
Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXVII, SERIA II. Nr. 6788 8 PAGINI —30 BANI MIERCURI 17 MARTIE 1971

ȘEDINȚA 
CONSILIULUI DE STAT
în ziua de 16 martie a avut 

loc la Palatul Republicii șe
dința Consiliului de Stat, pre
zidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat.

în afara membrilor Consi
liului de Stat, la ședință au 
participat ca invitați miniștri 
și alți conducători ai organe
lor centrale de stat, precum și 
președinți ai unor comisii per
manente ale Marii Adunări 
Naționale.

Consiliul de Stat a analizat 
rapoartele comisiilor perrrta- 
nente ale Marii Aduriărl Na
ționale privind controlul exer
citat din însărcinarea Consi
liului de Stat asupra activită
ții Ministerului Petrolului și 
Ministerului Industriei Meta
lurgice. Au fost analizate, de 
asemenea, rapoartele cu pri
vire la calitatea construcțiilor 
noi de locuințe, administrarea 
și întreținerea fondului locativ 
de stat, precum și cu privire 
la aplicarea legii de executare 
a pedepselor și a dispozițiilor 
legale referitoare la funcționa
rea institutelor speciale de ree
ducare a minorilor.

Pe marginea rapoartelor 
dezbătute au luat cuvîntul to
varășii : Emil Bodnaraș, Ma
nea Mănescu, Gheorghe Pană, 
Constantin Drăgan, Vasile 
Vîlcu, Carol Kiraly, Ion Anton, 
Gheorghe Bâlteanu, Ion Co- 
man, Ion Cosma, Constantin 
Daicoviciu, Suzana Gâdea, Ion 
Popescu-Puțurl, Ion Spătărelu, 
membri ai Consiliului de Stat, 
Constantin Stătescu, secreta
rul Consiliului de Stat, precum 
și Dumitru Balalia, Dumitru 
Coliu, Traian Ionașcu, Ale
xandru Sencovici și Gheorghe 
Vasilichi, președinți de comisii 
permanente ale Marii Adunări 
Naționale.

în legătură cu problemele ri
dicate de rapoarte și în cadrul 
dezbaterilor au dat răspunsuri

ARHITECTURA
A RĂMAS UN TERITORIU ALB 

PE HARTA CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
Avem deja în 35 de județe 

institute de proiectări, încadrate 
mai ales cu arhitecți tineri — 
la Covasna, chiar, media de 
vîrstă nu trece de 26 de ani. 
Este un mare pas înainte față 
de situația de acum 2—3 ani, 
cînd într-o serie de regiuni ale 
țării cele 10 degete ale mîini- 
lor erau suficiente ca să nu
meri arhitecții ce se stabiliseră 
acolo. Sintem totuși departe de 
satisfacerea cerințelor reale ce 
apar în anii noului cincinal, 
cînd circa 40 la sută din inves
tiții urmează să fie alocate pen
tru construcții. Este vorba de 
multe zeci de miliarde a căror 
chibzuită gospodărire poate 
aduce importante economii, va
loarea unui singur procent în- 
scriindu-se aici în sume cu cile 
9 zerouri. Or, in patru județe 
nu există încă institute de pro
iectări ; numai o treime din 
arhitecți lucrează în provincie. 
Se pare că, pe lingă alte consi
derente, . această disproporțio
nată repartizare teritorială se 
datorește și faptului că absol
venții institutului din Bucu
rești evită îndepărtarea de Ca
pitală, temîndu-se să nu intre 
în anonimatul provinciei. To
tul e însă o chestiune de op
tică :

— Eu nu aș lăsa provincia — 
ne spune arh. Margareta Ter- 
dic, autoarea proiectului pen
tru marele spital de copii din 
Oradea. în București pur și 
simplu te pierzi. La județ te 
poți afirma realizind singur lu
crări de valoare republicană, 
îți poți lărgi orizontul profesio
nal, devenind totodată un bun 
cunoscător al activității de șan- 

. tier, cu care ești mereu în cel 
mai direct contact.

— La numai doi ani de 
absolvire, cînd aveam 27 

Ia 
de

tovarășii : Petre Blajovici, 
președintele Comitetului de 
Stat pentru Economia și Ad
ministrația Locală, Alexandru 
Boabă, ministrul petrolului, 
Florea Dumitrescu, ministrul 
finanțelor, Cornel Onescu, mi
nistrul afacerilor interne, Teo
dor Vasillu, ministrul justiției, 
și Ion Cheșa, adjunct al minis
trului industriei metalurgice.

în rapoartele prezentate și 
în dezbaterile care au avut 
loc, s-au evidențiat o serie de 
probleme esențiale din do
meniile examinate; au fost 
relevate , realizările obținute, 
neajunsurile constatate, fă- 
cindu-se pe această bază pro
puneri cu privire la îmbună- 
nătățirea activității Ministe
rului Petrolului, Ministerului 
Industriei Metalurgice și al
tor organe de Stat.

Referindu-se la controlul 
efeptuat de comisiile perma
nente ale Marii Adunări Na
ționale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Con
siliului de Stat, a subliniat 
că acest control are ca obiec
tiv analiza problemelor esen
țiale, de ansamblu, ale fiecă
rui domeniu de activitate a 
statului, analiza sistemului de 
organizare, a stilului și me
todelor de muncă ale organe
lor de stat, a modului de în
făptuire a principiului mun
cii și conducerii colective, a 
eficienței activității. Cunoaș
terea aprofundată a situației 
concrete din fiecare sector al 
vieții economice și sociale 
este condiția esențială a asi
gurării unei conduceri știin
țifice, a promovării unor 
măsuri menite să contribuie 
la perfecționarea continuă a 
activității în toate domeniile 
vieții de stat.

Referindu-se la concluziile 
raportului asupra activității 
Ministerului Petrolului, pre

pe 
de 

în- 
în- 
in
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SĂ DISCUTĂM DESPRE
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ani, mi s-a încredințat proiec
tarea universității din Timi
șoara, observă arh. Ion Fakel- 
man. Cine mi-ar fi dat 
mină, în Capitală, o astfel 
construcție ? La centru ai 
tr-adevăr avantajul că poți 
văța mult de la arhitecții 
vîrstă, în. schimb tocmai acolo 
și tocmai de aceea rămîi un 
anonim : tinerii 'execută doar 
detalii iar răspunderea morală

TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
* -

FAPTELE
Primul furt a fost comis către 

sfîrșitul lunii martie 1969. Un 
hoț necunoscut pătrunsese în 
sediul O.C.L. Gheorghieni, de
montase cele două telefoane, 
luase microfoanele și membra
nele din receptoare, montase 
totul la loc și dispăruse fără să 
lase vreo urmă. Funcționarii, vă- 
zînd că telefoanele nu mai sînt 
utilizabile, chemaseră, a doua zi, 
serviciul de depanare, ai cărui 
lucrători constataseră lipsa pie
selor respective. Cercetările mi
liției nu au dus la nici un re
zultat — hoțul nu lăsase urme 
și pătrunsese în birou, foarte 
probabil, chiar cu cheia origi
nală.

A urmat un val de furturi Ia 
alte instituții și la diferiți cetă- 

ședintele Consiliului de Stat 
a făcut recomandări în legă
tură cu munca desfășurată 
în domeniul cercetării geolo
gice și al forajului de exploa
tare, subliniind că este nece
sar să se ia măsuri hotărîte 
pentru a asigura reducerea 
costului forajului și sporirea 
eficienței economice a lucră
rilor. Este necesar, a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ca în acest important domeniu 
al economiei naționale să fie 
valorificate pe deplin resur
sele existente și investițiile 
alocate de stat.

în legătură cu activitatea 
din domeniul industriei me
talurgice, președintele Consi
liului de Stat a subliniat ne
cesitatea lichidării unor ne
ajunsuri care s-au manifestat 
în decursul cincinalului trecut, 
îndeosebi, în ceea ce privește 
producția de oțeluri speciale, 
folosirea noilor capacități de 
producție și modernizarea ce
lor vechi. De asemenea, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a ce
rut ministerului și institutelor 
de cercetări să-și sporească 
preocuparea pentru reducerea 
consumului de cocs, precum și 
pentru proiectarea și reali
zarea în țară a unor utilaje 
pentru industria siderurgică, 
spre a se reduce pe această 
cale importul.

în concluzie, președintele 
Consiliului de Stat a arătat că 
este necesar ca, atît Consiliul 
de Miniștri cît și ministerele și 
celelalte organe de sinteză să 
valorifice propunerile ce au 
fost făcute în urma controale
lor efectuate de către comisiile 
permanente ale Marii Adunări 
Naționale și să informeze apoi 
Consiliul de Stat asupra mă
surilor luate pentru înlătu
rarea deficiențelor semnalate, 
pentru ridicarea eficienței în
tregii activități din aceste sec
toare.

în continuarea lucrărilor, a 
fost adoptat decretul privind 
instituirea • medaliei „A 50-a 
aniversare a Partidului Comu
nist Romăn“ ce va fi conferită 
cu prilejul aniversării semi
centenarului partidului.

De asemenea, au fost adop
tate următoarele decrete : de

și de ansamblu o are profeso
rul. In provincie, avind imediat 
responsabilitatea unor investiții 
mari, dacă adaugi dragostea 
pentru meserie ajungi repede 
la un nivel superior.

Pentru tinerii arhitecți. 
mâți să rezolve adesea 
bleme inedite, să asigure

ANDREI BANC
(Continuare în pag. a II-a) 

Recurs la o sentință
se-

țeni din oraș. Foarte ciudată 
părea, mai cu seamă, preferința 
hoțului pentru tehnică și, în 
special, cunoștințele pe care pă
rea să le posede In felurite do
menii ale fizicii.

Au fost sustrase, astfel, o 
rie de aparate pentru măsurat 
tensiunea electrică, mosoare cu 
sîrmă pentru bobinaj, tranzis- 
toare și difuzoare de bord șl 
antene de la automobile. Hoțul 
necunoscut intrase pentru a 
doua ’oară în clubul O.C.L. 

cret privind organizarea și 
funcționarea Inspectoratului 
General de Stat pentru Con
trolul Calității Produselorț 
decret privind organizarea și 
funcționarea Ministerului Tu
rismului ; decret privind ex
pertiza contabilă și expertiza 
tehnică; decret pentru ade
rarea Republicii Socialiste Ro
mânia la Convenția internațio
nală asupra liniilor de încăr
care încheiată la Londra, la 15 
aprilie 1966 ; decret pentru 
aderarea Republicii Socialiste 
România Ia Convenția privind 
procedura civilă, încheiată la 
Haga, la 1 martie 1954.

în exercitarea inițiativei 
legislative, Consiliul de Stat a 
hotărît să supună spre adop
tare apropiatei sesiuni a Marii 
Adunări Naționale proiectul 
de lege privind înființarea, or
ganizarea și funcționarea Co
misiei Naționale de Demo
grafie.

Consiliul de Stăt a examinat 
Informarea privind modul de 
soluționare a cererilor, sesiză
rilor și propunerilor adresate 
de cetățeni în cursul anului 
1970, adoptînd măsurile cores
punzătoare.

Consiliul de Stat a rezolvat 
apoi unele cereri de grațiere.

(Agerpres)

INSTITUIREA MEDALIEI 
„A 50-A ANIVERSARE A 
PARTIDULUI COMUNIST 

ROMÂN"
Cu prilejul aniversării semi

centenarului Partidului Comu
nist Român, Consiliul de Stat 
al Republicii Socialiste Ro
mânia a emis un decret pri
vind instituirea medaliei „A 
50-a aniversare a Partidului 
Comunist Român".

Medalia „A 50-a aniversare 
a Partidului Comunist Român" 
se conferă membrilor de par
tid care au adus o contribuție 
deosebită la constituirea Par

dreaptă
Gheorghieni, cu o ușurință care 
vădea buna cunoaștere a locu
rilor, demontase cu mult calm 
un televizor și, după ce scoase 
piesele cele mai importante îl 
montase la loc. De la biblioteca
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tidului Comunist Român, ce
lor care au desfășurat o acti
vitate îndelungată în mișca
rea muncitorească, precum și 
celor care au merite deosebite 
în înfăptuirea politicii parti
dului de construire a socialis
mului în Republica Socialistă 
România. Prin același decret, a 
fost aprobat Regulamentul 
privind descrierea, locul ierar
hic și modul de purtare a me
daliei „A 50-a aniversare a 
Partidului Comunist Român".

orășenească fuseseră sustrase în 
același mod piese de televizor, 
de picup, un magnetofon Tesla, 
un epidiascop. încă un magne
tofon dispăruse din sala de gim
nastică a Liceului „Salamon 
Erno“. Frizerii de la coopera
tiva „Lacul Roșu", se plîngeau 
de lipsa unor aparate de tuns e- 
lectrice. iar de la spital s-a re
clamat că un necunoscut a de
montat microscoapele optice 

plecînd cu piesele esențiale, fără 
de care aparatele nu mai erau 
funcționabile.

Tn total, din martie 1969 pînă 
în august 1970 au fost comise 
15 furturi din avutul obștesc și

DECLARAȚIE COMUNA 
privind situația din Vietnam și din Indochina 

adoptată cu prilejul vizitei oficiale a 
delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu 

al Republicii Vietnamului de Sud in 
Republica Socialistă România

La invitația Guvernului Re
publicii Socialiste România, o 
delegație a Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, condusă de 
ministrul afacerilor externe, 
d-na Nguyen Thi Binh, a făcut 
o vizită oficială de prietenie în 
Republica Socialistă România, 
intre 11—16 martie 1971.

Delegația Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud a fost pri
mită de Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat, și Ion Gheor
ghe Maurer, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Mi
niștri. Au participat Emil Bodna
raș, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne. Cu acest prilej, au avut

Delegația Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului 

de Sud a părăsit Capitala
Marți dimineața a părăsit 

Capitala delegația Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, 
condusă de ministrul afacerilor 
externe, Doamna Nguyen Thi 
Binh, care, la invitația guver
nului român, a făcut o vizită 
oficială în țara noastră.

Din delegație au făcut parte 
Nguyen Duc Van, ambasado
rul Republicii Vietnamului de 
Sud la București, Phom Vam 
Ba, director la Biroul de infor
mații al delegației Guvernului 
Revoluționar Provizoriu la Pa
ris, Truong Tung, expert în ca
drul aceluiași birou.

La aeroportul Otopeni, erau

IDEILE CONGRESULUI — PE DRU

TRANSPUNERII ÎN PRACTICĂ

Un organism 
al intervențiilor
operative in sfera preocu
părilor specifice tinerelor
Adaptarea mijloacelor de ac

țiune ale organizației noastre 
la problemele concrete ale 
vieții, la condițiile practice în 
care trăiesc și muncesc tinerii, 
in scopul găsirii celor mai po
trivite soluții, al rezolvărilor 
prompte. în ’spiritul intereselor, 
exigențelor acestora înscriu la 
ordinea zilei pregătirile care 
se fac pentru constituirea con
siliilor de pe lingă comitetele 
organizațiilor județene. muni
cipale și orășenești ale U.T.C. 
înființarea lor, hotărîtă de către 
cel de al IX-lea Congres al 

particular, toate avînd ca o- 
biect piese și aparate electro
tehnice, optice sau acustice. In 
mod evident autorul lor era un 
localnic, un bun cunoscător al 
locurilor păgubite, al obiceiurilor 
celor care munceau sau trăiau 
în casele respective.

De la aceste elemente au 
plecat cercetările miliției, cer
cetări a căror, rețea s-a strîns 
încet, încet, în jurul vinova
tului.

AUTORUL
La 19 octombrie 1970, la Școa

la generală din orașul Gheor
ghieni s-a . prezentat căpitanul 
Fazakas Mihail, de la miliția o- 
rașului. Un elev din clasa a X-a 
a fost chemat în biroul direc
torului.

— Cum te numești, băiețică ? 
a întrebat căpitanul.

— Zoii.
— Spune-mî numele întreg, a 

insistat ofițerul.

OVIDIU PĂUN

(Continuare în pag. a VII-a) 

loc convorbiri cordiale, priete
nești. Președintele Consiliului 
de Stat a oferit un dejun în 
cinstea oaspeților vietnamezi.

Delegația a făcut o vizită la 
Marea Adunare Națională a Re
publicii Socialiste România, un
de a fost primită de președin
tele acesteia, Ștefan Voitec. De 
asemenea, a avut întrevederi la 
Consiliul Național al Femeilor 
și Comitetul național de solida
ritate cu lupta poporului viet
namez.

In timpul șederii sale în Ro
mânia, delegația Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud a luat 
cunoștință de realizările con
strucției socialiste din Republi
ca Socialistă România. Ea a vi
zitat obiective industriale, mo
numente istorice și instituții so- 

,ciale și culturale din București 
și Brașov.

In capitala Republicii Socialis
te România a avut loc un miting 
de prietenie și solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez.

Pretutindeni, delegația a fost 
primită cu cordialitate și simpa
tie, expresie a relațiilor de prie
tenie frățească și de solidaritate 
militantă care unesc poporul ro
mân și populația sud-vietna- 
meză.

Intre delegația guvernului ro

arborate drapelele Republicii 
Socialiste România și Republi
cii Vietnamului de Sud. Pe 
mari pancarte, în limbile ro
mână și vietnameză erau în
scrise urărf închinate priete
niei frățești dintre cele două 
popoare.

La plecare, oaspeții au fost 
conduși de Ilie Verdeț, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, 

i ministrul afacerilor externe, 
George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor 
externe, Tudor Ionescu, pre
ședintele Comitetului național 
de solidaritate cu lupta po
porului vietnamez, Suzana Gâ
dea, președinta Consiliului Na

Uniunii Tineretului Comunist, 
reprezintă un răspuns cerut 
de viața însăși, o pîrghie eficace 
de intervenție activă a organi
zației în sfera domeniilor spe
cifice diverselor categorii de 
tineri.

Ancheta întreprinsă de noi 
în cîteva județe ale țării. Bacău, 
Constanța, Galați, Tulcea, ,ne-a 
semnalat un amănunt impor
tant — acela că propunerile ti
nerilor pentru completarea 
agendei de lucru a consiliilor 
sînt însoțite de dezbateri ample 
și profunde, de schimburi de 
idei referitoare la viitoarea 
structură organizatorică a aces
tor instrumente de acțiune, la 
stilul lor de muncă, la modali
tățile practice prin care trebuie 
abordată spre rezolvare gama 
largă a obiectivelor urmărite.

— N-aș vrea, ne spunea Jana 
MIHAIL, activistă a Comitetu
lui județean Tulcea al U.T.C., 
să repet principiile deja cunos
cute despre obligațiile pe care 
trebuie să și le asume de pil
dă, consiliul tinerelor fete. în
datoririle sale sînt precizate în 
Statut. Consiliul județean va tre
bui să dispună, după păre
rea mea, de acele resurse inte
rioare care să-i permită să fie un 
instrument de lucru. Realiza
rea acestei cerințe se află în 
promovarea unor căi proprii 
de soluționare, în formarea 
unor colective specializale care 
să elaboreze metodologii parti
culare, forme adecvate, căi spe
cifice de intervenții. Tocmai de 
aceea sînt convinsă că însăși 
structura organizatorică a con
siliului are menirea să realizeze 
cadrul cel mai potrivit de afir
mare în cîmpul eficienței prac
tice.

Este necesar ca din consiliu să 
facă parte într-o proporție cores
punzătoare procentului real al 
angajării tinerelor în producție. 

mân, condusă de Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, prim-vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, și delegația Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, 
condusă de d-na Nguyen Thi 
Binh, ministrul afacerilor exter
ne, au avut loc convorbiri la 
care au participat :

Din partea română : Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, și Iosif Chivu, di
rector în M.A.E.

Din partea vietnameză : Ngu
yen Duc Van. ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Re
publicii Vietnamului de Sud în 
Republica Socialistă România, 
Pham Van Ba, funcționar supe
rior în Ministerul Afacerilor 
Externe al Guvernului Revolu
ționar Provizoriu, și Truong 
Tung, expert al delegației Gu
vernului Revoluționar Provizo
riu la Conferința de la Paris în 
problema vietnameză.

Convorbirile purtate în cursul 
vizitei au decurs într-o atmo
sferă de caldă prietenie și înțe-

(Continuare în pag. a VIll-a\ 

țional al Femeilor și alte per
soane oficiale.

Erau de față șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la. 
București, membri ai Ambasa
dei Republicii Vietnamului de 
Sud și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Un grup de pionieri au ofe
rit flori solilor poporului viet
namez.

