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STAT

CREȘTEREA 
REZERVELOR

DE MINEREURI
METALICE

NICOLAE CEAUȘESCU, ÎN MAROC

AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,

La sosire, pe aeroportul Bărteasa

în Capitală
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, s-a înapoiat 
vineri după-amiază din Maroc, 
unde a făcut o vizită oficială la 
Invitația Maiestății Sale Hâssan 
al II-lea, regele Marocului.

Șeful statului român a fost în
soțit de Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Corne
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Bujor Almășan, ministrul 
industriei miniere și geologiei, pre
cum și de consilieri și experți.

La sosire, pe aeroportul Băneasa 
din Capitală, erau prezenți tova
rășii Emil Bodnaraș, Paul Nicu- 
lescu-Mlzil, Gheorghe Pană. Gheor- 
ghe Rădulescu, Virgil Trofin. Ilie 
verdeț, Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Constantin Drăgan, 
Emil Drăgănescu, Manea Mănescu, 
Dumitru Popa. Dumitru Popescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica. 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Miron Constahtinescu, Mihai 
Dalea, Mihai Gere, Ion Ioniță, 
Vasile Patilineț, Ion Stănescu, Mi
hai Marinescu, vicepreședinți ai 
Marii Adunări Naționale, membri 
aî Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești.

Erau, de asemenea, prezenți în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Regatului Maroc în România, Mo
hamed Blsbis, șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Pentru a saluta pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe aeroport a 
venit în întîmpinare un mare nu
măr de locuitori ai Capitalei. Mul
țimea a ovaționat îndelung pen
tru Partidul Comunist Român și 
Comitetul său Central,’ scandînd

entuziast „Ceaușescu-P.C.R.“. Prin 
urale și aplauze, cei prezenți își 
exprimau stima și prețuirea ce o 
poartă activității laborioase a con
ducătorului partidului și 
nostru, satisfacția față de 
tele fructuoase ale vizitei 
făcute de tovarășul

statului 
rezulta- 
cficiale 
Nicolae

Ceaușescu în Maroc, vizită care 
deschide noi perspective colaboră
rii pe multiple planuri dintre cele 
două țări. Șeful statului român a 
răspuns cu căldură aplauzelor mul
țimii, a strîns mîiniie a numeroși 
cetățeni.

COMUNICAT COMUN
(Agerpres)

PLECAREA DIN MARRAKECH
Vineri dimineața s-a încheiat 

vizita în Maroc a președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu.

Aeroportul Menara din Marra
kech — orașul care i-a rezervat șe
fului statului român o primire de 
neuitat, zeci de mii de oameni a- 
plaudînd și salutînd cu entuziasm 
șl căldură pe președintele Nicolae 
Ceaușescu — este dominat de ace
eași atmosferă sărbătorească.

în adierea vîntului flutură dra
pelele române și marocane. Se află

pe aeroport, pentru a-și lua rămas 
bun de la înaltul oaspete, membrii 
Comitetului de onoare pus la dis
poziția sa de regele Hassah al II- 
lea și care l-au însoțit în vizita 
prin țară : Hadj Ahmed Balafrej, 
ministru, reprezentant personal al 
suveranului Marocului, Youssef 
Bel Abbes, ministrul afacerilor 
externe, Mustapha Farres, sa- 
cretar de stat al Planului, Driss 
Benounna, șeful protocolului regal 
șl al cancelariei, Hassan Karrat, 
ambasadorul Marocului în Româ-

nia, Mohammed Dadili, guverna
tor la Ministerul de Interne.

Sint, de asemenea, prezente ofi
cialitățile locale în frunte cu gu
vernatorul provinciei, Mohammed 
Demnati, și pașa orașului, Jilali 
Chajai.

Președintele Ceaușescu trece în 
revistă garda de onoare, care pre
zintă onorul. ■

Se intonează imnurile de stat ale 
celor două țări.

(Continuare în pag. a IlI-a)

La plecare, pe aeroportul Menara din Marrakech

ROMÂNO MAROCAN
La invitația Maiestății Sale 

Hassan al II-lea, regele Marocului, 
președintele Consiliului de Stat ai 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a făcut o vizită 
oficială iii Regatul Maroc, între 7 
și 11 decembrie 1970.

în cursul șederii în Maroc,'înalții 
oaspeți români au vizitat între
prinderi cu caracter economic, mo
numente istorice și așezăminte cul
turale din Rabat, Casablanca și 
Marrakech, luînd cunoștință de 
realizările obținute de Maroc pe 
calea progresului economic și so
cial-cultural.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a fost oaspetele Camerei Reprezen
tanților și a rostit o cuvântare în 
fața acestei înalte instanțe.

în timpul vizitei, președintele 
Consiliului de Stat și personalită
țile care l-au însoțit s-au bucurat 
pretutindeni de o primire călduroa
să, expresie a sentimentelor de 
prietenie dintre cele două țări și 
popoare.

între președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și Maiesta
tea Sa Hassan al II-lea, regele Ma
rocului, au avut loc convorbiri ofi
ciale, care s-au desfășurat într-o 
atmosferă de. cordialitate, în spi
ritul stimei și respectului reciproc.

La convorbiri au participat:
din partea română
Ion Pățan, vicepreședinte al Con

siliului de Miniștri, Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor externe, 
Bujor Almășan, ministrul indus
triei miniere și geologiei, și Vasile 
Mircea, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Maroc.

din partea marocană
Driss Slaoui, director general al 

Cabinetului regal, dr. Ahmed La- 
raki, prim-ministru, dr. Youssef 
Bel Abbes, ministrul afacerilor ex
terne, M’hamed Bahnini, ministru 
al apărării și secretar general al 
guvernului, și Hassan Kaghad, 
ambasadorul Regatului Mayoc în 
Republica Socialistă România.

Cei doi șefi de stat au efectuat 
un larg schimb de vederi cu pri
vire la relațiile dintre Republica 
Socialistă România și Regatul Ma
roc și la principalele probleme in
ternaționale.

Cu acest prilej, părțile au relevat 
evoluția fericită a raporturilor din
tre România și Maroc și au subli
niat că aceasta corespunde intere
selor celor două țări, cauzei păcii 
și înțelegerii internaționale. Ele au 
subliniat, do asemenea, rolul po
zitiv al contactelor stabilite în ul
timii ani între personalități guver
namentale din cele două țări și au 
apreciat că acordurile bilaterale 
încheiate favorizează extinderea și 
diversificarea 
marocane.

Președintele 
al Republicii

relațiilor româno-

Consiliului de Stat 
____  Socialiste România, 

Nicolae Ceaușescu, și Maiestatea’Sa 
Hassan al II-lea, regele Marocului, 
s-au pronunțat pentru intensifica
rea schimburilor comerciale și a 
cooperării economice și tehnice pe 
baze reciproc avantajoase. S-a con
venit să se Întreprindă măsurile ne
cesare pentru concretizarea, de 
către instituțiile corespunzătoare 
ale celor două țări, a unor acțiuni 
de cooperare în industrie, lucrări 
publice, și mai ales în domeniul 
dezvoltării agriculturii, al prospec
tărilor și exploatărilor miniere și 
al prospectărilor petroliere. în a- 
cest sens, va avea loc în curînd 
un schimb de delegații între cele 
două țări. Părțile au apreciat, de 
asemenea, rolul și importanța ac
tivității Comisiei mixte guverna
mentale româno-marocane.

în timpul ’ vizitei, a fost semnat 
de către vicepreședintele Consiliu
lui cte Miniștri, Ion Pățan, în nu
mele guvernului român, și de către 
primul ministru dr. Ahmed Laraki, 
în numele guvernului marocan, un 
aide-memoire. Acest document pre
vede măsurile ce urmează a fi în-

(Continuare în pag. a IlI-a)

un obiectiv esențial 
al geologiei româneștitrecutra C.C. al un an de la Plena-____ P.C.R. din decembrie 1969, care a acordat o deosebită a- tenție activității geologice, criticînd ritmul ei prea lent, modul nesatisfăcător în care se desfășoară cercetarea în zonele noi și indicînd reorganizarea pe scară largă a acestui domeniu de importanță majoră pentru economia națională. în expunerea prezentată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, la ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a guvernului, din 25 noiembrie a.c., s-a pus din nou problema folosirii mai intense a resurselor proprii de materii prime și materiale. Interesin- du-ne. în legătură cu eficiența măsurilor luate — măsuri despre care presa noastră a relatat la momentul potrivit — ne-am adresat, _ pentru început, prof. dr. docent Virgil Iano- vici, prim adjunct al ministrului minelor și geologiei, care ne-a spus :— Obiectivul nostru principal l-a constituit extinderea investigației geologice asunra întregului teritoriu al țării, prin intensificarea lucrărilor în zonele cunoscute, pentru punerea în evidență a noi rezerve și scurtarea perioadei de explorare și prin promovarea mai accentuată a studierii zonelor noi, greu accesibile, din afara peri- metrelor în care își desfășoară activitatea unitățile miniere existente. A fost modificată corespunzător tematica de cercetare a Institutului geologic și Institutului de geofizică aplicată, atît în ceea ce privește planul pe acest an, cît și planul pe perioada 1971—1975. Rezultatul neîndoielnic va consta dintr-o orientare mai fermă a cercetării științifice spre rezolvarea unor probleme cu caracter aplicativ, strîns legate de producție.— După cîte știm, in acest spun s-au luat unele măsuri de îmbunătățire a legăturilor dintre instituteje de cercetare și întreprinderile care execută prospecțiuni geologice, pe de o parte, și sectoarele de explorare și exploatare, pe de altă parte.— Intr-adevăr, acum există o mai bună cunoaștere reciprocă, o detectare mai operativă a nevoilor complexe ale producției și o finalizare mai promptă de către aceasta a soluțiilor oferite ide cercetare. Sint utilizate din ce în ce mai susținut metodele complexe de studiu (geofizice și geochimice), care permit să se circumscrie mai rapid și cu un plus de certitudine zonele în care s-ar putea trece la faze de prospectare și explorare. Totodată, se intensifică și ritmul de trecere a zăcămintelor descoperite la exploatarea propriu-zisă — acțiune în care se remarcă inițiativele centralelor miniere Deva și Baia Mare.Din discuția purtată cu prof. dr. docent Virgil lanovici a reieșit că prospecțiunile trebuie să ducă la proiectarea lucrărilor de explorare, iar explorarea să coatureze noile rezerve industriale. Care este în«ă rolul institutelor de profil în desfășurarea acestui proces continuu ?— Institutul nostru este o primă „rotiță" indispensabilă, nc-a răspuns Marcian Blealiu, director adjunct științific al Institutului geologic. Specificul muncii — cercetare geologică de bază — nu ne îngăduie să culegem roade imediate, căci pină la valorificare există numeroase faze intermediare. De exemplu, realizăm hărți metalogenetice, care prezintă o

