuu capacitatea. 
Ea și-a sporit, din 1965. de 2J5 
ori producția, iar beneficiile au 
crescut de 3.8 ori. Sarcinile pe 
1970 — ca și pe întregul cincinal 
— au fost îndeplinite ritmic. 
Uzina este considerată astăzi, pe 
drept cuvânt, o unitate remar
cabilă a industriei constructoare 
de mașini. Colectivul de aici a 
cucerit treaptă cu treaptă cotele 

de trai, îmbunătățirea continuă a 
Condițiilor de muncă. Ei s-au an
gajat să depună toate eforturile 
pentru ca primul an al noului 
cincinal să înceapă bine, pentru 
ca planul de producție să devină 
realitate.

înaltei calificări, rezolvînd cu 
succes inedite probleme tehnice 
în realizarea de unelte pneuma
tice, aparate de măsurători fine, 
dispozitive de automatizare.

Cu satisfacția acestor rea
lizări, i-au întîmpinat oamenii 
uzinei pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe ceilalți condu
cători de partid și de stat.

Directorul întreprinderii, ing. 
Teodor Gorceag. îi invită pe 
oaspeți să viziteze cîteva secții 
mai importante ale unității : sec
toarele de scule și dispozitive, și 
respectiv de aparate pentru mă
sură și control, unde se execută 
o gamă largă de produse care cer 
o deosebită pricepere și îndemî- 
nare. Se lucrează instrumente de 
măsurat lungimi, cu o precizie 
de zecimi de miimi de microni, 
roți dințate cu un diametru de
un mm, cuțite pentru strung, 
freze, matrițe, ștanțe. Pretutin
deni pe unde se trece, oaspeților 
li se face o entuziastă primire. 
Sub cupola halelor răsună aplau
zele și strigătele pline de căldură 
ale muncitorilor: „Ceaușescu, 
P.C.R.".

Conducătorul partidului și 
statului nostru se interesează de 
procesul tehnologic, asistă la de
monstrații practice, face reco
mandări privând îmbunătățirea 
permanentă a calității sortimen
telor, pregătirea cu grijă a cadre
lor necesare, gospodărirea mai 
•rdicioasă a spațiului și a utila
jelor existente, atît în vederea 
creșterii producției, cît și a am
plasării viitoarelor instalații. Se 
interesează îndeaproape de con
dițiile de lucru și de viață ale 
muncitorilor. Cei întrebați se de
clară mulțumiți de cîștigurile 
realiste, de rezultatele muncii 
lor. care le oferă, prin gradul 
înalt de tehnicitate și precizie, 
satisfacții profesionale și sufle
tești. Muncitoarele Rodica Ghiță 
și Aurelia Vasilescu, aducînd în 
discuție probleme de ordin gos
podăresc, au relatat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu că piața este 
bine aprovizionată și nu au de 
întîmpinat. ca gospodine, nici un 
fel de dificultăți-

(Continuare in pag. a lll-a)

Art. 1 — Cu începere de la 1 
ianuarie 1971 se introduce veni
tul lunar minim garantat de 300 
lei pentru fiecare membru coo
perator care efectuează perma
nent : bărbații — 20 de zile mun
că lunar în cooperativă, iar fe
meile — 15 zile și realizează în 
perioada respectivă sarcinile de 
producție în conformitate cu nor
mele de lucru stabilite.

în anul 1971 în unele coope
rative în care, cu toate măsurile 
luate, nu se pot asigura membri
lor cooperatori condițiile să lu
creze lunar 20 zile — bărbații și 
15 zile — femeile, numărul zi
lelor de lucru pentru încasarea 
venitului minim garantat se va 
putea reduce, în mod excepțio
nal, cu aprobarea Băncii Agricole, 
la 15 și respectiv 10 zile, cu con
diția participării la executarea tu
turor lucrărilor necesare în coo
perativă.

Cooperatorilor care lucrează în 
tot cursul anului și cărora nu li 
se pot, în mod obiectiv, asigura 
iama condiții de lucru pentru în
trunirea numărului de zile nece
sare obținerii venitului minim ga
rantat, li se va putea acorda acest 
minim timp de 2 luni în timpul 
iernii, cu condiția ca și în această 
perioadă să participe la lucru, a- 
tunci cînd și acolo unde coope
rativa are nevoie de aceștia.

Membrilor cooperatori care e- 
fectuează în perioadele de vîrf 
numărul de zile de lucru de care 
este nevoie pentru executarea în 
bune condițîuni a întregului vo
lum de lucrări necesar, li se va 
asigura un venit minim garantat 
de 20 lei pe zi de lucru efectuată.

Membrilor cooperatori care în
locuiesc temporar pe acei coope
ratori care lucrează în diferite 
sectoare cu activitate permanentă 
și care din cauză de boală, sau 
din alte motive întemeiate lip
sesc de la lucru, li se va asigura 
de asemenea, un venit minim ga
rantat de 20 lei pe zi de lucru 
efectuată.

Art 2 — Președinților, șefilor 
de fermă și de brigadă, cu excep
ția inginerilor salarizați de stat, li 
se va asigura de către coopera
tive un venit minim lunar de :

— 600 lei pentru președinți;
— 450 lei pentru șefii de fer

mă și de brigadă.
Art. 3. — Cu începere de la 

1 ianuarie 1971, președinților, șe
filor de fermă și de brigadă din 
cooperativele agricole de produc
ție, cu excepția inginerilor sala
rizați de stat, pentru răspunderea 
pe care o au tn ce privește orga
nizarea în bune condițîuni a 
muncii, executarea la nivel co
respunzător a lucrărilor, îndepli
nirea normativelor și indicațiilor 
organelor agricole, aplicarea mă
surilor agrozootehnice în vederea 
creșterii producției vegetale și a- 
nimale cît și în realizarea obliga
țiilor la fondul central, li se a- 
cordă o indemnizație lunară din 
partea statului de:

— 400—500 lei pentru pre
ședinți ;

— 200—250 lei pentru șefii de 
fermă și de brigadă.

Indemnizațiile se suportă de 
stat, iar sumejle necesare se vor 
prevedea anual în bugetele con
siliilor populare județene.

Art. 4. — Pentru folosirea ra
țională a forței de muncă și pen
tru a se asigura de lucru perma
nent unui număr cît mai mare de 
cooperatori, cooperativele agri
cole, cu sprijinul consiliilor inter- 
cooperatiste, vor lua măsuri de 
organizare și dezvoltare a ferme
lor zootehnice, legumicole și po
micole, a brigăzilor și echipelor 
specializate.

Se vor organiza brigăzi sau e- 
chipe pentru executarea lucrări
lor de irigații, îndiguiri și dese
cări, combaterea eroziunii solului 
și îmbunătățirea pajiștilor natu
rale, precum și pentru executarea 
construcțiilor proprii.

De asemenea, se vor organiza 
și extinde activitățile anexe pen
tru prelucrarea și semiindustriali- 
zarea produselor agricole, produ
cerea materialelor de construcții, 
valorificarea unor resurse locale 
de produse și materii prime.

In unitățile în care rămîne 
forță de muncă disponibilă după 
aplicarea măsurilor de mai sus, 
consiliile de conducere ale coo

perativelor agricole, cu sprijinul 
consiliilor populare comunale, 
vor organiza brigăzi și echipe 
care vor fi folosite pe șantiere, 
la exploatări forestiere și în alte 
activități.

Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii, Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție și comitetele executive ale 
consiliilor populare județene vor 
sprijini consiliile intercoopera- 
tiste și cooperativele agricole de 
producție în dezvoltarea tuturor 
acestor activități.

Art 5. — Venitul minim ga
rantat prevăzut la art. 1 și 2 se 
asigură de cooperativele agricole 
din fonduri proprii.

Cooperativele agricole care rea
lizează producții și venituri mari, 
pot acorda membrilor coopera
tori venituri lunare mai mari, 
corespunzător posibilităților pe 
care Ia au.

în cazurile cînd cooperativele 
agricole duc lipsă de forță de 
muncă pentru anumite operați
uni de strictă specialitate, pre
cum și pentru executarea ' lucră
rilor în perioada de vîrf, ele pot 
angaja, contra plată, persoane din 
afara cooperativei, numai dacă 
membrii cooperatori participă la 
lucru, dar nu pot acoperi între
gul volum de lucrări din perioa
da respectivă.

Art. 6. — Se autoriză Ban
ca Agricolă ca în măsura în care 
cooperativele agricole de pro
ducție nu dispun de sumele ne
cesare pentru a asigura lunar 
plata minimului garantat mem

Pensia majorat!
Numărul anilor Pensionari Pensionariefectiv lucrați Pensia bărbați bărbați
în cooperativă actuală 65—69 ani peste 70 ani

și femei și femei
60—64 ani peste 65 ani

Fără vechime 60 100 156
1— 4 ani 70 110 1605— 9 ani 120 150 180

10—14 ani 150 180 210
15 ani și peste 180 200 250

Pensiile copiilor orfani de am
bii părinți se majorează de la 
100 la 150 lei lunar. Cuantumul 
pensiilor de invaliditate se va 
stabili în raport cu majorarea 
pensiei de bătrînețe.

Pentru a se asigura ca toți 
cooperatorii pensionari să înca
seze, lună de lună, pensia ce li 
se cuvine, cooperativelor care 
din motive obiective nu dispun 
de fondurile necesare plății con
tribuției la Casa de pensii, cal
culată în raport de producția 
globală realizată, Banca Agricolă 
le va acorda credite.

Art. 9. — Creditele pe termen 
scurt ce se acordă cooperativelor 
agricole pentru plata minimului 
garantat și contribuției la Casa 
de pensii sînt scutite de dobîndă.

Aceste ciedite se vor rambursa 
din veniturile realizate de coope
rativele agricole de producție 
pînă la finele anului. în cazul în 
care datorită unor calamități na
turale sau altor cauze obiective 
nu se va putea face rambursarea 
creditelor din veniturile reali
zate în anul în care au fost acor
date, modalitatea de recuperare 
a acestor credite acordate coope
rativelor se va stabili la sfîrșitul 
anului, după cunoașterea rezul
tatelor economico-financiare ale 
cooperativelor agricole de pro
ducție.

Art. 10. — Indemnizațiile de 
stat prevăzute la art. 3 se vor 
aproba :

— de comitetele executive ale 
consiliilor populare județene, pe 
baza propunerilor direcțiilor a- 
gricole și uniunilor județene ale 
cooperativelor agricole de pro
ducție, pentru fiecare președinte 
de cooperativă agricolă de pro
ducție ;

— de direcțiile agricole și u- 
niunile județene ale cooperative
lor agricole de producție, la pro
punerea consiliilor de conducere 
ale cooperativelor agricole, pen
tru șefii de fermă și de brigadă.

Stabilirea indemnizațiilor în 

brilor cooperatori să acorde cre
dite pe termen scurt la nivelul și 
în condițiile prevăzute la art. 1 
și 2.

Art. 7. — Acordarea credite
lor pentru plata venitului minim 
garantat lunar se va face de 
Banca Agricolă, pe baza docu
mentațiilor prezentate de coope
rativele agricole de producție. 
Răspunderea pentru realitatea 
numărului de zile lucrate și e- 
fectuarea lucrărilor pentru care 
se solicită credite revine preșe
dintelui, inginerului șef și con
tabilului șef.

In cazul cînd organele băncii 
constată că nu s-a efectuat nu
mărul de zile și volumul de lu
crări stabilit, pentru care s-a a- 
cordat minimul garantat, vor lua 
măsuri de recuperarea creditelor 
acordate și vor cere organelor 
agricole județene sancționarea 
celor vinovați din conducerea 
cooperativei, fermelor șl brigă
zilor.

Direcțiile agricole șl uniunile 
județene ale cooperativelor agri
cole de producție, împreună cu 
sucursalele Băncii Agricole, vor 
controla dacă luorăriîe agricole 
și de întreținere a animalelor 
s-au realizat la timp și în bune 
condițîuni, iar cînd vor constata 
abateri de la aplicarea normelor 
stabilite vor lua măsuri cores
punzătoare.

Art 8. — Cu începere de la 
1 Ianuarie 1971 intră în vigoare 
pensiile majorate pentru țăranii 
cooperatori astfel t 

cadrul limitelor prevăzute la art. 
3 se va face ținînd seama de mă
rimea cooperativelor agricole, 
respectiv a fermelor și brigăzilor, 
de complexitatea procesului de 
producție, precum și de pregă
tirea, vechimea și aportul în 
muncă ale președinților, șefilor 
de fermă și de brigadă.

Art. 11. — Se autoriză Mi
nisterul Finanțelor, ca pînă la 
finele trimestrului 1/1971, pe 
baza documentațiilor ce vor fi 
trimise de consiliile populare ju
dețene să facă modificări de 
alocații în bugetele locale, în 
funcție de nevoi, în cadrul su
mei totale prevăzute.