Numeroși cetățeni ai Capi
talei, veniți la aeroport, au sa
lutat cu multă căldură pe oas
peți, expresie a sentimentelor 
de solidaritate militantă a po
porului nostru față de lupta 
dreaptă, eroică, a poporului 
vietnamez. (Agerpres)

• CE SUGESTII AU 

UTECISTELE PENTRU 

CONSTITUIREA, 

FUNCȚIONAREA Șl 

AGENDA DE LUCRU 

A CONSILIULUI TI

NERELOR FETE ?

reprezentante ale unor profe
siuni diverse, membrele și mem
brele supleante ale comitetului 
județean al U.T.C., alte uteciste 
remarcate pentru activitatea lor 
cadre de specialitate etc. In
tegrarea in consiliu sau în 
rindul colaboratorilor acestuia, 
a unui mare număr de fete care 
lucrează nemijlocit în producție, 
care își desfășoară activitatea 
direct în organizația existentă 
pe locul de muncă, va aduce în 
raporturile dintre organismul 
nou creat, organizația U.T.C., 
organele alese o notă calitativ 
superioară, în sensul că, de 
astădată, nu organele vor fi a- 
celea care vor învăța consiliul 
cum să lucreze, îl vor instrui 
conform unei tradiții .rutiniere 
ci, dimpotrivă, cele dinții își 
vor fundamenta deciziile pe 
baza observațiilor, sugestiilor, 
aprecierilor reieșite din dezba
terile consiliului al căror cores
pondent se întruchipează în ex
periența practică a vieții. Subor- 
donindu-și structura problema
ticii înscrisă în agenda lor de 
lucru, renunțînd la regrupările 
pe secții, sectoare, comisii, 
care ar dubla organizarea exis
tentă la nivelul comitetelor ju
dețene, municipale etc., consi
liile vor dobindi mai multă mo
bilitate, în acțiune, mai multă 
suplețe, simplitate, eficiență. 
Cred că asta și trebuie să Ie 
caracterizeze, ca nuclee în jurul 
cărora se concentrează cercuri 
largi de colaboratoare. Aceasta 
oferă mai multe perspective, 
reflectă mai bine realitatea, 
lasă loc modificărilor opera
tive ale centrelor de greu
tate ale activității în funcție de

Raid-anchetă realizat de > 
MIRCEA TACCIU 
TRAIAN GÎNJU

(Continuare în pag. a VII-a)
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CADRAN
OSTĂȘESC

Ca pretutindeni în țară, și în 
unitățile forțelor noastre armate 
continuă să aibă loc ample ma
nifestări 
aniversări 
Partidului

consacrate glorioasei 
a semicentenarului 

Comunist Român.
★

și salariații civili din 
cadrul comandamentului apără
rii antiaeriene a teritoriului s-au 
întîlnit cu Gheorghe Zaharia, 
director adjunct al Institutului 
de studii istorice și social-poli- 
tice de pe lingă C.C. al P.C.R., 
care le-a vorbit despre condi
țiile istorice, sociale și politice 
în care s-a creat Partidul Co
munist Român. Expunerea a fost 
audiată de participant cu un 
deosebit interes.

★
Numeroși ofițeri, maiștri mi

litari și subofițeri din garni
zoana Iași, precum și familii ale 
acestora au apreciat și subliniat 
cu vii aplauze materialele pre
zentate în cadrul simpozionului 
„Scriitorii și poeții țării slăvesc 
Partidul", organizat de Casa Ar
matei din localitate. Scriitorul 
Ion Istrati a prezentat partici- 
panțiior aspecte ale luptei des
fășurate de partid pentru pace, 
democrație și socialism, oglin
dite în literatura contemporană, 
iar poeții Haralambie Țugui și 
Silviu Rusu, noile lor creații în
chinate semicentenarului 
dului.

Militarii

Parti-

tAt 
unitatea în 
col. George

care 
Dani-

Reoent, în 
muncește It. 
tel, s-a amenajat o sală de do
cumentare menită să ajute pe 
tinerii militari în cunoașterea 
glorioasei istorii a Partidului 
Comunist Român. In afara bo
gatului material documentar și 
ilustrativ ce-1 întîlftesc aici, os
tașii mai beneficiază și de con
sultațiile unor cadre militare cu 
pregătire superioară în domeniul 
istoric.

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Patria (orele 10; 16; 20), Luceafă
rul (orele 8: 12; 16; 20), București 
(orele 8.15; 12: 16; 20), Favorit 
(orele 10; 15,45; 19.45).' ■ ■ ■

LOS TARANTOS î' rulează la 
Victoria (orele 9; 11; 13; 15; 17; 
19: 21).

PREȚUL PUTERII ; rulează la 
Festival . (orele.... 7,45; 1, . 10; 12,30; 
14,45; 17.45: 19,45 : 22).

SECRETUL DE LA SANTA 
VITTORIA : rulează la Capitol 
(orele 8.30: 11; 13,30: 16; 18,30; 21).

ELIBERAREA ; rulează la Lu
mina (orele 9; 12.30; 16; 19,30).

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Bucegl (orele 10; 12,30; 
15,30; 18; 20,30), Volga (orele 9,15; 
11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30), Mio
rița (orele 10; 12,30; 15; 17,30; 20).

ROMEO ȘI JULIETA : rulează 
la Central (orele 8,30: 11.30; 14,30: 
17,30; 20,30), Grivița (orele 9: 12; 
16; 19,30), Aurora (orele 9.30; 12,30; 
16: 19).

MEXIC ’70 : rulează la Fero
viar (orele 9—16,15 în continuare; 
18,15; 20,30), Gloria (orele 9—16 în 
continuare: 18,15; 20,30).

TRANDAFIRI ROȘII 
ANGELICA : rulează la 
(orele 8,45; 11; 13,30; 16; 
Melodia (orgie 9; 11,15: *«,<>«, 
18,30; 20.45), Modern (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), “

PENTRU 
Excelsior 
18,30; 21), 
13,30; 18;

Flamura

Organizația U.T.C. din unita
tea unde muncește locot. major 
V. Matico, a inițiat, în această 
perioadă, o serie de acțiuni la 
care sînt angrenate brigăzile ar
tistice ce se întrec în cadrul u- 
nui concurs intitulat sugestiv 
„Partidului, un imn de slavă". 
Conform regulamentului de des
fășurare a concursului, fiecare 
organizație de bază U.T.C. se 
prezintă cu o brigadă artistică 
și o formație oorală. Cea mai 
bună brigadă artistică și cea mai 
bună formație corală pe unitate 
se vor prezenta la concursul ce 
va avea loc în luna aprilie, pe 
marea unitate.

★
în cadrul activităților cultural- 

sportive care au loc în unitatea 
militară unde secretar al comi
tetului de partid e It. col. Mihai 
Ailișoaei, comitetul U.T.C. a or
ganizat o evocare pe tema „Eroi 
uteciști în războiul antihitlerist". 
Cu acest prilej tinerilor militari 
li s-au prezentat înaltele pilde 
de eroism ale uteciștilor Con
stantin Godeanu, Vasile Iovănuș 
și Elena Chiriță.

SPECTACOL ARGHEZI

Tn cadrul manifestărilor în
chinate aniversării semicentena
rului P.C.R., Teatrul „Al. Davi
la" din Pitești a prezentat re
cent un recital din poezia lui Tu
dor Arghezi, cuprinzînd ciclul 
„1907", în scenografia arh. 
Andrei Ivăneanu — Damaschin 
și regia lui Nae Cosmescu. Me
moria poetului a fost evocată do 
scriitorii Paul Anghel și Baruțiu 
T. Arghezi.

Duminică, 14 martie, specta
colul „1907“ a fost din nou pre
zentat iubitorilor de poezie, 
„prefațat" de această dată de 
cuvîntul poetului Radu Bourea- 
nu. Cu acest prilej, în holurile 
și foaierul teatrului se va ame
naja o expoziție de fotografii, 
intitulată „Clipe de viață", care 
va înfățișa secvențe din ultimii 
ani de viață ai marelui nostru 
poet. Exponatele, în număt de 
aproximativ 100, sînt realizate 
de cunoscutul artist al imaginii 
Ion Miclea.

în cursul acestei luni, specta
colul „1907“ urmează să fie pre-

(orele 9: 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30).

ÎNGERII NEGRI : rulează la în
frățirea (orele 15,45; 19). Floreasca 
(orele 16,30; 19).

ÎNCEPUTUL : rulează la Bu- 
zesti (ora 20.15).

FEMEIA SA SE TEAMĂ DE 
BĂRBAT : rulează ia Buzeșt!
(orele 15.30; 18).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RAI : 
rujează la Daqia (prele 8,45—20,30 
în continuare), .Giuleșil. (orele 
15,30; 18; 20,15). Arta (orele 9.30: 
11,30: 13,30; 15,30; 18; 20,15).

,,Z“ ■ rulează la Unirea (orele 
15.30; 18: 20,30).

BĂNUIT E MORTUL : rulează 
la Lira (orele 15.30; 18: 20,15).

ULTIMUL SAMURAI : rulează 
la Drumul Sării (orele 15,30; 18;
20,15).

B. D. INTRĂ ÎN ACȚIUNE : ru
lează la Crîngașl (orele 15.30; 
18: 20,15).

ORA SCORPIONULUI : rulează 
la Ferentari (orele 15.30: 17.45; 20).

POMUL DE CRĂCIUN : 
la Pacea (orele 15.45: 18;

LOKIS • rulează la 
(ora 20,15).

BLOW-UP : rulează la 
(orele 15.45; 18).

CÎNTECELE MĂRII : rulează la 
Moșilor (orele 15; 17; 19; 20,15), 
Progresul (orele 15.30; 18; 20,15).

TRIPLA VERIFICARE : rulează 
la Munca (orele 16; 18; 20).

VAGABONDUL • rulează la Cos
mos (orele 9; 12.15: 15,30; 19.30).

UN ITALIAN TN AMERICA : 
rulează la Tomis (orele 9; 11,15; 
13.30: 16: 18,15; 20.30).

GENOVEVA DE BRABANT 1

rulează
20).
Viitorul

Viitorul

CRONICI CRONICI • CRONICI •
zentat în satele și comunele ju
dețului, cu precădere în cele în 
care, cu 64 de ani în urmă, 
fost aprinsă flacăra răscoalei.

I. A.

Arta
amatorilor *>

S-A DESCHIS MUZEUL 
„HENRI COANDĂ"

în casa familiei Coandă, din 
Bd. Ana Ipătescu nr. 28 (operă 
a arh. E. Donneaud), s-a des
chis recent. „Muzeul științific 
al Academiei, consacrat vieții 
și creației marelui savant Henri 
Coandă".

Machetele, care predomină în 
muzeu, fotografiile și diversele 
documente, însoțite de panouri 
explicative, oferă vizitatorului 
o imagine cuprinzătoare asupra 
vieții și prodigioasei activități 
desfășurate timp de șase dece
nii, de către ilustrul om de 
știință, .recunoscut în întreaga 
lume ca „părinte al avionului 
cu reacție", autor a peste 250 ds 
invenții și deschizător de dru
muri în numeroase domenii ale 
științei și tehnicii. De la mache
ta primului avion cu reacție din 
lume, conceput, construit și pi
lotat de ing. Coandă, la Paris, 
la 16 decembrie 1910 — și pînă 
la cele mai recente preocupări 
și realizări ale savantului, pri
vind aplicațiile „efectului", des
coperit în anul 1934 (care-1 
poartă numele) ; pulverizarea 
substanțelor chimice în agricul
tură ; extracția petrolului ; con
struirea ds case prefabricate ș.a. 
— fiecare exponat al acestui 
mu?eu stă mărturie elocventă a 
unei vieți și a unei imense e- 
nergii creatoare puse în slujba 
progresului, a nobilei aspirații 
de a face — așa cum sublinia 
ziaristul Fernand Lot, în numă
rul din 25 august 1955 al revis
tei „Leș Nouvelle litteraires" — 
ca „truda . oamenilor să devină 
mai ușoară și să le îmbunătă
țească traiul".

ELENA POPA

Printre sticle goale, Lu
crători ai Inspectoratului 
județean de miliție Buzău 
l-au surprins pe Ștefan 
Stanca (din comuna Găta- 
ia, jud. Timiș) cumpărînd 
de la diverși cetățeni mo
nezi de argint. Aparent, 
Stanca se ocupa cu colec
tarea de sticle goale pe 
care le strîngea în căru
ță. Controlînd între borca
ne și butelii ofițerii de mi
liție au găsit... 8 kg. de 
argint I

Incendiu bizar. Un in
cendiu cu totul neobișnuit 
prin cauza care l-a provo
cat s-a produs la atelie
rul de dărăcit zdrențe al 
cooperativei din comuna 
Acățari, jud. Mureș. Prin
tre dfișeuri s-a strecurat o 
lamă de cuțit care, frecîn- 
du-se de dinții daracului, a 
provocat scîntei. Ele au a- 
prins puful, flacăra propa- 
gîndu-se rapid prin canalul 
de aerisire ptnă în pod, 
Datorită intervenției rapi
de a pompierilor voluntari, 
pagubele sînt neînsemnate. 
După cum a stabilit an
cheta desfășurată în acest 
caz nu se poate stabili nici 
o vinovăție, întrucît o ase
menea situație nu putea fi 
prevăzută de nimeni.

Mișcarea de amatori a cu- 
I noscut în ultimul timp o evolu- 
| ție interesantă, Artistul amator, 
I „școlit* mai mult sau mai puțin 
I in cercurile de artă ale caselor 
I de cultură, în școlile populare 
I de artă, era subjugat, de „mo-
■ dele", de prestigiul picturii
■ „profesioniste" care îl copleșea 
I obsedant. Cel mai adesea pre- 
I gătirea sa generală, lipsa 
I timpului (reclamat de obliga- 
I țiile profesiei) îi refuzau vădit 
I accesul în anumite zone ale 
I picturii. Această „pictură de 
I duminică" evolua numai rareori 
I către condiția adevăratei arte. 
I Cel mai adesea întreținea ve- 
I leități, aspirații fără acoperire, 
I „cumințea" și aplatiza o reală 
I sensibilitate plastică. Absoluti

zarea unei valori, oricum s-ar
I numi ea, anchilozează demer- 
I sul artistic. Nu puteau picta 

ca Grigorescu. Luchian sau Pa- 
llady de pildă pentru că, în
tre altele, își propuneau să pic
teze ca ei, să Ie „demonteze* 
cu mai multă sau mai mică în- 
demînare și subtilitate mecanis
mul „paletei", și asta evident 
nu numai din dorința de a se 

I instrui. De aceea, multă vreme 
lucrările amatorilor trădau fie
care în parte un „mentor* și 
toate la un loc un aer de fa
milie. Poate că era vorba și de 
o înțelegere greșită a acelora 
care se ocupau de mișcarea 
artistică de amatori Și care o 
priveau ca pe un subsidiar, sa 
pe o „eventuală rezervg" a 
„creației pu)te“, a „creației 
mari".

Avansul din ultimii ani al 
A A A A A A I așa-zisei arte naive a avut da-
" ” I ru! de a limpezi în mare mă

sură scopul și eficacitatea aces
tei mișcări, de a limita realist 
la o putere de înțelegere speci
fică (mai mult intuitivă), și ia 
o anumită posibilitate tehnică

investigația artistică. Rezultatul 
este o descătușare și o punere 
în valoare a unor certe perso
nalități, pentru care problemele 
instrucției se pun cu totul altfel 
decît pentru un student de la 
un institut de artă. Este rele- 
vator faptul că premiile obți
nute în mari confruntări in
ternaționale ale artiștilor ama
tori au fost obținute de „naivi* 
și nu de academiști întîrziați, 
diletanți, că „muzeul artiștilor 
amatori" constituit recent la 
Pitești este un muzeu al artei 
naive.

Cînd spunem „naiv" nu spu
nem „sțilul naiv" pe^are-l cul
tivă nu rareori „profesioniștii", 
nu includem deci acea doză de 
disimulare a omului care „știe 
multe" și care mimează (uneori 
ironic, căci altminteri nu ar pă
rea un semn de inteligență) 
candoarea, puritatea, gestul 
naiv. Pensionarul Marin Vădu
va, fostul sondor Robert Scrip- 
caru, vopsitorul de la fabrica 
„Autobuzul" Constantin Stanică, 
ca să enumăr numai cîțiva din
tre „naivi" consacrațl prezenți 
și în actuala expoziție este vi
zibil pentru oricare că nu fac 
„stilistică". In această amplă ex
poziție colectivă, ca și în altele 
de altfel ne înțîmpină o mare 
prospețime șj sinceritate, o fer
voare și o angajare totală în 
obiectul pasiunii lor -r pic
tura q viziune directă, ne
contrafăcută a „universului* co
tidian. în care piuă și stîngăcia 
are pentru privitor efectul unui 
discurs moral. Geometria blo
curilor noi nu trezește la acești 
artiști nu știu ce simplitudini cu 
o gindire științifică ci numai 

' sentimentul de calm, de rigoare, 
de civilizație urbană. Este geo
metria „trăită", sensibilizată și 
nu o abstracțiune arhitectu
rală și plastică (Robert Serip-

caru, Constantin StănicS).
portrete nu propqn o perspec
tivă nouă asupra „genului", ci 
simplu, de o simplitate decon
certantă chiar, chipurile celor 
pe care-i cunosc și care le rețin 
intens interesul (Traian Savo- 
pol). Nu este vorba nici o clipă 
de un „realism" de senzație. 
Lucrările lor au de regulă o vi
ziune pregnant conturată, ori
ginală în care intră în egală 
măsură intenția, mai exact rea
litatea unei stilizări. Accentul 
sărbătoresc, stenic al lucrărilor 
lui Gheorghe Dobre, de pildă 
nu rezidă exclusiv în „subiect", 
ci și în cromatica vie, de smalț, 
ca în ceramica populară, tn 
decorativismul fastuos al for
melor. Expresivitatea mijloa
celor și deopotrivă a sentimen
tului fac din lucrările Iui 
Marian Pințoiu, elev la o școală 
profesională, a cărui participare 
o înregistrăm ca pe un debut 
deosebit, ca și din lucrările lui 
Pătru Monea, Aurelia Popa sau 
Alexandru Dianu, lucrări de 
o remarcabilă ținută artistică.

Desigur, în cea mai mare 
parte „subiectul" este acela care 
Ie rețipe atenția, dar în ciuda 
bogăției de detalii, minuțios 
tratate, a substanței „epice* în 
esență, nimic nu alunecă în a- 
necdptă. ci capătă, fără să fie 
urmărită ca atare, o dimensiune 
simbolică. Ei recompun lumea, 
momentul ales cu o energie spi
rituală, cu o dăruire sufleteas
că „totală". E! nu sînt detașați, 
ci implicați concret în lumea e- 
vocață. Fiecare detaliu își are 
rostul său în acest „cosmos" 
perfect articulat. Marin Văduva 
evocă luptele de la Rupeni, ma
sacrul din piața Teatrului Na
tional, un episod al rezistenței 
comuniștilor de la Doftana, al

Băneasa
așa cum re-

luptelor de la 
1944. El trăiește 
marcam și pentru alți artiști — 
dramatic fiecare moment al 
luptei, suferă pentru fiecare 
„personaj" căzut, desfășoară în 
fața privitorului o întreagă 
Strategie, de luptă ,cu efecte a- 
proape cinematografice, o luptă 
al cărui rezultat nu este indife
rent pentru că l-a inclus în în
cleștarea ei.

Expoziția este diversă ca te
matică și cuprinde mult mai 
multe lucrări relevabile decît 
putem consemna Intr-o cronică 
obișnuită.. Esențială ne apare 
calitatea expoziției în ansam
blu, sensurile ei artistice dar 
și etice, conținute deopotrivă 
în lucrări și în gestul celor 
care le-au realizat. Sînt în ex
poziție, alături 
alte tematici, și 
rupte din serele 
ci din grădinile 
diate, pe care artiștii le oferă 
ca un omagiu în haina mai pu
țin trecătoare a culorilor.

de lucrări cu 
fiori, Flori ne- 
nici unui ism, 

existenței ime-

C. R. CONSTANTINESCU

•) A Vl-a Bienală a artiștilor 
plastici amatori din Capitală — 
„Omagiu partidului", sălile Mu
zeului de Istorie a P.C.R., B-dttl 
1 Mai nr. 2-

rulează la Flacăra (orele 15,30; 
18: 20.15).

INCINERATORUL ! rulează la 
Vltan (ora 20,15).

IN UMBRA COLTULUI : rulează 
la Vitan (orale 15,30; 18).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Rahova (orele 15,30; 18; 
20.15).

INTILNIREA : rulează la Laro- 
met (orele 15 30: 17,30; 19,30).

FRUMOASA VARVARA : rulea- ■ 
ză la Timpuri Noi (orele 9.30— 
16,45 în continuare: Program de 
filme documentare (orele 18.45;

. 20.45).
VALEA VULTURILOR : rulează 

la Cinemateca — Union (ora 9) ;
BĂTĂLIA PENTRU APA GREA: 

(orele 10,30: 12.30; 14.30; ÎNTRE
CER ȘI PĂMÎNT; NAVIGATO
RUL (orele 16,30; 18,45), EUROPA 
’51 (ora 21).