Anchetă științifică

LA VASLUI

vedere sistematică de ansamblu a tuturor cunoștințelor actuale asupra proceselor de formare a acumulărilor de substanțe minerale utile și pe a- ceastă bază, o prognoză pentru fiecare tip genetic de acumulări. Aceste prognoze stau la baza dezvoltării lucrărilor de prospecțiuni. Am reușit să elaborăm toate hărțile (25 de hărți la scara 1 :200 000) pentru zonele importante. Din păcate, tocmai întreprinderile de prospecțiuni Și explorări nu ne-au acordat destul sprijin în realizarea lor.— Printre preocupările firești ale institutului dumneavoastră se înscrie și elaborarea unor metode moderne, de mare eficacitate. Ce ne puteți spune în această privință ?— Mă voi referi la una dintre metodele recente, stabilirea temperaturii de formare a mineralizațiilor — indicator important al tipului de ză- cămînt. Am început să introducem prelucrarea matematică a datelor primare de informa- re geologică (a- nalize chimice, grosimi de formațiuni, frecvență de apariție pentru a tu-.-a mai zonele de mulări de în general.
etc.), con- precis acu- sub- apli-stanțe utile. Și,căm metodele cele mai moderne cu carq realizăm studii detaliate, stra- tigrafice, geochimice și tectonice ca acelea pe care le întreprindem in cristalinul și în zona eruptivului din Carpații Orientali. Ne vom intensifica eforturile pentru depistarea de noi zăcăminte metalifere, împreună cu celelalte institute specializate. Mă gin- desc, printre altele, la cantitățile imense de argile existente pe teritoriul țării, care își așteaptă valorificarea superioară, pînă la extragerea conținutului lor metalic. De altfel, după cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea la ședința Comitetului Executiv, al C.C. al P.C.R. și a guvernului din 25 noiembrie 1970. extrage-ea multor metale trebuie să se facă din minerale cu un conținut mai sărac.Despre colaborarea între diferitele unități de cercetare din acest domeniu ne-a vorbit și dr. ing. Dragomir Romanescu, directorul Institutului de geofizică aplicată :— Cu cit activitatea noastră este mai strîns legată de cea a cercetătorului geolog și a geologului din întreprinderile de prospecțiuni și explorări geologice (I.P.E.G.), cu atît rezultatele sînt mai bune. Mă refer, de pildă, la o sarcină de o deosebită importantă a institutului nostru si a- nume, introducerea de metodologii noi în domeniul geofizicii aplicate cit si elaborarea hărților geofizice naționale, care oglindesc în linii mari alcătuirea subsolurilor, împreună cu cele metalogenetice— In ce măsură stă în atenția dumneavoastră și realizarea de prototipuri, sau îmbunătățirea aparaturii existente ?— Dacă înainte acest sector a fost privit ca o rudă mai săracă, acum. în cadrul laboratorului de prototipuri reăli- înaltă care,de aparatură geologică zat o stație ’ ‘ “frecvență, un radiometru _ ____ ,in colaborare cu L.F.A., î] vom produce în serie mică. Se creează astfel posibilitatea Introducerii unor noi

Ing. Ion LAZĂR

seismică am depe
(Continuare în pag. a V-a)

Se construiește o filatură de bumbacVASLUI (corespondentul „Scînteii" Vasi- le Iancu).în partea de nord b orașului Vaslui au început lucrările de construcție la unul din noile obiective industriale ale județului, prevăzute în cincina-

Iul următor - filatura de bumbac. Ea va ocupa o suprafață dc circa 4 000 mp, va f> construită din structuri prefabricate, iar mașinile si instalațiile de înaltă tehnicitate cu care va fi înzestrată vor permite utili-

zarea unor soluții dintre cele mai moderne de prelucrare a materiei prime.Noua filatură din Vaslui va produce a- nual circa 5 500 tone fibre cardate necesare fabricilor de confecții și tricotaje.
Excelentei Sale Domnului JOMO KENYATTA

Președintele Republicii Kenya
NAIROBI

Cu prilejul zilei naționale a Republicii Kenya, în numele Consiliului 
de Stat, al poporului român și al meu personal, adresez Excelenței Voas
tre felicitări cordiale și cele mai bune urări de progres poporului kenyan 
prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Kenya se vor dezvolta continuu, în interesul popoarelor 
noastre, al colaborării internaționale și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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Ceramiștii 
școliiComuna Poiana-Deleni, jude- ' tul Iași. Localitate cu vechi și I bogate tradiții în meșteșugul o- lăritului, îndeosebi al ceramicii | negre. Și pentru ca tradiția să . nu se piardă. învățătorul Mihai | Aclenei a înființat în cadrul șco- I Iii un cerc de ceramică. Aici, sub indrumarea unuia dintre cei I mai pricepuți meșteri olari, I Constantin Tibuleac, pionierii au I început să învețe arta modelării ■ lutului. în apropiere de școală I se aflau citeva izvoare. N-ar pu- I tea fi captate cu ajutorul unor ’ conducte din pămint, după mo- | delul conductelor romane 7 Mi- I cii ceramiști s-au apucat de lu- I cru. Acum școala generală din ■ Poiana-Deleni este alimentată I cu apă în acest mod. O primă | lucrare de proporții — un prim și concludent examen pentru I priceperea și pasiunea lor.
S-a pro
nunțat 
sentința*Acum cîteva luni, fntr-o notă | publicată In cadrul acestei rubrici, relatam că Ion T. Fiscuci, I din comuna Giuvărești (Olt), im- I preună cu fiii săi Ion și Voicu, • l-au invitat în locuința lor pe Du- i mitru Preoteasa cu care erau în I ceartă și. după ce i-au aolicat | mai multe lovituri de cuțit, au , secționat cadavrul si l-au arun- I cat intr-o fintînă. Zilele trecute, I în sala căminului cultural din • comună a avut loc procesul în | cadrul căruia s-a judecat această I faptă. Completul de judecată a | hotărît condamnarea lui Ion T. . Fiscuci și Voicu I. Fiscuci la cite I 20 de ani închisoare, iar a lui I Ion I. Fiscuci la 17 ani lnchi- ' soare. Totodată instanța le-a a- I plicat primilor doi pedeapsa com- I plementară de interzicere a unor I drepturi pe timp de 10 ani, iar . celui de-al treilea pe timp de I 8 ani.
Continuați 
experi- j
montul ?!O experiență (pe cil.de sim- 
plă, pe atit de bine venită) la ■ 
trei mari restaurante din Capi- I 
tată : același coniac „Milcov" | 
este diferit in fiecare „casă" 
La „Athenee Palace", probele I 
luate spuneau (iar barma- I 
nul Virgil Maureanu a confir- ’ 
mat) că „Milcovul" fusese „lim- | 
pezlt" puțin cu apă. La restau- I 
rantul „Berlin" altă... marcă. I 
Barmanul Gheorghe Zgandea — > 
profund intrigat și el de băutu- I 
rile standardizate — după in- | 
delungi eforturi personale, reu
șise să-i „împrumute", prin a- I 
celași procedeu, o aromă și o I 
culoare mai aparte. In sfirșit, • „Milcovul" de „Ambasador" se | 
pare că le-a întrecut pe toate. I 
Aici ospătarul Petre Banu „răco- • 
rea" coniacul introducind in pa- | 
hare cuburi de gheață. Cum s-ar I 
zice, fiecare „casă" cu propria-i I 
„specialitate". Pe cind măsuri 
drastice, exemplare, pentru stir- I 
pirea unor asemenea fapte care I 
cad sub incidența Codului Penal? I 

Trenuri I 

polare ?

Pe harta Capitalei au apărut și continuă să apară un număr considerabil de noi magazine, localuri de consum, diverse alte unități de servire publică. Nu sînt neglijate nici vechile „vaduri" ; organizatorii și tehnicienii comerțului local au intenția (în urtele cazuri chiar realizată) de a da acestora o înfățișare mai agreabilă și a le spori prin diferite mijloace caracterul utilitar. Respectivele afirmații nu au însă valabilitate chiar în toate compartimentele : privită mai atent, rețeaua localurilor de alimentație publică — de pildă — își dezvăluie unele slăbiciuni de organizare mai vechi, u- nele anacronisme in funcționare, semnalate cu insistență la timpul cuvenit.Cercetarea atentă a opțiunii marelui public, ca și rezultatele financiare, adunate pe mulți ani în urmă. dovedesc, fără putință de tăgadă, că cele mal frecventate unități de consum sînt micile bodegi, restaurante, expresuri amplasate in cartierele populate ale orașelor. în perimetrele marilor uzine, în locurile de agrement. Dar ce se constată : în mod cu totul paradoxal, tocmai dezvoltarea acestei rețele, a localurilor de mare utilitate socială și de o considerabilă eficiență economică a rămas în urma necesităților. In loc ca in toate perimetrele aglomerate ale orașului să găsești o puzderie de mici unități de consum — bine dotate, aprovizionate după varietatea de gusturi și posibilitățile fiecăruia — descoperi, în multe cazuri, doar clasicul „bufet", prost aprovizionat și întreținut, care pe deasupra mai funcționează și cu program redus. Din .160 de localuri de consum, cîte are Capitala, aproape 200 sînt astfel de bufete. în rest 7 Pe firmele unor localuri scrie, de pildă, „bodegă", dar cînd intri acolo observi dintr-o privire că bodega e tot... bufet. Unități cu profil distinct, aprovizionate corespunzător cerințelor curente sînt extrem de puține : vreo cîteva birturi, 12 unități cu autoservire și- cam atît. Pare de necrezut că unoraș de mărimea Bucureștiului nu are măcar un singur local in care să se servească micul dejun, că plăcintăriile. simigeriile, expresurile, localurile sale familiale pot fi numărate pe degete ! Și totuși, aresta e adevărul. In multe cartiere lipsește pină și bufetul despre care aminteam. în Pantelimon, Uranus, Ferentari domnește pur și simplu... vidul comercial. Ca să poată lua o simplă

gustare, omul trebuie să traverseze orașul, să obosească bine, parcă pentru a simți din plin importanța e- venimentului !în același timp, rețeaua existentă este necorespunzător întreținută. Foarte multe dintre localurile de cartier sînt pur și simplu lăsate în paragină. Bufetele „Bran“, „Colenti- na“, „lalomicioara", „Tîrgoviște" — ca să dăm numai cîteva exemple — sînt, în această direcție, mostre semnificative. , Cînd pătrunzi într-un astfel de loca) trăiești senzația că ai greșit adresa, că nu te afli într-o unitate de consum public, ci într-o încăpere mobilată cu mese șchioape, nespoită, prost dotată — scoasă parcă definitiv din evidența trustului de alimentație publică. Cît privește

tru micul dejun, plăcintăriile, simigeriile și celelalte 7întrebările de mai sus le-am a- dresat directorului T.A.P.L., C. Berbece. Am primit un răspuns ...diplomatic :— Una dintre virtuțile comerțului alimentar este dinamismul. Unitatea de consum nu trebuie căutată cu luminarea, trebuie să sară ea în ochii clientului.— Perfect 1 Atunci de ce nu... „sare" 7— Pentru că ne aflăm Încă In faza unoi' căutări, se mai fac unele studii. Pe de altă parte, cind e vorba de inițiativă, întreprinderile de alimentație publică din subordinea trustului nu dau prea multe semne de interes...

DUCE ÎN SPATE
ELEFANTUL!

O INEXPLICABILĂ INERȚIE ÎN ORGANIZAREA UNITĂȚILOR 

MICI DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ

aprovizionarea, in multe localuri de categoria celor citate nu găsești mincăruri prea ademenitoare. Am intrat, zilele trecute, in cîteva asemenea bufețele ; la „Miorița", de pe Calea Moșilor, cineva a cutezat să ceară (la ora 11 dimineața) o friptură la grătar. Chelnerul s-a uitat la persoana in cauză cu curiozitatea cu care privești pe cineva înghițind săbii : „Friptură la ora asta 7 Bine frate, dar dimineața omul, ia o țuică (I ?), o măslină... Grătarul nu merge decît de la ora 5 în sus". în aceeași zi, la așa-zisa bodegă „Vînători", se găseau doar... ouă fierte. Marea majoritate a „bufetelor" oferă însă șablonul culinar cunoscut : slănină și chiftele vechi. Cum își mai justifică oare asemenea unități apartenența la o rețea care se cheamă de alimentație 7 Și cînd te gîndești că, nu mai departe decît cu un an-doi în urmă, conducerea T.A.P.L. și conducerile celor 19 întreprinderi de alimentație publică din Capitală se angajaseră să schimbe rapid și radical situația !— De ce au fost uitate vechile promisiuni 7 Unde sînt localurile a- celea modeste și intime, despre care s-a vorbit — bodegi bistroUri, birturi, localurile expres și cele pen
în magazinele cooperației de consum

SI
J»Ornate multicolor, specific „Lunii cadourilor". magazinolo cooperației de consum „atrag in aceste zile un număr tot mai de. vit din pe tru ---- .în vitrinele, rafturile și Ionelele cooperației de consum și-au făcut apariția in aces-

mare cumpărători. Potri- tradiției, fiecare noi pregătește de acum un dar pence! dragi.toneteîe coope-

PREFERINȚELEte zile un bogat sortiment de mărfuri și o- biecte dintre cele mai căutate de cumpărători, prezentate în ambalaje atractive sau în pachete speciale : confecții, tricotaje, încălțăminte de sei’on. articole de galanterie și marochinerie, produse cosmetice etc. Nici copiii nu sînt uitați de unitățile cooperației de consum care s-au

provizionat din abundență cu noi modele de tricotaje, costuma- șe. încălțăminte și multe, foarte multe jucării, in special mecanizate, teleghidate Tot pentru cei mici magazinele de specia-
cu fructe; cio-

litate și cofetăriile aupregăti) pachete cudulciuri (drajeuri. ca-ramele și bomboaneumplute colată fină)a-