Ari. 12. — In cazul cînd coo
perativele agricole de producție 
nu au mijloace bănești suficiente 
în conturile de disponibilități 
privind producția și investițiile, 
plățile se vor efectua de către 
unitățile Băncii Agricole pe mă
sura creării disponibilităților, in 
următoarea ordine :

I. plata totală în bani pentru 
retribuția muncii membrilor 
cooperatori și a personalului 
angajat, inclusiv a plăților 
asimilate și a contribuției la 
Casa de pensii, precum și 
acoperirea cheltuielilor ma
teriale de producție ;

II. plata obligațiilor către bu
get și a lucrărilor executate 
de întreprinderile de meca
nizare a agriculturii;

III. rambursarea creditelor și 
plata dobînzilor baneare ;

IV. prelevări pentru fondul de 
acumulare ;

V. alte plăți.
Art. 13. — Pe data de 1 ia

nuarie 1971 se abrogă art. 14 din 
H.C.M. nr. 2745/1968 privind 
acordarea de credite și reglemen
tarea plăților pentru aprovizio
narea cu materii prime și mate
riale în cooperativele agri
cole de producție, republi
cată în Buletinul oficial al Repu
blicii Socialiste România partea 
I nr. 111 din 11 septembrie 
1970.
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I.T.A. BUCUREȘTI A ANUNȚAT SUPLIMENTAREA 
CURSELOR ÎN TIMPUL VACANȚEI

MOMENTE DIN VIAȚA 
PARTIDULUI, OGLIN

DITE ÎN FILMUL 
ROMÂNESC

în sala cinematografului 
„Modern" din Rin. Vîlcea a 
avut Ioc un interesant con
curs inițiat de Comitetul mu
nicipal XJ.T.C. și întreprinde
rea județeană cinematografică 
pentru elevii din oraș pe te
ma principalelor momente din 
lupta P.C.R. pentru eliberarea 
patriei și construcția socialis
tă, oglindite in filmul contem
poran. Cele două echipe, a- 
junse în finală, ale liceelor 
„Vasile Roaită" și „Nicolae 
Bălcescu" și-au disputat întîie- 
tatea in fața unui numeros 
public, departajarea făcin- 
du-se abia la ultima întrebare 
din seria celor de baraj, cînd 
victoria a revenit echipei de 
Ia Liceul „Nicolae Bălcescu". 
Pregătirea concurenților care 
s-au dovedit buni cunoscători 
ai filmelor din concurs (Lu- 
peni ’29. Canarul și viscolul. 
Cartierul veseliei, La patru 
pași de infinit, Străinul și Pro
cesul alb), răspunsurile ample 
și corecte, precum și excelen
ta conducere a profesorului 
examinator Dem. Moțoc, coro
borate cu prezentarea unor 
melodii din filmele respective 
de către elevi, a unor creații 
literare originale au conferit 
concursului un caracter edu
cativ deosebit. Concurenților 
le-au fost oferite premii con- 
stînd în cărți și abonamente 
la filme și cărți. Programul 
acestei manifestări închinate 
semicentenarului partidului 
s-a încheiat cu prezentarea 
unor filme din concurs.

V. RÂVESCU

CONGELARE FRUCT 
CU FRUCT

La Institutul de cercetări și 
proiectări pentru industria ali
mentară — I.C.P.A. — a fost 
proiectată o secție de congelat 
legume și fructe ce va fi inte
grată în cadrul complexului de 
industrie alimentară aflat în 
construcție la Suceava. La noua 
secție congelarea se va face 
fruct eu fruct, prin suflare*  asu
pra fiecăruia, timp de cîteva mi
nute, cu aer răcit la minus 
35°C. Spre deosebire de actuala 
formă de congelare ce folosește 
substanțe chimice — noul sistem 
asigură o mai bună păstrare a 
aromei, formei, cit și a vitami
nelor. Această secție — oa și 
rele ce se vor construi anul vii
tor pe lingă frigoriferele din Pi
tești, Timișoara și Ploiești, pre
văzute a congela mari cantități 
de legume șt fructe de pădure 
și grădină — au fost proiectate 
de inginerii Aurel Ciobanu. Eu
gen Reinhorn și Teodor Stein- 
bruc'n.

I. VOICU

Teatrul „Matei Millo" din 
Timișoara și Teatrul Națio
nal din Craiova, manifestîn- 
du-și interesul pentru o pie
să despre care se vorbește, 
anunță premierele spectaco
lelor cu „Arca Bunei Spe
ranțe" de I. D. Sîrbu pentru 
26 și, respectiv, 29 decem
brie a.c.

TALENT ȘI
REPARTIȚIE

Despre unele 
probleme

nerezolvate ale

Despre unele 
probleme 

nerezolvate ale 
învățămîntului 

artistic mediu

CEA DE A DOUA „ORĂ 
DE DIRIGENȚIE"

Totul a pornit de la o oră de 
dirigenție. Se discuta despre 
ideal, despre devenire, despre 
viață. Desigur, tema era bine 
aleasă, elevii — clasa a Xll-a — 
urmînd a termina școala peste 
cîțeva luni și, spre deosebire de 
colegii de la liceele teoretice, 
lor oferindu-li-se (dincolo de 
dreptul de-a urma alte forme 
de învățămînt), în primul rind 
posibilitatea încadrării în mun
că. Iată de ce, discuțiile nu s-au 
păstrat nici un moment în sfe
ra abstractă a teoriei și au îm
brăcat mai ales conturul unor 
întrebări cu destinație și răs
puns exact. Unde vom lucra ? 
Cum vom fi intimpinați acolo? 
Ce vor spune colegii mai vechi? 
Dar maeștrii de balet ? Ni se 
vor încredința roluri? Va dura 
mult stagiul în corpul de balet? 
Ne va observa cineva ? Vom 
avea... noroc ?

Ceea ce nu știu și 
autogările din Capitală

• Din lipsa pieselor de schimb zeci de autobuze stau. • De
fecțiuni tehnice la radiatoarele produse de „Progresul"-Bucu- 
rești. o Drumuri județene sau piste de încercare ? • Casieriile 
afișează orar „permanent" și trag oblonul !...

Oportună inițiativa între
prinderii de Transporturi Auto 
București de a asigura în peri
oada 14 decembrie — 10 ianua
rie, atît pentru rețeaua urbană 
(de navetă), cit și interurbană, 
curse suplimentare. Circulația 
acestora se desfășoară în funcție 
de necesități și nu după un orar 
dinainte stabilit. Se preconizea
ză deci dublarea și chiar tripla
rea numărului de curse, în 
special în timpul orelor de virf 
(5—7 și 16—18). Tot pentru 
evitarea aglomerării și asigura
rea unor condiții de transport 
îmbunătățite s-au luat și alte 
măsuri : suplimentarea număru
lui caselor de bilete, eliberarea 
biletelor cu anticipație de cinci 
zile, acordarea de prioritate ele
vilor. Cel puțin așa s-a anunțat 
înaintea vacanței. Se respectă 
aceste promisiuni ?

în cursul raidului efectuat de 
noi în 22 decembrie a.c. am 
constatat că inițiativa I.T.A. nu e 
aplicată decît parțial în practi
că. E drept, parcul I.T.A. a fost 
suplimentat cu aproape 30 au
tobuze, efectivul total atingînd 
în prezent 500 vehicule Nu
mai că — din „motive tehnice" 
— numărul mașinilor defecte de
pășește cu mult proporția per
misă (15 la sută). Se resimte 
In primul rind — ne-au decla
rat o serie de revizori auto, 
mecanici de la atelierul Auto
bazei nr. 3 București — lipsa 
pieselor de schimb.

De asemenea —, ne declara 
tovarășul Dumitru Simionescu, 
inginer șef la I.T.A. — Uzina 
de reparații nr. 1 București nu 
și-a dezvoltat — conform pro

> Igiena ordonă:

ALEGEȚI CU OCHII...

NO ÎNCERCAȚI PilNEA co MINA. 
IN ACEST FEL EVITAȚI 

CONTAMINAREA ACESTEIA 
CO MICROBI 1

Liceul de coregrafie se înscrie printre formele învățămîntului 
artistic mediu care se bucură de suficientă receptivitate din 
partea elevilor cu înclinații speciale pentru acest domeniu și 
de nu mai puține posibilități de valorificare a acestor încli
nații, convertite, la capătul absolvirii clasei a Xll-a, în talente 
bine profesionalizate. în țara noastră există două asemenea 
instituții de învățămînt — în București și la Cluj. Tn cele ce 
urmează sîntem oaspeții elevilor bucureșteni.

Prima și ultima întrebare au 
făcut de mai multe ori încon
jurul sălii în care se desfășura 
ora de dirigenție. Și tocmai me
sajul lor a condus către ideea 
repetării unei a doua „ore de di
rigenție" — o discuție mai largă, 
la fel de sinceră, privind conse
cințele acestei game de întrebări. 
Iată-ne, așadar, în jurul unei 
mese, la sfîrșitul orelor de curs, 
reconstituind cea dintîi dezba
tere : Raluca Ianegic, Alina Hie, 
Emil Damian, Liviu Tunaru, An
drei Golescu — elevi ; Gabriela 
Doca, profesoară de franceză, 
diriginta clasei a XH-a, și re
porterul.

„ÎNCOTRO ?
UNDE VOM LUCRA NOI ?"
Pare puțin ciudat, dar între

barea elevilor coregrafi este cît 
se poate de adevărată. Pentru 
că, la ora actuală, lor, după ab
solvirea școlii, nu le asigură ni
meni un loc de muncă în specia
litate, în meseria învățată, 

misiunilor și cerințelor — ca
pacitatea de producție in vede
rea asigurării unui volum de 
reparații capitale corespunzâ-1 
tor.

In cursul anchetei am con
statat că unele autogări — (Obor, 
Băneasa) nu dispun nici de un 
stoc minim de pie<e de re
zervă, nici de mecanici, factori 
care ar asigura remedierea pe 
loc a unor defecțiuni. Tot la 
capitolul „dotări tehnice" am 
notat și alte carențe. O serie 
de autobuze (care circulă pe 
traseele București-Videle, Bu- 
curești-Alexandria, de exemplu) 
sint neincălzite. Cauza : cali
tatea necorespunzătoare a ra
diatoarelor (realizate de coope
rativa „Progresul" din București) 
în alte vehicule călătorii abia 
pot respira, deoarece aceleași 
agregate buclucașe viciază ae
rul după numai cîteva minute de 
la pornire emanind gaze toxice

înainte de a ne referi la cîte
va aspecte strict organizatorice, 
a căror rezolvare depinde ex
clusiv de direcția I.T.A.. încă 
un fapt, care influențează se
rios — pe timp de iarnă îndeo
sebi — ritmul transporturilor. 
E vorba de starea drumurilor. 
Conducătorii auto St. loan și 
V. Săndulescu, de la Autogara 
Grivița ne mărturiseau că dru
murile spre Curățești, Valea 
Argovei, Buturugeni, complet 
neintreținute, se aseamănă cu 
drumurile de acces ale unui 
șantier în lucru. în aceeași si
tuație se prezintă și porțiunea 

aceea de dansator, nu cu
nosc, ca ceilalți colegi de la 
liceele de specialitate, actul 
repartiției oficiale. Și atunci ? 
Atunci — la noroc ! încep pere
grinările, bătăile la diverse uși, 
orele de audiențe. Școala — 
face și ea ce poate, ia legătura 
cu diferite instituții culturale 
de profil, întreabă de ceva 
locuri, recomandă, dacă se poa
te, pe cei mai valoroși absol
venți. Și așa, unul, doi, trei (nu 
întotdeauna primii) dintre ab
solvenții fiecărei promoții reu
șesc să-și facă un rost.

Bine, bine, va spune cineva, 
dar situația aceasta prea seamă
nă cu întîmplarea „stînei fără 
stăpîni". într-un fel — da. în 
ceea ce privește procesul in- 
structiv-educativ, școala ține de 
Ministerul învățămîntului ; „be
neficiarul" ei, însă, este Comi
tetul de Stat pentru Cultură și 
Artă. Din păcate, între aceste 
două foruri superioare nu exis
tă nici o linie de contact care să 
se răsfrîngă pozitiv — și nor
mal, la urma urmei — asupra 
soartei absolvenților acestei 

Giurgiu-Bujoru, care a reușit 
„performanța" de a defecta, în- 
tr-o singură zi, trei autobuze, 
inclusiv o „depanare". Din cite 
știm, in această problemă con
siliile populare locale au atri
buții precise. De ce nu sînt 
determinate să le respecte ?

Timpul cetățeanului continuă 
să fie irosit cu dărinicie și din 
alte motive. Surprinzător este 
aplicată de către personalul 
unor autogări măsura supli
mentării numărului Caselor de 
bilete. La autogara Filaret, în 
timpul prlnzului, din patru 
case doar una — luată cu 
asalt — elibera bilete. (De notat 
că două dintre ele funcționau, 
după cum scria pe geamul în
chis al ghișeului, cu orar... 
permanent). Ea Agenția Cen
trală, biletele erau oferite de o 
singură vînzâtoare. în loc de 
trei, aceasta îndeplinind șl ofi
ciul de... birou de informații. 
Aspecte necorespunzătoare am 
Intîlnit și la autogările Panteli- 
mon și Obor, unde, in orele de 
virf. obținerea biletului de că
lătorie constituie o perfor
manță. Tot aici, gestionarii nu 
păreau prea bine informați asu
pra măsurii privind acordarea 
priorității elevilor. De o aten
ție deosebită se bucură. In 
schimb, aceștia la autogara 
Rahova. Aici am notat și alte 
aspecte îmbucurătoare, printre 
pare, în primul rind, respecta
rea cu strictețe a orelor de 
pornire, buna orientare în ceea 
ce privește suplimentarea 
curselor obișnuite, starea teh
nică și aspectul vehiculelor. Ea 
autogara Grivița o serie de 
curse (Tîrgoviște. Focșani, A- 
griș) pornesc cu întîrzieri de 
10—15 minute, cursele supli
mentare fiind aproape inexis
tente. Nu avem mașini sufici
ente — ni s-a răspuns. Cum re
ușesc oare cei de la autogara 
Rahova sau Băneasa să satis
facă exigențele ? Spiritul orga
nizatoric, gospodăresc, să nu 
aibă nici un amestec ? Oprim 
aici șirul observațiilor noastre, 
menționînd faptul că ele nu se 
referă totuși la o perioadă de 
vîrf propriu-zisă. Se impune cu 
atit mai mult deci un plus de 
operativitate și solicitudine, un 
efort maj bine corelat pentru ca 
în zilele următoare, in preajma 
anului nou îndeosebi, succesiu
nea curselor auto să fie cit mai 
corectă.