Mic : FATA CARE A FĂCUT O 
MINUNE — ora 20; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Bd. Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 19.30: Teatrul 
Giulești ; GÎLCEVILE DIN 
CIJIOGGIA — ora 19,30; Teatrul 
„Țăndărică" (Calea Victoriei) : 
MIUL COBIUL — ora 9; ILEANA 
SINZIANA — ora 17 ; (Str. A- 
cademiei) : DE CE A FURAT 
ZMEUL MINGEA - ora 17; Tea
trul „Ion VasilesCli" : FLOARE DE 
CACTU3 - ora 18.30: Teatrul „ion 
Creangă" : COMOARA DIN------ *
LA PIRAȚILOR — ora 16; 
Globus : CIRCUS EXPRES

INSU- 
Circul

MIERCURI, 17 MARTIE 1971

• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
Universal-șotron — enciclopedie 
pentru copite 18,30 Economie, ști
ință, conducere • 19,00 Un cîntec 
de la Bilca... emisiune de folclor
• 19,10 Tragerea Pronoexpres • 
19,20 1001 de seri — emisiune pen
tru cel mici « 19,30 Telejurnalul 
de seară * 20,00 50 de ani în 5,0 de 
evocări. Anul 1923 • 20.10 Tele-cl- 
nemateca. Salvatore Giuliano. Pre
mieră pe țară a 22,10 Poșta TV.
• 22,20 Cadran Internațional • 
22,50 Telejurnalul de noapte • 
23,00 închiderea emisiunii.

Opera Română : RIGOLETTO — 
pra 19,30; Teatrul de Operetă: SU- 
ZANA — ora 19,30: Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale" (Sala Come
dia) ; --------- ------------------
— ora
NU-Ti_________________ ,
RA — ora 20; Teatrul de Come
die : ALCOR ȘI MONA — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : D-ALE CAR
NAVALULUI — ora 20 ; ~ -----

ora 19,30; Teatrul Națio-

SAPTĂMTNA PATIMILOR
20; (Sala Studio) : SĂ 

FACI PRĂVĂLIE CU SCA-

Teatrul

„Patru oameni
fără nume“ f

de RADU BĂDILĂ

ARHITECTURA
(Urmare din pag. I)

sirea cît mai judicioasă a unor 
importante fonduri materiale, 
cercetarea ar putea constitui 
un important element de spri
jin, determinînd opțiuni între 
diverse soluții, alegerea varian
tei cu cele mai multe calități 
funcționale și economicitatea 
cea mai ridicată. Ea ar putea 
sprijini introducerea tehnolo
giilor și a materialelor noi. 
Dar cercetarea în arhitectură 
este aproape inexistentă în 
noastră.

— Cercetarea ar trebui 
pornească de la elementele 
mai simple, remarca arh. 
sile Mitrea. prodecan al T. 
tații de arhitectură din

tara

să 
cele 
Va

sile Mitrea. prodecan al Facul
tății de arhitectură din Cluj. 
De pildă, în cataloagele repu
blicane pentru materiale de
construcții prețurile nu cores
pund cu realitatea, ceea ce

duce la simțitoare diferențe în
tre deviz și costul construcției, 
(în paranteză fie spus cataloa
gele acestea nu corespund nici 
în ceea ce privește nomencla
torul de materiale). Or, dife
rența de preț se recuperează pe 
seama calității finisării și a 
dotărilor. Ar fi deci utile studii 
comparative ale prețurilor reale 
cu cele de catalog inclusiv ale 
costurilor punerii lor în operă.

— Acesta este un stadiu cu 
totul elementar al cercetării.

— Bineînțeles. Dar foarte 
util. Necesitățile sînt, desigur, 
mult mai variate. Avem nevoie 
de studii de sistematizare, mai 
ales fiindcă ne lipsesc specia
liști în acest domeniu. Iată un 
caz ; se pune problema densi
tății construcției de locuințe. 
Care este cea optimă ? Există 
tendința să se evadeze cu noile 
cvartale spre periferie, unde nu 
se fac demolări. Dar extinderea 
rețelei stradale, a celei de ca
nalizare. termoficare, scumpeș
te simțitor costul investiției. 
Poate că în unele cazuri ar fi 
mai economic să demolăm Dar 
în ce cazuri ? Nimeni nu șe 
ocupă acum de asemenea studii. 
Avem nevoie de cercetări știin
țifice pe domenii ale construc
țiilor : studii de sistematizare, 
de arhitectură industrială, co
mercială, pentru clădiri social- 
culturale, pentru decorarea in
teriorului Mergem deocamdată 
pe căi destul de empirice. Ca 
arhitect, acumulezi niște cu-

noștințe în facultate, mai ci
tești după aceea și încerci să 
faci față. Dar chiar documenta
rea e foarte săracă — atît cea 
originală cit și traducerile. Cît 
de importantă ar fi specializa
rea cercetării pe domenii o 
poate ilustra și acest exemplu : 
proiectăm acum la Cluj o hală 
de depozitare pentru alimente 
și un magazin universal ; con
strucția are cinci beneficiari, 
fiecare cu pretențiile lui. Ne 
întrebăm, de pildă, cum să fo
losim subsolul ; să depozităm 
pe verticală și să asigurăm a- 
tunci o instalație frigorifică ? 
Sau pe orizontală ? (scade capa
citatea dar eliminăm costul 
instalației frigorifice). Cum să 
asigurăm manipularea mărfuri
lor ? Ne-ar fi utile studii în 
acest sens, efectuate de un in
stitut central de cercetări. Cum 
nu le avem, nici soluțiile 
tecților 
deauna 
țenii le 
tate.

— In afara unui institut cen
tral, cele județene nu ar pu
tea efectua cercetări ?

— Ba da, chiar foarte bine. 
De pildă, „Proiect" Brașov are

■ o ■ experiență în construcții tu
ristice. Ar putea să se ocupe 
de cercetările în acest domeniu. 
Eventual în colaborare cu 
Constanta. La Cluj ne-am putea

■ ocupa de construcțiile de lo
cuințe. Cred că ar fi bine ca ar- 
hitectilor specializați să li se 
acorde un „timp de concluzii" ; 
după terminarea unui proiect 
important să aibă cîteva săp- 
tămîni la dispoziție în care să-și 
sistematizeze rezultatele, să re
dacteze un studiu care să tran
sforme experiența lor 
bun al tuturor.

— Cînd se realizează 
de călcat sau o lingură 
diază cu atenție forma __ 
raport cu întrebuințarea obiec
tului se caută o formă care să 
satisfacă cît mai bine funcțiile 
sale. Ceea ce este firesc — ob
serva arh. I. Fakelman. ~ 
în arhitectură, ale cărei 
biecte" se consumă de-a

nu se dovedesc 
cele mai bune și 
critică pe bună

arhi- 
tot- 

cetă- 
drep-

intr-un
un fier 
se stu- 
lor : în

Dar
„o- 

lun- 
gul secolelor și al căror cost e 
de ordinul milioanelor, la noi 
nu se studiază aceste aspecte. 
Cred că ar trebui experimen
tate modele de apartamente 
căutînd variantele corespunză
toare într-un grad cît mai înalt 
necesităților sociale contempo-

și cer- 
fiindcă

avem 
arhi-

nece-

rane. Dar necesară este 
cetarea de prospectivă 
lucrările noastre vor fi Utilizate 
de cîteva generații. Or, în fața 
acestor cerințe noi nu 
măcar un curs de teoria 
tecturii pus la punct.

— Deci. dv. vedeți ca
sare în preocupările unui cen
tru de cercetări în arhitectură 
și problemele de prospectivă ?

— în primul rînd văd ca ne
cesară înființarea acestui cen
tru ! Avem nevoie de cercetă
rile prospective clar și de al- 
...................................  De 

de 
cît de mare să-i fac fe-

fețe, actuale, de detaliu, 
pildă : proiectez o cameră 
zi
reastra dacă e așezată spre 
sud ? Unde să plasez mobilie
rul ?
rent 
știm 
time, 
stată 
greșit. Un bloc nu e însă o lin
gură sau un fier de călcat ca 
să-1 înlocuiești imediat... Cred 
că cercetarea s-ar putea efectua 
mai mtens în învățămîntul su
perior. Problemele legate de 
construcția de locuințe, spitale, 
edificii social-culturale ar pu
tea constitui teme pentru doc
torat. Utilă mi s-ar părea și 
teritorializarea cercetării. între 
experiențele cu soluțiile TN- 
CERC-ului și realitate există 
uneori diferențe mari. Ți se 
recomandă de pildă diverse 
materiale, dar cînd să le folo
sești constați că... nu se fabri
că ! Stabilirea unei colaborări 
între institutele județene de 
proiectări și fabricile de mate
riale de construcții din regiu
nea respectivă ar duce la ela
borarea unor soluții mult mai 
apropiate de practică.

— Cercetarea în arhitectură 
ar trebui să cuprindă două faze 
distincte — opina arh. M. Ter- 
dic. în primul rînd avem ne
voie de o analiză a rezultatelor 
obținute în tara noastră în a- 
cest domeniu ; cercetătorii să 
răspundă la întrebarea ; ce e 
bun în ceea ce am făcut pînă 
acum ? Și să tragă concluzii!

— O sinteză critică deci.
— Exact, însoțită însă și de o 

sinteză a ceea ce s-a realizat 
pozitiv în lume. în diverse 
sectoare ale arhitecturii. A- 
ceastă etapă ar trebui conti
nuată cu studii Drivind proble
mele levate d° dezvoltarea vii
toare : Ce trebuie preluat și ce

Desigur noi rezolvăm cu- 
aceste probleme dar nu 
dacă alegem soluțiile op- 
De aceea, cetățenii con- 

uneori pe pielea lor că am

trebuie evitat din experiența a- 
celor țări care au trecut deja 
prin etapele de dezvoltare pe 
care urmează să le parcurgem 
noi ? Avem nevoie de o anali
ză critică a teoriilor de urba
nism, privite prin prisma rea
lității noastre. într-un alt do
meniu. foarte importantă mi se 
pare cercetarea în domeniul 
metodelor de execuție. Cred 
că ar fi util dacă s-ar înființa 
o serie de stații pilot unde să 
se experimenteze materialele 
noi. Pe lingă eficiența econo
mică ele ar avea avantajul că 
am putea instrui aici muncitorii 
sau organiza practica studenți
lor, punîndu-i la curent cu tot 
ce e nou în acest domeniu 
Studenții sînt astăzi pe șantiere 
mai mult musafiri' Nu e vina 
lor; așa cum e organizată, prac
tica încurcă locul. Nu văd de 
ce nu ar munci și nu ar fi re- 
tribuiți așa cum făceam și noi. 
Si nu văd iarăși de ce nu s-ar 
tine direct pe șantiere cursuri 
ca cele de „materiale de con
strucții* sau cel de... „organi
zarea șantierului” !

vede, 
care 
le-ar 

că 
ime-

★
Există, după cum se 

suficiente probleme pe 
cercetarea în arhitectură 
putea aborda cu garanția 
efectuează o activitate cu
diată eficiență economică. Crea
rea unei unități centrale de cer
cetare, dezvoltarea acestei acti
vități în învățămîntul superior 
și pe lingă institutele județene 
de proiectări ar duce la elabo
rarea unor studii deosebit de 
utile mai ales tinerilor arhi- 
tecți, ale căror responsabilități 
sporesc considerabil ca urmare 
a amplului program de con
strucții din țara noastră. Tot
odată, o asemenea activitate ar 
contribui la sintetizarea și 
popularizarea experienței pozi
tive obținută de specialiștii ro
mâni, școala națională de ar
hitectură afirmîndu-se astfel cu 
mai multă vigoare pe plan 
mondial. Nu ne rămîne decît să 
depășim stadiul propunerilor, 
care nu au lipsit nici In ca
drul recentei Conferințe a U- 
niunii Arhitecților Mai ales că 
necesitatea cercetării e recla
mată de mai multi ani. deja de 
către exigentele activității de 
construcție din țara noastră.

August, 1944 ; patru oameni, tru regizor, el a interferat la în- 
ca.re nu s-au mai văzut niciodată, 
se întîlpesc într-un moment cru- 
cial pentru destinul lor și al ță
rii. Patru oameni gata de luptă, 
patru virtuali eroi. Patru comu
niști anonimi, reprezentând o 
generație înflăcărată de apelași 
crez partinic, care a făcut is
toria. Patrp oameni necunoscuți, 
simbol a] celor care au crezut în 
adevăr și au luptat pentru izbîn- 
da lpi. Patru eroi ai acelui timp, 
dar totodată înaintași ai celor 
mulți, în care abnegația, eroismul 
sînt neîndoielnic perpetuate pînă 
astăzi, Aceasta este terna lucră
rii dramatice de debut a tînăru- 
lui dramaturg Radu Bădilă, scri
să în cinstea semicentenarului 
partidului, Piesa, care va fi repre
zentată pe multe scene, atît în 
București cît și în provincie, a 
avut recent premiera pe țară la 
teatrul „Al. Davila" din Pitești, 
unde debutul autorului a fost 
dublat și de un debut regizoral 
în teatru : Virgil Calotescu, cu
noscut regizor de cinematograf. 
Incandescența momentului ales 
de piesă, lupta unei generații 
pentru eliberarea celor viitoare, 
punct de răscruce pentru întrea
ga istorie a poporului nostru, 
l-au îndemnat pe regizor să dea 
spectacolului în primul rind un 
caracter evocator. Virgil Calotes
cu s-a concentrat în realizarea 
spectacolului asupra reeditării 
atmosferei de război, cu groză
viile lui, cu primejdiile încă imi
nente în lupta al cărei final e 
așteptat cu febrilitate, dar și cu 
mari, înnoitoare speranțe. Uzita
rea mijloacelor cinematografice 
fiind desigur ademenitoare pen-

LA TEATRUL „AL. DAVILA"
Cepul secvențe din filmele docu
mentare ale vremii, pentru a re
aduce imaginea războiului în 
fața celor ce i-au fost contempo
rani, pentru a-1 înfățișa autentio 
celor ce nu l-au apucat Dar co
nexiunea cu a șaptea artă, aștep
tată fie și pentru echilibrai spec
tacolului, nu numai prin fragmen
te de filme documentare, nu s-a 
mai produs pe parcurs ; formația 
primordială de cineast documen
tarist a regizorului l-a determinat 
probabil să recurgă numai la pe
licule autentice, în momente de 
istorie autentică. Așadar, după ce 
a căutat să ne încadreze în at
mosfera încărcată, explozivă, a 
vremji, regizorul a trecut la i|u- 
strarea încordării crescînde din- 
lăuntrul oamenilor, în loouința 
unde acei cîțiva comuniști aș
teptau cu nerăbdare semnalul de 
lupță, Tensiunea apeasța, insu
portabilă aproape, a fost realizată 
cu gradație, prin reacțiile proprii 
fiecărui personaj, după vîrstă, 
experiență, temperament. Desi
gur, într-o asemenea stare de în
cordare se produc reacții diferi
te, dar mai ales, se descriu vieți, 
se descifrează destine dintre cele 
mai diferite. Prilej pentru regi- 
zorul-cineast de a construi succe
sive prim planuri, cadraje aproa
pe'cinematografice, dar și de a 
împrumuta pentru reliefarea fie
cărui portret, modalități asemănă
toare celor expresioniste. Cei pa
tru oameni nefiipd numai tipuri 
particulare ci, așa cum cerea spe
cificul dramei expresioniste, tot
odată reprezentanți ai senti
mentelor, ideilor, conștiinței u- început greu de descifrat pentru
mane, Virgil Calotescu a preluat ceilalți, personaj bănuit și din

DIN PITEȘTI

Viitor — pe care ar 
facă imediat, cu mîi- 
Tînărul acesta, din pă-

pentru punerea în scenă uneltele 
acestui gen cu care a lucrat ex
primarea — dură, brutală aproa
pe; neliniștită, explozivă aproa
pe. în dorința de a nu ocoli 
febrilitatea momentului și nici 
patetismul oamenilor, regizoral a 
uzat însă excesiv de modalități
le amintite (exprimate prin zbu
ciumul manifest, gestul exagerat, 
tonul țipat) în ghidarea unora 
dintre actori, De pildă, Tînărul; 
acest interesant personaj, cura
jos pînă la temeritate, grăbit să 
lupte pînă la juvenilă nerăbdare, 
este în primul rînd splendid avîn- 
tat șpre 
vrea șă-1 
nile sale.
cate, s-a transformat, prin inter
pretarea lui Petre Dinuliu, într-un 
personaj absolut nevrotic, maladiv 
obsedat de uzul armei, avînd 
întrutotul reacții supărător de e- 
xagerate. Aceeași stare de nevro
ză, ținută cu greu în frîu de ac
triță, a fost transmisă și Dorei 
Chertes (Fata); ea și-a mai sal
vat însă personajul prin investi
ția de puritate și lirism a unei 
curajoase și drepte luptătoare, în 
mod egal o tînără sensibilă și 
romantică. Dimitrie Dumitru, ofi
țerul, a avut de susținut rolul mai 
dificil al unui personaj a cărui ne- 
îndoioasă adeziupe politică ește la

pricina obedienței obligatorii mi
litarului de carieră. Actorul i-a 
împrumutat parcă prea multă în
țepeneală ofițerească, dar a jus
tificat întrucâtva prin joc și în
crederea în oameni. In oamenii 
adevărați. firește, și în lupta lor, 
Cea mai bună creație aparține 
incontestabil lui Ștefan Moisescu, 
(Bărbatul), care a jucat cu calm 
și putere de convingere rolul 
unui vechi luptător comunist 
(participant și la războiul din 
Spania), omul de certă forță 
morală, totdeauna îndemn, mo, 
del și sprijin.

Lumea întunecată â războiului 
și a înverșunării celor ce vroiau 
s-o perpetueze, iar pe de altă 
parte presimțirea luminii; a pu
rității și certitudinii sînt sugera
te de decorul și costumele regi
zate exclusiv în alb și negru de 
către arhitectul decorator A. Ivă- 
neanu-Damaschin. El s-a ghidat 
în realizarea lor după aceleași 
considerente la care
regizoral ; considerente evident 
dominante în spectacol, care, 
dacă au reușit într-o măsură să-l 
facă sugestiv ca atmosferă , i-au 
adus și scăderile amintite în re
liefarea interioară a personajelor, 
prin interpretarea actoricească 
nu totdeauna izbutită.

a optat

VIORICA TANASESCU
*

L MUZICĂ )
'••• . î: l

In filmul muzical al săptămînii 
am găsit „secvențe" dintre cele 
mai interesante, mai pline de 
semnificații.

Ne este tocmai de aceea difi
cil ca în săptămînalele noastre 
însemnări să acordăm prioritate 
uneia sau alteia dintre „sec
vențe".

’ Ne mărginim, de aceea, la cî- 
teva mici „decupaje" :

• Miercuri seara Filarmonica 
ne-a permis să reîntâlnim în Sala 
Mică a Palatului, una dintre cele 
mai profesionalizate formații ale 
țării: „Ars Nova" din Cluj. După 
concertele care i-au impus în 
viața muzicală a Angliei și R. F. 
a Germaniei, membrii formației 
„Ars Nova" au reapărut la Bucu
rești cu un nou program de mu
zică contemporană dedicat unor 
compozitori a căror creație cer
tifică din plin spiritul novator : 
Luciano Berio. Pierre Boulez, Ed
gar Vârâse, Roman Vlad. Cornel 
Țăranu, Aurel Stroe, Vasile Her
man.

Majoritatea pieselor ne-au fost

„Secvențele unei săptăminiV

propuse în primă audiție. Dinco
lo de admiterea sau respingerea 
zonelor de experiment sonor 
care ne-au fost prezentate, 
măririle formației impun prin 
seriozitatea însușirii partiturilor, 
prin remarcabilele disponibilități 
solistice ale fiecărui membru al 
ansamblului, prin dăruirea unică 
demonstrată în actul interpreta
tiv.

Diferențierile stilistice au fost 
impecabile. Omogenizarea an
samblului este în continuă creș
tere. Gestul dirijoral al lui Cor
nel Țăranu a cîștigat în expresi
vitate.

Dintre primele audiții, o men
țiune specială pentru adînca vi- 
brație a piesei lui Cornel Țăra- 
nu „Patul lui Procust" și celeste
le sonorități ale Cantatei lui Va- 
sile Herman pe versuri de Ma
rin Sorescu.

che lucrare a tânărului Cornelia 
Dan Georgescu 
ramureșene" cu 

tăi- , Simfoniei a 9-a
ficiu uriaș, plin 
în care regăsim 
lui Pămîntului". 
le pagini nu au 
mitele unei simple Z.„. 
chestra și dirijorul Paul Popescu 
merită toate laudele pentru înțe
legerea tuturor izvoarelor partitu
rii, pentru forța impregnată fie
cărei mișcări (atît de greu suda- 
bile într-un întreg), și în special 
pentru adîncimea dăruită ada- 
gioului final, aliaj — cum s-a 
spus — de seninătate și durere, 
de încredere și renunțare.

— „Motive ma- 
prima audiție a 
de Mahler, edi- 
de contradicții, 

lumea „Cîntecu- 
Chiar dacă une- 
putut depăși li- 
'! lecturi, or-

Pascal Bentoiu, orchestrație care 
știe să pună în valoare întreaga 
fantezie ritmică și imaginație ar
monică a autorului.