Deși Iarna a venit încetul cu I încetul, se pare că, în ce prl- I vește pregătirile pentru intim- • pinarea ei, cel puțin pe anu- ■ mite zone ale rețelei feroviare, I C.F.R.-ul... a pierdut trenul. I Dcvadă7 Ziicle trecute, in sta- . ția Reșița, citeva vagoane ur- I mau să fi • atașate la acceleratul I t/8. Pasagerii abia așteptau să • fie pus trenul în mișcare, pen- I t’l a se oezmorți Așteptarea I avea însă să se prelungească I plnă în București, unde vagoa- ■ nele au sosit precum plecaseră I — ca niște frigidere 1 Situația | s-a repetat aidoma și in ziua de 9 decembrie. Dacă așa stau lu- I crurile acum, ce se va intim- I pla cind va veni viscolul ? Se • vor transforma garniturile res- | pective in trenuri polare 7 Sau I ierurile răspunzătoare se vor | hotărî, In sfirșit, să trateze pa- . sagerii cu căldura" cuvenită? I

Deși fumatul 
era interzis...într- unu din nopțile trecute, la cofetărie „Steluța" din cartierul Tilde- irladimlrescu din Iași a izbucnit un incendiu A intervenit imediat pompieri, condusă rul Stefan Drunea, să salveze un stoc valoat e de peste Cum și de unde au cările 7 Să fi aruncat _____vreo țigară aprinsă 7 „Imposibil, în localul nostru fumatul este interzis" — susținea personalul cofetăriei. în urma cercetărilor întreprinse în continuare, în magazia din spatele cofetăriei a fost descoperit însă un capăt de țigară. Așa s-a stabilit că, în timp ce fumatul era interzis în local, era... permis in magazie 1 De la țigara fumată aici s-a a- prins un stelaj cu trei rafturi și marfa de pe ele, în valoare de aproape 7 500 lei. Cam scumpă, dar fumătorii pot fi mulțumiți că au scăpat numai

o grupă de de plutonie- care a reușit de marfă în122 000 Iei. izbucnit flă- cineva

cu atît.redocta’d de cRubriCO
Dumitru TIRCOB
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

— Ceva mai repede nu se poate 7O întrebare banală. Și totuși, de curînd. o asemenea întrebare ne-a reținut cu prisosință atenția ; nu atît prin ineditul locului unde am auzit-o rostită — Procuratura locală Baia Mare —. cît prin situația a- proape incredibilă pe care ne-o dezvăluia.— Ceva mai repede nu se poate 7 Peste o oră trebuie să fiu la magazin, mă așteaptă clienții !...De o parte a biroului — anchetatorul ; de cealaltă parte— anchetatul, gestionarul unui magazin alimentar, cercetat (în stare de libertate) pentru delapidare. Infractorul se grăbea, deci, să se întoarcă in... mijtocul gestiunii. Ca și cum nimic nu s-ar fi tn- tîmplat : pe de o parte a* cazat de sustragere, pe de altă part" continuindu-și, liniștit, slujba ! Ba, mai mult, se și grăbea, su- gerînd că ancheta penală îi... răpește un timp prețios de npuncă. Ce fel de „muncă" îl aștepta, aceasta va elucida procuratura...Nu tocmi lupul paznic la oi. spune un proverb. A- devărul acesta nu trebuie căutat însă neapărat în folclor. In viața de zi cu zi nimeni nu-și lasă avutul în grija unui individ a cărui cinste stă sub semnul îndoielii. Măsurile de precauție se impun cu atît mai mult In cazul avutului public. Se înțelege că, din momentul în care s-a cerut de către foruri autorizate, In. temeiul unor fapte, cercetarea unui salariat, asupra acestuia planează cel puțin o incertitudine. Și e firesc să fie: suspendat temporar din funcție. din cel puțin două motive ; în primul rind. pentru că ar putea șterge urmele infracțiunii, Îngreunând cercetările : In al doilea, pentru că ar avea posibilitatea să sustragă in continuare, să mărească prejudiciul. Toate acestea, desigur. în afara ,.tabu“-urllor de ordin moral care, în condițiile date. II tac incompatibil cu funcția. Tocma’ de aceea, legea privind organizarea și disciplina muncii în u- nitățile socialiste de stat prevede obligativitatea suspendării din funcție a sala

riatului împotriva căruia întreprinderea a făcut piin- gere penală sau care a fost trimis in judecată pentru a- numite fapte penale. Evident, o prevedere salutară, un instrument, operativ și e- ficient in ansamblul măsurilor privind întărirea și a- părarea avutului obștesc. Dacă legea este limpede, fără nici o posibilitate de ..interpretare", cum se explică atunci apariția unor situații paradoxale, de genul celei de mai su.s 7La 22 mai a.c„ Alexandru Dumitru — gestionar distribuitor pe un autocamion — ‘a fost prins de organele de control in momentul în care încerca să sustragă din incinta fabricii „Industria laptelui"—București o ladă cu unt in greutate de 25 kilograme. Normal. a fost întocmit un act constatator, a fost anunțată miliția. Mai mult : procuratura a finalizat urmărirea penală. A. D. urmlnd să apară cit mai curînd in fața instanței. Surprinzător insă : hoțul a fost lăsat în continuare in funcție, ocu- pindu-se mai departe de a- vutul obștesc din care a încercat să se înfrupt" !— Alexandru Dumitru este salariatul autobazei din cadrul combinatului nostru (Combinatul industriei cărnii, laptelui, conservelor și frigului — n.n.) Noi rw-1 putem suspenda, ne-a declarat, ing. Tudorel Lențoiu, directorul fabricii De aceea am anunțat autobaza.— Noi l-am fi sancționat, dar n-am știut ce face el In exterior ; nu ne-a anunțat nimeni, susține ing. Ion Ștefănescu, șeful autobazei.Pentru a stabili adevărul, i-am invitat pe cei doi interlocutori tn jurul aceleiași mese. Rezultatul 7 O încercare neizbutită de „regăsire" a memoriei : directorul nu mai știa dăc.ă a anunțat, șeful hazni nu mai știa dacă i s-a anunț ut sau nu fapta. între cele două „impresii" se conturează totuși ca o identitate foarte precisă fuga de răspundere. Dac? nu am ști că atit autobaza cît și fabrica aparțin aceluiași combinat, încă am mai putea crede în vreo ex plicație. bazată pe lipsa u nei comunicări intre ele, de

Ce putem spune 7 Dacă sîntem ca și convinși că I.A.P.L. din subordinea trustului nu mișcă un deget din proprie inițiativă (e o veche meteahnă a lor), nu putem înțelege cit timp organismele comerciale vor mai „căuta" piatra filozofală a... satisfacerii cerințelor actuale din alimentația publică, lăsînd pe consumatori la cheremul lipsei de inițiativă 7 Ce mai trebuie căutat, cînd cerințele publicului sint Cît se poate de clare? Poate că alimentația publică nu dispune de fondurile necesare extinderilor, reprofilărilor cerute de diversificarea propriei rețele 7 Nu, nici vorbă de așa ceva : anual sint destinate acestui scop zeci de milioane. Numai că banii destinați construirii de noi localuri, necesare cartierelor, modernizării rețelei existente, continuă să fie repartizați In principal pentru construirea sau amenajarea unor localuri de lux. Desigur, intr-un oraș mare ca Bucureștiul, e necesară prezența cîtorva localuri de o ținută mai distinsă. Dar T.A.P.L., fără să țină seama că în Capitală există un „Athenăe Palace", un „Ambasador", un „Lido", un „Bucur" ș.a.m.d. — destul de reprezentative, dar și destul de sărace în clientelă — s-a așezat strașnic, fără să fie nevoie, pe, transformarea unităților ei comerciale de rind, accesibile marelui public, în unități de elită, nerentabile ! în condițiile în care o mare parte din localurile obișnuite nu sînt corespunzător întreținute, orientarea respectivă ne apare complet nepotrivită. Ea nu rezolvă nici interesele economice ale trustului și cu atît mai puțin pe cele de ordin social, ale populației. Iată cîteva exemple : fos- țuț restaurant, din Piața l Mal, , ațit de cunoscut șl rentabil, a țqșt „modernizat" într-atît, incit. acum. lucrează uneori... fără clienți ; restaurantul „Cișmigiu" a avut ' aceeași soartă. Același lucru se petrece și cu bodega „Caraiman" de pe Calea Victoriei, cu „Crama Bachus" din Obor, cu „Doina" ș.a.m.d. E vorba. In ansamblu, despre zeci de localuri in care s-au investit peste o sută de milioane, fără a se obține rezultatele favorabile scontateîn loc să creeze clientelei o- bișnuite o ambianță acceptabilă, In loc să prevadă strictul necesar, iar cu banii economisiți să se deschidă noi unități. T.A.P.L și Direcția comercială a Capitalei s-au apucat să tacă aici cheltuieli excesive. Multe bodegi și restaurante au fost înzorzonate cu diverse abțibildurt din fier forjat și aramă li s-au făcut pereți

din marmură, au fost dotate cu scaune scumpe, de cite... 40 de kilograme fiecare, încadrate cu portari cu fireturi ș.a.m.d. Apoi, pentru a se recupera mal repede milioanele investite in zorzoane și in marmură, s-a recurs la o metodă sui-gendris, la un fel de „specialitate a casei". Metoda se numește „selecționarea clientelei", în ce constă ea 7 Restaurantele o dată „renovate" au început să servească clientelei altceva decît înainte — cu precădere băuturi și mincăruri „selecționate" ; prețurile s-au ridicat deliberat, de la categoria a doua la prima, sau sînt percepute prețuri de lux. Rezultatele acestor „inovații" le-am văzut : în loc să ciștige, aproape toate restaurantele respective se aleg cu puțin.Deocamdată, situația localurilor de elită nou construite și a Celor „modernizate" este, desigur, destul de delicată. De aceea, pornind de la ideea că nu e admisibil ca in comerț — sector cu mari resurse și posibilități — să existe localuri de consum nerentabile, T.A.P.L. și Direcția comercială a Capitalei au venit cu o „inovație" : localurilor de elită, tu pretenții, dar fără clienți, li s-au alăturat mici bodegi foarte rentabile. „Bucur", de pildă, luat singur, e nerentabil, dar luat împreună cu propteaua lui — bodega „Apolodor", local cu vad — lucrurile se schimbă... Dacă întrebi : „E rentabil restaurantul-muzeu „Bucur" 7, ți se răspunde : „Da, e rentabil, împreună cu bodega „Apolodor" desfac de 20 000 de lei pe zi. Așa e, dar nimeni nu mai precizează că bodega vinde pe zi mai mult de trei sferturi din totalul sumei... „Șoricelul" cu puterile lui puține duce în spinare elefantul ! Și „Clșmigiul" are propteaua Iui : „Buturuga" din parc ; „Mediașul" continuă de ani de zile să fie „întreținut" de bodega cu același nume ș.a.m.d. Prin urmare, in alimentația publică se constată două erori grave : in primul rind, din cauza plasării banilor numai în realizarea unor localuri de elită, anumite zone ale orașului continuă să nu tie acoperite cu localurile de consum strict necesare ; în al doilea rind, a- vem sentimentul că, in privința modernizării rețelei unităților de consum existente, se face o mare confuzie intre renovare și înzorzonare. Practica a demonstrat clar că e nevoie de mai multe localuri modeste, miei, intime — bodegi, expreșuri, localuri de tip autoservire — amplasate corespunzător pe harta orașului. Modernizarea și Întreținerea lor Înseamnă instaurarea curățeniei, a unei ambianțe corespunzătoare, dotarea cu veselă, tacimuri, fețe de mese și alte accesorii trebuincioase. Sumele investite în asemenea direcții ar fi mult mai mici, iar efectele sociale și economice mai substanțiale.Extinderea rețelei și modernizarea ei nu se face nicăieri in scopul de a alunga clienții, ci, dimpotrivă, de a crea un mediu corespunzător, de a atrage consumatorii și a mări viteza de circulație a mărfurilor. Altfel, dacă se pun bariere la intrare și sînt „selecționați" mereu clienții, o categorie importantă a unităților de consum tși vor pierde atributul de bază: acela de a fi publice 1 După cum se vede, rețeaua comercială bucureș- teană de. profil oscilează. în prezent, Intre două pericole, care pot fi formulate in chip de dilemă : a nu fi alimentație, sau a nu fi publică.. Așa stau lucrurile. Nu e rostul acestor rinduri să precizeze cine și în ce măsură se face vinovat de situația semnalată. Există foruri in a căror competență intră asemenea calcul, cit și orientarea alimentației publice spre cerințele actuale ale obște!
Gheorghe GRAURE