ANDREI BÂRSAN

SPORT • SPORT • SPORT S
Bobby Fischer a primii

„0scar“-ul șahului
Imediat după incheierea , 

marelui turneu interzonal de ’| 
șah de la Palma de Mallorca, 
un juriu special, alcătuit din 
ziariști sportivi din mai mul
te țări ale lumii, a desemnat 
pe cel mai bun șahist al anu
lui 1970. Acestuia urma să i 
se decearnă trofeul, care în
cununează activitatea anuală 
a respectivului mare maestru. 
Această distincție, instituită 
cu 2—3 ani în urmă din ini
țiativa Federației de șah spa
niole, revenise pînă în pre
zent lui Bent Larsen și Boris 
Spasski (actualul campion 
mondial). Anul acesta, sarci
na juriului nu a fost chiar 
atît de grea... Succesele ex
traordinare ale marelui ma
estru american Bobby Fi
scher inlăturau orice dubiu in 
privința primului loc și a ciș- 
tigătorului trofeului. Intr-a
devăr, Bobby a obținut Os- 
car-ul 1970 Înaintea lui Spas

școli. Consecințele unui astfel 
de sistem (mai exact spus : 
lipsă de sistem) sint numeroase 
— și nu prea greu de bănuit. 
Să ne oprim asupra uneia sin
gure, ilustrind-o cu un singur 
și semnificativ exemplu :

Cîteva nume de proaspeți ab
solvenți au fost vehiculate mai 
des în recenta noastră „oră de 
dirigenție". Am reținut, dintre 
acestea, două : Anca Beuran și 
Sonia Dumitrescu — încercînd 
să le aflăm povestea. Anca Beu
ran a absolvit școala cu un an 
după cealaltă. Despre Sonia Du
mitrescu s-a vorbit întotdeauna 
cu cuvinte de excepție, ca despre 
una din cele mai valoroa
se balerine pe care le-a dat 
școala în ultimul timp. Talentul 
ei a fost recunoscut și oficial : 
este laureată a Festivalului in
ternațional de balet de la Varna. 
Presa de specialitate elogiin- 
du-i calitățile, i-a prezis 
un viitor strălucit, în legătură 
cu Anca Beuran — cu calități 
și ea, desigur — cuvintele au 
îmbrăcat o cotă mai ponderată: 
element bun, capabil, sirguin- 
cios. Oricum, în privința întîie- 
tății, exista (și există) o opinie 
unică : excepționala Sonia Du
mitrescu. La Operă, insă, a fost 
chemată Anca Beuran. Și pen
tru ca să existe o minimă jus
tificare, Opera a solicitat școlii 
o recomandare (un fel de refe
rință) pentru angajarea ei. N-a 
primit, însă. Fără a i se nega 
calitățile, cîntarul școlii a acțio
nat drept : înaintea ei era, cu 
mult mai valoroasă, Sonia Du
mitrescu. S-a și încercat, de alt
fel, o asemenea necesară corec
tură. în zadar. Anca Beuran a 
fost, totuși, angajată, producînd 
o reală dezamăgire școlii : ele
vilor, corpului didactic, condu
cerii. Mai mult, la cîteva zile a 
urmat lovitura de teatru : nu se 
știe cum, Anca Beuran a fost 
trimisă pentru specializare la

CRONICA TEATRALĂ

Gîlcevile
Chiogg

La Teatrul
„Giulești“

din
ia

Goldoni a eliberat teatrul ita
lian de schematismul commediei 
deU'arte aducind pe scenă con
flictul de caractere. Dar arta a- 
profundării acestor caractere n-a 
avut timp să și-o exercite nici
odată, dramaturgul venețian al 
veacului XVIII fiind forțat la 
prolificttaie (peste două sute de 
piese) prin temperament, sau ci- 
teodată chiar prin obligații con
tractuale. Istoria teatrului ii păs
trează inso recunoștință pentru 
izgonirea din scenă a arlechinu
lui, mereu același, iar isteria li
teraturii pentru curajul de a de
nunța —■ în plin veac al rațio
nalismului — capriciile naturii 
umane, cusururile ei depistate 
pe o arie socială largă. Gol
doni a avut o viziune voioa
să asupra oamenilor pe care i-a 
pricit cu îngăduitoare ironie, qb- 
servînd mai cu seamă scăderile 
lor cele de toate zilele. De care 
s-a amuzat, desigur, însă, arătin- 
du-le direct, pentru ca să nu se 
transforme cu timpul în grave 
greșeli. Fiindcă atunci, Goldoni, 
din blind-ironic, se transforma 
in sceptic, nemaicrezsnd in vin
decarea lor. „Gîlcevile din Chiog
gia" este o comedie despre un 
vechi nărav femeiesc — cleve
teala și consecințele ei. Năravul și 
satirizarea lui sînt arhicunoscute, 
nou fiind in piesa lui Goldoni 
doar expresia acelui teatru co
ral la care ținea mult, fiindcă 
prin el voia să exprime cit moi 
cuprinzător spiritul colectivității. 
Elementul dinamic al comediei 
se află aici, așadar, in oame
nii înșiși, în capacitatea tor de a 
dovedi toleranță sau ranchiu
nă, naivitate ori șiretenie. Toa
te, intr-un mediu pe care Gol
doni l-a iubit — lumea pescari
lor, a barcagiilor unui sat, unde 
a trăit ji i-a cunoscut — Chiog
gia. Satul e veridic ca și firea 
aprinsă a oamenilor de unde se

ski și Larsen. Ordinea pri
milor 10 jucători de șah de
semnați de juriul de la Pal
ma este următoarea : FI
SCHER, Spasski, Larsen. 
Taimanov, Gheller, Poluga- 
evski. Portisch, Keres, Hori, 
Korcinoi.

In cadrul unei ședințe a 
mmisiei F.I.D.E. (Federația 
Internațională de șah), s-a 
hotărit prin tragere la sorți 
ordinea viitoarelor meciuri 
de candidați pentru titlul de 
campion mondial. Prezența 
președintelui F.I.D.E., Max 
Euwe, * reușit să impace un 
diferend ivit intre partici
pant in privința modului in 
care urmau să joace aceste 
meciuri. Federația sovietică 
de șah a propus ca Petrosian 
și Korcinoi (calificați din o- 
ficiu in urma ultimei ediții a 
campionatului mondial), să 
figureze capi de serii in a- 

școala de balet din Moscova. 
Sigur, nimeni nu se poate gindi 
să conteste calitățile Ancăi Beu
ran, mai mult, nimeni nu-și poa
te permite să facă pronosticuri. 
Dar, după 9 ani petrecuți 
in școală, credem că această 
instituție a știut să departajeze 
corect meritele, să ofere apre
cieri, însă, neexistînd un sistem 
controlat, oficializat de reparti
ție, nu sînt rare cazurile cînd 
talentul veritabil, recunoscut, 
nu se bucură la locul și condi
țiile pe care le merită.

Este, oare, imposibilă regle
mentarea unei atari situații ? 
Din discuția avută cu tovarășa 
profesoară Vasilica Bulandra 
(de 20 de ani în această școală), 
directoare adjunctă a școlii, am 
înțeles că lucrurile pot fi ușor 
limpezite. Prin actul cel mai fi
resc posibil : acela de-a se pro
ceda, ca în toate formele de în
vățămînt din țara noastră, la 
repartizarea oficială a absolven
ților. Cine s-o facă ? Ministerul 
învățămîntului ? Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă ? 
Ambele foruri în colaborare ? 
Acestea sînt chestiuni care pot 
fi perfectate. Reținem deocam
dată, că în urmă cu cîțiva 
ani, întreaga promoție a liceu
lui a plecat la Iași. Sosesc de 
acolo vești frumoase în legătură 
cu afirmarea lor.

SCENA — ACEST „PERSONAJ" 
NECUNOSCUT

Prin specificul ei — poate nu 
cel mai fericit însă cel existent 
acum — școala pregătește elevii 
pentru scenă. însă tocmai cu 
acest „personaj" —, scena — nu 
sînt familiarizați. în ultimă in
stanță este vorba despre prac
tică, despre aceeași practică 
pe care. în alt plan de refe
rință, colegii lor de la celelal
te licee de specialitate nu nu
mai c-o efectuează, dar o au 
înscrisă ca obligatorie în pro

iscă toate. Spectacolul Teatru
lui „Giulești“ a intenționat să 
realcătuiască cit mai amuzant, 
în atmosfera acestui sat de pe 
țărmul Adriaticii, peisajul uman 
desenat de Goldoni mai mult 
global deci individual. Mo

tiv pentru care Dinu Cer- 
nescu, regizorul spectacolului, 
iși propune să contureze mai a- 
păsat fiecare personaj, și o face 
uneori îngroșind virtos conturu
rile, pe care, apoi, parcă le de
cupează și le mișcă cu o mare 
vivacitate, ca intr-un vesel film 
de desene animate sau ca intr-un 
balet mecanic interpretat de pă
puși. Ritmul este aproape impus 
și de muzica lui Ștefan Zorzor, pe 
care se poate spune că s-a jucat 
— sau dansat — întreaga come
die. Umorul copios, suculent, al 
lui Goldoni, - nu se pierde nici

ceste meciuri de candidați. 
Propunerea acesteia, care 
dădea o șansă in plus celor doi 
mari maeștri sovietici, n-a 
fost acceptată. In cele din 
urmă s-a ajuns la un com
promis : s-au stabilit două 
grupe semifinale, ai căror 
ciștigători vor juca meciul 
decisiv in vederea stabilirii 
challangerului oficial al lui 
Spasski. In prima grupă joa
că Korcinoi, Gheller, Petro
sian și Hiibner. Primele me
ciuri de candidați se joacă 
Intre Korcinoi-Gheller și Fe- 
trosian-Hiibner. In cea de a 
doua grupă semifinală se joa
că meciurile Fischer-Taima- 
nov și Larsen-Uhlmann. Cal
culele hîrtiei dau ca favoriți 
in aceste meciuri pe Korci
noi și Petrosian in prima 
grupă, și pe Fischer și Lar
sen in cea de a doua. Sur
prizele nu sint însă excluse, 
astfel că interesul pentru a- 
ceste meciuri de candidați, 
care vor incepe in primăvara 
lui 197Î, este foarte mare. 
Reamintim că meciurile se 
vor disputa de-a lungul a 10 
partide.

FLORIN GHEORGHIU

grama școlară. Desigur, aici, 
lucrurile se pun cumva altfel. 
Ei trebuie să se obișnuiască, în 
primul rind, cu scena, cu ținuta 
interpretului, în dialog cu publi
cul. Și ar putea. Numeroasele 
dansuri pe care le învață con
form programei, altele pe care 
fiecare le pregătește drept „bi
bliografie tacultativă" ar putea 
constitui oricind spectacole (sau 
nucleul unor spectacole). Dar 
nu există o astfel de reglemen
tare oficială. Se apelează atunci 
la... mica înțelegere ; la o casă 
de cultură, la o instituție cu 
sală și scenă. Deseori, însă, se 
poate întîmplă ca sala solicitată 
să nu fie liberă etc.

Credem că lucrurile se pot 
reglementa. Se „ poate crea 
o bază legală acestor .mici 
înțelegeri", cluburile tineretului 
(am aminti Ateneul, aparținînd 
aceluiași sector cu școala) ar pu
tea deveni beneficiarii unor ase
menea spectacole, iar elevii 
ar cunoaște mai devreme și 
mai intim emoția contactu
lui cu publicul. Mai mult, ni 
se pare ciudat însuși faptul 
că, cel puțin elevii din cla
sele mari, nu au acces la spec
tacolele de operă, că nu sînt 
invitați să asiste la repetiții, la 
unele ore de studiu ale artiști
lor consacrați. Foloasele ar fi, 
credem, reciproce.

EȘTI MULȚUMITĂ ?

într-un anume fel, balerina 
Adina Cezar ar putea fi mulțu
mită. Pentru că, iată, mai întîi, 
succinta fișă a biografiei sale 
artistice : 1957 — absolvă Liceul 
de coregrafie și este angajată la 
Operă. Preț de 9 ani cunoaște 
aici întreaga scară a afirmării : 
de la rolul de membră în 
corpul de balet pînă la cel de 
primă balerină. Intervine apoi 
nemulțumirea (citiți : setea de 
cunoaștere, de perfecționare). 
Este angajată în școala pe care 
o absolvise pe post de profesor

o clipă, fiindcă tocmai în acest 
scop regizorul apelează la o 
complexitate de virtuți actori
cești : plastica mișcărilor efec
tuate într-o desăvîrșită con
cordanță scenică, rostirea, de 
unde izvorăște adesea hazul, pre
cum și jocul diferențiat, bine re
liefat al fiecărui personaj. Fiecare 
actor s-a străduit să-și utilizeze la 
maximum însușirile — atttea cit 
există — și toți au jucat ou o 
molipsitoare veselie. Șt. Mihăi- 
lescu-Brăila, jupinul Fortunato, 
care în piesa lui Goldoni vor
bea in dialect, a realizat din rosti
rea neinteligibilă (de fapt nu 
numai pentru cei străini de 
Chioggia) ji din exasperarea 
față de cusururile femeilor, un 
comic cu mare succes la pu
blic. Ca și Ion Vîlcu, care in
terpretează cu gravitate plină de 
haz pe voinicosul Titta-Nane, 
viitorul june orgolios al „căsăto
riei" și „divorțului în stil ita
lian"; partenera sa, Atena De- 
metriad, răspunde inspirat rolu
lui, bine nuanțat și gradat. Do
rina Lazăr este o Orseta plină 
de dinamism, aprigă în reacții, 
adevărată chioggiotă. Ileana Cer
nut este una dintre cele mai 
izbictite păpuși mecanice în ba
letul condus de regizor. Balet 
unde Jorj Voicu excelează prin 
umorul provocat de permanente
le mișcări ondulatorii ale fiecă
rui gest. Toffolo, în interpreta
rea lui Dan Tufaru, e personajul 
cel mai amuzant ridicol și, deși 
lipsa de agerime e prea îngroșată, 
actorul izbutește totuși să păstre
ze și un anume sens mai puțin 
comic, aproape trist, așa cum se 
întîmplă uneori în piesele lui
Goldoni. Dar toate se încheie 
cu bine, optimist, fiindcă la 
Chioggia oamenii sînt de fapt 
buni, generoși și mai ales 
fiindcă la Chioggia e soare, și 
mare, și lumină ; cu alte cuvin
te totul se poate isca și stinge a- 
tit de vijelios, hazliu numai in
tr-un asemenea cadru. Acest ca
dru a fost perfect realizat 

w de către tînărul scenograf
Sorin Haber. O lumină pu
ternic strălucitoare ca pe țăr
mul mării, un fundal de culori a- 
driatice și in general o croma
tică care ne face să presimțtm 
Veneția la doi pași de Chioggia. 
Sorin Haber n-a uitat că 
Goldoni a fost contemporan cu 
mari pictori venețieni și a reali
zat în decorurile spectacolului 
coloritul clar al lui Tiepolo, lu
mina aurită a lui Guardi și mai 
ales veselia gravurilor lui Pie
tro Longhi. Costumele păstrea
ză, de asemenea, armonia fără cu
sur a culorilor și, deși pline de 
fantezie, nu trădează deloc linia 
reală a secolului. Siluetele ani
mate ale lui Cemescu astfel cos
tumate, se mișcă ideal în 
acest decor astfel colorai și 
realizat, decor care se mișcă și el 
tot timpul, spre folosul scenogra
fiei și hazul spectatorilor. Tînă- 
rului scenograf îi revine deci 
meritul de a fi izbutit să alcă
tuiască în mod absolut excepțio
nal ambianța necesară desfășu
rării unei comedii plină de spon
taneitate și naturalețe.