• In simfonicele săptămînii 
trecute Filarmonica 
unul dintre cele mai dense pro
grame ale stagiunii, unind Dublul 
Concert de Brahms, o mai ve-

ne-a oferit

• Din programul simfonicului 
Radioteleviziunii un moment me
rită o subliniere deosebită : suc
cesul interpretativ ql. unei mai 
vechi lucrări a academicianului 
Mihail Jora „Șase cîntece și o 
rumbă" în versiunea orchestrală 
semnată de unul dintre cei mai 
talentați elevi ai compozitorului:

• In sfîrșit duminică seara 
ne-am putut reîntâlni la Ateneul 
Român cu unul dintre marii re
prezentanți ai pianisticii contem
porane 1 Dmitri Bashirov. Un pro
gram de substanță (Mozart, 
Bach, Prokofiev, Schumann, 
Brahms) — purtîndu-ne prin 
două secole de mare miri- 
că, ne-a permis să-l ascpl'ăm pe 
Dmițri Bașkirov deriilînd întrea
ga gamă a desfășurările sale 
pianistice luminoase, ratâna'c. de 
o imensă bogăție coloristică.

Acumulările energetice sî-f 
pline de farmec, ritmul are preg
nanță, 
ce ale 
nevoia 
flecție, 
safului 
confundare cu sensurile partiturii.

peste structurii" ron'gtitâ- 
pianistului anii au adus 
de liniște, de ațlînră re
de autoritate asupra me- 
componistic de totală

IOSIF SAVA
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I NVĂȚĂMI NT
• în perioada cincinalului 1966—1970 s-au dat în folosință 38 

ȘCOLI NOI, 190 SĂLI DE CLASĂ la care se adaugă alte 146 SĂLI DE 
CLASĂ cu 5 700 locuri realizate prin extinderea școlilor existente

pentru linii magistrale, cu 52,1 la sută mai 
multă cherestea de fag, cu 94,4 la sută mai 
mult placaj, de 13 ori mai multe țesături de 
bumbac. Schimbarea structurii industriei ju
dețului, apariția de noi ramuri și sortimente 
industriale în geografia economică a Mehe- 
dințiului se explică prin intenția manifestă 
a politicii partidului și statului nostru de a 
armoniza echilibrul economic teritorial al 
ținuturilor țării 'cu echilibrul economic al 
întregii țări. In ceea ce-i privește pe tineri, 
ascensiunea economică a județului Mehedinți 
dovedește faptul că orice salt calitativ în 
această direcție solicită aportul lor, nemijlo
cit, tinerii fiind în același timp, principalii 
beneficiari ai sporurilor de civilizație.

r Cincinalul 1966—1970 s-a constituit în ceea
» ce privește județul Mehedinți, într-un cincinal
► al ritmurilor recuperatoare. Producția ma-
I terială în industrie, agricultură și con-
• strucții a crescut în anul 1970 față de anul
• 1965 cu 73,8 la sută, corespunzător unui ritm
• mediu anual de 11,7 la sută. Din totalul in-
• vestițiilor realizate în industrie în perioada
• 1966—1970 ponderea o deține energia elec-
► trică (77,0 la sută) urmată de construcțiile
► de mașini, exploatarea și prelucrarea lemnu-
» lui, celuloză și hîrtie. In acest cincinal au
• fost electrificate 158 sate (66,1 la sută din
• totalul satelor electrificate). In comparația
► cu anul 1965, s-au consemnat creșteri im-
• portante la principalele produse industriale
• cu 6,1 la sută mai multe vagoane de marfă 
'•AA/WWWWWWWWWWWWWVVWWI/WWWWWXA1

• Volumul producției globale industriale realizat în județul Mehedinți 
a înregistrat în 1970 o creștere de 1,8 ori față de 1965. Ritmul mediu anual 
de dezvoltare economică a județului, în perioada 1966—1970, a fost de 
12,0 la sută.

• Volumul investițiilor realizate în județul Mehedinți în cincinalul 
1966—1970 a fost de 4,2 ori mai mare decît cel din perioada 1961—1965 
și a reprezentat 2,4 la sută din totalul realizat pe țară, față de 0,9 la sută 
în perioada 1961—1965.

• Dacă ținem seama de faptul că pe ansamblul țării: volumul de in
vestiții a crescut de 1,7 ori în 1970 față de 1965, creșterea de 2,7 ori reali
zată în județul Mehedinți ne îndreptățește să afirmăm, aici, existența unei 
dinamici privilegiate, selective, a cincinalului.

• 111 000 000 lei reprezintă suma investită de stat în vederea dez
voltării învățămîntului și ridicării nivelului social-cultural al locuitorilor ju
dețului Mehedinți, în perioada 1966—1970.

Total cadre didactice
1965/1966: 2 631
1969/1970: 2 798
dintre care în învățămîntul de
cultură generală :

1965/1966: 2 285
1969/1970: 2 312

Numărul elevilor
din județ cuprinși în școli genera
le, licee de cultură generală, li
cee de specialitate și școli profe
sionale a fost în această perioa
dă de 53 519 față de 50 316 în 
cincinalul anterior.

1965-1966 1969- 1970

OBIECTIVE ECONOMICE PRINCIPALE
puse în funcțiune total sau parțial în 
ouit la creșterea puterii economice a 
că a tineretului și au determinat o 
lor de viață :

• TURNU SEVERIN: Fabrica de 
plăci fibrolemnoase C.I.L. Capaci
tate : 35 000 t/an

• TURNU SEVERIN : Dezvolta
rea și sistematizarea șantierului na
val.

• ORȘOVA: Reamplasarea și 
reutilarea Țesătoriei „Cazonele". 
Capacitate : 12,4 milioane mp țe
sături pe an

• ORȘOVA : Montarea, moder
nizarea și dezvoltarea întreprinde-

perioada 1966—1970, care au contri- 
județului și au polarizat forța de mun- 
creștere fără precedent a nivelului

rii miniere. Capacitate : 44 700 t/an 
minereu brut, 22 500 t/an, minereu 
măcinat, 15 000 t/an cuarț măcinat, 
2 200 t/an asbest măcinat.

• GURA VĂII: Sistemul hidro
energetic și de navigație „Porțile de 
Fier". Capacitate : 6 hidroagregate 
de 175 MW din care 2 grupuri au 
fost puse în funcțiune în 1970, un 

grup se afla în probe tehnologice 

în 1970 și 3 grupuri au termen de 
dare în funcțiune eșalonate pe anul 
1971.

Realizări care aa contribuit

la creșterea nivelului de trai 

al populației din județul Mehedinți 
șir implicitr al tinerilor săi locuitori

Construit pentru tineret
Turnu Severin — Orșova — Gura Văii

• 11 cămine muncitorești totalizînd 1 700 locuri

CTITORII 
CONTEM
PORANE

Tot în perioada Ș 
> 1966-1970 a în- ? 
i ceput construcția > 
' Combinatului de c 
; celuloză și cartoa- S
• ne din foioase din ? 
î TURNU SEVERIN. S
• Capacitate: c
J 140 000 t/an ce- >
• luloză și semicelu- c 
J loză, 4 000 t/an >
• miez carton ondu- c 
I lat, 60 000 t/an S
• hîrtie pentru capa- c 
[ ce, 26 000 t/an S
• confecții carton. <

Orșova
• 1 casă de cultură modernă (în 

construcție)

• 1 complex turistic cu 140 
locuri

Construcții 
social- 

culturale

Corcova-Hinova
• 2 grupuri sociale totalizînd 

100 locuri
BALTA — HUSNICIOARA — SO- 

VARNA
• 3 cămine culturale totalizînd 

440 locuri.

— Hotel 288 locuri cazare 
și 310 locuri în alimentația 
publică.
• TURNU SEVERIN-ORȘO- 

VA :

— Două policlinici totali
zînd 7 800 m.p.

— 1 dispensar medical cu 
172 m.p.

) • TURNU SEVERIN :
) — Sediul P.T.T.R. și cen-

1 trală telefonică pentru 2 000 
) linii.

DATE • CIFRE • DATE • CIFRE «DATE • CIFRE • DATE • CIFRE • DATE o CIFRE • DATE

In anul 1970 s-a realizat, numai in 35 de zile, volumul producției globale a întregului an 1950

• INDUSTRIE • AGRICULTURĂ
• Energie electrică :

1965 : 26,8 mii. kW.; 1970 : 251 mii. kW.; 
creștere 9,4 ori.

• Vagoane
1965/1970 : cu 39,6 la sută mai mult.

• Nave
1965/1970 : cu 22,1 la sută mai mult.

• Suprafețe amenajate pentru irigat: 1965:
1 037; 1970 : 6 756

• Tractoare fizice : 1965:1 849; 1970:1 980

• Combine : 1965 : 1 037 ; 1970 : 1 120

• forța
de muncă

• Creșterea numărului de sa- 
lariați în perioada 1965—1970 : 
133,9 la sută

• Ponderea ramurii construc
ții în totalul salariaților din ju
deț : 1965 : 16,2 la sută; 1969 : 
25,2 la sută

• Ingineri și tehnicieni: 1965 : 
3 677; 1970 : 3 829

• Produc
tivitatea 
muncii

• Creșterea în perioada 1965 

—1970 : 24,1 la sută

• Ritm mediu anual de creș
tere : 4,4 la sută.

• Sănătate • Demografic
• Numărul medi

cilor : 1965 : 240; 
1970: 344

• Numărul locuito
rilor la un medic : 
1965: 1 295; 
1970: 923

• Grad de urbani-

zare : 1965 : 25,2 

la sută;

1970 : 31,6 la sută
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1966 Județul
■

■ - . ». >e 'l’.

chipulnou
AL PATRIEI

LINIILE DE FORȚĂ 
ALE CINCINALULUI 784 000 000 lei
constituie valoarea volumului de investiții in anul 1970, 
de 2,2 ori mai mare decît cele afectate anului 1966
• INDUSTRIA A DEVENIT RAMURA PRE- ț

PONDERENTĂ SI ÎN ECONOMIA JUDETU- I 
LUI HARGHITA, ÎN 1970 PONDEREA El 'îN I 
PRODUCȚIA GLOBALĂ FIIND DE 65,9 LA I 
SUTĂ. I

• DIN SPORUL DE PRODUCȚIE REALI- )
ZAT ÎN 1970 FATĂ DE 1965, CIRCA 65,7 LA 
SUTĂ S-A REALIZAT PE SEAMA CREȘTERII 
PRODUCTIVITĂȚII MUNCII. '

i • ÎN ANII CINCINALULUI A CRESCUT :
i — EXTRACȚIA DE MINEREU CU 43,2 LA 
ț SUTĂ '
ț — PRODUCȚIA DE MOBILĂ DE 3,9 ORI
ț — PRODUCȚIA INDUSTRIEI METALUR-
î GICE Șl PRELUCRAREA METALELOR
ț DE 2,2 ORI
î — PRODUCȚIA INDUSTRIEI UȘOARE DE
I 2 ORI ț
I — PRODUCȚIA INDUSTRIEI ALIMEN- ț 
) TARE CU 47,4 LA SUTĂ ț

— VALOAREA PRODUCȚIEI GLOBALE A | 
ÎNTREPRINDERILOR LOCALE DE 2,4 ț 
ORI. ț

Harghita — finul cu rezonanța nouă tn geografic țarii 
— își definește ritmurile dezvoltării sale impetuoase în an
samblul aplicării programului de dezvoltare multilaterala a 
patriei. Vizitînd în august 1966 meleagurile harghitene, to
varășul NICOLAE CEAUSESCU a spus s „In cadrul politi
cii de dezvoltare a forțelor de producție pe întreg teritoriul 
țârii, în acest cincinal se vor amplasa noi întreprinderi 
industriale în raioanele mai slab dezvoltate cum sînt Ciuc. 
Odorhei; aceasta va contribui la ridicarea economică ți 
social-culturală a raioanelor respective, la îmbunătățirea 
condițiilor de muncă ți viață ale populației de aici".

La o creștere totală a populației de 12 994 persoane, 
creșterea populației urbane a fost între anii 1966—1970 de 
10493 persoane. Urbanizarea, determinata de ritmul intens 
al industrializării, a determinat transformări în structura 
populației active, oreșterea numărului de salariați eu 15,7 
la suta în 1970 față de anul 1966. Tn noile unități industriale, 
vîrsta medie nu depășește 20 de ani, utilajele cele mai mo
derne de pe plan mondial fiind încredințate detașamen
telor de tineri muncitori proveniți din mediul sătesc și cali
ficați în anii cincinalului.

Paralel s-a dezvoltat și meoanizat agricultura de stat și 
cooperatistă, necesitînd tot mai puțina mînă de lucru fizi
ca. Numeroase obiective sociol-culturale se adaugă în bi
lanțul realizărilor din ultimii ani.

Meleagurile harghitene s-au desprins de tradiția înapoie
rii de secole, fiind traversate astăzi de linii» de forța ale 
prezenței lor vii ți active pe harta economică și social-eul- 
tura'ia a țârii.

Combinatul textil din Odor- 
heiul secuiesc, Sectorul filatu
ră din oadful Fabricii de afli.

ÎN ANUL 1970 AU FOST ALOCATE iNVĂȚÂMÎNTULUI DE TOATE GRADELE

• Fabrica de tri
cotaje din Miercu
rea Ciuc

• Fabrica de ață 
din Odorheiul Se
cuiesc

• Deschiderea de 
noi orizonturi și 
linii de flotați! la 
Combinatul minier 
Harghita

• Noi hale de 
producție la „Teh- 
noutilaj" Odorhe
iul Secuiesc

• Reprofilarea și 
sistematizarea tur
nătoriei de la Uzi
na de fier Vlăhița

• NUMĂRUL SĂLILOR DE CLASĂ A CRES
CUT DE LA 1 509 ÎN 1966, LA 1 642 ÎN 1970
• CADRELE DIDACTICE AU SPORIT NUME

RIC ÎN ULTIMUL AN AL CINCINALULUI CU 
287 FATĂ DE 1966, AJUNGÎND LA 3 080.

S-AU CONSTRUIT

• Liceul din Toplița
• Grupul școlar mi

nier din Bălan
• Internatul școlii 

profesionale din 
Gheorghieni

In iwitimliiW

• O MARE DEZVOLTARE 
A CUNOSCUT ÎNVATAMIN- 
TUL.
- NUMĂRUL UNITĂȚILOR : 

230 ÎN 1970 FATA DE 
202 ÎN 1966

- NUMĂRUL PREȘCOLARI
LOR : 10116 ÎN 1970, 
FATA DE 842 ÎN 1966

- NOMARUL EDUCATOA
RELOR : 406 ÎN 1970, DE 

LA 202 ÎN 1966

NIVEL DE
CIVILIZAȚIE

BALAN și VLAHIȚA

două noi orașe
apărute pe harta județului

Hotelul din Tuțnad-bM.

• 193 de sate erau 
electrificate în 1970, 
față de 145 în 1965

• în municipiul 
Miercurea Ciuc s-au 
înălțat:

— palatul telefoa
nelor

— patinoarul arti
ficial acoperit

— un cinemato
graf

— „Poligrafia'
• Numărul abona- 

ților la televiziune a 
crescut de la 1 300 în 
1965 la 10 669 în 
1970.
• Vînzârile au 

sporit de: 4,6 ori la 
frigidere și s-au du
blat la mașini de 
spălat și autoturisme.

cu 34 300 000 lei 
mai mult

• în învâțâmîntul profesional
și tehnic

— s-a înființat grupul școlar 
de construcții la Miercurea Ciuc ;

— s-au reprofilat școlile pro
fesionale după criteriul nevoilor 
întreprinderilor din județ.

• în învâțâmîntul profesional 
se pregătesc muncitori calificați

ca in 1966
în 30 de meserii și specialități1.

• în anul școlar 1970/1971 în 
învâțâmîntul profesional și tehnic 
sînt școlarizați 4 482 elevi din 
care :

— 3 372 în învâțâmîntul profe
sional

— 967 în învâțâmîntul liceal 
de specialitate

— 143 în învâțâmîntul tehnic

Școala generală de 8 ani din Gheorghieni.

• Fondurile alocate în acest domeniu au 
fost cu 14 200 000 lei mai mari ca în 
1966, ajungînd la 90 200 000 lei

• Peste 80 000 de persoane au beneficiat în 
anul 1970 de odihnă și tratament în sta
țiunile balneo-climaterice din județ

OCROTIREA SĂNĂTĂȚII

1125 flit
... INDUSTRIA JUDEȚU

LUI REALIZEAZĂ UN VO
LUM DE PRODUCȚIE ECHI
VALENT CU CEL AL ANU
LUI 1950. TN ANUL 1970 
NUMAI INDUSTRIA LOCA
LA A REALIZAT UN VOLUM 
DE PRODUCȚIE DE 1,9 ORI 
MAI MARE DECTT ÎNTREA
GA PRODUCȚIE INDUS
TRIALA A JUDEȚULUI IN A- 
NUL 1950.

• tricotaje • mo-

bilă modernă • uti-

laje perfecționate

pentru: agricultură,

industria alimentară,

industria metalurgică

• ață de cusut.

PRODUSE DESTINATE

EXPORTULUI
carcase și accesorii

pentru motoare elec-

trice, cherestea, bi-

nale, mobilă, confec-

ții, sar6, caolin, ape

minerale, obiecte de

artizanat etc.

FOST CONSTRUITE

DIN FONDURILE STATULUI 

4669 APARTAMENTE
• NUMAI ÎN 1970 

AU FOST RIDICATE 

1 830 APARTAMENTE, 

CU 1 385 MAI MULTE 

CA ÎN PRIMUL AN ĂL 

CINCINALULUI

• 4 838 LOCUINȚE 

S-AU CONSTRUIT DE 

CĂTRE CETĂȚENI DIN 

FONDURILE PROPRII
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■ Cele 1826 zile ale cincinalului au însemnat pentru județul <[

► Dîmbovița un timp al împlinirilor pe toate planurile vieții <>
► sociale, economice și culturale. Dar cea mai semnificativă , •
► dintre realizările acestei perioade ni se pare a fi încadrarea «,
► lui susținută în vasta operă inițiată de partid de dezvoltare
*■ armonioasă și echilibrată a tuturor zonelor țării. O cifră «,
► este edificatoare în acest sens : suma investițiilor alocate de
► către stat acestui județ între 1966—1970 este de 2,1 ori mai ț» 
J mare decît cea corespunzătoare anilor precedentului cinci- «,
► nai. Pe întreg cuprinsul județului, la Găești și Scăieni, la Titu < J 
, sau Pucioasa, la Moreni sau Tîrgoviște s-au înălțat siluetele
• noilor fabrici și uzine. Ca reporteri am fost prezenți pe șan- <» 

tierele de edificare a noilor obiective industriale de la pri- <[
• ma cupă de pămînt excavat și pînă la actul final al intrării < 

în producție. Am întîinit cu aceste prilejuri mii de tineri an- < 
grenați în vastul proces ai construcției, l-am surprins în tul- < 
burătorul act al muncii creatoare, am admirat responsabili- ’ 
tatea cu care își onorau îndatoririle profesionale. Ne sînt < 
și acum vii în minte cuvintele unui tînăr uteeist de la Fabri- <

• ca de frigidere din Găești : „Nouă, tinerilor, ne sînt create } > 
condiții minunate de muncă, viață și învățătură. Ne simțim < , 
datori — și folosesc pluralul pentru că sînt convins că vor- < • 
besc în numele tuturor celor din generația mea — să răs- « ► 
pundem cum se cuvine încrederii acordate", lată-ne acum în <, 
situația de a alege din mulțimea datelor, din mulțimea im- < >

■ presiilor și momentelor, pe cele mai revelatorii. Vom lăsa J ►
► deci să vorbească cifrele și imaginile. < ,

h sS*.
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• ÎN 1970 NUMĂ

RUL DE SALARIAȚI 

ERA DE 90 100, CU 

19 740 MAI MULTI 

CA ÎN 1965

• ÎN INDUSTRIE 

NUMĂRUL SALARIA- 

ȚILOR A FOST MAI 

MARE CU 14 000

• ÎN INDUSTRIA 
JUDEȚULUI ÎȘI DES
FĂȘOARĂ ACTIVITA
TEA UN NUMĂR DE 

15 060 SALARIAȚI DE 
VÎRSTĂ UTECISTĂ. 
PESTE 90 LA SUTA 

DINTRE El AU DO- 
BÎNDIT ACEASTĂ 

CALITATE ÎN PERI

OADA 1966-1970.

■ I

Interior al Fabricii de frigidere Găești.

(iulie 1969)

„ÎN CURSUL ACESTEI VIZITE, AM PUTUT CONSTATA CU 

SATISFACȚIE ENTUZIASMUL Șl HOTĂRÎREA CU CARE MUNCITORII, 

TEHNICIENII Șl INGINERII, CONDUCERILE ÎNTREPRINDERILOR, CO

MUNIȘTII, ÎNDEPLINESC SARCINILE DE PRODUCȚIE PE CARE LE AU, 

ADUCÎNDU-ȘI ASTFEL DIN PLIN CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA 

Șl ÎNFLORIREA PATRIEI NOASTRE SOCIALISTE. DORESC SĂ ADRE

SEZ CU ACEST PRILEJ, CELE MAI CALDE FELICITĂRI TUTUROR OA

MENILOR MUNCII DIN TÎRGOVIȘTE Șl DIN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA 

PENTRU REZULTATELE BUNE OBȚINUTE ÎN ACTIVITATEA LOR".