care profită individul necinstit.în mod normal, directorul fabricii păgubite, dacă ar fi fost realmente îngrijorat de faptul că un asemenea individ ar putea a- vea in continuare acces in întreprindere, ar fi trebuit să-i refuze primirea. Cu a- tît mai mult se cerea luată această măsură, cu. cit, în ciuda imperativelor legii, infractorul fusese lăsat in

justificare, ne aflăm, fără îndoială, in fața unor încălcări ale legii care prevede pe bună dreptate Izolarea — la propriu — a infractorului de avuția socială, CHIAR ȘI INCA INAINTEA SANCȚIONĂRII SALE.După cum se știe, atribuțiile conducătorului de unitate in ceea ce privește gospodărirea mijloacelor materiale și bănești au

care am Intîlnît-o Ia Baia Mare. Conducerea O.C.L. Alimentara din localitate (director : loan Lujerdean, contabil șef : Valentin O- nica), in urma constatării unor lipsuri in gestiune, a solicitat procuraturii locale cercetarea cazurilor și trimiterea în judecată a vinovaților. Iată cîteva e- xemple : în urma unui inventar inopinat, Vilmei Sas. responsabila centrului din

Glandele endocrine 
si inima

Maî mulți cititori ai ziarului — printre care Ștefania Tralci, din str. Pravăț nr. 5 și Ion Zaharia, din str. Bu- joreni 29, București — ne-au solicitat să expunem în citeva cuvinte legătura care'e- xistă intre inimă și funcționarea glandelor endocrine. Trebuie să precizăm, de la bun început, că problema este deosebit de complexă : la explicarea relațiilor dintre activitatea acestor glande și aparatul cardio-vascu- lar lucrează încă mii de cercetători științifici, în întreaga lume. Ceea ce știm însă cu precizie este faptul că hiperfuncția glandei tiroide duca la tulburări cardiace și nervoase accentuate. în hipertiroidie (boala Basedow), de exemplu, aparatul cardio-vascu- lar este implicat in proporție de aproximativ cincizeci la sută dintre cazuri. Ar mai fi de adăugat că aceste tulburări slnt cu atit mai importante, cu cit forma clinică a maladiei este mai gravă, cu cit vîrsta bolnavului este mai înaintată și, îndeosebi, cind hipertiroidia evoluează la bolnavi cu o afecțiune cardiacă preexistentă.în stadiu) actual, medicina dispune de condiții optime pentru depistarea implicării aparatului cardio-vas- cular in urma instalării maladiei tui Basedow : examene cli

nice, de laborator, e- lectrocardiografice etc. permit evaluarea gradului de afectare a inimii, provocată de hiperfuncția glandei tiroide și instituirea unui tratament corespunzător. Sînt însă cazuri de hipertiroidism in care afectarea a- paratului cardio-vascu- lar, prfn gravitate și
SFATUL

MEDICULUI

proporții, trece pe primul plan al lezării organismului și atunci avem de-a face cu fenomene de cardioti- reoză. Este una dintre formele avansate și severe ale maladiei, care se soldează, in ultimă instanță, cu incapacitate de muncă și chiar cu periclitarea vieții bolnavului.Astăzi hipertiroidia este o maladie vindecabilă, din punct de vedere medical și chirurgical. Dar urmările acestei maladii îndeosebi ale afectării aparatului , cavdio-vas-; cular — se cer tratate' cu seriozitate șl Competență. întrucit ele pot căpăta ulterior forme grave. Spațiul nu ne îngăduie să insistăm mai mult asupra relațiilor dintre hipertiroidie și mala

diile aparatului car- dio-vascular. Aceste a- fecțiuni sînt deosebit de severe, dacă se neglijează tratamentul și, in acest sens, sfătuim pe cei interesați să se adreseze unor servicii de specialitate.Este lăudabilă intenția unor cetățeni de a-și face o cultură medicală cit mai solidă. In acest context, consider totuși că frunzărirea tratatelor de specialitate de către nespecialiști nu servește scopului propus, intrucit aceste tomuri se adresează unor cadre medico-sanitare cu temeinice cunoștințe în acest domeniu. Mergind pe o asemenea linie, mulți pa- cienți pot cădea în greșeala de a-și stabili ei înșiși o medi- căție, de multe ori cu rezultate negative. Socotesc insă de o acută necesitate consultarea unor lucrări de referință, în care se face medicină popularizată de bună calitate. Un interesant articol — semnat de o autoritate în materie, acad. prof, dr. C. Illes-t — pe tema afecțiunilor aparatului cardio-vascu- Iar se află, de pildă, inserat intr-un inteligent Ghid al Sănătății, în paginile Almanahului „Scîntela" 1971 : 11 recomand... din toată inima !
Dr. N. CERNĂIANU
Institutul 
de endocrinologie 
C. I. Parhon

La toate chioșcurile și librăriile

ALMANAHUL SCÎNTEIA 1971

turti. Ce poți crede 7 Pe de o parte, vinovății sint deferiți organelor de anchetă penală ; pe de altă parte. Ii se acordă Încrederea de a minui avutul întreprinderii. Ca și cum decizia conducerii, în aceste cazuri, ar avea două fațete net diferite — una pentru organele de control, cealaltă „de uz personal".— Cazurile nu sint deloc grave, ne declară degajat

Și cu lipsuri in gestiune, 
și cu salariul încasat

o „Anchetați mai repede, sînt grăbit să dublez paguba"! • Infractor - la cercetare, 
onorabil - la tejghea, sau leafa merge și gestiunea scade • 0 prevedere clară a le

gii și multe interpretări... personale... pe seama avutului obștesc

funcție. Din nefericire, „rațiunea" a fast alta : vinovatul este salariatul... autobazei I Nu. e salariatul ..meu" — și. la adăpostul acestei justificări, directorul privește senin pe fereastră cum angajatul sancționat o dată pentru furt, reclamat din nou organelor de miliție pentru să- virșirea aceleiași infracțiuni — scris și semnat, negru pe alb ! — intră a- proape zilnic in întreprindere. upde alte și alte bunuri urmează să-i fie încredințate. Pe de altă parte, șeful autobazei, care nu demult avusese prilejul să cunoască apucăturile lui A. D (cu numai două Iun: in urină, acesta fusese trimis In fața comisiei de judecată, judecat și condamnat la amendă) i pute$, preveni o nouă abatere schimbindu-l la timp din funcție. Dar vinovatul s-a bucurat mai departe d<- dreptul de a munci intr-o funcție de încredere, ca și cum nimic nu s-ar fi Întâmplat. Dincolo de orice

crescut simțitor. Această Încredere presupune insă și sporirea răspunderii;» Firesc, neglijența in serviciu, delapidarea — tot ceea ce tinde să păgubească a- vutul obștesc ii orivește
Bala Sprie, i s-a găsit un minus de 3 393 Iei in gestiune. In consecință, a fost sesizată procuratura. Perfect legal. întreprinderea este in drept să se apere. Ciudat insă, ceea ce depin-

anchetă socială

nemijlocit, concret. el fiind primul din (actorii de răspundere chemați să acționeze împotriva lor direct. eficient Din păcate, insă unii conducători de intre prinderi privesc citeodată aceste fapte antisociale - materiale și palpabile - ca pe niște simple ab fracții. Și. o dată C" abstractizarea faptelor „abstractizează" și măsurile : se mulțumesc să sesizeze. Semnificativă este următoarea situație pe

dea direct de ea. nu face : nu aplică măsura suspendării ! Plîngerea împotrivă angajatei a fost făcută lă 3 august - suspendarea a avut toc la Începutul lui septembrie Trei săptămîn! gestionara necinstită a rămas incă in funcție. La f»! și tn cazul Leontinel Trif. responsabila magazinulu tin Băiuț. care a delapidat 9 892 lei. Suspendare» el s-a făcut abia la două luni după trimiterea In Judecată — și asta doar la cererea expresă a procura-

toan Lujerdean. Sumele nu-s mari !Așa este — doar cite un pic, dar dir. asemenea picături — repetate și. de fapt, încurajate prin această mentalitate — se adună pagube considerabile. De altfel, pe parcursul investigației noastre. a- eeasta a fost „explicația" cea mai frecventă. Autorii el fac o dublă greșeală. Pe de-o parte. interpretează cu totul „personal" o dispoziție imperativă a legii ; pe de altă parte, nu țin seama de faptul că sa- lartatul in cauză este decăzut din dreptul de a ocupa o anume funcție in mecanismul gestionării și administrării banului public nu in funcție de cuantumul sustragerii — un leu o mie de lei sau mai multe — ci In funcție de să- vlrșirea actului antisocialcare atrage incompatibilitatea : sustragere, negil-îență ș.a.m.d. Caracterul etic pronunțat este principala trăsătură a a- cestor dispozițiuni; ele

urmăresc In egală măsură atit apărarea proprietății socialiste, cit și menținerea neștirbită a acurateței morale in rindurile celor cărora societatea le-a încredințat spre gospodărire o parte din avuția sa.Să ne întoarcem insă la cazul de mai sus. La data sesizări! procuraturii dată care ar fi trebuit să coincidă cu suspendarea din funcție a Leontinel Trif — aceasta provocase, după cum am văzut, o pagubă de 9 892 lei. Iar la data suspendări ei din funcție (în sfirșit 1), organele in drept au constatat o nouă sustragere, tn valoare de aproximativ alte 9 090 lei. în două luni, deci, paguba produsă avutului obștesc s-a dublat. Este o dovadă concretă (dacă mai era nevoie !) Ia ce consecințe duce nerespectarea legii, d"zmin(ind părerea „cazurile nu sint deloc grave"..— Măcar acum sîntețl convins de gravitatea lor 7tn fața întrebării. lo-an Lujerdean încearcă să ne convingă că, de fapt, totul se datoreste unei „deficiențe de ordin juridic", de care nu el se tace vinovat. Nu negăm, o deficiență e- xistă : in modul în .care a fost înțeleasă apărarea a- vutului obștesc. însă !Și totuși, in ultimă Instanță, ce anume generează asemenea abateri din partea factorilor responsabili 7 Toleranța 7 Neglijenta 7 Sigur, și ele. tn cele mai multe cazuri este tnsă vorba de altceva. Iată ce ne-a declarat unul din procurorii care s-au ocupat îndeaproape de această problemă :— După cum se știe, in momentul in care sesizează organele de urmărire penală că salariatul X a săvîrșit o sustragere sau o altă faptă care tl face Incompatibil cu funcția pe care o deține, conducerea întreprinderii are dreptul și obligația să-l suspende pe vinovat din serviciu, cu toate consecințele negative ce decurg de aici — materiale șl morale. Dacă sesizarea s-ar dovedi netemeinică și, prin urmare, salariatul in cauză ar ti declarat nevinovat, toate consecințele suspendării —

plata salariului, a celorlalte drepturi băneștt etc. — ar urma să. fie suportate de cel ce a dispus luarea măsurii in mod nefondat,. superficial. De a- ceea, unii conducători de întreprinderi nu iau măsura obligatorie a suspendării din funcție a vinovatului : tocmai pentru a se pune la adăpost de plata unor e- ventuale daune materiale. Preferă ca eventuala pagubă să se producă tot in buzunarul statului.Cu alte cuvinte, sesizind comiterea faptei antisociale dar neurmărind verificarea serioasă a faptelor și ne- luind măsura suspendării din funcție a vinovatului, ca in cazurile de mai sus, conducătorul respectiv caută, strecurindu-se printre narasrafele legii, să se pună la adăpost și de ochii controlului și de plata banilor. Dacă sesizarea se dovedește a fi temeinică, se cheamă că legea a fost respectată ; dacă nu. nu va avea de plătit nimic, salariatul în cauză primindu-și în tot acest timp drepturile de la stat. Deci : și sătul și cu piinea tn traistă !Numai că socoteala' de a- casă nu se potrivește cu cea din... gestiune ! Practica aceasta proliferează alt« infracțiuni. în plus, se creează o situație stranie : pentru activitatea sa frauduloasă delapidatorul este in continuare... plătit de la buget. O rațiune simplă cere ea in toate aceste cazuri. cînd. in pofida legii, directorul l-a lăsat In funcție pe salariații necinstiți, daunele să se răsfrîngă atit asupra vinovatului cit și asupra conducerii întreprinderii. Este o necesitate, o interpretare activă a normelor scrise și nescrise care guvernează viața noastră socială.Existența unor cazuri de genul celor semnalate de noi — fie ele și izolate — pune și mai apăsat problema creșterii spiritului de răspundere față de avutul obștesc, a întăririi controlului exercitat de forurile Ierarhice In rîndui tuturor celor care, intr-o formă sau alta, răspund de gospodărirea bunului public.
Titus ANDREI

cil.de
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ÎNCHEIEREA vizitei președintelui 
CONSILIULUI DE STAT, 