VIORICA tănasescu

de specialitate, îndeplinind apoi 
și atribuții de coregraf. Propusă 
pentru o bursă la specializare 
în străinătate, obține cu califi
cativul foarte bine Diploma de 
pedagogie, improvizație și com
poziție la SCHOLA CANTO- 
RUM din Paris.

în august, anul acesta, re
vine în școală, unde, la ora 
actuală. predă dans clasic, 
repertoriu și dans modern. Și, 
totuși, atunci cînd am între
bat-o, Adina Cezar s-a declarat 
nemulțumită. „La locul de mun
că — ne spune — este de-a 
dreptul imposibil să continui să 
înveți, să te perfecționezi. De 
fapt, tocmai din această cau
ză am părăsit Opera. Mă pre
ocupă dansul modern, coregra
fia. Aș vrea să continui să în
văț, să dansez...".

Eleva Raluca Ianegic : „Sin- 
tem mulți care am dori să ne 
continuăm studiile, să ne diver
sificăm specializarea. Nu avem 
cum".

Treptat s-a rotunjit ideea 
necesității continuării organi
zate a specializării. Nu
mai că ideea ține, deocamda
tă, de hotarul dezideratului. 
Nu există o posibilitate de con
tinuare a studiilor în această 
specializare. Sugestii s-au făcut, 
ele pot fi încă depistate : ar pu
tea exista o secție pe lingă con
servator sau Institutul de artă 
teatrală și cinematografică, cu 
o durată de studiu evident mai 
redusă (2—3 ani), cu speciali
zări diverse și cursuri îmbogă
țite etc., etc. Cum spuneam, su
gestii pot fi încă aflate. Cert 
este că se simte o atare nevoie 
și că, în consecință, se așteaptă 
o soluție.

încheiem aici „jurnalul orei", 
o dată cu promisiunea de-a 
înlesni, prin ziar, aflarea hotă- 
rîrilor și măsurilor ce vor fi 
întreprinse.

IONITA CĂLMĂȚUI

PENTRU
TIMPUL

DV. LIBER.

CEAIKOVSKI (2 serii) : ruleazi 
la Patria (orele 11; 16; 20).

B. D. INTRA IN ACȚIUNE : 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).
ȘARADA : rulează la București 

(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21).
ÎN GHEARELE INVIZIBILE 

ALE DOCTORULUI MABUSE: 
rulează la Sala Palatului (orele 
17,15; 20,15), Festival (orele 3,45; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21). Favorit 
(orele 10; 12; 14, 16; 18, 20,S0).

VAGABONDUL : rulează la Vic
toria (orele 8,45; 12,15; 16; 19,3?). 
Excelsior (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Gloria (orele 9; 12,30; 16; 19 30),
Tomis (orele 9; 12,30; 16; 19,30),
Melodia (orele 9; 12,30; 16; 19.45).

AI GRIJA DE SUZI : rulează
la Viitorul (ora 20,15).

„Z“ : rulează la Feroviar (ore
le 8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Au
rora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20.15), Modern (orele 8,45; 11,15; 
13,45; 16,15; 18,45; 21).

OMUL DIN SIERRA : rulează la 
Grivița (orele 9,45; 11,45; 16; 18,15;
20.30) , Arta (orele 15,30; 18; 20,15), 
Flamura (orele 9; 11,45; 14,45; 
17,30; 20,15).

CĂLUGĂRIȚĂ DIN MONZA : 
rulează la înfrățirea (orele 15,30; 
17,45; 20), Cotroceni (orele 14.30; 
16,30; 18,30; 20,30).

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITĂ : rulează la Buzești 
(orele 15,30; 19).

SECHESTRU DE PERSOANA : 
rulează la Dacia (orele 8,45—20,3® 
în continuare).

RĂZBUNAREA SFÎNTULUI : 
rulează la Bucegi (orele 10; 12,15; 
16; 18.15; 20,30), Glulești (orele 
15,30; 18; 20,30), Miorița (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

KING KONG EVADEAZĂ : ru
lează la Unirea (orele 15.30; 18;
20,15).

100 DE CARABINE : rulează la 
Lira (orele 15,30; 18; 20,15), Cos
mos (orele 15,30; 18; 20,15).

FEMEIA SA SE TEAMĂ DE 
BĂRBAT : rulează la Drumul Să
rii (orele 17,45; 20).

VÎNĂTOAREA DE VRĂJITOA
RE : rulează la Drumul Sării (ora
15.30) .

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : ru
lează la Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20).

CĂPITANUL FLORIAN : rulea
ză la Floreasca (orele 15,30; 18;
20.30) , Flacăra (orele 15,30; 18 
20 15).

FANTASME : rulează la Viito 
rul (orele 16; 18,15).

MEDICUL DE LA ASIGURĂRI 
rulează la Moșilor (orele 15,30 
18; 20,15).

...SĂ UCIZI O PASĂRE CÎN- 
TĂTOARE : rulează la Lumina 
(ora 11).

AMINTIRI BUCURESTENE ! 
rulează la Popular (orele 15,30; 
18; 20,15).

PARIA : rulează la' Vitan (ore
le 15,30; 18; 20.15) Crîngași (orele 
16; 18: 20).

SOARELE ALB AL PUSTIU
LUI : rulează la Rahova (orele 
15.30; 18; 20,15).

SENTINȚA : rulează la Progre
sul (orele 15,30; 18; 20.15).

ULTIMUL MOHICAN : rulează 
la Pacea (orele 15.45; 18; 20).

30 DE ANI DE VESELIE : 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—19,30 în continuare; la ora 20 
retrospectiva filmului documen
tar).

POVESTEA PITICULUI BIM
BO : rulează la Central (orele 9; 
11; 13; 15; 17; 19; 21).

CASTELUL CONDAMNAȚILOR: 
rulează la Munca (orele 16; 18; 20).

SPLENDOARE ÎN IARBĂ ; ru
lează la Doina (orele 18; 20.30).

MUZEUL : rulează la Ci
nemateca Union (orele 10; 12;
14; 16) RETROSPECTIVA ȘI
CONCURSUL FILMULUI DO
CUMENTAR ROMANESC (ora 
18); PROGRAM LUMIIÎRE-ME- 
L1ES (ora 21).

O POVESTE VECHE, VECHE : 
rulează la Lumina (orele 9; 14; 
16; 18,45; 20,30).

TINEREȚE FĂRĂ BĂTRÎNE- 
ȚE : rulează la Doina (orele 9—ÎS 
în continuare).

VINERI, 25 DECEMBRIE 1979

Opera Română • LILIACUL — 
ora 19.30; Teatrul de Operetă : 
PRINȚESA CIRCULUI — ora 
19,30; Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Sala Comedia): REGELE 
LE AR — ora 20; (Sala Studio): 
PĂRINȚII TERIBILI — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (Sala Studio) : TRANSPLAN
TAREA INIMII NECUNOSCUTE
— ora 20; Teatrul de Comedie : 
ALCOR ȘI MONA — ora 20; Tea
trul Mic : PREȚUL — ora 20: Tea
trul ,,C. I. Nottara" (Bd. Maghe- 
ru) : ADIO CHARLIE — ora 19.30; 
(Sala Studio) : SUS PE ACOPE
RIȘ... ÎN SAC — ora 20; Teatrul 
Ciulești : MEȘTERUL MANOLE
— ora 10; Teatrul „Ion Vasiles-
cu“ : FETELE DIDINEI — ora 
19,30; Teatrul „Ion Creangă" : 
COCOȘELUL NEASCULTĂTOR — 
ora 9,30; COMOARA DIN INSU
LA PIRAȚILOR — ora 16; Tea
trul ,.Țăndărică" (Str. Academiei): 
CĂLUȚUL COCOȘAT — ora 10; 
Teatrul ,,C. Țănase“ (Calea Vic
toriei) : LOGODNICELE ATERI
ZEAZĂ LA PARIS — ora 19,30; 
Circul „Globus" : SPECTACOL
PENTRU COPII ȘI ELEVI —orele 
10 și 19,30.

VINERI, 25 DECEMBRIE 1978

• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Căminul. Din cuprins : Ancheta 
„Căminului": Cînd fetele împli
nesc 15 ani. Luna cadourilor; Re
țeta gospodinei; Anticipații pen
tru Revelion 1971. • 18,50 Re\ista 
economică TV. • 19,10 Tragerea 
Loto • 19,20 1001 de seri — emi
siune pentru cei mici • 19.30 Te
lejurnalul de seară • 20,00 Film 
artistic: „Fericirea familială".
Premieră pe țară. Ecranizări după 
nuvelele Iui Cehov : „Din plicti
seală", „Nervii", „Răzbunăto
rul" și „Cerere în căsătorie" •
21.25 Pe plaiuri gorjenești. Pro
gram susținut de ansamblul ar
tistic „Doina Gorjului" din Tg. 
Jiu • 21,55 Cărți șl idei. Claude 
Levi Strauss : „Gîndirea sălbati
că". Emisiune de dr. Ionel Achim 
• 22,15 Telejurnalul de noapte •
22.25 Sabato sera. Spectacol mu- 
zical-coregrafic realizat de_ tele
viziunea italiană cu Mina, Johnny 
Dorelli, Rocky Roberts, Lola Fo- 
lana • 23.00 închiderea emisiunii#
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Un dialog viu între secretarul 
general al partidului, 

tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
și colective de oameni 

ai muncii

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
privind grațierea unor pedepse

(Vrmare Aa 3

Ultimul pope*  are loc l*  labo
ratorul metrologic. Aia se *fU  
organizată o expor.ție ce resioeste 
o parte dm cele 2 000 de produse 
ale rtnne». Mari grafice prefigu
rează dezvoltare*  întreprinderii 
pe mai departe. In următorii cinci 
ani, uzina va produce de trei 
ori mai mult decit acum. Trei 
sferturi din volumul acestei pro
ducții îl vur reprezenta sortimen
tele noi. Tovarășul Nieolae 
Ceaușescu își manifestă satisfac
ția față de performanțele produ
selor realizate, de finețea și cali
tatea Iot superioară, adevărate 
bijuterii tehnice și recomandă ca 
pe baza experienței acumulate, a 
mdetninării oamenilor, să se cre
eze o secție în care să se producă 
ceasornice. Trecerea la realiza
rea urnii asemenea produs de 
mare finețe este facilitat la Uzi
na de mecanică fină de faptul

Un colectiv de

„Electroaparataj" este cea de-a 
treia unitate industrială care a 
primit vizita conducătorilor de 
partid și de stat. Această între
prindere și-a adus și își aduce 
contribuția la opera de electri
ficare a patriei, la înzestrarea di
feritelor ramuri ale economiei na
ționale cu echipamente și apara- 
taje complexe. Ea realizează mai 
mult de 500 de sortimente, în 
2 000 de variante, pe care le re
găsim — folosite — în industriile 
constructoare de mașini, minieră, 
energetică, navală, în transpor
turi și agricultură, în locuințe. în
treprinderea, în plină expansiune, 
și-a sporit, în cei 20 de ani de 
existență, de 12 ori suprafața con
struită și de 31 ori producția 
globală.

La porțile uzinei, oaspeții sînt 
întîmpinați de Grigore Marin, di
rectorul Centralei industriei elec
trotehnice și automatizări, Panait 
Drăguș, directorul întreprinderii, 
de numeroși muncitori.

Sînt vizitate, pe rînd, secțiile 
de prese mecanice, de galvaniza
re, matrițerie și alte locuri de 
muncă. Directorul înti aprinderii 
informează pe tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, pe ceilalți conducători 
de partid și de stat de atenția 
deosebită ce se acordă ridicării 
continue a performanțelor tehni
ce și a nivelului calitativ al echi
pamentului și aparatajelor, 

Aspect din timpul vizitei la uzina de pompe

e*  asd m produc de nuntă vre- 
me sparate de precizie — 
nnmatnraie unele chntre ace»- 
tea — de faptul că există 
im urilaj corespunzător fi. 
mai presus de toate, există 
muncitori, cadre cu in decimare 
in producerea și asamblarea de 
piese adecvate. Studiind dispu
nerea in spațiu a halelor, tovară
șul Nieolae Ceaușescu arată că 
există suficiente posibilități de ex
tindere a acestora, ceea ce va crea 
spații de lucru suplimentare, cu 
urmarea firească, creșterea pro
ducției de aparate de măsură 
atît de cerute de economia noa
stră națională și de piața externă.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu 
și ceilalți conducători își iau ră
mas bun în aplauzele însuflețite 
ale muncitorilor. Secretarul ge
neral urează harnicului colectiv 
noi succese în muncă, sănătate 
și multă fericire.