NICOLAE CEAUSESCU

Numărul total al elevilor 
în 1970 a fost de 78 018

• Din cei 44 702 tineri uteciști ai 
județului, 14 863 sînt elevi, 1 599 
își completează studiile
• REȚEAUA DE ÎNVĂȚĂMÎNT A JUDEȚULUI S-A ÎMBOGĂȚIT CU

• 3 școli speciale postliceale
• 2 licee agricole
• 1 liceu economic

• 1 liceu pedagogic

• O școală de artă

construit
Licee noi în

• Fieni

JPj

Noi unități economice
• FABRICA DE FRIGIDERE GĂEȘTI. CAPACITATEA 35,000 BUCĂȚI/ 

AN

• UZINA DE PIESE DE SCHIMB Șl REPARAȚII UTILAJE PENTRU INDUS
TRIA CHIMICĂ GĂEȘTI. CAPACITATEA7.900T./AN

• FABRICA DE ULTRAMARIN-DOI CEȘTI. CAPACITATEA 1 000 T./AN

• FABRICA DE TERACOTĂ PUCIOASA. CAPACITATEA 2 MIL. BUC./AN

• COMPLEXUL AVICOL INTEGRAT PENTRU 
DOUĂ FERME).

CARNE-TITU (PRIMELE

f

investiții
1

1966-70

1961-65

• Pucioasa

• Tîrgoviște

• Nucet

• Voinești

• în total, s-au 
dat in folosință

404
noi săli de clasă

f
I
I
I

• NUMĂRUL APARTAMENTELOR CON
STRUITE ÎN TÎRGOVIȘTE ECHIVALEAZĂ CU 

TOTALUL APARTAMENTELOR CONSTRUITE 
ÎN TOT JUDEȚUL ÎN CINCINALUL ANTE

RIOR

• 8 466 LOCUINȚE CONSTRUITE DE CĂ-

1
I
I

I 
I

TRE POPULAȚIE, DIN CARE 6 855 LA SATE

® 8 CĂMINE CULTURALE Șl DOUĂ CINE
MATOGRAFE NOI S-AU ADĂUGAT REȚE

LEI CULTURALE DIN JUDEȚ

• Liniile de fabricație beton greu și weil- 
ler de la Întreprinderea de prefabricate din 
beton celular autoclavizat-Doicești, care pro
duc 10 000 mc. și respectiv 9 000 mc. pe an

• Fabrica de armături industriale din o- 
țel a Uzinei de utilaj petrolier din Tîrgoviște. 
Capacitatea proiectată 1 500 t/an

• întreprinderea textilă „Bucegi"

• întreprinderea „Steaua electrică" Fieni
Liceul pedagogic din Tîrgoviște al cărui local a fost construit în anii cincinalului trecut.

Nivel de civilizație
• TITU SI FIENI — DOUĂ NOI ORAȘE 

PE HARTA JUDEȚULUI

• 85,2 LA SUTĂ DIN SATELE JUDETULUî 
ERAU ELECTRIFICATE LA SFÎRSITUL ANULUI 
1970

• S-AU CONSTRUIT 12 DISPENSARE Ș! 
5 CASE DE NAȘTERI

• NUMĂRUL TELEVIZOARELOR VÎNDU- 
TE CĂTRE POPULAȚIE APROAPE S-A DU
BLAT ÎN 1970 FATĂ DE 1965
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VOLUMUL INVESTIȚIILOR A FOST CU

ANTERIOR

• APROXIMATIV 65% DIN VOLUMUL
INVESTIȚIILOR AU FOST ALOCATE

VALOAREA PRODUCȚIEI GLOBALE

AGRICULTURA JUDEȚULUI DISPUNEA
232 TRACTOARE
CIT EXISTAU IN 1965

1970
Fabrica de cărămizi din Zalău

NICOLAE NEGREA, 
prim-secretar al Comitetu

lui județean Sălaj 
al U.T.C.

Putem spune că cinci
nalul recent încheiat a 
însemnat pentru județul 
Sălaj însuși nașterea lui. 
Și făcînd această afirma
ție nu ne gîndim în pri
mul rînd la nașterea sa 
administrativă ci la in
dustria sa care a făcut 
primii pași în acești ani. 
Tinerii sălăjeni au fost 
chemați în primul rînd ia 
ridicarea noilor obiecti
ve industriale cum ar fi 
întreprinderea de produ
se ceramice sau Fabrica 
de robineți metalici. Și 
tot ei sînt cei care le-au 
pus în funcțiune și au 
realizat primele producții 
ale tinerelor întreprin
deri industriale sălăjene. 
Pentru a ilustra acest a- 
devăr e suficient să a- 
mintim că 60 ’/• din sala- 
riații celor 6 noi între
prinderi sînt tineri sub 30 
de ani.

N-aș vrea să uit un alt 
aspect care evidențiază 
trăsăturile tineretului nos
tru : munca voluntar-pa- 
triotică. La lucrările de 
aducțiune, de la o distan
ță de 23 km, pentru asi
gurarea aprovizionării o- 
rașului Zalău cu apă po
tabilă au muncit peste 
5.000 de uteciști consti- 
tuiți în brigăzi de mun
că patriotică.

® întreprinderea 

de produse ceramice 

pentru construcții — 
Zalău

• Fabrica de robi
neți metalici și armă
turi industriale — Za
lău

• Congelatorul de 
unt (La întreprinde
rea de industrializa
rea laptelui Simleu- 
Silvaniei)

• Stația electrică 

de transformare — 

Zalău

60% DIN
SALARI AȚII CARE

LUCREAZĂ ÎN CELE 6 NOI ÎNTREPRINDERI

• Distileria de 

produse spirtoase — 
Zalău

• Fabrica de pani 

ficație — Zalău

INDUSTRIALE SÎNT TINERI SUB 30 DE ANI

• 2 orașe noi pe harta județului:

CEHU SILVANIEI și JIBOU

• S-AU CONSTRUIT :

— LA ORAȘE: de 5 ori mai muite 

apartamente decît în perioada 

1961-1965

— LA SATE: 5 352 case noi

Pentru dezvoltarea învăță- 
mîntului s-au alocat fonduri 

de 2 ori mai mari decit 
în cincinalul anterior

• Liceul pedago
gic Zalău

58266

elevi învață 

sub îndrumarea 

a 2 917 cadre 

didactice

® Institutul de în
vățători și educatori 
Zalău

® Liceul industria! 
Zalău

• Liceul economic 
Simleu Silvaniei

® Școala de muzi
că Zalău

® Școala specială- 
ajutătoare Simleu Sil
vaniei

® Căminul școală 
Nușfalău

® Case de copii 
școlari la Cehu Sil
vaniei și Jibou

• 42 ȘCOLI CU 342 SĂLI 
DE CLASĂ

IN JUDfeȚ FUNCȚIONEAZĂ;

OCRO- 
TIREA 
SĂNĂ
TĂȚII

• 321 ȘCOLI GENERALE DIN CARE 66 

CU LIMBA DE PREDARE MAGHIARĂ Șl 
SLOVACA

• 9 LICEE TEORETICE (DIN CARE 5 CU 

SECȚII MAGHIARE)

• 1 LICEU PEDAGOGIC

• 1 INSTITUT PEDAGOGIC

• 3 LICEE DE SPECIALITATE

• 3 ȘCOLI PROFESIONALE.

• Fondurile investite au fost de 2 ori mai 
mari față de 1961—1965

• Numărul cadrelor medii a crescut cu 60 % 
iar al medicilor cu 50 % față de 1965

® în anii cincinalului au fost construite :
4 policlinici la : Jibou, Crasna, Simleu Sil
vaniei, Cehu Silvaniei
1 spital la Cehu Silvaniei
17 dispensare sătești.
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în Editura politică a apărut:

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvintare la plenara Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate 

maghiara
12 martie 1971

PLENARA CONSILIULUI
CENTRAL AL U.G.S.R.

Sosirea in Capitală a tovarășilor 
Pompeyo Marquez 

și Hector Rodriguez Bauza
Marți seara, au sosit în Capi

tală tovarășii Pompeyo Marquez, 
secretar general al Mișcării pen
tru Socialism (M.A.S.) — Foița 
comunistă venezueleană, și Hec
tor Rodriguez Bauza, membru al 
Comisiei politice a C.C. al 
M.A.S., care vor face o vizită în 
țara noastră.

La aeroportul intemațipnal O- 
topeni, delegația a fost salutată 
de tovarășii 1’aul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Marți a plecat spre Pekin, 
delegația guvernamentală a 
Republicii Socialiste România 
condusă de Gheorghe Rădu- 
lescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, care va face o vizi
te, de prietenie în Republica 
Populară Chineză.

Marți, tovarășul Gheorghe 
Stoica, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
al Comitetului foștilor luptă
tori antifasciști, a plecat în 
Italia pentru a participa la lu
crările celui de-al VÎI-lea 
Congres al- Asociației naționa
le a partizanilor italieni.

Marți dimineața, ministrul 
afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, Corne
li u Mănescu, împreună cu so
ția, a părăsit Capitala, îndrep- 
tindu-se spre Suedia, unde va 
face o vizită, la invitația mi
nistrului de externe, Torsten 
Nilsson.

DECRET AL 
CONSILIULUI DE STAT

Prin decret al Consiliului 
de Stat al Republicii Socia
liste România tovarășul Ion 
Iliescu a fost eliberat din 
funcția de ministru pentru 
problemele tineretului, pri
mind alte însărcinări.

Prin același decret, tovară
șul Dan Marțian, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist 
a fost numit în funcția de mi
nistru pentru problemele ti
neretului.

Marți, 16 martie 1971, a avut 
loc Plenara Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindica
telor din România, care a ana
lizat stadiul pregătirilor pentru 
Congresul U.G.S.R. și modul 
cum s-au desfășurat Conferin
țele uniunilor sindicatelor pe 
ramuri de activitate. Plenara 
a dezbătut proiectul Raportu
lui Consiliului Central al 
U.G.S.R. care urmează a fi 
prezentat Congresului Uniunii 
Generale a Sindicatelor și a 
luat în discuție proiectul de 
lege privind sindicatele din 
Republica Socialistă România.

La plenară au participat 
membrii și membrii supleanți 
ai Consiliului Central al 
U.G.S.R., ai Comisiei Centrale 
de Cenzori, președinții Comi
tetelor uniunilor sindicatelor 
pe ramuri de activitate, pre
ședinții consiliilor județene ale 
sindicatelor, reclacțori-șefi ai 
publicațiilor sindicale.

în cadrul dezbaterilor au 
luat cuvîntul tovarășii : Virgil 
Boieru, Bazil Cucu, Marcel 
Chirtic, Mihai Arcan, Gheor
ghe Pricop, Ion Tătaru, Mihai 
Moldoveanu, Gheorghe Miron, 
Dumitru Bordea, Ion Apostu, 
Nicolae Manolache, Grigore 
Voinescu, Grigore Mihăiescu, 
Elena Zeleniuc - Nichita, Ion 
Preoteasa.

Plenara a aprobat materiale
le prezentate de Comitetul 
Executiv al Consiliului Central 
al U.G.S.R., urmînd ca acestea 
să fie definitivate pe baza pro
punerilor și observațiilor făcu
te în plenară, iar apoi să fie

prezentate Congresului Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
Republica Socialistă România.

Participanții la dezbateri au 
apreciat că publicarea în presă 
a Tezelor Consiliului Central 
al U.G.S.R. pentru Congresul 
Uniunii Generale a Sindicate
lor, a proiectelor de statut 
elaborate de Consiliul Central 
în lumina hotărîrilor adoptate 
de plenara C.C. al P.C.R. din 
10—11 februarie a.c. și conclu
ziilor secretarului general al 
Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
documente de mare importan
ță pentru activitatea de viitor 
a sindicatelor — a prilejuit o 
largă dezbatere. Aceasta a dat 
posibilitatea oamenilor muncii 
să-și manifeste pe larg opinia, 
să facă un mare număr de pro
puneri și observații, atît în 
adunările organizate, cît și 
prin presă, cu privire la sta
bilirea cu claritate a rolului și 
atribuțiilor ce revin sindicate
lor în actuala etapă de con
struire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, creș
terea aportului lor la înfăp
tuirea vastului program elabo
rat de Congresul al X-lea al 
partidului.

Plenara a apreciat modul în 
care s-au desfășurat Conferin
țele uniunilor pe ramuri de 
activitate, nivelul înalt al 
dezbaterilor, analiza exigentă, 
în spirit critic și autocritic a 
activității comitetelor uniuni
lor și sindicatelor afiliate. S-a 
subliniat preocuparea Confe
rințelor pentru stabilirea sarci-

Noul ambasador al Republicii 
Burundi în Republica Socialistă 
România, Francois Kisukurume, 
a depus marți la amiază o co
roană de flori la Monumentul e- 
roilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru so
cialism.

CRONICA 
U. T. C.

Ieri a părăsit Capitala, 
îndreptîndu-se spre patrie, 
M. A. Liyadasaharischan- 
dra, reprezentantul organi
zației de tineret a Parti
dului Sri Lanka Freedom 
din Ceylon care, la invitația 
C.C- al U.T.C., a întreprins 
o vizită în România.

La plecare, pe aeroportul 
internațional București-O- 
topeni, au fost de față ac- 
tiviștr ăi C.C. al U.T1C,

80 de ani de la nașterea lui Gaal Gabor

Adunarea comemorativă din Capitală
La Sala mică a Palatului a 

avut loc, marți după-amiază, o 
adunare comemorativă, organiza
tă de Academia de Științe Socia
le și Politice și Consiliul oame
nilor muncii . de naționalitate 
maghiară, cu prilejul împlinirii a 
80 de ani de la nașterea lui Gaal 
Gabor, eminent estetician mar- 
rișț. J.

Au participat acad. Miron Con- 
stantinescu, președintele Acade
miei de Științe Sociale și Politice, 
Ștefan Peterfi, președintele Con
siliului oamenilor muncii de ha-

ționalitate maghiară, Ion Brad, 
prim-vicepreșodinte al Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă, Zaharia Stancu, președintele 
Uniunii scriitorilor, Ștefan Voicu, 
redactor-șef al revistei „Lupta de 
clasă", academicieni, cadre di
dactice universitare, scriitori și 
alți oameni de artă și cultură, 
activiști de partid și de stat, un 
numeros public.

La adunare au luat parte, de 
asemenea, soția celui sărbătorit, 
Margareta Gaal, și fiica acestuia, 
Ana Gaal.'''

nilor și modului de participare 
a sindicatelor la activitatea de 
înfăptuire a planurilor de pro
ducție ale ramurilor și între
prinderilor, la rezolvarea pro
blemelor privind condițiile de 
muncă și de viață ale șalaria- 
ților, la dezvoltarea muncii 
educative și de pregătire pro
fesională a oamenilor muncii 
din ramurile respective.

în aceeași zi, Comisia Cen
trală de Cenzori a dezbătut și 
aprobat Raportul comisiei, ce 
va fi prezentat Congresului.

Pe baza hotărîrii plenarei 
Consiliului Central al U.G.S.R. 
din noiembrie 1970, care a 
convocat Congresul, și a docu
mentelor elaborate ca urmare 
a hotărîrii plenarei Consiliului 
Central al U.G.S.R. din 16 fe
bruarie 1971, lucrările Congre
sului Uniunii Generale a Sin
dicatelor din Republica Socia
listă România se vor desfășura 
în perioada 23—27 martie 1971, 
avînd următoarea ordine 
de zi :

1. Raportul Consiliului Cen
tral privind activitatea 
U.G.S.R. în perioada care a 
trecut de la Congresul prece
dent și sarcinile ce revin sin
dicatelor în înfăptuirea hotă
rîrilor celui de-al X-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român.

Raportor tovarășul Virgil 
Trofin, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R. ;

2. Raportul Comisiei Cen
trale de Cenzori.

Raportor tovarășul Ludovic 
Csupor, președintele Comisiei 
Centrale de Cenzori ;

3. Raportul cu privire Ia 
proiectul de Statut-cadru al 
sindicatului ; proiectul de Sta
tut-cadru al Uniunii sindicate
lor pe ramură de activitate ; 
proiectul de Statut al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
Republica Socialistă România 
și proiectul de Statut al Con
siliilor teritoriale ale sindica
telor.

Raportor tovarășul Ion Co- 
toț, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R. ;

4. Alegerea Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din Republica So
cialistă România și a Comisiei 
Centrale de Cenzori.

în încheierea lucrărilor Ple
narei a luat cuvîntul tovarășul 
Virgil . Trofin, preș^.iqtele 
Consiliului Central al U.G.S.R.

Un organism al intervențiilor 
operative

(Urmare din pag. I)

obiectiv, de îndeplinirea unuia, 
de necesitatea includerii altuia 
in atenția imediată a consi
liului.

absolut 
cînd 

ce va 
vii- 

con- 
....__ ... acela

' al promtitudinii in acțiune, al 
respectării aspirațiilor de care 
sini animate tinerele, al rezol
vării unor probleme specifice 
lor pentru că, după cum ne de
nigra Eeaterina ARITON, mun
citoare la Combinatul textil 
Galați, ..muncitoare, tehniciene 
sau intelectuale de înaltă ți
nută, aparținînd unor categorii 

pregătire proi'e- 
de cultură, 

de toate a- 
nenumărate 

Să nu ui-

Punctul de vedere 
‘ comun, de fiecare . dată 

discutam stilul de muncă 
trebui să caracterizeze 
toarele intervenții ale 
siliilor tinerelor fete, era

distincte prip „ 
sională, prin grad 
fetele, indiferent 
ceste detalii, au 
preocupări comune, 
tăm că ele sînt deopotrivă gos
podine și mame, nu numai 
muncitoare sau specialiste în
tr-un anumit domeniu ai pro
ducției".

La întrebarea pe care am 
pus-o cu consecvență, cum pot 
fi stabilite acele punți trainice 
de legătură cu masa tinerelor, 
fete, cum poate fi realizată 
promptitudinea în rezolvarea 
acelor probleme specifice, pe 
ce căi poate deveni consiliul ti
nerelor fete o prezență de pre
stigiu în viața organizației noa
stre, am primit răspunsuri care 
relevă cîteva modalități pre
cise.

Una dintre ele ne-a fost îm
părtășită de Elena ABABEI de 
la întreprinderea de industrie 
locală „23 August" din Bacău :

— Ținînd seama că statutar 
este de datoria fiecărei orga
nizații U.T.C. să contribuie la 
rezolvarea problemelor^ care 
îi preocupă pe membrii săi, deci 
și ale tinerelor fete acolo unde 
ele sînt prezente, activitatea 
consiliului, mergînd în întîmpj- 
narca acestui imperativ al acti
vităților organizațiilor U.T.C., 
nu trebuie să se substituie efor
turilor acestora. Organizarea la 
nivel de municipiu oferă con
siliului posibilități mult mai 
largi in comparație cu cele de 
care dispun organizațiile U.T.C, 
Ele trebuie folosite în direcția 
completării acțiunilor între
prinse de către organizații. Ac
tivitatea consiliului trebuie să 
aducă în organizațiile U.T.C. 
un plus de eficiență care nu se 
poate realiza altfel decît în 
condițiile sondării și descope
ririi acelor puncte comune în 
care se pot regăsi problemele 
și preocupările de interes mai 
general. depășind aspectele 
strict particulare prezente în 
una sau alta din organizațiile 
U.T.C.

Afirmații întemeiate pe o se
rie întreagă de fapte concrete. 
Ele fac în acest moment obiectul 
propunerilor pentru alcătuirea 
programului de lucru al consi

liului din municipiul Bacău. 
Sint aici unele unități econo
mice în care fetele formează ma
rea majoritate a lucrătorilor. In
tre ele o parte prestează mun- 
oă necalificată, din cauza insu
ficientelor posibilități oferite 
pentru a-și însuși o meserie po
trivită cu aptitudinile lor. în
ființarea unei școli de șoferi 
profesioniști pentru fete, ca și 
accesul tinerelor la Grupul șco
lar profesional și tehnic pentru 
construcții, unde pot învăța, prin
tre altele, meseriile de sudor, 
vopsitor, electrician etc. ar a- 
duce revirimentul așteptat. Pro
blema fetelor necalificate stă 
în atenția fiecărei organizații 
în care muncesc. Fructificarea 
unor asemenea propuneri nu 
poate fi însă la îndemîna 
oricărei organizații U.T.C. Ele 
se reclamă de drept posibilită
ților consiliului. „Exemplul 
pe care l-am prezentat, ne 
preciza Elena ABABEI, îl 
consider concludent, pentru 
felul in care va trebui să-și 
conceapă activitatea consi
liul tinerelor fete astfel in
cit, fără să se substituie orga
nizațiilor, el să-și coreleze ac
țiunile cu eforturile acestora 
din urmă, concurind la îndepli
nirea aceleiași misiuni : solu
ționarea problemelor specifice 
nouă".