NICOLAE CEAUȘESCU, IN MAROC

VOM MUNCI FĂRĂ PREGET PENTRU 
REALIZAREA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE

A AGRICULTURII NOASTRE SOCIALISTE
TELEGRAME ADRESATE COMITETULUI CENTRAL
AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

La Marrakech, ca pretutindeni în Maroc, mii de oameni au aclamat pe președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

Șeful statului român și persoa
nele oficiale care l-au însoțit în 
timpul vizitei în Maroc se salută 
călduros cu cei aflați pe aeroport.

La ora 8,00, ora locală, nava ae
riană prezidențială decolează, fiind 
escortată pînă la frontieră de avi
oane cu reacție ale fbrțelor armate 
marocane.

Vizita în Maroc a președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, s-a încheiat cu deplin 
succes. Convorbirile cu Maiestatea 
Sa regele Hassan al II-lea, purtate 
într-o atmosferă cordială, în- 
tr-un spirit de înțelegere re
ciprocă, documentul semnat pri
vind dezvoltarea colaborării eco
nomice și comerciale între cele 
două țări, întîlnirea cu membrii

COMUNICAT COMUN
(Urmare din pag. I)

treprinse pentru a traduce în viață 
hotărîrile luate de către cei doi 
șefi de stat, în urma convorbirilor 
avute, în domeniul colaborării și 
cooperării economice.

Subliniind importanța schimbu
rilor culturale pentru mai buna 
cunoaștere și apropiere între po
poare, cei doi șefi de stat au evi
dențiat dorința reciprocă de a in
tensifica și extinde cooperarea în 
domeniile învățămîntului, tineretu
lui și sportului, formării de cadre 
și sănătății publice.

în vederea lărgirii cadrului ju
ridic al relațiilor dintre cele două 
state, părțile au convenit să se în
cheie o convenție de asistență ju
ridică, un acord privind transpor
turile aeriene, un acord de coope
rare în domeniul turismului și o 
înțelegere de facilitare reciprocă a 
formalităților de călătorie pentru 
cetățenii celor două țări.

Cei doi șefi de stat au relevat 
cu satisfacție că politica externă 
a țărilor lor se bazează pe prin
cipiile unanim recunoscute ale 
dreptului internațional. Ei și-au 
reafirmat convingerea că dezvol
tarea relațiilor bilaterale între 
toate statele, indiferent de siste
mul lor social, contribuie la asi
gurarea progresului continuu al 
fiecărui stat și al întregii umani
tăți, la instaurarea unui climat de 
pace și securitate internațională. 
Ei au declarat că pentru realiza
rea acestor obiective majore este 
necesar ca relațiile dintre toate 
statele să fie bazate pe respecta- 

. rea principiilor independenței și 
suveranității naționale, a egalită
ții în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, al respectării 
dreptului sacru al fiecărui popor de 
a-și hotărî în mod liber destinul.

în spiritul declarațiilor Organi
zației Națiunilor Unite, adoptate 
cu ocazia recentei sesiuni jubilia
re, cei doi șefi de stat s-au pro
nunțat pentru excluderea folosirii 
forței, a amenințării cu forța și a 
politicii de dictat în viața interna
țională, pentru rezolvarea pe cale 
pașnică a diferendelor.

Examinînd situația internaționa
lă, cele două părți au subliniat 
atașamentul lor deplin față de 
apărarea și consolidarea păcii și 
securității internaționale.

Cei doi șefi de stat au relevat 

Camerei Reprezentanților, vizita 
în întreprinderi economice și la o- 
biective social-culturale, ca și ma
nifestările de o deosebită căldură și 
cordialitate ale populației Rabatu
lui, Casablancăi, Marrakechului au 
scos în mod clar în evidență, bunele 
raporturi românO-inarocane.'dori tj- 
ța comună de a extinde co’ahorar<Ki 
pe multiple planuri1 îhfr.e Regatul 
Marocului și Republica Socialistă 
România.

Reflectînd aceste realități, dorin
ța celor două țări de a acționa 
pentru adîncirea legăturilor de sin
ceră prietenie’, în folosul ambelor 
popoare, al cauzei păcii și progre
sului, Comunicatul comun demon
strează în mod limpede că vizita 
șefului statului român a deschis o 
nouă etapă în relațiile dintre po
poarele și țările noastre.

(Agerpres)

creșterea rolului țărilor mici și 
mijlocii în viața internațională și 
au declarat că toate statele pot și 
trebuie să-și aducă contribuția la 
reglementarea problemelor con
temporaneității.

Examinînd situația din Orientul 
Apropiat, cele două părți s-au 
pronunțat pentru soluționarea tu
turor-problemelor din această re-. 
giune în conformitate cu princi
piile Cartei și cu rezoluțiile cores
punzătoare ale Consiliului de 
Securitate și Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite, 
în interesul salvgardării păcii în 
lume. Ele au reliefat, totodată, că, 
pentru realizarea unei păci dura
bile în Orientul Apropiat, este 
necesar să se soluționeze proble
ma poporului palestinean în con
formitate cu interesele și. aspira
țiile lui naționale, asigurîndu-i-se 
dreptul la autodeterminare, inclu
siv dreptul de a-și forma un stat 
național propriu.

Cei doi șefi de stat s-au pro
nunțat pentru încetarea oricărei 
intervenții străine în Indochina, 
pentru reglementarea pe cale paș
nică a conflictului, în conformitate 
cu acordurile de la Geneva, astfel 
incit popoarele vietnamez, laoțian 
și cambodgian să poată exercita în 
mod liber dreptul de a hotărî ele 
insele asupra destinelor lor, fără 
nici un amestec din afară.

Dînd o înaltă apreciere preface
rilor profund înnoitoare ce au loc 
pe continentul african, cele două 
părți au reafirmat simpatia și spri
jinul lor față de lupta tinerelor 
state pentru apărarea și consolida
rea independenței lor naționale, 
împotriva colonialismului și neoco- 
lonialismului, pentru progres eco
nomic, social și cultural. Cele două 
părți condamnă in mod special a- 
gresiunea a cărei victimă a fost 
recent Republica Guineea și au 
reafirmat solidaritatea guvernelor 
și popoarelor României și Marocu
lui cu lupta dusă de poporul gui- 
neez pentru apărarea independen
ței și integrității teritoriului său.

Ele au exprimat solidaritatea și 
sprijinul poooarelor lor față de 
lupta dreaptă a popoarelor din An
gola, Mozambic, Guineea-Bissau, 
Namibia și din alte teritorii colo
niale, împotriva asupririi străine, 
pentru cucerirea independenței na
ționale și înfăptuirea năzuințelor 
lor legitime de libertate și progres

Maiestății Sale

HASSAN AL ll-LEA
Regele Marocului

Părăsind teritoriul,.. Marocului, doresc șă adresez încă o dată Maies- 
i tații . Voastre, guvernului și poporului marbcân, cele măi cforcțîâle rhul- 
țumiri pentru primirea călduroasă. și ospitalitatea ce ne-au ,țost. rezer
vate în tot timpul șederii' noastre in frumoasa dumneavoastră țară.

Ne exprimăm convingerea că vizita noastră, schimbul rodnic de 
vederi pe care l-am avut vor contrihui la dezvoltarea multilaterală a 
relațiilor prietenești dintre România și Maroc, în interesul ambelor 
popoare, a) cauzei păcii și cooperării internaționale.

Folosesc acest prilej pentru a transmite Maiestății Voastre și po
porului marocan urările noastre cele ma: sincere de fericire, prosperi
tate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

(De la bordul avionului)

ROMÂNO MAROCAN
Ele au condamnat politica de 

discriminare rasială și de apart
heid dusă de regimurile rasiste 
minoritare din Republica Sud-A- 
fricană și Rhodesia, încălcarea fla
grantă a drepturilor omului în a- 
ceste teritorii.

Denunțînd cdlonialismul și neo- 
colonialismul, părțile au apreciat 
că trebuie întreprinse acțiuni con
crete și imediate în vederea apli
cării declarației O.N.U. privind a- 
cordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale și a rezoluții
lor Națiunilor Unite privind deco
lonizarea.

Apreciind cursul favorabil al 
pregătirilor în vederea convocării 
unei conferințe general-europene 
și eforturile spatelor din Europa 
pentru realizarea securității pe a- 
cest continent, cele două părți au 
declarat că înfăptuirea acestui o- 
biectiv major al popoarelor euro
pene ar contribui în mare măsură 
la crearea unui climat de pace și 
securitate în întreaga lume. Ele au 
subliniat că securitatea interna
țională trebuie să fie concepută 
ca un sistem de angajamente fer
me din partea tuturor statelor ș! 
a unor măsuri concrete care să 
ofere fiecărui stat garanții pentru 
dezvoltarea pașnică, intr-un climat 
de destindere, înțelegere și coope
rare.

Subliniind interesul și importan
ța pe care o acordă relațiilor de 
bună vecinătate și raporturilor de 
cooperare economică, culturală și 
tehntcă pe plan regional între sta
te suverane, cele două părți au 
declarat că vor acționa in conti
nuare pentru dezvoltarea relații
lor de prietenie tntre țările din 
Balcani și respectiv din Maghreb, 
in interesul păcii, securității și în
țelegerii internaționale.

Cei doi șefi de stat au subliniat 
necesitatea intensificării negocie
rilor pentru dezarmare și între
prinderii de acțiuni concrete pen
tru a se ajunge la un acord pri
vind dezarmarea generală și, in 
primul rînd, dezarmarea nucleară, 
sub control internațional. Ei con
sideră că oprirea cursei înarmări
lor, reducerea bugetelor militare, 
interzicerea folosirii armelor ato
mice, încetarea producției și lichi
darea stocurilor acumulate, crea
rea unor zone denuclearizate, 
abolirea blocurilor militare, ca și 
alte măsuri, de dezarmare, ar con

tribui la instaurarea unui climat 
de încredere și securitate între na
țiuni, la realizarea păcii în lume, 
a progresului economic și social 
al omenirii, în mod deosebit al 
țărilor în curs de dezvoltare. în 
acest scop, cele două părți au 
hotărî! să-și concerteze eforturi
le în cadrul Comitetului de dezar
mare, ale cărui membre sînt.

Cele două părți au subliniat 
că pentru creșterea rolului Orga
nizației Națiunilor Unite este nece
sar ca această organizație să-și in
tensifice activitatea în direcția a- 
sigurării păcii, garantării securi
tății și extinderii cooperării, res
pectării . întocmai a principiilor 
Cartei. In acest sens, părțile con
sideră că, pentru a fi mai eficace, 
Organizația mondială trebuie să 
devină universală și s-au pronun
țat îndeosebi pentru restabilirea 
drepturilor legitime ale Republicii 
Populare Chineze în cadrul O.N.U. 
și al organismelor acesteia.