înaltă calificare

concomitent cu reducerea gaba
ritului lor. Este remarcabil efor
tul pe care-1 fac proiectanții, in
ginerii și tehnicienii, întreg co
lectivul fabricii în direcția mi
niaturizării produselor, a folosi
rii materialelor noi mai rezisten
te, în căutarea soluțiilor cons
tructive cele mai economice. în 
acest sens, se arată că, în peri
oada 1965—1970, au fost repro- 
ieotate și modernizate peste 300 
produse. Sînt prezentate cîteva 
dintre ele, precum și mai multe 
matrițe de înaltă complexitate, 
concepute și executate de spe
cialiștii de aici. Apreciind cali
tatea matrițelor, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu recomandă ca 
pe viitor să se dezvolte produc
ția acestora, asigurîndu-se tot
odată diversificarea sortimente
lor. în același timp, secretarul 
general al partidului propune ca 
în vederea sporirii producției 
destinate exportului să se reali
zeze o cooperare mai strinsă cu 
întreprinderi din străinătate.

Interesîndu-se de condițiile de 
muncă și de viață ale muncito
rilor și ținînd seama de faptul că 
aici lucrează, în cea mai mare 
parte femei și tineri, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu indică necesi
tatea înființării, în cadrul între
prinderii, a unei creșe și a unei 
cantine.

Discuția cu specialiștii și 
muncitorii uzinei continuă. Tova- 

rășet Nâroia*  Ceanșesca uxeca- 
zâ că întreprinderea ispuze d« 
«tâ*»e  modeme, de toate mirl-oa- 
oeîe tehnice, pentru obținerea u- 
ncr produse de calitate dm ce ta 
ce mai bună, cmilare cu cele fa

Unde nisipul se transformă in sticlă
Prin Șoseaua PanteJimon și ta 

oontinuare prin comună Cățelu, 
descriind un arc de cerc în care 
este cuprinsă una din cele mai 
tinere zBne industriale bucureș- 
tene, zona Dudești, coloana de 
mașini ajunge la Fabrica de ar
ticole de sticlărie „București". Se 
văd siluetele importantelor uni
tăți ale industriei chimice, ridi
cate aici în ultimii ani: Uzinele 
de medicamente „Policolor", „9 
Mai", „Dudești — Icechim“. în
cep să prindă contur, în același 
timp, noi construcții industriale. 
Această imensă platformă indus
trială se integrează armonios în 
peisajul Dudeștiului, vechi cartier 
al Capitalei, devenit, datorită o- 
perei masive de urbanizare între
prinsă aici în anii din urmă, un 
cartier modern. Privită din exte
rior, întreprinderea se impune a- 
tenției prin volumele ample pe 
care le desfășoară în spațiu. Te 
crezi în preajma unei mari uzi
ne metalurgice, nimic nu-ți suge
rează faptul că aici, din materii 
prime între care în primul rând 
se situează nisipurile, se realizea
ză obiecte din sticlă pentru în
trebuințări gospodărești, tehnice, 
medicale, de laborator.

Salariații fabricii, ieși ți ta în- 
tîmpinare, îl primesc pe tovară
șul Nieolae Ceaușescu cu o ade
vărată revărsare de aplauze și u- 
rale. Este aceeași ambianță fre
mătătoare, emoționantă care se 
regăsește pretutindeni unde con
ducătorul partidului și statului 
nostru se întîlnește cu oamenii 
muncii, cu cetățenii.

In fața unei sugestive mache
te, având ca fundal o vitrină-ex- 
poziție, ing. Luiza Diaconescu. 
directoarea întreprinderii, și Ion 
Bazac, adjunct al ministrului in
dustriei ușoare, oferă tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, celorlalți con
ducători de partid și de stat u- 
nele date explicative asupra flu
xului tehnologic al procesului de 
producție, asupra produselor rea
lizate pină în prezent și asupra 
preocupărilor de viitor. Reține a- 
tenția faptul că întreprinderea 
realizează anual nu mai puțin de
cit 112 000 tone produse de sti
clă. Cu cele opt cuptoare ale sa
le fabrica dublează ca volum, 
întreaga producție de sticlărie a 

bricate ta țări cu o indehmgată 
trad: te ta electrotehnic*.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu felicită colec
tivul întreprinderii. dorindu-i 
noi succese ta viață *i  ta muncă.

țării realizată ta 1966. Drumul 
spre principala hală de produc
ție, hala de prelucrare a mate
riei prime, conduce de-a lungul 
unor culoare, care cunosc astăzi, 
ca și terenul deschis din fața 
corpului administrativ, o vie a- 
nimație; muncitorii ies în corpo
ra să-l salute din suflet pe secre
tarul general al partidului și pe 
ceilalți conducători.

Primul punct al itinerariului 
în întreprindere îl constituie 
cuptorul principal, cel mai mare 
din unitate și din țară, care, sin
gur. produce anual 55 000 tone 
sticlă, echivalentul producției pe 
un an a întregului combinat de 
sticlă de la Sighișoara. Mergînd 
pe firul procesului de producție, 
se urmărește elaborarea pînă la 
produsul finit, sticla-ambalaj, a 
unei șarje. Se produc sticle de 
diferite tipuri, flacoane pentru 
penicilină și streptomicină. fiole, 
vase decorative. Nimic, aici, în 
această întreprindere nu amin
tește de munca chinuitoare a 
sticlarilor de altădată, de țevile 
lor lungi de suflat, de vetrele 
dogoritoare pînă la limita epui
zării fizice. Totul în fabrica în 
care ne găsim este mecanizat, 
automatizat, omul lucrând mai 
mult cu ochiul decât cu mina. 
Bule de sticlă incandescentă a- 
leargă pe jgheaburi, își schimbă 
spectaculos direcția, lunecă în 
forme și, strivite de prese puter
nice, se transformă în vaze de 
flori, pahare, faruri.

Fabrica de sticlărie este o în
treprindere de mare capacitate, 
utilată cu tot ceea ce reprezintă 
nou și modem în materie de teh
nică și tehnologie.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu. 
este informat de prețul de cost 
scăzut al produselor, de impor
tantele beneficii realizate. Rezul
tatele sînt apreciate de secreta
rul general al partidului ca bune.

Dialogul tovarășului Nieolae 
Ceaușescu cu cadrele de condu
cere din cele patru întreprinderi 
hucureștene. cu muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii de la Fabrica 
de pompe, de la Electroaparataj, 
de la Mecanică fină, de la Sti
clărie, a relevat preocuparea asi
duă a colectivelor de salariați de 
a încheia cu rezultate cît mai
bune anul 1970, acest final de 
perioadă cincinală, de a porni, în 
anul ce va începe curînd, cu pași 
siguri în înfăptuirea obiectivelor 
înscrise în cincinalul 1971—1975. 
A fost un dialog fructuos, dătă
tor de încredere în forțele co
lectivelor noastre bucureștene, 
ta capacitatea lor de a rezolva 
probleme tot mai ample, tot mai 
complexe determinate de etapa 
superioară din punct de vedere 
calitativ în care trece economia 
noastră o dată cu noul cincinal. 
A fost un dialog fructuos cu ma
sele de oameni ai muncii, înche
iat pretutindeni eu urarea de noi 
succese, cu tradiționalul „La 
mulți ani cu manifestări oare 
exprimă puternic încrederea și 
dragostea cu care cei ce muncesc 
înconjoară partidul nostru, ur
mează politica sa de înflorire 
continuă și multilaterală a Ro
mâniei socialiste, sînt hotărîți să 
acționeze pentru realizarea o- 
biectivelor de viitor

NICOLAE POPESCU- 
BOGDĂNEȘTI 

NICOLAE VAMVU 
PETRU UILĂCAN

Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România d e- 
cretează:

Art 1. — Se grațiază în în
tregime :

a) pedepsele privative de li
bertate pînă la 1 an inclusiv, 
precum și amenzile ;

b) pedepsele privative de li
bertate pină la 3 ani inclusiv, 
aplicate celor care au împlinit 
vârsta de 60 de ani. femeilor 
gravide sau cu copii pînă la 
5 ani și minorilor

Art. 2. — Sancțiunea închi
sorii contravenționale pentru 
contravenții săvârșite pină la 
dat*  adoptării prezentului de
cret nu se mai aplică, iar în 
cazul ta care a fost aplicată 
mi se mai axecu'ă.

Ar*.  3. — In camele privind 
infracțiunile aflate ta cura de

Joi dimineața s-a înapoiat ta 
Capitală venind de la Belgrad 
tovarășul Ion Pățan. vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
care a făcut o vizită ta R. S. F. 
Iugoslavia, la invitația Vece Exe
cutive Federale.

La sosire, ta Gara de Nord, 
sa fort prezent Comei Burtică, 
mriustral comerțului exterion 
Nieolae Bozăog. ministrul co 
merțuhri interior. Dumitra Be- 
jan. președintele Uniunii Cen
trale a Cooperativelor de Con-

Au fost de fată Iso N’iegovan, 
ambasadorul R.S F. Iugoslavia 
la București, și membri ai am
basadei.

In capitala R S F Iugoslavia, 
vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri Ion Pățan, a avut 
convorbiri cu membrii Veeei 
Executive Federale Toma Gran- 
fil și Dușan Gligorievici. cu re
prezentanți ai băncilor iugoslave 
și ai organizațiilor economice cu 
privire la promovarea colaboră
rii economice - reciproce și. în
deosebi, a cooperării industriale 
și financiare.

Tovarășul Ion Pățan a fost 
primit de președintele Vecei 
Executive Federale, Mitia Ribicici.

Delegația de activiști ai P.C.R., 
condusă de tovarășul Constantin 
Vlad, membru supleant al i C.C. 
al P.C.R., adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., care, la in
vitația C.C. al P.C.U.S., a făcut 
o vizită de schimb de experiență 
în Uniunea Sovietică, s-a înapo
iat joi dimineața în Capitală.

La sosire, în Gara de Nord, 
delegația a fost salutată de tova
rășul Constantin Petre, adjunct 

Comitete municipale și județene 
ale P.C.R. raportează îndeplinirea 

planului producției industriale 
pe anul 1970

Telegrame adresate Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovarășului 

NICOLAE CEAUȘESCU

• BUCUREȘTI
in,Rin7i!' ‘«•hnicienii, toți salariații din industria 

ț,ap!‘ a?a. ,n^ePbmrea, la 24 decembrie, a planului “
producție1 industriale pe anul 1970. Pină Ia 20 decembrie s-au 
realizat suplimentar 3 390 tone laminate finite, 7 324 tone țevi 
ain o|el. motoare electrice insumind o putere de 16 832 kW. 17 404 

h acumulatoare, mijloace de automatizare in valoare de 
51 mthoâne lei, 620 semănători pentru tractoare, 14 453 mc pre- 
fabneate din beton armat. 201 tone articole sanitare, 30 milioane 
Iei confecții. 162 000 perechi încălțăminte ș. a.

<?a,Icul<‘!or. Preliminare, în cele șase zile care au mai 
ramas pma la sfirșitul anului, industria Capitalei va realiza o 
producție suplimentară in valoare de peste 900 milioane lei ceea 
ce reprezintă o depășire cu aproape 2 la sută a pianului anual.

in telegrama Comitetului municipal București al Partidului 
Comunist Român, se spune :

Conștienți de însemnătatea deosebită a indicațiilor pe care ni 
le-ați dat in aceste zile cu prilejul vizitelor dumneavoastră în 
mai multe întreprinderi din Capitală, vă asigurăm, iubite tova
rășe Nieolae Ceaușescu, că toți comuniștii, oamenii muncii din 
București vor munci eu sporite eforturi, intimpinînd gloriosul 
jubileu semicentenar ai Partidului Comunist Român cu noi suc
cese in dezvoltarea economică și social-culturală a municipiului 
nostru, aducmdu-și astfel contribuția la înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și statului nostru, la îmbogățirea 
patrimoniului realizărilor României socialiste.

• COVASNA
Colectivele de muncă ale întreprinderilor industriale din jude

țul Covasna, au realizat planul de stat pe 1970 și au depășit an
gajamentele luate in intrecerea socialistă, la 24 decembrie a. c, 
la producția industrială, asigurînd, pină la finele anului, o pro
ducție suplimentară de 30 milioane lei.

• CLUJ
Colectivele de muncă din industria județului Cluj au îndepli

nit, in ziua de 24 decembrie, planul producției globale pe anul 
in curs. In această perioadă au fost realizate peste prevederi 
27 000 tone ciment, 11 000 metri pătrați plăci aglomerate din 
lemn, 8 000 bucăți tricotaje, 15 000 perechi încălțăminte și alte 
însemnate cantități de produse. Producția realizată in 1970 este 
cu 80 la sută mai mare față de 1965, creștere ce reprezintă un 
ritm mediu anual de 12,7 la sută.• bacau

In ziua de 24 decembrie, întreprinderile băcăuane au îndeplinit 
planul la principalii indicatori pe anul 1970. Industria munici
piului Bacău va da peste plan, pină ia sfirșitul anului o producție 
globală de circa 60 milioane lei și o producție marfă de peste 
80 milioane lei. De asemenea, sînt create toate condițiile ca și 
planul anual de investiții să fie îndeplinit.