Am reținut de asemenea opi
nia exprimată de Lucia COS
TA Ș, activistă a Comitetului 
municipal Bacău al U.T.C.

— Pentru buna funcționare a 
consiliului, două lucruri mi se 
pare că vor trebui să stea per
manent în atenția activității lui 
și aceasta deoarece cred că ele 
au o importanță decisivă: opera
tivitate și eficiență. Or, pentru 
atingerea acestor comandamente 
firești este necesar ca acțiunile 
întreprinse să se desfășoare nu 
Ia nivelul municipiului, ci în 
fiecare organizație U.T.C., acolo 
unde ele sînt reclamate ca ur
mare a unui dialog fructuos și 
permanent al consiliului cu a- 
ria problematică a organizații
lor în care își desfășoară acti
vitatea tinerele. Sigur, con
siliul va avea datoria să 
organizeze activități de anver
gură în măsură să exprime și 
să valorifice preocupările si in
teresul unui mare număr de 
fete. Conceperea activității la 
scara municipiului nu trebuie 
însă să atragă automat, după 
sine și desfășurarea efectivă a 
acesteia tot la scara municipiu
lui, cu un număr prea mare de 
participante. In acest caz, efi
ciența și operativitatea de care 
aminteam ar fi periclitate. A- 
ceasta nu exclude ca îp funcție 
de situații aparte, care merită, 
totuși, o astfel de tratare, să 
nu se organizeze acțiuni reu
nind Ia un moment dat fete 
din mai multe organizații. Ele. 
cred, trebuie să rămînă cazuri 
speciale, modul curent de ac
țiune rămînînd la nivelul fie
cărei organizații.

La Bacău există, de altfel, 
propunerea ca sub egida consi
liului să ia ființă „cercul tine
relor soții", cunoscut Ia Ga

lați sub proiectul clubului „Fe- 
mina", iar la Constanța sub pa
rafraza „Casa noastră ca o 
floare". Menirea tuturor ar 
urma să fie aceea de a le asi
gura tinerelor căsătorite sau în 
perspectivă de a se căsători, cu
noștințele necesare pentru a fa
ce față în cît mai bune condiții 
vieții de familie. Aceasta în
seamnă organizarea unor 
cursuri de artă culinară, edu
care a copiilor, relații între 
soți, amenajarea locuinței etc. 
Mai mult, ne-au fost semnalate 
propuneri care cereau înființa
rea unor asemenea cercuri 
chiar Ia nivelul fiecărei între
prinderi unde numărul tinere

lor mame sau soții este mare. 
De altfel, această cerință a fost 
frecvent evocată și in interven
țiile altor fete. Maria FLORES- 
CU, Elena MIU, Maria BACIU, 
de la I.P.A.T. — Constanța 
relevau un accent și mai preg
nant pentru a demonstra nece
sitatea respectării ei, conside- 
rînd că, pentru o mai mare efi
ciență, în întreprinderile textile 
asemenea cercuri să fie orga
nizate chiar și la nivelul sec
țiilor. Pe bună dreptate acest 
accent continuă armonios con
cretizarea ideii că acțiunile 
consiliilor tinerelor fete să fie 
înfăptuite în spațiul activității 
obișnuite al organizațiilor 
U.T.C.

★
Desigur, opiniile pe care 

le-am consemnat nu au avut 
intenția și, bineînțeles, nici 
darul să epuizeze vastul regis
tru de probleme ridicat de con
stituirea consiliilor tinerelor 
fete. Avem totuși convingerea 
că ele au reușit să surprindă 
uncie aspecte importante ale 
organizării și funcționării aces

tora. Un lucru este cert : con
diția majoră in măsură să 
permită incă de Ia inceput o 
activitate laborioasă pentru a- 
ceste noi instrumente ale orga
nizațiilor U.T.C. se află numai 
intr-o cunoaștere superioară a 
realităților care le solicită in
tervenția, intr-un amplu efort 
de cuprindere și valorificare a 
tuturor propunerilor, sugestii
lor și dorințelor foarte variate 
de altfel, exprimate de tinerele 
fete cu ocazia dezbaterilor ce 
au loc pe marginea alcătuirii 
agendei lor de lucru. în al doi
lea rînd, nu este mai puțin ne
cesar să fie subliniat ca întreaga 
activitate a consiliilor să se 
desfășoare intr-un larg spirit 
democratic, într-un dialog ferm, 
polivalent și consecvent cu or
ganizațiile U.T.C. I a rîndul lor, 
acestora, și fiecăreia în parte, 
le revine datoria unei contri
buții concrete și proprii la acti
vitatea consiliilor, acestea con
stituind singurul certificat de 
valabilitate al acțiunilor între
prinse.

Din nou— transferări. 
Grăbiți-vă, băieți, 

mai aveți opt etape!

Iarna a venit, iarna a trecut, a venit și 
primăvara, numai noi n-am reușit să ne în- 
intilnim pentru premisele retrospective ana
litice. Sint gata să mă autocritic zdravăn, 
fiindcă m-am ocupai mai mult de handbal 
și de baschet, fiindcă m-am dus cu gindul 
mai mult după argonauții noștri plecați să 
găsească lina de aur prin tara lui Fele și 
fiindcă am găsit mâi degrabă timp să pling 
soarta pe care a avut-o Dova la concursul 
cu cerbi decit soarta prietenilor fotbaliști 
imberbi în sezonul pregătirilor. Da, mă auto
critic zdravăn, drept pentru care vă rog să 
mă scuzați și să ascultați.

Returul nostru juventist a fost precedat 
de o bombă trimisă de federație să explo
deze în cluburi. Potrivit unei înfelepte hotă- 
riri a biroului federal, Jucătorii din echipele, 
de tineret — rezerve (ah, simt că nu mai 
suport titulatura asta !) sînt transferabili la 
orice altă echipă — dc-acum și pînă înainte 
de ultimele șase etape — dacă în toamnă 
n-au apărut pe teren în meciuri oficiale de 
divizia A. Băieții noștri, și noi cei ce-i iu
bim, înțeleg și înțelegem cită grijă și pater
nitate respiră o asemenea hotărîre care 
bine-ar fi să rămînă valabilă și pentru vii
toarele campionate. Căci dacă dumneata, an
trenor la echipa mare, n-ai în ,vedere pe 
piciul talentat de la tineret, sau n-ai ochi 
să-1 vezi mai bine lasă-1 să fie de folos al
tora — mai nevoiași ori cu ochi mai bun. 
Evident, așa cum s-a stabilit, pînă înaintea 
ultimelor șase etape, ca să nu dăm, totuși, 
posibilitate unor echipe din B. C sau județ, 
să scape de ananghie, intărindu-se în clipa 
fatală eu talente juventiște de la A. Deci, 
dacă transferurile s-au deschis, să folosim 
prilejul și să pășim pe porțile larg deschise 
ale celorlalte echipe care au mai multă în
credere in noi, sau mai multă nevoie de noi. 
Grăbiți-vă, băieți, mai aveți doar opt etape 
și iar se închid porțile !

Din punctul de vedere al rezultatelor, 
etapa inaugurală a returului a fost și la

minji la fel de zgircită in goluri ca și la 
seniorii lor. S-au marcat, e drept, ceva mai 
multe (19), dar tot puține înseamnă, dacă 
ne raportăm la majoritaca etapelor din 
toamnă și dacă ne gindim că, oricum, in 
competiția noastră nimeni nu vine să se 
așeze in careu, ca Antonescu, Pleșa și cei
lalți constănțeni, așteptind să zvîrle mingile 
in tribune. Să nu uităm că, orice s-ar zice, 
voluptatea jocului de fotbal e golul. Numai 
de-ar înțelege însă și înaintașii acest 
truism !

Liderii — mă gîndesc și Ia petroliști și Ia 
studenții clujeni, aliați la o totală și per
fectă egalitate — s-au deplasat la Iași și 
în Ciulești, de unde s-au intors cu 1—2 și, 
respectiv, 1—3. In clasament sînt tot pe pri
mele două locuri (cu cite 21 de puncte), dar 
acum simt in spatele lor strălucirea fierbinte 
a Stelei — învingătoare cu 3—1 asupra Fa
rului. In rest, o singură victorie in depla
sare (Jiul, care i-a sancționat astfel pe con
ducătorii de la U.T.A., cunoscuți pentru in
diferența lor față de tineret) și un draw la 
Cruiova (ceferiștii timișoreni oferind un 
exemplu molipsitor mai marilor lor, de la 
echipa întîi).

In încheiere — cîteva cuvinte despre ju- 
ventiștli aruncați în prima etapă în arena 
leilor. Cei mai mulți au apărut in formația 
minerilor din Petroșani : Caramalis (atenție 
la picioare cind jurați cu el !), Dodu, Donca 
și XJrmeș, Dacă ne gindim că U.T.A. a scă
pat ca prin urechile acului, înseamnă că po
litica antrenorului Bălănescu va da in cu- 
rînd roade hune. Robert Cosmoc, după ce a 
clacat cu Mustafa (pe dreapta), a încercat 
acum un alt tinăr — Ghirca (pe stingă). 
„U‘‘-Cluj a titularizat pe Porațchi (nota 7), 
și pe Stîncel (nota 8), Dinamo pe brazilianul 
Moldovan, iar Politehnica Iași pe Mărdărescu 
(numai tată să nu fii !). Nu zic nimic de 
Ciupitu, de ia Petrolul, fiindcă vine de la 
Brăila. Ce-o mai fi, om mai vedea.

G. MITROI

• FEDERAȚIA internațională 
de baschet a definitivat compo
nența celor cinci grupe de ca
lificare pentru turneul final- al 
campionatului european mascu
lin. programat între 10 și 19 sep
tembrie 1971 la Essen (R. F. a 
Germaniei). Echipa României fa
ce parte din grupa I, alături de 
formațiile Danemarcei. Țării 
Galilor, Ungariei și Poloniei. 
Jocurile acestei grupe se vor 
disputa Ia Katowice intre 19 și 
23 mai. Iată componența și locu
rile de desfășurare ale celorlalte 
grupe : grupa a Il-a (la Ankara, 
intre 26 și 30 mai) : Austria, 
Finlanda, Iugoslavia, Republica 
Arabă Unită. Turcia ; grupa a 
IlI-a (la Tel Aviv. între 16 și 
18 mai) : Olanda. Spania, Suedia 
și Israel ; grupa a IV-a (la Ca
gliari. jntre 29 mai și 2 iunie) : 
Albania, Anglia. Belgia. Bul
garia. Italia ; grupa a V-a (la 
Le Mans. între 30 aprilie și 4 
mai) : Cehoslovacia. Elveția, 
Grecia. Scoția și Franța.

Pentru turneul final al com
petiției se califică primele două 
echipe clasate în fiecare grupă.

• PARTIDA centrală din run
da a 7-a a turneului internațio
nal feminin de șah de la Bel
grad s-a disputat între lidera 
clasamentului, campioana mon
dială Nona Gaprindașvili. și 
maestra româncă Alexandra Ni-

colau. încă de la începutul par
tidei, campioana mondială (cu 
pieselo^SSgrE) 3 șjjcițficșt o fr- 
gură pentru ^trei pioni, obținind 
o poziție mâl buna. Apoi a mai 
ciștigăt cițjva pioni, ajungin- 
du-se la o poziție puțin obiș
nuită pe tabla de joc : șase 
pioni pentru o figură, avantaj 
ce s-a dovedit decisiv pentru 
Nona Gaprindașvili, care și-a 
adjudecat victoria.

în clasament continuă să 
conducă Nona Gaprindașvili 
(U.R.S.S.) cu 6 puncte și o par
tidă întreruptă, urmată de Ka- 
tia Iovanovici (Iugoslavia). Vre- 
eken (Olanda) — 4 puncte, Joer- 
ger (R.F a Germaniei) — 3,5 
puncte (2), Nicolau (România) 
— 3 puncte (2). etc. Margareta 
Teodorescu are 2,5 puncte și 
două partide întrerupte.

• ÎN LOCALITATEA Mezi- 
bori (Boemia), au început marți 
campionatele europene de sală, la 
tir, cu aer comprimat. Un remar
cabil succes a repurtat țintașa din 
România, Eda Baia care a cuce
rit titlul european în proba de 
pușcă cu aer comprimat 40 focuri 
poziția în picioare. Eda Baia o 
totalizat 379 puncte. Pe echipe 
România a ocupat locul trei. 
Campionatele continuă astăzi.

CURIER 
FOTBALISTIC

Angelo Niculescu ne-a in
format în cursul serii : „Lo
tul A iși incepe pregătirile 
în vederea partidelor pe care 
le are de susținut în sezo
nul de primăvară, jucînd 
miercuri. 7 aprilie, în Berli
nul occidental, cu Ilcrtha
B. S1C., echipă ia care acti
vează fotbalistul român Va- 
sîle Ghergheli. Meciul va 
avea loc în nocturnă".

întîlnirea interțări Iugo- .. 
slavia—Olanda, contînd pen
tru „Campionatul Europei", • 
va fi urmărită — la Split, în 
ziua de 4 aprilie — de doi f 
observatori români, dssem- 
nați în persoana antrenorilor^ 
federali Angelo Niculescu și* 
Coloman Bogdan Braun. 
După cum se știe, reprezen-J 
tativa noastră va juca la 21< 
aprilie cu Iugoslavia, la ;l 
Novisad.
C. NIȚESCU ARBITREAZĂ

LA BELGRAD
Cel de-al doilea meci din

tre echipele Steaua Roșie 
Belgrad și Karl Zeiss Jena, 
din optimile de finală ale 
C.C.E., va fi condus — marți, 
23 martie — de o brigadă de 
arbitri români, formată din 
Cornel Nițescu — la centru, 
Octavian Comșa, și Victor 
Pădureanu — la linie. în 
primul joc. fotbaliștii din 
R. D. Germană au invins cu 
3—2.

D. V.

(Urmare din pag. I)

— Zoltan Ștefan Antal, a răs
puns puștiul plecînd ochii în 
jos, ta o fecioară.

— Bine, drăguță. Du-te de te 
îmbracă. Ai să mergi cu mine ! 
a poruncit căpitanul Fazakas 
privind, cu oarecare duioșie, 
puștanul plăpînd și timid care 
stătea smirnă în fața directo
rului.

Așa a decurs arestarea auto
rului celor 15 furturi din orașul 
Gheorghieni.

Zoltan Ștefan Antal, micul 
Zoii, cum îl alintau cunoștințele, 
nu s-a mirat că e reținut, nu s-a 
opus și n-a încercat să dispară. 
La întrebările anchetatorilor a 
răspuns, la început, cu precizie, 
fără reticențe, cu un soi de nai
vitate copilărească, normală 
dacă ne gîndim că împlinise 
abia 18 ani.

— De ce ai furat, Zoii ?
— îmi place fizica. îmi plac 

aparatele de radio, emițătoarele, 
difuzoarele. Am vrut să-mi 
construiesc eu singur niște apa
rate. Mergea cam greu. Tocmai 
reușisem să fac o schemă mai 
bună.

— Ce-ai făcut cu piesele ?
Puștiul dă din umeri ou oare

care inocență.
— Știți, piesele erau de la a- 

parate diferite. Nu se potriveau. 
A trebuit să le modific, să Je 
prelucrez. Unele s-au stricat 
pentru că nu aveam unelte ca 
lumea. Pe altele le pot da 
înapoi.

— Cunoști că faptele tale sint 
pedepsite de lege ? Știi că ce ai 
făcut tu se numește hoție ? Că 
pentru furturile tale poți să a- 
jungi la închisoare ?

— Dar eu nu sînt hoț ! pro
testează, cu adevărat tulburat, 
micul Zoii.

CEILALȚI
— Intr-adevăr, Zoltan Antal 

nu e un hoț, sau, cel puțin, nu 
e un hoț obișnuit, afirmă căpi
tanul Fazakas, cel care a cerce
tat cazul și l-a arestat pe infrac
tor. Desigur, din punct de ve
dere legal faptele sale constituie 
infracțiuni, iar prejudiciul e

/destul de însemnat, circa 38 000 
lei ! Dar, omenește vorbind, con
sider că vina copilului e mult 
mai mică decit pare. Nu ar fi 
ajuns la aceste fapte dacă nu ar 
fi intervenit factorii care au fa
vorizat infracțiunea.

— Care sînt acești factori ?
— Mai întîi, lipsa de suprave

ghere din partea părinților. Sînt 
convins că dacă Stefan Antal și 
Maria Antal ar fi privit cu mai 
multă atenție la preocupările 
fiului lor, dacă I-ar fi ajutat 
să-și realizeze pasiunea, Zoii 
n-ar fi furat niciodată. Nu este 
o atitudine corectă din partea 
unui părinte a trece cu vederea 
faptul că fiul său aduce încasă 
o serie de obiecte despre a căror 
proveniență nu poate spune mai 
nimic.

Or, tatăl lui Zoii, muncitor la 
U.I.L. Gheorghieni, în loc să se

exemplu), au aflat abia după 
oercetările miliției că obiectele 
respective fuseseră furate !

Trecînd de acest din urmă as
pect, într-un fel secundar pen
tru ancheta noastră, am încercat 
să aflăm și alte date despre 
Zoltan Antal. Dar, la Școala ge
nerală, locul unde învățase ulti
ma dată, directorul, cu dorința 
evidentă de a nu fi pus în legă
tură cu acest caz, ne-a spus că 
nu poate da nici o relație pen
tru că Zoii a fost prezent în 
școală mai puțin de două luni.. 
Am consultat, totuși, catalogul, 
cu notele obținute de elevul 
Zoltan Antal în aceste două 
luni de școală. Am remarcat 
calificativele foarte bune obți
nute la fizică, la chimie, la de
senul tehnic și la activitățile 
practice, toate mareînd ace
leași preocupări, pasiunea pen

stă un cerc de fizică aplicată, 
de electrotehnică, de radio, prin 
care s-ar fi venit în întîmpi- 
narea preocupărilor multora 
dintre elevii pasionați de fizi
că, de radiotehnică. Firește, a- 
tunci cind aceste pasiuni nu pot. 
fi împlinite în mod organizat, 
legal, nu trebuie adoptată so
luția furtului, la care a recurs 
Zoltan Antal. Dar este, totuși, 
de neîngăduit ca profesorii 
să-.și limiteze aportul educativ 
la orele conținute în programul 
didactic, să nu cunoască și să 
nu stimuleze, cu oricîte eforturi 
ar fi necesar, pasiunile, talen
tele elevilor, este inacceptabil 
ca, în cazul de față, școala, care, 
în societatea modernă, rămîne 
principalul factor educativ să 
nu găsească, ori de cîte ori este 
nevoie, formula organizatorică 
cea mai indicată pentru orien

O casă frumoasă, bine între
ținută, cu camere spațioase. în
grijite, frumos mobilate. S-ar 
părea, deci, că Zoii a avut toate 
condițiile de învățătură și odih
nă. Toate, intr-adevăr, excep- 
tînd-o pe aceea a înțelegerii 
din partea propriilor săi pă
rinți. Mama sa, obișnuită cu 
ideea că fiul ei e un mic hoț, 
îmi arată fără emoție, comuni
carea primită de la Judecătoria 
din Miercurea Ciuc : prin Sen
tința penală nr. 91 din 8 fe
bruarie 1971 lui Zoltan Ștefan 
Antal i s-a aplicat măsura in
ternării într-un institut special 
de reeducare. Este o sentință 
dreaptă, temeinică, legală, ina
tacabilă din punctul de vedere 
al canoanelor juridice. Acolo, 
în institut, Zoii, va termina 
școala și. poate, abia acolo ci
neva va îndruma cu o mină

Recurs la o sen tiu fă dreaptă
intereseze de unde își procură 
băiatul lui obiecte electroteh
nice și piese foarte scumpe, de
pășind cu mult chiar propriile 
sale posibilități materiale, s-a 
mulțumit să-l „ajute", confecțio- 
nîndu-i un polizor, la care 
puștiul își meșterea noile piese, 
adaptîndu-le la cele furate. In
fracțiunile au fost favorizate și 
de modul mai mult decît defec
tuos în oare era asigurată paza 
unora din bunurile ftirate. In 
toate cazurile, Zoltan, desigur, 
neavind experiența infracțională, 
nu a făcut decît să profite de 
felul în care niște „gură cască" 
au îngrijit bunurile pe care le 
aveau în primire. In cîteva 
locuri puștiul a deschis chiar cu 
cheia originală, a cărei ascun
zătoare îi era cunoscută și era, 
de fapt, la îndemîna oricui.