Președintele Consiliului de Stat. 
Nicolae Ceaușescu, și Maiestatea 
Sa regele Hassan al II-lea apre
ciază că lichidarea subdezvoltării 
și a decalajului dintre țările în 
curs de dezvoltare și țările dezvol
tate are o mare importanță pentru 
progresul umanității și instaurarea 
unei păci durabile în lume.

Părțile au apreciat că vizita ofi
cială a președintelui Nicolae 
Ceaușescu in Maroc și schimburile 
de vederi ce au avut loc cu acest 
prilej constituie o etapă importan
tă în dezvoltarea relațiilor de prie
tenie româno-marocane. o contri
buție la realizarea unui climat de 
pace și cooperare internațională.

Președintele Consiliului de Stat 
și personalitățile care l-au însoțit 
au exprimat întreaga lor gratitu
dine Maiestății Sale regele Hassan 
al II-lea, guvernului marocan, au
torităților și locuitorilor din regiu
nile vizitate, pentru primirea căl
duroasă și ospitalitatea ce le-au 
fost rezervate.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu. a invitat pe 
Maiestatea Sa Hassan al II-lea, re
gele Marocului, să facă o vizită ofi
cială în Republica Socialistă Româ
nia.

Invitația a fost acceptată cu plă
cere, data urmînd a fi stabilită ul
terior pe cale diplomatică.

Pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu personal, continuă să sosească numeroase telegrame în care consiliile de conducere ale cooperativelor agricole sau comitetele comunale de partid, în numele țăranilor cooperatori din comunele respective, își exprimă adeziunea deplină față de măsurile luate de partid privind îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii, angajîndu-se, totodată, să înfăptuiască programul de dezvoltare a agriculturii cooperatiste.în telegrama trimisă de consiliul de conducere al cooperativei agricole de producție din comuna Dridu, județul Ilfov, se arată : „Exprimăm deplină recunoștință pentru măsurile ce se întreprind de conducerea partidului în vederea îmbunătățirii organizării, planificării și conducerii agriculturii. Preocupați pentru sporirea producției agricole, cooperatorii și mecanizatorii au depus eforturi susținute, reușind să termine la timp și de bună calitate semănatul culturilor de toamnă și al ogoarelor pe întreaga suprafață, punind astfel bazele producțiilor viitoare. Ne propunem să îmbunătățim activitatea economică a cooperativei noastre, pentru sporirea producției și livrarea la fondul de stat a unor cantități sporite de grîu, porumb, floarea-soa- relui, sfeclă de zahăr, legume și produse animaliere. Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu tot elanul pentru realizarea tuturor sarcinilor ce ne revin".„Delegații la conferința organizației de partid din comuna Vădeni, județul Brăila — se arată în altă telegramă — exprimă Comitetului Central, dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, simțămintele de înaltă prețuire și de a- dîncă recunoștință pentru sprijinul moral și material pe care locuitorii comunei noastre l-au primit din partea partidului și a statului în urma inundațiilor din primăvara acestui an. Nemaiîntîlnita dezlănțuire a naturii a provocat, pe meleagurile noastre, pierderi imense : sute de case s-au năruit sub valuri, mii de hectare ocupate de culturi au fost îne
livia A
Noi capacități 
de producție

CORESPONDENȚII 
„SC1NTEII" TRANSMIT :REȘIȚA : La Uzina constructoare de mașini din Reșița a fost asimilat in producția de serie un nou tip de boghiu pentru locomotive electrice de 4 000 CP Conceput pe două osii cu sistem de antrenare electrică pe fiecare dintre ele, noul tip de boghiu întrunește caracteristici tehnico- funcționale superioare, care îi oferă siguranță și rezistență sporită în exploatare la nivelul normelor internaționale de utilizare a materialelor rulante. Tehnologia și fabricația boghiu- lui au fost elaborate în întregime de specialiștii reșițeni.MIERCUREA CIUC : La u nitatea de mecanizare din cadrul C.E.I.L. Miercurea Ciuc au fost concepute și realizate r.oi tipuri de mijloace de transport, utilaje și instalații forestiere. Recent, această unitate a livrat un lot de 100 de semiremorci cu a capacitate de încărcare de cite 10 tone bușteni fiecare. Un deosebit interes a stîrnit din partea specialiștilor prototipul remorcii-dormitor tip ..R.F.D.-l", pentru cazarea personalului de întreținere mecanizată a drumurilor auto forestiere. Remorca este dotată cu paturi tip vagon de dormit, dulapuri, scaune, mese rabatabile, spălător și încălzire, asigurîndu-se un grad de confort ridicat față de dormitoarele existente în dotare.TIRGOVIȘTE : La Uzina constructoare de utilaj petrolier din localitate a fost realizată, după proiecte originale, o instalație destinată prospecțiunilor geologice in straturi dure, pentru forajul pină la 1 200 metri. Supusă probelor de control tehnic și practic, ea a funcționat în condiții optime, prezentînd performante tehnico-funcțicnale comparabile cu cele ale ■ instalațiilor -xistente pe piața mondială.COPȘA MICA : La Uzina „Carbosin" din Copșa Mică a fost realizat un ingenios agregat pentru finisarea materialelor pulverulante. Agregatul a fost înregistrat ca invenție, autorul ei fiind inginerul Mihai Breckner. Realizarea acestui a- gregat, care are o construcție simplă și un gabarit mic, contribuie la îmbunătățirea tehnologiei fabricării și finisării unor numeroase produse chimice, printre care și negrul de fum.BUZĂU : La Uzina de prelucrare a maselor plastice Bu- tău, care cunoaște o permanentă dezvoltare, s-au construit și dat in funcțiune in ultimii ani o serie de capacități noi, printre care instalația de fabricare a filtrelor pentru motoare cu ardere Internă, linia de producere a ambalajelor termo- formate din polistiren antișoc etc Cu cîteva zile in urmă, aici a fost recepționată și a intrat in probe tehnologice instalația de recuperare a foliilor și sacilor din polietilenă. Instalația a fost dată în funcțiune cu o lună mai devreme față de termenul planificat. 

cate. Cu un înalt patriotism, locuitorii comunei noastre, în frunte cu comuniștii, au înfruntat aceste greutăți și au reușit ca astăzi să poată raporta că activitatea se desfășoară normal în toate sectoarele de activitate. Recunoscători partidului și guvernului pentru ceea ce au făcut pentru noi, vă asigurăm, tovarășe secretar general, că vom munci, în continuare, pentru traducerea în viață a sarcinilor ce ne revin ca urmare a măsurilor luate în vederea îmbunătățirii organizării, planificării și conducerii agriculturii".în telegrama adresată de conferința organizației de partid din comuna Someș Odorhei, județul Sălaj, după ce se exprimă adeziunea și satisfacția deosebită fată de măsurile cu privire la îmbunătățirea organi-s zării, planificării și conducerii agriculturii noastre, se arată : „Grija permanentă a conducerii partidului șț statului nostru, preocuparea dumneavoastră personală, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru înflorirea agriculturii au avut un puternic e- cou in inimile tuturor oamenilor muncii din comuna noastră, au constituit un prețios imbold în muncă pentru creșterea producției agricole vegetale și animale, pentru întărirea economică și organizatorică a cooperativei noastre. Ne angajăm în fața conducerii partidului, a dumneavoastră personal, scumpe tovarășe Ceaușescu, ca prin munca noastră neobosită să dovedim că sîntem demni de grija pe care o purtați țărănimii noastre cooperatiste".„Aducem calde și sincere mulțumiri Partidului Comunist Român, conducătorului nostru iubit, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru recentele măsuri stabilite privind îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii — se arată în telegrama trimisă de conferința comunală de partid Birsănești. județul Bacău — și ne angajăm că vom munci cu energie și fermitate pentru traducerea în viață a sarcinilor ce ne stau în față. Vom participa la organizarea consiliilor intercooperatiste în vederea unirii forțelor de muncă cu cooperativele agricole din comunele vecine pentru dezvoltarea producției agricole vegetale, creșterea și ingrășarea animalelor pentru a fi li
UN NOU PRODUS IA „ElECTROMETAL" . |

Radiatorul electricDupă cum am aflat de la conducerea întreprinderii „Electrometal" din Timișoara, nomenclatorul de fabricație al acestei unități s-a îmbogățit cu un nou produs, care a și început să fie livrat întreprinderilor comerciale : radiatorul electric cu ulei („R.E.U.").Conceput în 4 variante, cu 10, 12. A și, respectiv, 20 elemenți, acest „calorifer pe roți" — cum mai este denumit noul radiator — se remarcă prin caracteristici care-1 fac deosebit de solicitat. Printre acestea se înscriu : posibilitatea de a fi așezat în orice colț al camerei, menținerea (datorită echipării sale cu un termostat de calitate superioară) unei temperaturi constante în încăpere, consumul relativ redus de curent electric. La radiatorul cu 10 elemenți, bunăoară, consumul de curent nu depășește un kilo- wat pe oră De menționat că fiecare radiator pus în vînzare este prevă
„BLOCUL” 

un înlocuitor de metal 
cu largi întrebuințăriAsistăm la o suită de demonstrații care trezesc admirație nu numai profanilor, dar și a specialiștilor. Aici, în laboratoarele moderne ale Săvineș- tilor, cercetătorii au creat o nouă fibră, poliamidă, o masă plastică înlocuitoare a metalului. Ea are chiar o serie de însușiri superioare, pe care nici metalul nu le posedă. E o masă plastică de culoare ivorie. ușoară și extraordinar de rezistentă. Supusă unei presiuni mari, cedează de-abia la o apăsare de peste 1 000 kg/f pe cm pătrat, iar rezistența sa la tracțiune este de aproape 800 kg-'f pe cm pătrat Bara din poliamidă. supusă unei probe de rezistență electrică, după o „încărcătură" de 23 000 volți abia se lasă străpunsă de formidabila putere electrică ce i s-a administrat. După aceea, un frezor o prelucrează rapid, cu deosebită ușurință, scoțind o roată dințată de mare precizie. Ni se arată alte citeva roți dințate, care au funcționat o vreme în corpul unor mașini textile : arată ca noi. Aflăm că noua masă- plastică, numită de creatorii ei „bloc", poate să fie turnată foarte ușor. Așadar, e vorba de un „m6tai“ creat de chimia modernă a zilelor noastre, de o masă plastică care va înlocui cu succes metalele clasice, oricit de rezistente ar fi ele.L-am rugat pe tov. ing. Teodor Rez, șef adjunct al serviciului de cercetare de la Centrala industrială de fibre sintetice Săvinești, să ne vorbească despre această deosebită creație realizată de chimiștii de pe Valea Bistriței.— Cercetările pentru obținerea „blocului" le-am întreprins împreună cu ICECHIM, potrivit unui program de perspectivă, care își propune obținerea unor mase plastice înlocuitoare ale metalului în industria construcțiilor de mașini. Considerăm că „blocul" este foarte reușit și va avea o largă aplicare practică, datorită calităților sale deosebite.Printre calitățile sale deosebite se numără : elasticitate foarte ridicată, 

vrate statului, înființarea de not sectoare aducătoare de venituri. Prin aceasta vom contribui la dezvoltarea economiei naționale și prosperitatea întregului popor".In telegrama trimisă de țăranii cooperatori din comuna Grădiștea, județul Ilfov — după ce se arată că măsurile privind îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii a- griculturii au fost primite cu viu interes și aprobare — se subliniază t „Sîntem animați de dorința de a a- plica măsurile preconizate, în vederea îmbunătățirii activității economice a cooperativei agricole, pentru a contribui la creșterea producției și la livrarea pentru fondul de stat a u- nor cantități sporite de porumb, grîu/ sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, legume, precum și produse animaliere. In toamna aceasta, cooperatorii din comuna noastră au participat cu tot elanul la strîngerea recoltei, obținîn- du-se în medie la hectar 3160 kg porumb boabe și 25 000 kg sfeclă de zahăr. Lucrările de toamnă, ca arăturile, însămințatul și pregătirea terenului pentru recolta anului viitor, au fost terminate in timpul optim și în cele mai bune condiții. Asigurăm conducerea de partid și de stat, pe dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu. că prin munca și aportul nostru vora contribui la înfăptuirea programului de dezvoltare a agriculturii noastre".Conferința comunală de partid Găi- șani, județul Ilfov, a trimis o telegramă în care se arată : în numele comuniștilor din comuna noastră și al tuturor membrilor cooperatori, exprimăm acordul deplin față de măsurile luate cu privire la îmbunătățirea organizării. planificării și conducerii a- griculturii. Ele constituie un mijloc de stimulare a eforturilor pentru sporirea substanțială a producției a- gricole. Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră, iubite tovarășe secretar general că membrii comitetului comunal de pa-tid, ceilalți comuniști, toti locuitorii comunei noastre vor depune toate eforturile, toată priceperea și capacitatea lor de muncă pentru realizarea sarcinilor de plan pe anul 1971 și a celor din cincinalul următor, prin deplina valorificare a posibilităților largi de creștere a producției de care dispun» cooperativa noastră agricolă.