• IALOMIȚA 
întreprinderile industriale

pianul de stat pe anul 1970 
ducția globală, la producția 
ductivitatea muncii.

Pină la sfirșitul anului in 
realiza o producție globală suplimentară în valoare de 76 mili
oane Iei și 64 milioane lei la producția marfă vindută și încasată, 
realizîndu-se astfel angajamentul anual, care va fi concretizat in 
1 700 tone hirtie, 1 000 mii bucăți cărămizi. 130 tone ulei comes
tibil de floarea-soarelui și soia, 340 tone brînzeturi, 3.4 mii. lei 
confecții textile și 25 000 tone nutrețuri, combinate peste plan.

ale județului Ialomița au îndeplinit 
cu 10 zile inainte de termen la pro- 
marfă vindută și incasată și la pro- 

unitățite industriale din județ se va

urmărire penală sau de ju
decată, procesul penal va con
tinua, iar după pronunțarea 
pedepsei se va face apli
carea dispozițiilor privind gra
țierea. ținîndu-se seama de 
excepțiile prevăzute de artico
lele 4, 5 și 6 din prezentul de
cret.

Art. A — Nu beneficiază de 
grațiere cei care au săvârșit 
una sau mai multe infracțiuni 
intenționate, prin care s-a pro
dus avutului obștesc o pagubă 
mai mare de 2 000 lei sau in
fracțiuni neintenționate, prin 
care s-au produs avutului ob
ștesc pagube mai mari de 
10 000 lei.

Nu beneficiază de grațiere 
cei care au săvârșit infrac
țiuni prevăzute de Codul pe
nal ta articolele : 155—173 ;
174—176 ; 178 alin. 8—5 ; 197 ;

de șef de secție la C.C. al P.C.R, 
de activiști de partid.

Au fost prezenți IA. IEn, ta- 
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice la București, 
și membri ai ambasadei.

Joi la amiază, a plecat ta 
R.S.F. Iugoslavia o delegație 
condusă de Emil Drâgănescu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă româno- 
tugoslavă de colaborare econo
mică, pentru a participa la întîl- 
nirea de luau cu președintele 
părții iugoslave ta această comi
sie.

Din delegație fac parte Octa
vian Groza, ministrul energiei e- 
lectrice. Grigore Bârgăoanu, vi
cepreședinte al Comisiei guver
namentale de colaborare și coo
perare economică și tehnică, și 
un grup de consilieri și experți.

La plecare. în Gara de Nord, 
delegația a fost condusă de Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri de miniștri, și 
conducători de instituții centrale.

Au fost de față reprezentanți 
tf Ambasadei R.S.F. Iugoslavia la 
București.

Prin Decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Ilie Voicu a 
fost eliberat din funcția de 
președinte al Consiliului de 
Administrație al Băncii Ro
mâne de Comerț Exterior, pri
mind alte însărcinări.

Prin alt decret al Consiliu
lui de Stat, tovarășul Vasile 
Voloșeniuc a fost numit în 
funcția de președinte al Con
siliului de Administrație al 
Băncii Române de Comerț Ex
terior.

200 ; 201 ; 203 ; 211 ; 223 ; 239 ; 
245 ; 254 ; 255 ; 269 ; 282—285 ; 
321 ; 329 ; 356—361, precum și 
infracțiunile corespunzătoare 
din Codul penal anterior.

Art. 5. — Recidiviștii și cei 
care nu au început executarea 
pedepsei, deoarece s-au sus
tras de la aceasta, fiind dați 
în urmărire generală, nu bene
ficiază de grațiere.

Contravemenții care nu au 
început executarea pedepsei 
închisdrji contravenționale, de
oarece s-au' sustras de la a- 
eeasta. fiind dați în urmărire 
generală, nu beneficiază de

Președintele Consiliului de Stat
NICOLAE CEAUȘESCU

TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consi

liului de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis 
tovarășului JOZEF CYRANKIEWICZ, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Populare Polone, următoarea 
telegramă :

Cu ocazia alegerii Dumneavoastră în înalta funcție de 
președinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare 
Polone, vă adresez, în numele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România și al meu personal, felicitări cor
diale și urări de succese în activitatea Dumneavoastră con
sacrată prosperității și fericirii poporului polonez.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima încrederea că 
prietenia frățească și colaborarea româno-polonă se vor 
dezvolta și în viitor. în interesul ambelor noastre popoare, 
al cauzei socialismului și păcii în întreaga lume.

Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a tri
mis tovarășului PIOTR JAKOSZEWICZ, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Populare Polone, următoarea 
telegramă :

în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România și al meu personal vă adresez calde felicitări cu 
prilejul alegerii Dumneavoastră în funcția de președinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone și 
urări de succes în îndeplinirea misiunii de răspundere ce 
v-a fost încredințată.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie frățească 
și colaborare multilaterală dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară Polonă se vor dezvolta conti
nuu. spre binele popoarelor român și polonez, al cauzei 
socialismului și păcii în lume.

Ca urmare a tratativelor 
purtate . în spiritul prieteniei 
și înțelegerii reciproce, la 24 
decembrie a fost semnat la 
București Protocolul între Gu
vernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Repu
blicii Populare Albania pri
vind schimbul de mărfuri și 
plățile pe anul 1971.

în baza protocolului sem
nat, ta anul 1971 schimburile 
de mărfuri dintre cele două 
țări vor înregistra o creștere

CASCA GURA 
VIGILENT

Subiectul pe care vi-1 propu
nem astăzi spre meditație se poa
te rezuma într-un cuvînt: este 
vorba de vigilență. De ce o fa
cem ? Fiindcă ni s-a întîmplat 
ca, trecînd prin cîteva locuri de 
muncă din mai multe localități, 
să descoperim la unii dintre sa
lariații întreprinderilor și insti
tuțiilor ‘de stat o gravă lipsă de 
responsabilitate cînd este vorba 
de respectarea cu strictețe a 
normelor care cer luarea tuturor 
măsurilor de siguranță, cînd este 
vorba de păstrarea secretului de 
stat, mai concret de acele mă
suri care să nu permită oricui să 
ajungă a cunoaște documente 
care pot fi folosite în dauna in
tereselor noastre, ale tuturor.

...Un control inopinat la fabri
ca de stofe „Argeșeana" din Pi
tești. într-un birou lăsat vraiște 
— documentați? întregii produc
ții. Vinovatul : Ion Ungureann, 
tînăr economist. „Ce putea să se 
întîmple — se' întreabă el cu 
„candoarea" de care vorbeam. 
Cititorul știe ce poate să se în
tîmple, de aceea nu mai insis
tăm. Dar de unde această baga
telizare a unor responsabilități pe 
care trebuie să le deprindem o 
dată cu profesia ? Nu numai la 
noi, în întreaga lume păstrarea 
secretului întreprinderilor este un 
fapt la ordinea zilei, iar aceia 
care au vizitat astfel de unități 
pot s-o confirme. Ne întrebam 
dacă numai Ion Ungureanu are 
aici această atitudine : la un sim
plu test aplicat altor tineri ob
servăm ca nu. Ce face organiza
ția U.T.C.? ne întrebăm.

...Tot la Pitești, la Uzina- de 
autoturisme. E miezul nopții. Ra
portul paznicilor de serviciu, ofe
rit ofițerului venit în control, ne 
asigură că totul este „în regulă", 
într-adevăi. în marea hală de fa
bricație domnește liniștea și or
dinea. Șirurile lungi de mașini 
proaspăt vopsite, locurile de 
muncă strălucind de curățenie, 
dulapurile și magaziile de servi
ciu încuiate, inspiră sentimentul 
că oamenii de acolo sînt buni 
gosDodari. Dar alături. în birouri, 
acolo unde există documentele 
marii întreprinderi? Intrăm pe 
ușă principală unde se află paza 
dar observăm că si cea din spa
tele clădirii este deschisă; 'prima 
vizită — la serviciul construetor- 
șef. Cîteva documente tehnice lă

art. 2 din prezentuldispozițiile 
Secret.

Art. 6. — Dispozițiile pri
vind grațierea nu se aplică ce
lor care au beneficiat, după 
data de 1 ianuarie 1967, de 
grațierea totală sau parțială.

Art. 7. — Cei care, în curs 
de 3 ani de la data aplicării 
dispozițiilor art. 1, vor săvîrși 
o infracțiune intenționată, vor 
executa, pe lingă pedeapsa ce 
se va stabili pentru acea in
fracțiune, și pedeapsa rămasă 
neexecutată ca urmare a apli
cării dispozițiilor de grațiere 
din prezentul decret.

București, 24 decembrie 1°70 
Nr. 543

de 20 la sută față de 1970.
Republica Socialistă Româ

nia va livra Republicii Popu
lare Albania produse ale in
dustriei construcțiilor de ma
șini, ale industriei chimice și 
petroliere, materiale de con
strucții și alte. mărfuri. Re
publica Populară Albania va 
livra țării noastre minereuri, 
produse ale industriei textile 
și alimentare, tutun, bunuri de 
larg consum.

sate la voia întîmplării pe bi
rouri, eîteva birouri deschise. Gă
sim într-un halat o cheie care se 
potrivește la un dulap de metal, 
în colțul drept al dulapului car
tea de vizită a posesoare! lui : in
ginera Steliana Petrescu. La ser
viciul de investiții, la început, o 
surpriză plăcută : toate dulapu
rile de metal închise și sigilate. 
Un îndemn tipărit pe o bucăți
că de carton pare a fi găsit larg 
ecou: „Atențiune I Ați luat toate 
măsurile privind securitatea do
cumentelor la care lucrați ?“ A- 
celași îndemn devine hilar peste 
cîteva minute : în acea încăpere 
unde toate dulapurile de metal 
erau sigilate, biroul șefului servi
ciului utilaj era deschis. Din el 
ies la iveală o mtilțirhe de docu
mente tehnice, printre care une
le cu caracter secret.

în aceeași noapte am vizitat și 
alte întreprinderi și instituții, âm 
menționa aici doar faptul că la 
Institutul de cercetări pentru po
micultură, ofițerul aflat în con
trol a descuiat cu ușurință casa 
de bani în care se aflau toate 
documentele de mare însemnăta
te. Directorul acestui institut era 
plecat în străinătate. La plecare 
încuiase casa de bani, dar cheile 
le pusese într-un sertar al birou
lui său. rămas... neîncuiat. Birou
rile și dulapurile celorlalți cerce
tători ai institutului nu au mai 
fost controlate. Toate documen
tele care puteau fi găsite la ei ca 
neasigurate se aflau în sinteză și 
în casa de fier.

La Rîmnicu Vîlcea. la Combi
natul Chimic, sau la T.F.L.G.S.— 
secția Ocnița, am întîlnit aspec
te asemănătoare. Uneori, așa cum 
spuneam, am primit următoare*  
replică : ..Dar ce se putea în- 
tîmpla ? Ați venit dv. în control, 
dar altfel nu intră nimeni la noi. 
Ce să găsească?"

E cazul să medităm mai mult 
la acest sistem de panseuri ires
ponsabile Si, dimpotrivă, să dis
cutăm și să acționăm mai mult 
despre si în spiritul apărării vigi
lente a tuturor documentelor, 
care prezintă o reală importanță 
economică și de stat.

VICTOR CONSTANTINESCU 
PETRE HLADCHI- 

BUCOVINEANU



A.N 
l-a

Gheorghe 
MOSCOVA 24 — Corespon- 

entul Agerpres, Lauren tiu 
>uță, transmite : La 24 de- 
embrie, A. N. Kosîghin, pre- 
edintele Consiliului de Mi- 
liștri al U.R.S.S., l-a primit la 
Lremlin pe Gheorghe Rădu- 
ascu, vicepreședinte al Con- 
iliului de Miniștri al Repu- 
■licii Socialiste România, care 

condus delegația română la
★

Gheorghe Rădulcscu, vice
președinte al Consiliului de 
liniștri al Republicii Socia- 
iste România, președintele 
lărții române in Comisia in- 
erguvernamentală româno- 
ovietică de colaborare eco
nomică. a părăsit Moscova, în- 
Ireptîndu-se spre patrie.

La Gara Kiev, el a fost con- 
lus de M. A. Leseciko, vice-

Lucrările Seimului
R. P. Polone

în cadrul lucrărilor Seimului 
t. P. Polone au fost adoptate 
roiectele de lege privind pla
iul dezvoltării economiei și 
lUgetul pe 1971 cu amendamen- 
ele care aduc corectările cerute 
n cadrul recentei plenare a 
:.c. al P.M.U.P. A fost, de ase- 
nenea, aprobat raportul gu- 
ernului privind îndeplinirea 
danului de dezvoltare a econo- 
niei naționale și bugetul de 
•tat pe anul în curs.
Planul pe 1971 prevede în ce 

irivește investițiile, să sc trea- 
ă la înfăptuirea unui program 
>e termen lung de reconstrucție 
a domeniul tehnico-economîc a 
numitor ramuri industriale. Tn 
nul viitor ritmul de dezvoltare 

. producției industriale va a- 
înge 6,8 la sută. Potrivit cifre- 
>r estimative, venitul național 
a spori cu 5,4 la sută, în com- 
arație cu 1970. Oamenii muncii 
in Polonia au trecut la aplica- 
ea hotărîrilor Plenarei C.C. al 
’.M.U.P. — relevă agenția
'.A.P. în corespondențele sale 
in ultimele zile în Silezia nu- 
teroase mine, uzine și fabrici 
u raportat îndeplinirea planu- 
ilor de producție pe 1970. De 
semenea, colectivele întreprin- 
erii constructoare de nave din 
Idansk s-au angajat să recu- 
ereze pierderile din timpul 
venimentelor de pe litoral. A- 
eeași atmosferă de lucru și li-

RIENTUL
• CREAREA CONSILIU
LUI NATIONAL IRA

KIAN
• CONSILIUL Comandamen- 

ului din Irak a promulgat un 
lecrct prin care se creează un 
iou organism de conducere a 
arii — Consiliul Național Ira
kian, a anunțat postul de radio 
iagdad. Consiliul, format din 
00 de persoane, va avea putere 
egislativâ. Postul de radio pre
cizează că fiecare membru al 
icestiii organism este ales pe o 
ierioadă de trei ani.