Neglijența și indolența în asi
gurarea unora din bunurile fu
rate, proprietate de stat, a mers 
chiar pînă acolo îneît cei care 
răspundeau de acâste bunuri (la 
liceu și la bibliotecă — spre

tru tehnică a elevului.
Discutînd și cu cîțiva dintre 

profesorii care îl instruiseră în 
anii în care fusese înscris la Li
ceul „Salamon Erno“, nu am 
auzit despre Zoii decît cuvinte 
bune, atît în privința învățătu
rii cît și în aceea a comportării 
în școală și în afara ei. Mi s-a 
spus . chiar că în clasa a IX-a, 
la orele de fizică, Zoltan adusese 
„niște piese ale lui", contribuind 
la reușita unor experiențe. De 
fapt, aceste piese erau de furat, 
ba chiar unele dintre ele erau 
demontate din magnetofonul li
ceului, sustras de Zoltan din 
sala de gimnastică I

Esențial ni se pare, însă, alt 
aspect. Și anume că nici unul 
dintre profesorii lui Zoltan An
tal nu a remarcat preocupările, 
pasiunea pentru tehnică a a- 
cestuia, sau, chiar remareîn- 
du-le, nu a încercat să le cana
lizeze, să le orienteze, să le 
răspundă prin crearea unui ca
dru material și organizatoric 
corespunzător. în liceu nu exi

tarea elevilor, a aptitudinilor lor.
De altfel, un asemenea stimu

lent, un cadru organizat pentru 
preocupările tehnice ale elevi
lor nu există în întregul oraș 
Gheorghieni.

— Nu avem posibilități ma
teriale să încropim un cerc de 
radio — îmi spunea Alexandru 
Lukacs, secretarul Comitetului 
orășenesc U.T.C. E adevărat, 
există un cerc de radio pe lingă 
Consiliul orășenesc de educație 
fizică și sport, dar nici acesta 
nu funcționează decit sporadic, 
mai ales din lipsă de spațiu.

DE CE AM FĂCUT 
RECURS

Mă aflam într-o cameră pus
tie, lftminată doar de ochii 
mari, intejigenți ai lui Zoii, care 
mă priveau, întrebători și sin
ceri, din fotografia de pe pe
rete. E camera lui. din Gheor
ghieni, unde locuia împreună 
cu părinții, pe strada Carpați 
nr. 50. *

atentă și grijulie pasiunea lui 
pentru tehnică, pe care, in mod 
normal, ar fi putut și ar fi tre
buit s-o îndrume, în mod res
ponsabil, organizat, instituțiile 
de învățămint normale prin 
care a trecut.

Totuși, în camera aceea goa
lă, pe masa pe care au rămas 
schițele complicate ale apara
telor concepute de micul Zoltan 
Antal, am întocmit prezentul 
recurs — opus nu sentinței ju
decătorești, vinovăția lui Zoii 
fiind dincolo de orice dubii, ci 
modului ușurațic în care unii 
din cei cu care am stat de 
vorbă au înțeles faptele lui, 
și-au înțeles propria responsa
bilitate.

— Așa a fost să fie, ce pu
team face ? mi-a spus mama 
băiatului.

— Da, am aflat despre acest 
caz. Să știți că e o excepție, 
a opiniat și secretarul Comite
tului orășenesc U.T.C.

— Nu puteam ști ce se ascun
de sub aparența lui de băiat 
cuminte — s-a lamentat și di-

rectorul 'Școlii generale, preci- ; 
zind din nou că elevul Zoltan 
Antal n-a stat în școala condusă 
de el decit două luni.

Iată, deci, trei opinii venind 
din partea celor trei principali 
factori educativi : școala, orga
nizația U.T.C., familia.

in cazul de față, nici părin
ții, nici organizația U.T.C., nici 
școala nu și-au exercitai, din 
păcate, funcția educativă, in 
principal pentru că nu au cu
noscut in amănunt sensibilita
tea, caracterul pe care trebuiau 
să Ie modeleze, să le orienteze, 

însuși l'eiul în care ei privesc 
ieșirea infracțională a lui Zoii, j 
ca pe un furt oarecare și nu ca !■ 
pe o formă exacerbată de ma
nifestare a unei pasiuni este o 
dovadă că și-au conceput și în- : 
deplinit, fiecare in lelul său, cu . ’ 
o nedorită și nocivă șuperficia- 1 
litate, rolul educativ.

Mai cu seamă, .credem, ar fi 
fost imperios necesară, in cazul 1 
de l'ața, o atitudine mai res
ponsabilă din partea profesori
lor care l-au avut în grijă pe * 
micul Antal și care au trecut > 
prea ușor peste propriile lor o- 
bligații ținînd de orientarea ele
vilor.

Recursul meu este îndreptat 
tocmai împotriva judecății gre
șite a acestor’oameni, împotri
va erorilor de natură subiectivă 
a greșelilor unor oameni care i
au facilitat faptele lui Zoltan 
An tai.

Reconsiderarea unor aseme
nea opinii, eforturi mai consis- 1
tente din partea părinților, a 
școlii, a organizației U.T.C. 
pentru direcționarea pasiunii f
lui Zoii ar fi putut să evite 
șocul psihic pe care un copil '>
de talent l-a primit ajungind 1
la asemenea fapte, fiind jude
cat în mod public pentru ele.

Iată de ce această reeonsi- ’
derare este necesară măcar
acum.

P. S. — Cazul micului hoț din 
Gheorghieni, pe care l-am întîl- 
nit, de fapt, și sub alte forme, 
în alte împrejurări și în aite cî
teva locuri, implică, tocmai de 
aceea, o discuție mai amplă, o- 
bligativitatea unui răspuns din 
partea forurilor vizate, a cole- " 
gilor lui Zoltan Antal. Aștep
tăm I



HANI ASSAF, 
vicepreședinte al Uniunii 

Tineretului Democrat 
din Liban

Afirmarea 
tinerei 

generații •

Luptele din Indochina

Hani Asiaf, vicepre
ședinte al Uniunii Tinere
tului Democrat din Liban, 
a reprezentat organiza
ția sa la lucrările recen
tului Congres al Uniunii 
Tineretului Comunist. în 
ajunul plecării spre Bei
rut, oaspetele libanez a 
răspuns cu amabilitate 
solicitării de a acorda 
„Scînteii tineretului" un 
interviu.

— Participarea la Con
gres, intilnirile cu tinere
tul român, credem că 
v-au oferit prilejul unei 
mai bune cunoașteri a 
realizărilor și preocupă
rilor actuale ale organi
zației noastre de tineret...

— Țin sâ subliniez în primul 
rînd caracterul de lucru al 
Congresului, sentimentul răs
punderii sociale cu care vorbi
torii — reprezentanți ai tuturor 
categoriilor de tineri din Româ
nia — au abordat problemele 
de larg interes din Jara dv. Tî- 
năra generație din România are 
toate condițiile afirmării sale 
multiple. Am reținut cu deosebit 
interes angajamentul delegați- 
îor de a continua dezvoltarea 
conștiinței politice, de a ampli
fica prezenfa uteciștilor în viața 
economică, socială și politică 
a țării. Aveți o organizație ma
tură care și-a dovedit din plin 
eficiența muncii în îndeplinirea 
sarcinilor ce îi revin.

Referindu-se în conti
nuare la larga prezență

DECLARAȚIE COMUNĂ
PRIVIHD SITUAȚIA DIN VIETNAM Șl DIN INDOCHNA ADOPTATĂ
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CU PRILEJUL VIZITEI OFICIALE A DELEGAȚIEI GUVERNULUI
REVOLUȚIONAR PROVIZORIU AL REPUBLICII VIETNAMULUI 

DE SUD IN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
(Urmare din pag. I) 

legere reciprocă,’ s-au referit la 
principalele probleme interna
ționale și, îndeosebi, la dezvol
tarea relațiilor româno-vietna- 
meze și evoluția situației din In- 
doahina.

Partea română a exprimat ad
mirația sa față de lupta justă 
a populației sud-vietnameze pen
tru eliberarea națională și a sa
lutat cu căldură marile victorii 
pe care aceasta le-a dobîndit în 
toate domeniile. Ca urmare a 
mișcării largi populare desfășu
rate sub conducerea Frontului 
Național de Eliberare — repre
zentantul autentic al populației 
din Vietnamul de Sud — în zo
nele eliberate au fost înfăptuite 
adinei prefaceri politico-sociale. 
Crearea Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud a marcat 
o etapă nouă, superioară, în lup
ta pentru salvgardarea interese
lor naționale.

Au fost relevate sentimentele 
de simpatie ale poporului român 
cu munca plină de abnegație pe 
care o desfășoară poporul din 
R. D. Vietnam sub conducerea 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, pentru construirea so
cialismului, cu lupta sa dîrzâ 
împotriva actelor de război și 
amenințărilor de agresiune ale 
Statelor Unite, pentru apărarea 
libertății și independenței națio
nale, a cuceririlor sale revolu
ționare.

Guvernul șl poporul român re
afirmă deplina solidaritate și 
sprijinul total față de lupta 
dreaptă a poporului vietnamez 
și a celorlalte popoare îndoctri
neze, pentru drepturile lor na
ționale sacre și exprimă ferma 
încredere în triumful cauzei lor. 
România a acordat și va conti
nua să acorde poporului vietna
mez sprijin și ajutor în toate 
domeniile, pînă la victoria fi
nală.

împreună cu celelalte popoa
re și cu pături largi ale opiniei 
publice din lume, cele, două 
părți condamnă cu indignare 
și în modul cel mai sever agre
siunea americană din Vietnamul 
de Sud, crimele săvîrșite de că
tre trupele americane și mario
netele de la. Saigon, prin mij
loace de exterminare în masă, 
prin bombardamente masive e- 
fectuate de aviația S.U.A. în re
giuni populate, prin folosirea 
de produse chimice toxice și ga
ze de luptă pe scară largă în 
Vietnamul de Sud, prin tortura
rea și masacrarea patrioților și 
populației civile vietnameze. Ele 
protestează cu energie împotri
va extinderii războiului de agre
siune dus de către S.U.A. în 
Cambodgia și Laos și a intensi
ficării bombardamentelor avia
ției americane, inclusiv prin fo
losirea avioanelor B-52, împo
triva R.D. Vietnam. Toate aces
te acte grave oonstituie o vio
lare flagrantă și un dispreț to
tal față de principiile suverani

a delegațiilor străine la 
lucrările Congresului 
U.T.C., Hani Assaf a 
spus :

— Promovarea unei largi 
cooperări internaționale, pe 
platforma comună a luptei ti
neretului de, pretutindeni împo
triva imperialismului și a spri
jinitorilor acestuia, pentru pace, 
democrație și progres a per
mis U.T.C. să stabilească noi 
contacte, să-și intensifice legă
turile cu numeroase organizații 
de tineret. Acest aspect are o 
dublă semnificație. Pe de o 
parte, cred că este vorba de 
interesul larg pe care organiza
țiile de tineret din alte țări îl 
manifestă față de experiența 
și activitatea pe care o desfă
șoară U.T.C., de aportul orga
nizației de tineret din Româ
nia la întărirea și consolidarea 
unității de acțiune a tinerej 
generații de pretutindeni, pen
tru afirmarea și satisfacerea 
drepturilor legitime, a aspira
țiilor sale către o lume a păcii 
și progresului. Pe de altă parte, 
îmi permit să apreciez prezența 
zecilor de delegații străine și 
ca un prilej de manifestare a 
sentimentelor de prietenie cal
dă, de solidaritate, pe care ti
neretul român le nutrește față 
de lupta noastră împotriva im
perialismului, pentru progres.

— Vă rugăm, în conti
nuare, să ne vorbiți des
pre activitatea organiza
ției dv.

— în activitatea noastră, în 
ultima perioadă, au intervenit ■ 

tății și independenței naționale 
a popoarelor indochineze, recu
noscute prin Acordurile de la 
Geneva din 1954 cu privire la 
Indochina și din 1962 cu privire 
la Laos, creează o gravă ame
nințare pentru pacea în sud-es- 
tul Asiei și în lume.

Guvernul Republicii Socialiste 
România declară că sprijină cu 
toată tăria soluția globală în 10 
puncte și inițiativa în 8 puncte 
ale Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud care oferă o ba
ză rațională și echitabilă pentru 
reglementarea pe cale politică a 
problemei vietnameze.

Considerînd politica de „viet- 
namizare“ a războiului de că
tre guvernul american ca o pre
lungire și extindere periculoasă 
a războiului de agresiune, o vio
lare grosolană a drepturilor na
ționale ale populației sud-viet
nameze,- ambele părți se pro
nunță pentru curmarea acestei 
politici, retragerea totală, rapi
dă și necondiționată din Vietna
mul de Sud a trupelor ameri
cane și ale aliaților lor și for
marea unui guvern provizoriu 
de coaliție de largă reprezenta
re pentru ținerea de alegeri ge
nerale libere în Vietnamul de 
Sud.

împreună cu guvernele și po
poarele iubitoare de pace și 
dreptate din lume, guvernul și 
poporul român sprijină cu fer
mitate declarațiile din 2 martie 
1971 și 6 martie 1971 ale guver
nului Republicii Democrate 
Vietnam și, respectiv, Guvernul 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, ca
re condamnă politica belicoasă 
a guvernului Statelor Unite pri
vind Vietnamul și Indochina.

Ambele părți sprijină cu ho- 
tărîre lupta poporului cambod
gian împotriva agresiunii ame
ricane, pentru pace, independen
ță și neutralitatea Cambodgiei, 
conform Acordurilor din 1954 și 
Declarației în 5 puncte din' 23 
martie 1970 a șefului statului 
cambodgian, prințul Norodom 
Sianuk.

Reafirmă sprijinul hotărît 
pentru lupta patriotică a po
porului laoțian împotriva agre
siunii americane și se pronunță 
pentru reglementarea problemei 
laoțiene, în conformitate cu A- 
cordurile de la Geneva din 1962 
și programul în 5 puncte al 
Frontului Patriotic Laoțian.

Partea română ,și partea viet
nameză au constatat cu satisfac
ție că relațiile dintre Republica 
Socialistă România și Republi
ca Vietnamului de Sud se dez
voltă conform intereselor celor 
două popoare. Ele au exprimat 
dorința de a le consolida și dez
volta și mai mult.

Delegația sud-vietnameză se 
bucură în mod deosebit de suc
cesele strălucite obținute de po
porul român în construcția so
cialistă a țării. Ea acordă o 
înaltă apreciere marilor reali
zări dobîndite în îndeplinirea 
planului de dezvoltare economi
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modificări impuse de noile con
diții politice. De aproximativ 
un an ne desfășurăm munca în 
condiții de legalitate. Am folo
sit anul 1970 atît pentru lărgi
rea rîndurilor Uniunii Tineretu
lui Democrat, cît și pentru în
tărirea noastră organizatorică. 
Ca acțiuni deosebite ne-am 
propus combaterea șomajului, 
care afectează aproximativ 
50 000 de tineri. Ne pronunțăm 
pentru dezvoltarea unei indus
trii care ar putea pune capăt 
fenomenelor critice cu care este 
confruntată periodic economia 
libaneză. Ne preocupăm, de a- 
semenea, de rezolvarea situației 
în care se găsește învățămîntul 
nostru. Tineretul suportă conse
cințele lipsei acute de școli și 
de cadre didactice. Vă voi men
ționa un singur exemplu. în 
cursul ultimului an, numărul 
total al absolvenților de școli 
elementare — lipsiți de posibi
litatea de a se instrui în conti
nuare — s-a ridicat la 200 000. 
Numai familiile avute își per
mit să-și trimită copiii la școli
le superioare. Pătrunderea fii
lor de țărani și muncitori este 
limitată de bariera taxelor șco
lare.

Organizația noastră — sub
liniază. în încheiere oaspetele 
— luptă cu toate forțele de 
care dispune pentru a răspunde 
cît mai bine angajamentelor a- 
sumate față de tineretul libanez.

Interviu realizat de 
IOAN TTMOFTE

că și socială a Republicii Socia
liste România în perioada 1966- 
1970. Acestea sînt de o mare im
portanță, contribuind la trans
formarea României într-o țară 
avansată și .la ridicarea nivelu
lui de viață al poporului român 
la un grad necunoscut în istoria 
sa. Pe plan internațional, ele 
constituie o contribuție însem
nată la întărirea forțelor socia
liste, democratice și antiimperia- 
liste, la lupta popoarelor din lu
me pentru independență națio
nală, pace, democrație și pro
gres social.

Partea sud-vietnameză expri
mă sprijinul său eforturilor de
puse de Republica Socialistă Ro
mânia în lupta pentru pace și 
securitate în Europa.

Partea sud-vietnameză ține să 
mulțumească Guvernului Repu
blicii Socialiste România și po
porului român frate pentru spri
jinul și ajutorul prețios politic, 
material și moral pe care l-au 
acordat întotdeauna Guvernului 
Revoluționar Provizoriu și popu
lației sud-vietnameze, în lupta 
lor împotriva agresorilor ame
ricani, pentru salvgardarea na
țională.

Cele două delegații au fost în- 
trutotul de acord în ce privește 
evaluarea situației actuale din 
Indochina, care a devenit gra
vă ca urmare a extinderii agre
siunii americane în Cambodgia 
și Laos și a amenințărilor cu o 
nouă aventură militară extrem 
de periculoasă împotriva Repu
blicii Democrate Vietnam — ța
ră socialistă, suverană și inde
pendentă.

Statele Unite ale Americii își 
asumă o grea răspundere în fa
ța întregii omeniri pentru con
secințele grave care decurg din 
escaladarea războiului în întrea
ga Indochină.

Cele două părți cer, cu fermi
tate, încetarea agresiunii ameri
cane în Vietnamul de Sud, Laos 
și Cambodgia, a oricăror acte a- 
gresive împotriva Republicii 
Democrate Vietnam ; popoarele 
din Indochina să hotărască sin
gure viitorul lor fără amestec 
străin.

In fața situației grave actua
le, toate forțele antiimperialiste 
care luptă pentru libertate și pa
ce în lume, inclusiv cele ame
ricane, trebuie să depună toate 
eforturile pentru a cere State
lor Unite să pună capăt politi
cii de război, să respecte drep
turile naționale fundamentale 
ale popoarelor.

Cele două părți au afirmat 
voința de a nu precupeți nici 
un efort pentru a contribui la 
unirea tuturor forțelor progre
siste în scopul intensificării lup
tei comune împotriva imperia
lismului. colonialismului, neoco- 
lonialismului. rasismului, pentru 
sprijinirea fermă a popoarelor 
angajate în obținerea și apăra
rea independenței naționale, li
bertății și integrității teritoria
le, pentru instaurarea unei*păci 
trainice în întreaga lume.

Protest al M. A. E 
al R. D. Vietnam
• UN PURTĂTOR de cuvînt 

al Ministerului Afacerilor Ex
terne al R.D. Vietnam a dat pu
blicității o declarație în care se 
arată că, între 8 și 13 martie. 
Statele Unite au trimis mai 
multe formațiuni de avioane, 
inclusiv de tip „B-52“, pentru a 
bombarda localitatea Huong 
Lap din R.D. Vietnam. în ace
lași timp, artileria americană de 
la sud de zona demilitarizată a 
deschis focul asupra unor loca
lități nord-vietnameze. La 9 
martie, avioane americane au 
mitraliat o serie de localități 
din provincia Quang Binh. A- 
ceste acte au provocat pierderi 
de vieți umane și bunuri mate
riale populației din localitățile 
respective.

Ministerul Afacerilor Externe 
al R.D. Vietnam, se spune în 
declarație, denunță și condamnă 
cu hotărîre aceste acte de răz
boi și cere Statelor Unite să 
pună capăt definitiv acțiunilor 
care încalcă suveranitatea și 
securitatea R.D. Vietnam.

Atacuri ale forțelor 
Pathet Lao

în Laos, forțele patriotice au 
angajat lupte violente împotriva 
trupelor saigoneze care au in
vadat teritoriul acestei țări. For
țele Pathet Lao au supus unui 
puternic bombardament de ar
tilerie și cu rachete, bazele mi
litare saigoneze situate în apro
pierea orașului Sepone. Potrivit 
agenției Associated Press, ata
cul a fost dirijat, în special, 
împotriva bazei „Lolo“ situată 
pe cota 914. Tirul forțelor pa
triotice a fost atît de puternic, 

’incit a făcut practic imposibilă 
aterizarea elicopterelor america
ne care alimentează această 
bază. Un elicopter american a 
fost doborît, iar alte cîteva au 
fost avariate.

Potrivit declarației unui pur
tător militar de cuvînt saigo- 
nez, asupra acestui obiectiv au 
căzut peste 300 de rachete și 
obuze de artilerie și mortiere. 
Detașamentele de infanterie și 
motomecanizate ale forțelor pa
triotice au atacat în ultimele 48 
de ore aproape toate avanpos
turile amplasate în jurul com
plexului „Lolo“, ■ provocând ina
micului pierderi în oameni și 
materiale de luptă. Comanda
mentul expediționar saigonez a

Prezidiul C.C. al P.C. din 
Japonia a dat publicității un 
apel către toate popoarele lu
mii în legătură cu invazia a- 
mericano-saigoneză în Laos. 
Denunțînd acest nou act de es
caladare a agresiunii S.U.A. 
în Indochina, P.C. din Japo
nia își reafirmă solidaritatea 
militantă cu popoarele vietna
mez, khmer și laoțian care 
își apără cu hotărîre liberta
tea, independența și suverani
tatea națională.