zut și cu o rezistență electrică de îezervă. De asemenea, eventualele defecțiuni apărute in perioada termenului de garanție — care este de 6 luni — se remediază de către, unitățile cooperației meșteșugărești din oricare localitate din țară. Inginerul Ien Stăvaru, constructor-șef al întreprinderii, ne-a mai informat că in fabricația de serie au intrat și vor mai intra noi produse de utilitate casnică, avînd caracteristici tehnice și funcționale superioare. Printre acestea se numără încălzitorul (boilerul electric de apă de 85 litri sub presiune,_ ceea ce dă putința gospodinelor să beneficieze de apă caldă nu numai la baie, ci si la bucătărie, la spălătorie etc.), oala de fiert sub presiune, oala pentru preparat sucuri de fructe în aburire, reșoul pentru turist cu minibutelie etc.
Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii*

rezistență repetată Ia șocuri și abra- ziune, un coeficient de frecare și o greutate specifică foarte mici față de metalele utilizate în industria construcțiilor de mașini. In plus, are o proprietate prețioasă — amortizează zgomotul. Iată cite calități îl recomandă pentru folosirea sa în fabricarea roților dințate sau a lagărelor cu și fără ungere. Se prelucrează cu o deosebită ușurință pe orice mașină- unealtă, puțind fi supus oricărei operațiuni ca și metalul : de strunjire, frezare, rabotare, filetare, găurire, copiere, tăiere, retezare, șlefuire. De reținut că, în timpul prelucrării, „blocul" nu degajă nici un fel da gaz nociv.Procedeul de fabricare a noii mase plastice permite și obținerea unor piese de mari dimensiuni — roți, elice pentru ambarcațiuni, rotoare pentru pompe și altele. Se poate folosi cu succes și în industria electrotehnică, la aparate sau motoare ce lucrează în condiții cu temperaturi înalte. Angrenajele și roțile dințate confecționate din acest „metal", in urma examinării lor după o lungă perioadă de funcționare, au dovedit o foarte mare rezistență la șocuri. Se poate produce „bloc“-ul și cu ingrediente de grafit coloidal sau bisulfură de molibden, din care se pot confecționa roți dințate și angrenaje silențioase sau lagăre care nu mai necesită lubrifiere.Recent, la Săvinești a avut loc o consfătuire pe tema „Masele plastice în industrie", la care au participat peste 80 de Invitați din toată țara și la care au fost expuse realizările cercetătorilor din Săvinești în domeniul obținerii de mase plastice înlocuitoare ale metalelor. Cu această ocazie a fost prezentat și „blocul", metal sintetic de mare viitor, fabricat pentru prima dată în țara noastră.
Ion PREDA
corespondentul „Scînteii*
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0 EXPERIENȚA VALOROASA 
PREFAȚEAZĂ INTRODUCEREA

MUNCII CA OBIECT
DE STUDIU ÎN LICEU

în aceste zile, pe agenda de lucru 
a conducerilor școlilor de cultură generală se află înscrisă, ca primă preocupare, organizarea activității practice a elevilor în cadrul noului obiect de studiu „pregătirea tehnică-pro- ductivă". în fiecare școală generală de 10 ani, in fiecare liceu teoretic, colectivele de practică, recent constituite, au pornit la lucru încercînd să găsească — in condițiile locale date — cele mai adecvate forme și modalități de participare a elevilor la o muncă practică, utilă lor și societății. Pe alocuri, au început chiar să șe materializeze inițiative care merită toată atenția și solicitudinea.La întrebarea noastră : „cum va decurge pregătirea tehnică-produc- tivă a elevilor din -Capitală ?“ — la Inspectoratul școlar al municipiului București, prof. Sofia Puș- cașu, inspector general, ne spune :— Majoritatea școlilor de tură generală din municipiul tru și-au propus un plan de lucru interesant, s-au orientat bine inițiind activități specifice pentru băieți și pentru fete, organizind practica elevilor in atelierele din școală sau în secțiile de producție ale diferitelor unități productive.Afirmația ni se confirmă în școlile vizitate. Un prim popas la liceul „Ion Neculce", școală în care de cițiva ani se experimentează diferite modalități de îmbinare a studiului cu munca, cu pregătirea practică a elevilor. Cercul de automobilism va da în acest an prima promoție de... conducători auto, care vor obține permisul de conducere printr-un examen, concomitent cu diploma de bacalaureat. Cercul de stenodactilografie se află in al doilea an de existență, iar cele de biblioteconomie și legătorie de cărți la început de drum. Potrivit locului nou pe care munca îl va ocupa în planul de invățămint al liceului, activitatea acestor cercuri — aflată pînă acum in sfera activităților ex- trașcolare și cuprinzind numai o parte din elevi — va deveni disciplină obligatorie de studiu a tuturor elevilor. Prof, emerit Ion Dragu, directorul liceului, ne precizează : „Paralel cu «deprinderea conducerii automobilului, elevii vor lucra în atelierul nostru de mecanică-auto la producția de cartinguri, construite pînă acum doar pentru nevoile școlii, dar pe care de aici înainte le vom produce la comandă. (Am și primit o asemenea comandă). Materialele le procurăm din deșeuri de la marile întreprinderi industriale, iar primele motoate le cumpărăm din fondurile pe car® elevii noștri din asociația de cartinguri le-au obținut participînd la diferite concursuri inițiate de A.C.R. La fel, celelalte cercuri vor executa, concomitent cu deprinderea elementelor de bază ale meseriei respective, lucrări „la comandă" pentru diferiți... clienți. Elevii noștri din clasele VII—VIII vor lucra în a- telierele întreprinderii „Precizia" ; iar dintre elevii liceului o parte au fost repartizați la „Electrofar". Ne vom strădui ca, la terminarea liceului, cel mai muițt absolvenți să aibă cunoștințe și deprinderi practice suficient de temeinice pentru a se putea Încadra in producție, dacă nu doresc sau nu reușesc să-și continue studiile în învățămintul superior".Tot astfel, la Școala generală nr. 150, munca practică a elevilor, organizată după posibilitățile fizice, nivelul de cunoștințe și experiența mai limitată a elevilor din clasele V—VIII a fost orientată în două direcții : pentru fete — gospodărie și croitorie, pentru băieți — lăcătușerie și electrotehnică. Alegerea acestor domenii de pregătire practică a fost determinată de existența în școală a unor cadre didactice de specialitate cu o bună calificare, cit și a unor ateliere corespunzător dotate în acest scop. Clasele a IX-a lucrează în

cul- nos-

secția de telefonie a întreprinderii „Electromagnetica", lucrul fiind la fel de util și interesant și pentru fete și pentru băieți. „Nu excludem posibilitatea — ne spune prof. Alexandrina Dinulescu, directoarea școlii — ca „producția" realizată în atelierele școlii să fie valorificată in școală, în primul rînd. Ne gîndim, bunăoară, ca periodic produsele realizate în orele de gospodărie să fie prezentate in cadrul unor „expoziții cu vînzare", popularizate din timp ; similar vom putea proceda și cu o- biectele realizate la orele de croitorie sau în atelierul de electrotehnică și lăcătușerie. Nu excludem, în perspectivă, executarea unor comenzi de la cooperativele de producție meșteșugărească".Desigur, asemenea inițiative pot fi perfectibile pe parcurs, - prin confruntarea cu posibilitățile de lucru ale elevilor, cu condițiile tehnice existente. Merită relevat insă faptul pozitiv că, de regulă, în alegerea domeniilor de muncă productivă s-a ținut cont și de dorința elevilor, de interesul lor pentru o specialitate sau alta, premisă pentru o muncă sîr-
ancheta pedagogică

guincioasă și de calitate. Au fost consultați și părinții care, în cea mai mare parte, și-au oferit cu solicitudine sprijinul calificat.O experiență la fel de pozitivă și valoroasă prefațează introducerea muncii ca obiect de studiu și in școlile genetale și liceele din alte localități și județe ale țării. In multe părți, inspectoratele școlare și comisiile de practică din unitățile de în- vățămînt, cu concursul forurilor locale de partid și de stat, au organizai munca productivă a elevilor în directă concordanță cu cerințele economice locale, sau ținînd seama de unele tradiții ale producției specifice locurilor in care funcționează școlile respective. „Avînd în vedere că în orașul nostru se află o secție a cooperativei «Arta populară» Brăila — ne scrie prof. Ilie Caraman, directorul Liceului din Făurei, județul Brăila — care produce covoare renumite în țară și peste care ne poate ajuta, pentru fete un ateii hotare și , am organizat itelier de țesut covoare, cu războaie de țesut și cu tot ce este necesar producției respective. La rîndul lor, elevii vor lucra în atelierul școlar de radio, se vor deprinde cu funcționarea centralelor și instalațiilor telefonice și radio amplificare, cu sprijinul unor tehnicieni de la cooperativa meșteșugărească «Progresul» și de Ia poșta din localitate".Asemănător s-a procedat și în județul Brașov. Din cei circa 2 230 de elevi din clasele IX și X ale școiii generale, cei mai mulți (814) au fost repartizați productivă industriale — ținînd seama de preponderența industriei în economia județului — în unități ale comerțului și cooperației (611) — domeniul deservirii necesită și el un număr însemnat de cadre. în agricultură (273) și în atelierele sau pe loturile școlare (531). Și aici nu lipsesc inițiative interesante. Școala generală de 10 ani nr. 13 din orașul Brașov, de exemplu, a inițiat pentru fete producția de... costume naționale cu motive tradiționale locale (in anii trecuți, cercul de lucru manual a și realizat circa 100 de costume și piese disparate). Prof, maistră Eugenia Soiu intenționează, de asemenea, să extindă și atelierul de croitorie 'al școlii, în care deprinderea meseriei să fie îmbinată cu cultivarea bunului

gust. După cum, la Școala generală din Recea, conducătorul comisiei de practică și directorul școlii, prof. David Pîrvulescu, și-a propus să planteze o grădină de trandafiri. Investițiile materiale ale școlii munca elevilor vor fi cu prisosință recuperate din grădina de daptindu-se unor tradiții utilizind cu chibzuință condiții materiale prielnice, unele școli generale din zona Branului lucrează in micultură. Cu concursul stațiunii perimentale locale, elevii de Școala generală din Moeciu se pregăti în domeniul zootehniei vor lucra la fabrica locală de preparate din lapte ; în zona Făgăraș și Săcele, o parte dintre elevi vor învăța cojocăria. „Merită subliniate in mod deosebit — ne spunea prof. Valentin Georgescu, directorul Liceului nr. 3 din Brașov — solicitudinea și înțelegerea cu care marile întreprinderi brașovene sprijină liceele în desfășurarea pregătirii tehnice- productive a elevilor, fie prin organizarea practicii elevilor direct în secțiile lor, fie prin ajutorul material acordat școlilor pentru dotarea atelierelor proprii sau prin specialiștii recomandați să îndrume activitatea productivă a elevilor. Liceul nostru conlucrează rodpic, in această direcție, cu Uzina de tractoare".In școli se discută — uneori în contradictoriu — aspectele educative ale activității practice a elevilor. Unii profesori înclină să acorde mai multă eficiență și valoare educativă lucrului elevilor în atelierele școlare, alții consideră mai utilă experiență de muncă și de viață într-o unitate economică productivă. De la caz la caz, dreptatea poate fi și de partea unora și a celorlalți. Desigur, acolo unde există condiții, pot și trebuie dezvoltate atelierele școlare. In această ordine de idei, in orașul București, de pildă, se prevede amenajarea — pe sectoare — a unor centre puternice de practică pentru elevii din mai multe școli de cultură generală. De asemenea, unii directori de școli au făcut propunerea ca forurile de resort să . reexamineze instrucțiunile existente privitoare la casarea utilajelor industriale uzate, creînd mai multe posibilități ca acestea să fie repartizate șQolilot. Ceea ce nu înseamnă insă ca, in întreprinderile în care elevii sini repartizați pentru practică, să nu se instaureze, de la început, climat de muncă și disciplină, care colectivele de muncă să se ocupe cu grijă de pregătirea și educarea tinerilor în spiritul dragostei de muncă
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teatre
• Filarmonica de Stat „George 
Enescu" (Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Festival Beetho
ven — 20.
• Teatrul 
circului —
• Teatrul 
giale" ; ' 
de alături — 
Travesti — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) • Iubire pentru Iubire
— 20 ; (sala din str. Alex. Sahia): 
Gluga pe ochi — 20.
• Teatrul de Comedie : Dispari
ția tul Galy Gay 20.
• Teatrul Mic : Emigrantul din 
Brisbane — 20.
• Teatrul
Magheru) : Crimă și pedeapsă —
— 19,30 ;

Prințesade Operetă :
19,30. 
Național „I.