• GOLDA MEIR DES
PRE PARTICIPAREA
LA TRATATIVELE 

JARRING
• PREMIERUL israelian, Gol

la Meir, a declarat că guvernul 
,ău nu a luat încă o hotărîre cu 
irivire la participarea Israelu- 
ui la tratativele organizate sub 
mspiciile lui Gunnar Jarring, 
n legătură cu aceasta, se re- 
imintește că ministrul de exter- 
ie, Abba Eban, preciza, intr-o 
leclarație făcută in cursul săp- 
ămînii trecute, că adoptarea 
mei hotărîri in sensul reintoar- 
•erii Israelului la convorbirile 
arring constituie o problemă 
u-gentă, intrucît actuala perioa- 
iă de încetare a focului expira 
n luna februarie, iar în curind 
lunnar Jarring trebuie să pre- 
:inte secretarului general al 
J.N.U., U Thant, un raport asu
pra misiunii sale.

• ÎNTREVEDERE MAH
MUD RIAD — GUNNAR 

JARRING
• POSTUL de radio Cairo ă 

anunțat că ministrul de exter- 
îe egiptean. Mahmud Riad, a 
ivut miercuri la Moscova o în
trevedere cu reprezentantul se- 
metarului general al O.N.U. 
pentru Orientul Apropiat. Gun
nar Jarring, care indeplinește 
funcția de ambasador al Suediei 
in Uniunea Sovietică.

Potrivit corespondentului a- 
genției M.E.N. la Moscova, in 
cursul întrevederii au fost 
examinate perspectivele activi
tății mediatorului O.N.U. in ve
derea aplicării rezoluției Consi
liului de Securitate din 22 no
iembrie 1967 și a rezoluției A- 
ciunării Generale a O.N.U. din 
4 noiembrie 1970. pentru regle
mentarea crizei din Orientul A- 
propiat.

• VICEPREȘEDINTELE 
R.A.U. LA BELGRAD

• HUSSEIN EL CHAFEI, vi
cepreședinte al R.A.U.. care se 
află intr-o vizită oficială in Iu
goslavia. a avut o întrevedere 
cu Edward Kardeli, membru al 
Consiliului Federației. Cu a- 
cest prilej, menționează agen
ția Taniug, a avut loc un schimb 
de păreri cu privire la proble
mele internaționale și în legă
tură cu alte chestiuni actuale 
de interes comun.

El Chafei s-a tntîlrfit, de ase
menea, cu Krste Țrvenkovski,

primit pe
Rădulescu

sesiunea comisiei interguver- 
namentale româno-sovietice 
de colaborare economică. Cu 
acest prilej, a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat 
în.tr-o atmosferă prietenească.

La oonvorbire a luat parte 
Teodor Marinescu, ambasa
dorul României în Uniunea 
Sovietică.

**
președinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., preșe
dintele părții sovietice în Co
misia interguvernamentală ro- 
mâno-sovietică de colaborare 
economică, N. V. Faddeev, se
cretar al Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc.

A fost prezent ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
în Uniunea Sovietică.

niște domnește la Gdinya și 
Szczecin unde întreprinderile 
lucrează cu capacitatea deplină 
— arată agenția P.A.P. în toate 
marile centre industriale ale 
Poloniei, colectivele de munci
tori ale întreprinderilor au ra
portat la 23 decembrie îndepli
nirea planurilor de producție.

Cereri pentru eliberarea

Angelei Davis
• COSMONAUTUL sovietic 

Valentina-Nikolaeva Tereșkova, 
celebra balerină Galina Ulano
va și alte reprezentante de 
frunte ale culturii, artei, știin
ței și tehnicii sovietice, au ce
rut autorităților americane, în- 
tr-o scrisoare deschisă, să înce
teze imediat procesul intentat 
militantei pe tărîm social. Ange
la Davis.

• Federația internațională a 
sindicatelor lucrătorilor din în- 
vățămînt a adresat un apel 
cadrelor didactice din toate 
țările lumii de a se pronunța 
pentru eliberarea militantei a- 
mericane de culoare. Angela

APROPIAT
membru al Consiliului Federa
ției, cu care a avut o convor- 
bfre prietenească. Vicepreședin
tele R.A.U. a purtat, totodată, 
convorbiri cu Aii Șukria, mem
bru al guvernului iugoslav, în 
legătură cu colaborarea bilate
rală dintre cele două țări. A 
fost relevată pecesitatea depu
nerii unor eforturi pentru pro
movarea în continuare a rela
țiilor economice.

HELSINKI. — Președintele Finlandei, Urho Kekkonen, în dreapta, 
vorbind la încheierea convorbirilor sovieto—americane privind 
limitarea armamentelor strategice. De la stînga la dreapta, 
șeful delegației americane, Gerard Smith și al celei sovietice, 

Vladimir Semionov

PREȘEDINTELE TITO 
L-A PRIMIT PE AMBASADORUL 
BULGARIEI IN R.S.F. IUGO

SLAVIA
• PREȘEDINTELE R.S.F. IU

GOSLAVIA, Iosip Broz Tito, 
l-a primit miercuri pe amba
sadorul Bulgariei in R.S.F. Iu
goslavia, Gheorghi Petkov, la 
cererea acestuia. Au fost discu
tate probleme privind relațiile 
dintre cele două țări, precizea
ză agenția B.T.A.

NEGOCIERI SUSPENDATE
• MINISTRUL comerțului al 

S.U.A., Maurice Stans,_ a anun
țat suspendarea, pină la în
ceputul anului 1971, a negocie
rilor purtate la Casa Albă cu 
reprezentanții Japoniei asupra 
„reducerii voluntare" a exportu
rilor de textile spre S.U.A. 
Stans a subliniat că, după pă- 
rerea părții americane, convor- 
biriie nu evoluează în direcția 
„tipului de formulă care ar pu
tea fi aplicabil", o serie de re
prezentanți ai industriei de tex
tile din S.U.A. opunîndu-se 
propunerilor formulate de dele
gații japonezi.

• PQPULAȚIA BRAZILIEI 
s-a ridicat la 17 decembrie a.c., 
data ultimului recensământ na
țional. la 92 237 570 locuitori. Mi
nistrul planului. Joao Paulo Dos 
Reis Vcloso, a precizat că, creș-

MOSCOVA:

Manifestare 
consacrată 

Zilei de
30 Decembrie
MOSCOVA. — Cu prilejul a- 

propiatei aniversări a zilei de 30 
Decembrie, ziua Republicii, la 
casa de cultură a tipografiei 
„Proletarul Roșu" din Moscova 
a avut loc miercuri după-amiază 
o adunare festivă organizată de 
Uniunea asociațiilor sovietice de 
prietenie și legături culturale cu 
străinătatea și Asociația de prie
tenie sovieto-română.

Despre importanța proclamării 
republicii noastre a vorbit prof. 
I. P. Oleinik, doctor în științe e- 
conomice, membru al conduce
rii centrale a A.P.S.R, A luat a- 
poi cuvîntul Ion Ciubotaru, mi
nistru consilier al Ambasadei Re
publicii Socialiste România în 
Uniunea Sovietică.

La adunarea festivă au parti
cipat membri ai conducerii cen
trale a Asociației de prietenie 
sovieto-române, lucrători ai con
ducerii Uniunii asociațiilor de 
prietenie și legături culturale cu 
străinătatea, reprezentanți ai oa
menilor muncii.

Davis. într-o declarație a Fede
rației, publicată în ziarul „Daily 
World", se arată că Angela 
Davis este victima unei însce
nări judiciare, pentru convinge
rile ei politice.

ȘEDINȚA COMISIEI
MIXTE CHINO-SOVIE- 
TICE PENTRU NAVI
GAȚIA PE APELE DE 

FRONTIERĂ

Agențiile T.A.S.S. și China 
Nouă anunță că în orașul Heiho 
din provincia Heiluntzian. a a- 
vut loc cea de-a 16-a ședință a 
Comisiei mixte chino-sovietice 
pentru navigația pe apele de 
frontieră.

Părțile au căzut de acord ca 
a 17-a ședință ordinară să aibă 
loc în Uniunea Sovietică în 
anul 1971.

Cele două părți au semnat o 
minută în legătură cu aceasta.

p
terea naturală a populației se 
cifrează la ritmul anual de 2,7 
la sută datorită natalității ridi
cate și ameliorării condițiilor 
economice și sociale ale țării, 
ceea ce a dus la reducerea mor
talității generale.

0 VIOLARE FLAGRANTĂ 
A ACORDULUI DE 

ARMISTIȚIU DIN COREEA
Un purtător de cuvint al Mi

nisterului Afacerilor Exierne al
R. P.D. Coreene a dat publicită
ții o declarație cu privire Ia in
tenția anunțată. Ia 21 decembrie, 
de către comandamentul forțelor
S. U.A. din Coreea de sud de a 
deplasa un număr de avioane 
de tipul „F-4 Phantom" și „EC- 
121“ de la bazele Mizawa și Ita- 
zuk din Janonia Ia ce'e de Ia 
Kunsan și Kwangju, situate în 
Coreea de sud, in cadrul unei 
așa-numite „reamplasări" a for
țelor americane din regiunile 
Pacificului și Asiei. Subliniind

Sentința in procesul de la Burgos 
va fi pronunțată sîmbătă

Avocații celor 16 militanți basci 
Judecați de Tribunalul militar din 
Burgos au declarat ziariștilor că 
așteaptă ca sentința să fie pro
nunțată sîmbătă.

Pentru a deveni executorie, 
sentința trebuie să fie confirmată

La Belgrad s-a încheiat cea 
de-a 14-a sesiune a Comisiei 
mixte româno-inroslave pen
tru Porțile de Fier, la care 
au fost examinate lucrările 
efectuate in 1970 și planul de 
execuție de pe acest șantier 
prevăzut pentru anul viitor. 
Constatind că lucrările de la 
Porțile de Fier se desfășoară 
cu succes, comisia a apreciat 
că au fost create condiții 
pentru terminarea construc
ției sistemului hidroenergetic 
de la Porțile de f ier înain
te de termenul prevăzut. Lu
crările comisiei au decurs in
tr-o atmosferă de deplină în
țelegere.

Răpire la 
Buenos Aires

La Buenos Aires s-a confirmat 
dispariția misterioasă a celebru
lui avocat Neston Martin și a u- 
nuia din clienții săi, Nildo Zente- 
no. Această afacere, după cum 
relevă agenția France Presse,. 
este pe cale să declanșeze un 
scandal politic în Argentina. Se 
relevă că singurul indiciu este 
un comunicat telefonic către so
ția avocatului prin care este in
formată că Nestor Martin a fost 
răpit de cinci persoane.

Răpirea lui Martin este consi
derată a fi o acțiune politică, 
avînd în vedere că a fost apără
torul multor deținuți politici. Or
ganizații politice studențești și 
judiciare au denunțat această ră
pire, precum și „climatul de 
insecuritate" din Argentina.

Fotoreporterul Haeberle — care ulte
rior și-a vîndut fotografiile pentru suma 
de 35 000 de dolari revistei „Time* * — tre
cea printr-un sat sud-vietnamez cind a 
auzit împușcături : „Am văzut oameni în- 
cercînd să se ridice, alergînd, căzind... îmi 
amintesc o femeie dînd să se ridice, să 
fugă... a căzut pe spate. Părea să aibă un 
copil în brațe... Mai încolo, un copil era 
rănit în braț și în picior. M-am uitat prin 
vizor să fac o fotografie și am văzut 
un G. I. îngenunchind și trăgînd trei focuri 
în el". Frank Beardslee, {ost locotenent, 
trecea și el prin sat cînd a observat 15 
sau 20 de femei și copii vietnamezi aștep- 
tînd în șir, sub pază : „După un timp am 
trecut iar pe acolo și i-am zărit din nou".

milioane de tineri al căror vot ar 
putea aduce transformări sociale 
și reorientarea priorităților na
ționale".

Anumite cercuri politice de la 
Washington își exprimă nemul
țumirea pentru faptul că decizia 
Curții Supreme nu coboară vîr- 
sta de vot și în (alegerile locale, 
ceea ce este de inatură să cree
ze confuzii și complicații. Sena
torul Edward Kennedy a decla
rat că va supune aprobării Se
natului un amendament care să 
facă obligatorie decizia Curții 
Supreme și în alegerile locale 
statale.

• ZIARUL „Neues Deutsch
land" informează că la Moscova 
au avut loc tratative pentru li
vrarea de gaze naturale din 
Uniunea Sovietică în R. D. Ger
mană. Din partea sovietică, tra
tativele au fost purtate de vice
președintele Consiliului de Mi
niștri. Mihail Efremov, iar din 
partea R.D.G. de vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri, dr. 
Kurt Fichtner.

Tratativele au fost incheiate 
miercuri, prin semnarea unui 
protocol corespunzător.

Răpitorii ambasadorului elve
țian la Rio de Janeiro, Giovanni 
Enrico Bucher, nu intenționează 
să renunțe la condițiile formula
te privind eliberarea și transpor
tarea în străinătate a 70 de deți
nuți politici în schimbul diplo
matului.