Arătînd că teritoriul japonez, 
Inclusiv Okinawa, este din ce 
în ce mai mult, folosit .pentru 
intervenția din Indochina, P.C. 
din Japonia face din nou apel 
la toate forțele democrate din 
țară de a forma un front unit 
în vederea împletirii luptei îm
potriva agresiunii din Indochi
na cu lupta pentru retroceda
rea completă și necondiționată 
a Okinavei, retragerea bazelor 
militare americane, prevenirea 
reînvierii militarismului japo
nez și abrogarea Tratatului 
de securitate japono-american.

In apel se subliniază că, în 
fața noii situații încordate din 
Indochina, constituie o sarci
nă de stringentă actualitate 
ridicarea opiniei publice din 
întreaga lume la acțiuni împo
triva agresiunii imperialiste a- 
mericane, pentru sprijinirea 
țărilor Indochinel în lupta lor 
patriotică.

Hocada de la Caahena
La întrunirea conducerii Partidului liberal australian, rezulta

tul votului secret asupra moțiunii de încredere în guvernul con
dus de John Gorton a fost de 33 la 33. Votul decisiv a fost 
aruncat de însuși premierul Gorton... împotriva sa, punînd ast
fel capăt existenței formației sale ministeriale.

otărîrea i-a fost dic
tată, se pare, de pri
mejdia pe care o re
prezenta pentru coa
liția guvernamentală, 
un vot deschis in

Parlamentul țării, în condițiile 
in care, sistematic, la ultimele 
două runde electorale, partidul 
laburist și celelalte forțe ale o- 
poziției au cîștigat voturi în de
trimentul liberalilor. Moțiunea 
de încredere a fost impusă de 
evenimente care puneau în lu
mină animozități personale am
plificate pe fundalul unor pro
bleme politice acute care nu-și 
găsiseră încă rezolvarea. Criza, 
a fost provocată de demisia mi
nistrului apărării Malcolm Fra
ser, ca urmare a divergențelor 
cu primul ministru în probleme 
legate de politica Australiei in 
Vietnamul de sud. Fraser s-a 
plîns că militarii încearcă de 
mult să iasă de sub controlul 
civililor și l-a acuzat pe Gorton 
că încurajează aceste tendințe, 
in detrimentul autorității sale — 
de ministru al apărării. Două ar
ticole apărute în ziarul „Daily 
Telegraph" și revista „The Bu
lletin" de care se pare că nu e- 
rau străini, Gorton și, respectiv 
Fraser au stirnit mai multă vîl- 
vă decît se așteptau presupușii 
lor inspiratori. Termenii în care 
Fraser și-a redactat scrisoarea 
de demisie („Mi-am format im
presia că nu mai acordați în
treaga d-voastră încredere unuia 
dintre cei mai importanți mi
niștri ai d-voastră. Deoarece nu 
pot accepta o astfel de situație, 
primiți demisia mea"), au pro
dus o adinei impresie asupra 
celorlalți membri ai conducerii 
Partidului liberal. Criza s-a de
clanșat 
glasuri 
ton de

Noul 
prim ministru a 
McMahon, 63 de 
Iitic, fost jurist 
externe în precedentul cabinet, 
care a încercat de două ori pină 
acum să cucerească postul de 
conducere în partidul său dar de 
fiecare dată fără succes. Prin 

și imediat s-au ridicat 
care l-au acuzat pe Gor- 
„tendințe
lider ai

dictatoriale", 
partidului și 

devenit William 
ani, veteran po- 
și ministru de

recunoscut că în ultimele 24 de 
ore, 125 de soldați saigonezi au 
fost uciși, iar alte cîteva sute 
răniți numai în Laos. Angaja
mente între forțele Pathet Lao 
și trupele saigoneze au fost 
semnalate și în alte regiuni.

Ciocniri violente 
in Cambodgia

Lupte de o violență neobiș
nuită s-au desfășurat în tot 
cursul zilei de luni la 20 kilo
metri nord-est și respectiv 35 
kilometri sud de capitala khme
ră între forțele populare de re
zistență și trupe ale regimului 
Lon Noi. La Kompong Cham 
Lang, localitate situată pe flu
viul Mekong, patrioții au atacat 
două batalioane ale unităților 
de elită. Un purtător de cuvint 
al comandamentului trupelor re
gimului de la Pnom Penh a de-

pest elhLOta
VIZITĂ TOVARĂȘULUI

STOCKHOLM 16. — Trimisul 
special Agerpres, Constantin 
Țintea, transmite: Ministrul a- 
facerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, împreună cu soția, a 
sosit marți la Stockholm într-o 
vizită oficială, la invitația mi
nistrului afacerilor externe al 
Suediei, Torsten Nilsson.

Pe aeroportul Arlanda, unde 
erau arborate drapelele de stat 
ale celor două țări, ministrul de 
externe român a fost întâmpinat 
cu cordialitate de ministrul afa
cerilor externe al Suediei, Tors
ten Nilsson, cu soția, de Oile Jo- 
dahl, secretar de stat pentru a- 
faceri externe, contele W. Wacht- 
meister, director al Direcției po
litice din .Ministerul Afacerilor 
Externe, Olof Landenius, șeful 
protocolului, de funcționari su
periori din cadrul Ministerului 
Afacerilor Externe, precum și de 
ambasadorul Suediei la Bucu
rești, Per Otto Rathsman.

Marți seara, ministrul afaceri-

OPINII PENTRU INTENSIFICAREA
RELAȚIILOR COMERCIALE ALE S.U.A

CU ȚĂRILE SOCIALISTE
publicat cu o- 
audierilor din

fntr-un articol 
cazia deschiderii 
Comisia senatorială pentru pro
blemele financiare internaționa
le în legătură cu relațiile co
merciale ale S.U.A. cu țările so
cialiste, cotidianul american 
„Journal of Commerce" face o 
amplă analiză a stadiului ac
tual al acestor relații și a posi
bilităților lor de dezvoltare.

Datorită, în primul rind, re- 
censiunii economice din Statele 
Unite, cercurile de afaceri ame
ricane au fost obligate să depă
șească unele restricții și să se 
angajeze în schimburile comer
ciale cu țările socialiste — a- 
preciază „Journal of Com
merce", citind,. în context, o se
rie de inițiative ale unor perso
nalități și organizații comerciale 

mandatul încredințat lui McMa
hon, liberalii speră șă refacă u- 
nitatea zdruncinată a coaliției 
guvernamentale a partidelor li
beral și agrar și să-și întărească 
pozițiile pînă la alegerile parla
mentare care urmează să se des-

• Primul ministru a 
votat... împotriva sa
• „Punctul fierbinte" 
al înfruntărilor

fășoare peste 22 de luni. Schim
barea intervenită oferă libera
lilor posibilitatea de a evita di
zolvarea parlamentului și orga
nizarea de alegeri anticipate 
care le-ar fi dat multe emoții.

După alegerea lui McMahon, 
voturile au fost din nou aruncate 
în urnă, de data aceasta pentru 
alegerea liderului adjunct al 
Partidului liberal. După criticile 
aduse, observatorii nu se aștep
tau, ca postul să-i fie acordat 
Iui... Gorton. Premierul proaspăt 
ales l-a investit apoi pe același

El a precizat, 
nu a putut in- 
faptului că po- 
de. cele două

clarat că in timpul atacului au 
fost folosite toate tipurile de 
arme, inclusiv rachete și arti
leria grea. Unitățile regimului 
de la Pnom Penii au solicitat 
sprijinul aviației americano-sai- 
goneze și al trupelor intervențio- 
niste saigoneze. 
însă, că aviația 
terveni datorită 
zițiile deținute _ ._ _  ___
părți au fost atît de apropiate, 
incit exista pericolul bombardă
rii pozițiilor unităților genera
lului Lon Noi. Forțele patrioti
ce au provocat inamicului pier
deri în oameni și materiale de 
luptă.

Agențiile de presă relevă că 
lupte au fost semnatale, de a- 
semenea, pe șoseaua nr. 2, unde 
un batalion de motomecanizate 
a fost supus unui puternic atac 
de către forțele patriotice, pre
cum și în alte regiuni ale Cam
bodgiei.

lor externe al Suediei, Torsten 
Nilsson, și soția, au oferit în 
saloanele Ministerului Regal al 
Afacerilor Externe un dineu ofi
cial în onoarea ministrului afa
cerilor externe al României, 
Corneliu Mănescu, și a soției 
sale.

La dineu au participat persoa
nele care-1 însoțesc pe ministrul 
de externe român, ambasadorul 
României în Suedia, Eduard Me- 
zincescu. membri ai ambasadei. 
Din partea suedeză au luat parte 
Alva Myrdal, ministru pentru 
problemele dezarmării, Sven- 
Eric Nilsson, ministru fără por
tofoliu, Axel Wallen,’secretar 
general adjunct la Ministerul 
Industriei, Oile Jodahl, secretar 
de stat pentru afaceri externe, 
Per Otto Rathsman, ambasado
rul Suediei la București, func
ționari superiori din 
nisterului Afacerilor 
ai altor ministere.

Cei doi miniștri de ________
rostit, cu acest prilej, toasturi.

cadrul Mi- 
externe și

externe au

■

din S.U.A. care se pronunță 
pentru abandonarea restricțiilor 
și dezvoltarea normală a schim
burilor cu aceste țări.

Comitetul S.U.A. pentru dez
voltarea economică, arată zia
rul, se află în faza de finali
zare a unui studiu privind posi
bilitățile de dezvoltare a rela
țiilor comerciale cu toate țările 
socialiste, inclusiv cu R.P. Chi
neză și Cuba.

Pentru eliminarea restricțiilor 
comerciale se pronunță și alte 
organizații, cum sînt Consiliul 
Național pentru Comerț Exte
rior, Consiliul american al Ca
merei Internaționale de Comerț, 
ca și majoritatea societăților și 
companiilor americane, scrie in 
continuare „Journal of Com
merce".

Gorton în funcția de ministru al 
apărării pe care o deținuse mai 
înainte Eraser. E demn de a- 
mintit că lider adjunct fusese 
pină la recentele evenimente... 
McMahon. Deci, s-a procedat, in 
esență, la o rocadă a două per
sonalități politice, punîndu-se 
astfel capăt, temporar, luptei 
pentru putere și evitîndu-se a- 
dîncirea crizei și ruperea coa
liției guvernamentale.

Politica Australiei în Vietna
mul de sud va rămîne, însă, 
„punctul fierbinte" al înfruntări
lor între membrii cabinetului. 
Problemei retragerii imediate a 
trupelor australiene din Vietna
mul de sud, opinia publică aus
traliană ii cere un răspuns afir
mativ, neîntîrziat și acțiuni con
structive în acest sens. Ziarul a- 
merican INTERNATIONAL HE
RALD TRIBUNE făcea, însă, ur
mătoarea observație : „McMa
hon, ca și Gorton, este consi
derat un uliu in problema viet
nameză" și adăuga că schimba
rea intervenită „nu modifică po
ziția pro-americană menținută 
de cînd prezenta coaliție a venit 
la putere în 1919". Se prevede, 
deci, implicit continuarea acele
eași politici de angajare a țării 
în conflictul din Indochina. To
tuși, rămîne de văzut prin ce 
mijloace, noul prim ministru va 
încerca să obțină sprijinul popu
lar necesar în vederea viitoare
lor confruntări electorale.

DOINA TOPOR

Aîn R.P.
Agenția China Nouă infor

mează că, Ia 3 martie 1971. Chi
na a lansat un satelit artificial 
de cercetări științifice. Satelitul 
cîntărește 221 kilograme, efec- 
tuind o revoluție completă în 
jurul Pămintului în 106 minute, 
pe o traiectorie cu perigeul de 
226 kilometri, apogeul de 1826 
kilometri și cu o înclinație de 
69,9 grade față de planul Ecua
torului.

Satelitul a transmis cu succes 
pe Pămint. între 3 și 15 martie, 
date științifice asupra diferite
lor experiențe și, în prezent, 
continuă activitatea planificată 
de experiențe științifice.

„Comisiile 
muncitorești" din 

Spania

în 
conducă- 
„comisil- 

muncltoreștl" 
Andaluzia, 

remarcă fap- 
că aceste a-

Informații par
venite din capita
la spaniolă rele
vă efectuarea u- 
nor arestări 
rîndul 
torilor 
lor 
din 
Se 
tul 
restări survin la 

scurt timp după intrarea în 
vigoare a noii „legi a muncii" 
— legislație cu caracter anti- 
muncitoresc. Unele știri vor
besc despre înființarea, în ca
drul poliției politice spaniole, 
a unui Departament pentru 
urmărirea membrilor „comisii
lor muncitorești".

„Comisiile muncitorești" (Co- 
mision.es Obreras) sînt organi
zații sindicale, create de oa
menii muncii spanioli, în pofi
da interdicției autorităților. Ele 
s-au născut din necesitatea a- 
părării intereselor fundamenta
le ale muncitorimii spaniole, 
din inițiativa oamenilor mun
cii, ca o reacție la așa-numite- 
le „sindicate verticale", patro
nate de guvern, sindicate care 
apără, în fapt, doar interesele 
patronilor.

Citind date provenite din 
surse guvernamentale spaniole, 
WALL-STREET JOURNAL 
scria recent că „Comisiile 
muncitorești" grupează peste 
500 000 de oameni ai muncii. 
Intr-o recentă corespondență 
din Madrid, NEUE ZURCHER 
ZEITUNG aprecia că numărul 
aderenților la „Comisiones 
Obreras" trece de 1 500 ooo și că 
„ele (comisiile) sînt de facto 
principala forță sindicală, 
exercitînd o reală influență a- 
supra muncitorilor".

începutul acestei „mișcări 
sindicale libere ilegale" — cum 
o denumește în termeni sui-ge- 
neris cotidianul elvețian citat 
mai sus, se situează în anii 
1959—1960. Acum există „co
misii muncitorești", practic, 
în toate întreprinderile mari 
și mijlocii din Spania. Ele ac
ționează, de asemenea, și pe 
planul provinciilor și al unor 
ramuri industriale. „Comisiile" 
pe ramuri au chiar ziare ile
gale : „Forja" — organul me- 
talurgiștilor, „Carril" — orga
nul feroviarilor. Pe planul în
tregii țări există „Centrul ge
neral de coordonare al comi
siilor muncitorești’*.

„Comisiones Obreras” au un 
caracter 
catolici, 
oameni 
politice 
comune . ____  _______ ___
ală, drepturi și libertăți de
mocratice. Este semnificativ 
că printre principalele reven
dicări formulate de Centrul 
general de coordonare al co
misiilor muncitorești figurea
ză restabilirea libertăților de
mocratice, amnistierea deținu- 
ților politici și emigranților, 
alegeri libere pentru „cortes”- 
uri (parlament).

unitar ; ele grupează 
socialiști, comuniști, 
de diferite convingeri 
pe platforma acțiunii 
pentru echitate soci-

ORIENTUL APROPIAT
• DECLARAȚIA PREȘEDINTELUI SIRIEI • UN 

ARTICOL DIN „AL AHRAM"
— Adresîndu-se u- 
de ziariști egipteni, 

Siriei, generalul

DAMASC, 
nei delegații 
președintele . „
Hafez Assad, a exprimat sprijinul 
țării sale pentru acțiunea politică 
a Republicii Arabe Unite în ve
derea soluționării crizei din 
Orientul Apropiat — infoimează 
agenția M.E.N. Potrivit ’aceleeași 
surse, șeful statului sirian „a 
subliniat importanța acțiunii po
litice în actualul stadiu, arătând 
că eforturile R.A.U. în această 
privință sînt complementare ce
rințelor luptei de eliberare și re
prezintă un factor de bază care 
nu poate fi subestimat în orice 
bătălie care are drept țel elibe
rarea teritoriilor ocupate".

Președintele Assad a anunțat 
că, în calitate de membre ale pro
iectatei uniuni cvadripartite ara
be, „Siria și Republica Arabă 
Unită sînt unite din punct de ve
dere militar" și că „forțele arma
te siriene și egiptene se află sub 
un comandament comun".

Situație încordată

Climatul social-politic din Argentina s-a înrăutățit brusc în 
timele zile, ca urmare a incidentelor dintre poliție șl greviști 
orașul Cordoba — principalul centru industrial al țării. La < moron cnnfioi lnrnl,, ~ ~_____

ul- 
din 

marea secției locale a Confederației muncii din Argentina *în acest 
oraș au avut loc luni o grevă generală de 14 ore șl o puternică 
demonstrație antiguvernamentală. Manifestanții au ridicat baricade 
în cartierul comercial pentru a împiedica intervenția celor peste 
3 ooo de polițiști și militari mobilizați special pentru a reprima de
monstrația. Ca urmare a incidentelor, o persoană a fost ucisă, șl 
numeroase altele rănite. Aproximativ 300 de manifestant! au fost 
arestați. >

La acțiunile greviste care au avut loc în ultimele patru 
acest oraș au participat peste 80 000 de muncitori și student! 
țumiți de politica economică a guvernului. Cifre statistice 
indică faptul că anul trecut costul vieții a crescut cu 25 la 
timp ce salariile au rămas aceleași.

zile In 
nemul- 
oficiale 
sută, în

Chineză
C.C. al P.C. Chinez; continuă 

agenția China Nouă, a transmis 
felicitări muncitorilor, coman
danților și luptătorilor Armatei 
chineze de eliberare, cadrelor 
revoluționare, oamenilor de ști
ință, inginerilor și tehnicienilor, 
membrilor miliției populare an
gajați in munca de cercetare, 
fabricare și lansare a satelitu
lui, exprimîndu-și speranța că 
ei vor depune noi eforturi pen
tru dezvoltarea continuă a știin
ței și tehnologiei chineze, vor 
întări construcția socialistă 
vor aduce o contribuție și mai 
mare la progresul omenirii.

Și

Convorbirile delegației 
române în R.D.G.

• NICOLAE AGACHI, mi
nistrul industriei metalurgice, 
conducătorul delegației guver
namentale a Republicii Socia
liste România, care a participat 
la deschiderea Tîrgului interna
țional de la Leipzig, a avut 
marți o întrevedere cu ministrul 
minelor, metalurgiei și potasiul-3. 
al R.D. Germane, Kurt Singb 
ber.

In seara zilei de 16 martie, 
Nicolae Agachi a părăsit orașul 
Leipzig, îndreptindu-se spre 
Berlin.

• DEPARTAMENTUL de Stat 
al S.U.A. a anunțat luni ridi
carea restricțiilor asupra călă
toriilor cetățenilor americani în 
K.P. Chineză. Purtătorul de cu
vint al Departamentului de Stat 
a precizat că „această măsură 
este în concordanță cu ^orința 
declarată a președintelui de a 
îmbunătăți comunicațiile 
R.P. Chineză". Restricțiile 

cu 
au

war
in

cu- 
în

fost impuse cu 20 de ani 
urmă.

La Washington s-a făcut 
noscut, totodată, că rămîn 
vigoare restricțiile asupra călă
toriilor cetățenilor americani în 
R.D. Vietnam, R.P.D. Coreeană 
și Cuba.

Rachete teleghidate 
pentru R.S.A. ?

• UN consorțiu de întreprin
deri britanice, condus de British 
Aircraft Corporation, studiază 
în prezent posibilitatea de a 
furniza Republicii Sud-Africane 
un sistem de 
teleghidate, 
mărul său 
„Guardian".

apărare cu rachete 
a anunțat în nu
de luni ziarul

LUNI s-au deschis la 
Strasbourg lucrările Conferinței 
mondiale așupra brevetelor, or
ganizată de Consiliul Europei și 
Organizația mondială pentru 
proprietatea intelectuală, în ve
derea semnării unui acord in
ternațional asupra clasificării 
brevetelor. La conferință parti
cipă delegații din peste 40 de 
țări din toate continentele,' între 
care și o delegație din Republi
ca Socialistă România.

CAIRO. — Gunnar Jarring, 
mediatorul O.N.U. .în Orientul 
Apropiat, a declarat reprezen
tantului permanent al R.A.U. 
la Națiunile Unite, Mohamed 
El Zayyat, că este 
obțină un răspuns 
partea Israelului la 
ie prezentate celor 
la 8 februarie a.c., anunță co
tidianul- egiptean „AI-Ahram“. 
Diplomatul suedez, deși nu a 
precizat un termen limită pen
tru acest răspuns, a relevat că 
va fi nevoit în curînd să pu
blice oficial rezultatele misiu
nii sale și motivele eșecului ei. 
„După trecerea în revistă a si
tuației actuale din Orientul A- 
propiat, scrie „Al Ahram", 
cercuri ale Națiunilor Unite au 
declarat că americanii, egipte
nii și Jarring au susținut că 
Israelul trebuie să-și modifice 
poziția și să dea un răspuns 
încurajator propunerilor 
zentate de ambasadorul 
dez".

hotărît să 
pozitiv din 
propuneri- 
două părți

pre- 
sue-

mision.es