într-o scrisoare adresată Nun
țiului Papal, ei menționează nu
mele altor 6 deținuți politici 
pentru a-i înlocui pe cei a căror

— Te-ai apropiat de ei?
— Am ajuns chiar lingă ei.
— Ce făceau ?
— Nimic. Erau morți.
Radiotelegrafistul John Paul îl însoțea 

pe căpitanul Ernest Medina cînd au întîl- 
nit cinci vietnamezi care păreau morți : 
„O femeie cu fața la pămînt se mișcă 
ușor. Și căpitanul Medina a spus : „Tre
buie să aibă o grenadă, a dracului I Și 
i-a tras unul sau două gloanțe". John 
Paul „nu și-a dat seama" dacă femeia era 
într-adevăr înarmată. Nu au controlat. 
Sergentul David Mitchell relatează : „Lo
cotenentul Calley ne-a spus să avem gri
jă de oameni. Conti și Meadlo le-au or
donat oamenilor să se așeze și au început 
să-i păzească — asta credeau ei că tre
buie să facă. Locotenentul Calley a re
petat :

— De ce nu aveți grijă de acești oa
meni ?

— Avem !
— Vreau să zic, să-i omorîți".
Mărturiile acuzatoare sînt dezvăluite 

pentru prima dată publicului american de 
revista „NEWSWEEK". Amănuntele episo
dului tragic de la Song My n-au mai. pu
tut fi ascunse, „ele i-au uluit pe americani 
mai mult decît întreg războiul, pentru că

că astfel de acțiuni constituie o 
violare flagrantă a acordului de 
armistițiu din Coreea, declarația 
cere să li se pună de îndată ca
păt și să înceteze sporirea po
tențialului militar american in 
Coreea de sud.

• IN LOCALITATEA srgen- 
tiniană San Luis au explodat 
miercuri trei bombe, cu puțin 
timp înainte de sosirea preșe
dintelui Levingston, care urma 
să rostească aici un discurs.

Au fost avariate sediul unui 
comisariat de poliție și clădirea 
oficiului brațelor de muncă. Nu 
s-au înregistrat victime.

CRESTE NUMĂRUL OPONEN- 
ȚILOR SUEDEZI Al ADERĂRII 

LA C.E.E.
• NUMĂRUL adepților ade

rării Suediei la Piața comună 
înregistrează un puternic declin. 
Potrivit unui sondaj in rindul 
populației, efectuat în urmă cu 
citeva zile de Institutul specia
lizat S.I.F.O., numărul partiza
nilor intrării Suediei in C.E.E. 
a scăzut de la 59 la sută, in 
aprilie anul acesta, la 31 Ia sută. 

de generalul Tomas Garcia Re- 
bull, comandantul militar al re
giunii Burgos.

Membri ai P. C. 

din Spania 

au fost arestați

Agenția France Presse relatea
ză că 14 membri ai Partidului 
Comunist din Spania au fost a- 
restați de autorități în orașul an
daluz Jaen. Alți 45 comuniști au 
fost arestați de poliție la Sevilla 
și Ferrol del Caudillo, sub acu
zația de a fi desfășurat „activi
tăți subversive", adaugă Asso
ciated Press.

Aceste arestări sînt puse în le
gătură cu dezvoltarea mișcării 
de protest împotriva procesului 
de la Burgos intentat celor 16 pa
triot basci și pentru libertăți de
mocratice.

11 milioane de noi alegători 
în S. U. A.

După decizia Curții Supreme a S.U.A. privind reducerea vîrstei
de vot de la 21 la 18 ani

Decizia Curții Supreme a 
S.U.A. privind reducerea vîrs- 
tei de vot de la 21 la 18 ani a 
lansat pe republicani și demo
crat într-o adevărată cursă pen
tru atragerea celor 11 milioane 
de noi alegători. Ron Romans, 
președintele național al tineretu
lui republican, a anunțat înce
perea imediată a înregistrării 
noilor alegători în vederea unei 
campanii politice în rindul lor. 
In ce o privește, organizația ti
neretului democrat a făcut cu
noscut că, împreună cu alte gru
pări de tineret, pornește o cam
panie de înregistrare „a acelor

• ••••••

102 civili au fost uciși cu sînge rece". 100 
au fost uciși cu rafale de automate de 
Mitchell și Meadlo la ordinul locotenentu
lui Calley, ceilalți doi — maltratați și îm- 
pușcați de Calley însuși. Erou un bătrin 
implorînd dreptul Ia viață și un copil pe 
care l-a îmbrîncit în șanțul unde zăceau 
cadavrele celorlalte victime. Mărturiile 
despre aceste fapte au fost adunate cu 
multă trudă. Martorii ezitau să-și asume 
responsabilitatea consecințelor. Și totuși 
Curtea Marțială de la Fort Hood, Texas, 
l-a achitat pe principalul executor — ser-

TEAMA DE 
ADEVĂR

gentul David Mitchell. S-a considerat că 
îndeplinise un ordin — indiferent dacă ba
talionul patrioților sud-vietnamezi pe care 
avuseseră ordin să-l depisteze și să-l des
ființeze nu a fost descoperit și în drumul 
lor militarii americani au găsit numai fe
mei, bătrîni și copii. Ordinul era ordin și 
„dușmanii" prezumtivi au fost lichidați 
fără milă.

In timpul procesului lui Mitchell a fost 
des menționat numele locotenentului Wil
liam Calley dar, în mod tragico-comic, de 
partea apărării. Rezultatul — Mitchell a 
fost absolvit de orice vină și a fost im
plicat Calley, acuzat de măcel în masă 
comis în martie 1968. Astfel au trecut mai 
mult de doi ani și jumătate de la tragedia

Cei mai mulți oponenți ai 
aderării se numără acum in ta- 
bâra social-democraților. partid 
de guvernămint.

formează agenția TASS. la 
Moscova a încetat din viată, in 
vîrstă de 82 de ani, Nikolai 
Șvernik, fost membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S. 
Timp de 14 ani, în perioada 
1930—1944. Nikolai Șvernik a 
condus Consiliul Central al 
Sindicatelor din U.R.S.S., apoi, 
intre 1946 și 1953 el a fost pre
ședinte ai Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., iar ulte
rior președinte al Comitetului 
controlului de pariid de pe 
lingă C.C. ai P.C.U.S.

Conferința cvadripartită 
de la Paris

FORȚELE ARMATE POPULARE DE ELIBERARE DIN VIETNA
MUL' DE SUD VOR ÎNCETA FOCUL PE O PERIOADA DE 

10 ZILE.

SPANIA. — Poliția contro- 
lînd circulația în Burgos, 
lîngâ închisoarea unde sînt 
deținuți cei 16 patrioți basci, 
pină la pronunțarea sen

tinței

din satul Song My, fără ca responsabilii 
să-și primească pedeapsa cuvenită.

Al doilea proces, de data aceasta la 
Fort Benning, intentat lui Calley, devine o 
tristă parodie a primului. Aproape ace
iași martori sînt solicitați să spună ade
vărul și numai adevărul. Meadlo, despre 
care se spune că după ce a împușcat 30 
de vietnamezi a început să plîngă, șocat 
(?) și n-a mai putut îndeplini ordinul (el 
nu a apărut la procese decît ca martor 
și nu ca acuzat) declară acum : Calley a 
tras primul în grupul de oameni. Și sînt 
sigur că a omorît cîțiva din ei". In sfîr- 
șit, Calley recunoaște și un alt martor, Ja
mes McBreen aduce un element nou : acu
zatul a fost și el doar un executant deoa
rece a primit din partea comandantului 
companiei, căpitanul Ernest Medina ordi
nul de. „a incendia satul Song My, de a 
contamina fîntînile și de a face să dispa
ră tot ce este viu". Parcă printr-un lanț 
al slăbiciunilor, Medina este acuzat și se 
deschide procesul împotriva lui la Fort 
Macpherson. La Fort Benning, tribunalul 
ascultă depoziția acuzatului Calley în cali
tate de martor al apărării, intră apoi pen
tru trei săptămîni în vacanță iar Calley 
ajuns vedetă tragică, declară presei că își 
va petrece timpul... schiind.

Medina este anchetat și el pentru ro
lul pe care l-a avut în asasinarea a cel 
puțin 175 de civili la Song My. Recu
noaște, desigur, că a dat ordin de a dis
truge „tot ceea ce este viu", dar lovitură 
de teatru, nici el nu se simte vinovat: a 
dat ordinul pe baza informațiilor furniza
te de serviciile trupelor americane, potri
vit cărora la Song My s-ar afla „soldați 
inamici". Evident, în acest stil, procesul 
vinovaților de la Song My poate conti
nua mult timp. Ezitările sînt explicabile: 
procesul acesta prin implicațiile lui vi
zează întregul angrenaj politico-militar 
responsabil pentru agresiunea în Vietnam.

DOINA TOPOR

Răpitorii ambasadorului elvețian 
ou renunță la condițiile lor

Șeful delegației Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud la 
conferința cvadripartită de la 
Paris, Nguyen Tlii Binh, a fă
cut cunoscut în ședința de 
miercuri că forțele armate 
populare de eliberare vor înce
ta, pe timp de mai multe zile, 
acțiunile militare cu prilejul 
sărbătorilor de iarnă. Vorbitoa
rea a arătat că dispoziții simi
lare au fost date și pentru Anul 
Nou lunar — Tet. în total, înce
tarea acțiunilor militare cu pri
lejul sărbătorilor de iarnă va 
dura 10 zile. Ea a relevat că gu
vernul american a anunțat o 
pauză în desfășurarea luptelor 
de numai 24 de ore.

Reamintind propunerile avan
sate de delegația G.R.P. la 10 
decembrie privind încetarea 
imediată a focului, Nguyen Thi 
Binh a subliniat că delegația 
americană nu a dat nici un 
răspuns.

Autoritățile americane, a de
clarat, la rîndul său, Xuan 
Thuy, șeful delegației R. D. 
Vietnam, folosesc conferința 
de la Paris pentru a ca
mufla extinderea războiului a- 
gresiv în Vietnamul de sud și 
în întreaga Indochină. El a che-

• LA MOSCOVA a avut loc o 
conferință științifică consacrată 
celei de-a 70-a aniversări a t>- 
pariției primului număr al zia
rului leninist „Iskra". Academi
cianul Piotr Fedoseev, Alexandr 
Blohin, vechi membru al 
P.C.U.S. și alți vorbitori au re
levat rolul însemnat al ziarului 
in constituirea Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice.

eliberare a fost refuzată de că
tre guvernul brazilian. într-un 
comunicat al Ministerului Justi
ției se precizează că guvernul e- 
xaminează ultimele propuneri ale 
răpitorilor.

Pe de altă parte, ambasadorul 
ad-interim al Elveției în Brazi
lia, Max Feller, a purtat în 
cursul zilei de ieri convorbiri cu 
ministrul afacerilor externe, Ma
rio Gibson Barbosa. 

mat S.U.A. să anunțe retra
gerea trupelor lor și a celor ale 
aliaților lor din Vietnamul de 
sud pînă la 30 iunie 1971, ceea 
ce ar oferi posibilitatea să se 
treacă imediat la negocierea 
încetării depline a războiului 
din Vietnam. Vorbitorul a con
damnat faptul că S.U.A. au 
transformat pretinsa problemă 
a prizonierilor de război într-o 
campanie propagandistică.

Mesajul prințului 

Norodom Sianuk 

adresat 

poporului khmer 

într-un nou mesaj adresat po
porului khmer, prințul Norodom 
Sianuk, șeful statului cambod
gian și președintele Frontului 
Național Unit (F.U.N.K.). a sub
liniat că armata de eliberare na
țională a preluat pină in pre
zent controlul asupra a două 
treimi din teritoriul tării. In 
mesaj sint denunțate acțiunile 
administrației Lon Noi care vi
zează lichidarea independenței 
tării și favorizează intervenția 
militară a Statelor Unite și a 
regimurilor de la Saigon și 
Bangkok, fiind citate in acest 
sens o serie de date referitoare 
la bombardamentele întreprinse 
asupra orașelor și satelor cam
bodgiene de către aviația ame
ricană. saigoneză și tailandezâ, 
la cererea și în sprijinul forțelor 
armate ale regimului de la Pnom 
Penh.

în încheierea mesajului său, 
prințul Norodom Sianuk a rea
firmat idealurile poporului cam
bodgian de independentă națio
nală. neutralitate, integritate te
ritorială. pace și progres.

1

Pentru relații 
diplomatice

cu R.P. Chineză
DECLARAȚIA MINISTRULUI 

DE EXTERNE AUSTRIAC

într-o declarație tăcută zia
rului „Die Presse", ministrul de 
externe al Austriei, Rudolf 
Kirchschlăger, a rhenționat că 
există perspectiva unei apropia
te inițiative a țării sale privind 
stabilirea de relații diplomatice 
eu Republica Populară Chineză. 
El a relevat că așteaptă și răs
punsul Comisiei de politică ex
ternă a Parlamentului, care stu
diază un raport prezentat de 
guvern în această problemă.

Ministrul de externe austriac 
a arătat că, pentru stabilirea de 
contacte cu R. P. Chineză, sint 
deja studiate o serie de modali
tăți, printre care negocieri pre
liminare prin Ambasada chine
ză de la Berna sau prin repre
zentanțele diplomatice chineze 
la Paris și Stockholm.

TRUPELE FEDERALE 
CANADIENE VOR 

FI RETRASE DIN 
QUEBEC

Trupele federale canadiene 
concentrate în provincia 
Quebec la 14 octombrie a.c., 
in urma acțiunilor teroriste 
desfășurate de organizația 
separatistă ilegală „Frontul 
pentru Eliberarea Quebecu- 
lui“, vor fi retrase, ca urma
re a normalizării situației, a 
anunțat ieri primul ministru 
canadian, Pierre Elliot Tru
deau.

El a specificat că a fost 
realizat un acord intre gu
vernul central și cel al pro
vinciei Quebec, care prevede 
ca, pină la 14 ianuarie 1971, 
toate trupele să fie retrase, 
cu excepția_ unui corp de 
gardă, a cărui sarcină este 
de a asigura securitatea per
sonalităților politice proemi
nente.
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