(sala Comedia) :
20 ; (sala Studio) —

L. Cara- 
Camera

„C. 1. Nottara" (sala

(sala Studio) — Cînd 
luna e albastră — 20.
• Teatrul Ciulești : Gîlcevile din 
Chloggia — 19,30.
• Teatrul Evreiesc de Stat : Ma- 
zet-Tov ! — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Coco- 
șelul neascultător — 18.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
calea Victoriei) : O poveste cu 
cintec — 17 ; (sala din str. Aca
demiei) : Strop de rouă — bro- 
tăcelul — 15.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Se caută un 
mincinos — 19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (Sala Savoy) : La Grădina 
Cărăbuș — 19,30 ; (sala Victoria) : 
Sonatul Lunii — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia Româ
nă" : Pe aripile rapsodiei — 19,30.
• Circul „Globus" : Star Circus 
•7» - 19,30.

pentțu pregătirea tehnică- în diferite întreprinderi

un in
Flcrica DINULESCU

La oficiile șl factorii poș
tali, precum și la difuzorii de 
presă din întreprinderi și in
stituții se află Catalogul pu
blicațiilor pentru anul 1971. 
El poate fi consultat de ori
cine dorește să se aboneze 
din timp, pentru anul viitor, la 
ziarele și revistele preferate.

Costul abonamentelor se 
poate achita la oficiul P.T.T. 
sau la factorul poștal din sec
torul unde solicitantul iși are 
domiciliul. De asemenea, se 
pot face abonamente prin di
fuzorii de presă de la locul 
de muncă sau din școli și fa
cultăți. Și într-un caz și în ce
lălalt, abonatul va indica, du
pă preferință, adresa la care 
va primi publicațiile respec-

tv
PROGRAMUL. I
17,00 Deschiderea emisiunii. Suma

rul serii.
Emisiune in limba germană. 
Bună seara, fete ! Bună sea
ra, băieți ! Din cuprins : 
• Capodopere universale : 
Luvru • Reportajul „Lumini 
in asfințit" o In exclusivita
te : Gigliola Cinquetti • O 
seară la Student-Club. 
Publicitate.
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.
Telejurnalul de seară. 
Tele-enciclopedla • Alfred 
Nobel • Hic sunt leones 
e Matisse • Plaja.
Frescă. Din cele mai valoroa
se creații ale scolii românești 
de dans.

21,10 Film serial : „Incoruptibilii". 
Episodul „Antidotul".

22,00 Telejurnalul de noapte.
22,15 Hochei pe gheață : Suedia— 

Cehoslovacia (repriza a IH-a). 
înregistrare de la Moscova.

22,40 Recital Hary Belafonte.
23,30 tnchlderea emisiunii progra

mului I.
PROGRAMUL n
20,00 „La fîntîna dorului" — emi

siune realizată cu concursul 
Institutului de etnografie și 
1'olclor. Prezintă prof. dr. Mi
hai Pop.
Reflector.
Artă plastică. Tabăra de 
sculptură de Ia Măgura. 
Buletin de știri.
Seara melomanului. „Perma
nențe peste veac". Bicentena
rul Beethoven în lume. 
Publicitate.
Reportaj pe glob : „Revolta 
tăcută".
Film serial : Vldocq (IX). 
Astă-seară jazz : Selecțiunl 
din Festivalul internațional 
de jazz — Varșovia 1907. 
închiderea emisiunii progra
mului II.

17,05
18.15

19,15
19,20

19,30
20.00

20,50

20,30
20,45

21,00
21,05

21,55
22,00

22,30
23,00

23,30

î
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ADUNAREA GENERALĂ
A ACADEMIEI DE ȘTIINȚE 

SOCIALE Șl POLITICE
în zilele de 10—11 decembrie 

a.c. a avut loc Adunarea generală 
a Academiei de Științe Sociale și 
Politice a Republicii Socialiste Ro
mânia. La ordinea de zi a Adunării 
generale s-au aflat prezentarea 
Dării de seamă asupra activității 
Academiei în cursul anului curent, 
precum și dezbaterea și adoptarea 
Programului de activitate pe anul 
1971 și a Planului unitar de cerce
tare pentru perioada 1971—1975 în 
domeniul științelor sociale și poli
tice.

Darea de seamă asupra activită
ții desfășurate de Academia de 
Științe Sociale și Politice în peri
oada februarie-decembrie 1970 și 
asupra proiectelor de plan 
prezentată de prof. univ. 
Constantinescu, președintele 
demiei.

Au avut loc dezbateri în 
secțiilor Academiei, după care, în 
ședința plenară, președinții secții
lor au expus Adunării generale 
concluziile care s-au desprins din 
discuții.

Adunarea generală a adoptat 
Programul de activitate pe anul 
1971 și Planul unitar de cercetare 
pentru perioada 1971—1975 în do
meniul științelor sociale și politice, 
făcînd, totodată, propuneri pentru 
îmbunătățirea acestora, astfel încît 
ele să corespundă cît mai bine ce
rințelor dezvoltării gîndirii social-

a fost 
Miron
Aca-

cadrul

politice din țara noastră, în strînsă 
concordanță cu exigențele cons
trucției socialiste, cu Directivele 
programului elaborat de Congresul 
al X-lea al P.C.R.

Cuvîntul de încheiere a fost 
rostit de tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Adunarea generală a Academiei 
de Științe Sociald și Politice a a- 
doptat apoi textul unei tele
grame adresată TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, în care se spune : „Partici- 
panții la Adunarea generală a 
Academiei de Științe Sociale și 
Politice a Republicii Socialiste 
România, întrunită în zilele de 10 
și 11 decembrie 1970, exprimă sen
timentele lor de adincă gratitudine 
față de Partidul Comunist Român, 
față de dumneavoastră per
sonal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru atenția perma
nentă pe care o acordați propășirii 
științei și culturii din țara noastră, 
pentru orientarea clarvăzătoare și 
larga perspectivă deschisă științe
lor sociale și politice, pe linia creș
terii aportului lor la progresul ma
terial și spiritual al României so
cialiste.

Un obiectiv de seamă — se a- 
rată în continuare în telegramă — 
urmărit în procesul de elaborare a 
documentelor adoptate de Adu
narea generală a fost ca acestea să 
reflecte cît mai corespunzător sar
cinile trasate de Congresul al 
X-lca al Partidului Comunist Ro
mân și indicațiile prețioase date 
de dumneavoastră. De asemenea, 
am fost și sîntem in permanență 
preocupați să asigurăm un astfel 
de conținut al cercetării, care să 
răspundă cerințelor actuale și de 
perspectivă ale dezvoltării econo
miei și culturii naționale.

Participanții la Adunarea gene
rală — se spune în încheierea tele
gramei — vă asigură pe dumnea
voastră, eminent conducător al 
partidului și statului nostru, că vor 
munci cu devotament pentru înde
plinirea sarcinilor de onoare ce 
le-au fost încredințate, că vor în- 
tîmpina semicentenarul Partidului 
Comunist Român, glorios jubileu 
a! întregului nostru popor, cu reali
zări demne de însemnătatea aces
tui eveniment și vor milita pentru 
sporirea contribuției științelor so
ciale și politice la opera de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate în țara noastră".

Actuala montare a spectacolului „Tannhăuser" — de pe scena operei bucurește- ne — Constituie un lăudabil efort de reînchegare a unui repertoriu wagnerian, o bine venită acțiune menită să formeze interpreți- lor un stil vocal adecvat să educe gustul publicului— în special al celui tînăi— în spiritul acestui gen de spectacol care este riană.Drama ._. ..... ........ ...........este eterna dramă a cunoașterii. a cunoașterii pă- mîntene, ridicate la rangul de simbol, de mit. Tannhăuser se îndreaptă către oameni tînjind după dragostea acestora, pentru că nemurirea — oferită atit de generos In împărăția lui Venus — reprezintă de fapt adevărata moarte a spiritului și imnlicit a iubirii ; de loc paradoxal, tocmai ple- carea de pe Venusberg constituie cea mai puternică încercare a tăriei sentimentului său. Și, ca in genere în literatura muzicală post-romantică — in care eroii însingurați se caută, se bănuia, regăsin- du-se cel mult după moarte— și aci. dragostea Elisabe- tei si a lui Tannhăuser este rohită conveniențelor, de data aceasta celor de ordin mistic religios, și în cele din urmă cestea.Mitul și un imens tezaur de pilde și simboluri pe care omul de cultură Wagner le reactualizează în însăși o- pera de artă, dindu-le un sens nou.exprimă în chis propriul său crez, unu! din marile idealuri, ale artei romantice, potrivit căruia arta totdeauna pulsului ții. In ției sale, reprezintă „Lohengrin1 prim al ulterioarei mari și semnificative prefaceri inițiate în domeniul genului de operă.Realizatorii actualei montări au depus, indiscutabil, un susținut și meritoriu e- fort de acomodare față de noul tip de spectacol, efort menit să depășească în primul rînd maniera de cint și de joc specifică operei italiene, manieră foarte solid instalată pe scena operei noastre. Și trebuie avut in vedere că depășirea actualei situații — în primul rînd prin larga diversificare a repertoriului, prin solicitarea

muzical-dramatic opera wagne-lui Tannhăuser

sufocată de a-istoria reprezintă
Wagner își mod des-

trebuie să fie în- credincloasă autentic al vie- ansamblul crea- „Tannhăuser" alături de — momentul

cft mai diversă a interpretului muzician, cîntăreț și actor — reprezintă in cel mai Înalt grad o problemă de cultură profesională deloc neglijabilă. Regia spectacolului — datorată lui Jean Rinzescu — apelează in egală măsură la maniera de joc realist dramatică -și la stilul grandios oratorial— evident cel propriu spectacolului wagnerian, un stil dc joc în care evoluțiile scenice se realizează pe pla nuri mult mai largi. Din acest ultim punct de vedere cel mai realizat a apărut actul al doilea — sărbătoarea

rezolvat cu mai multă ingeniozitate, evident, printr-o colaborare mai eficace cu corpul ,de balet condus de Tilde Urseanu.Maniera de cint a unora dintre soliști mărturisește doar o parțială cunoaștere a stilului vocal wagnerian, o consecință pe care o apreciem ca firească, date fiind orientările repertoriale, axate actualmente cu precădere pe valorile școlilor romantice italiană și franceză de operă. O fericită excepție au constituit-o in general vocile de bas-bari- ton, mult mai maleabile.

„TANNHĂUSER
LA OPERA
ROMÂNĂ

U

dem. mai mult de exigențele textului muzical poetic. Impresionantă prin suplețea glasului și cursivitatea frazării, prin apropierea sensibilă față de rol și stil, Elena Dima — în rolul Elisabetei — a creat o apariție de o mare puritate și autenticitate ; în același rol, Mariana Stoica etalează o voce de remarcabilă consistență și amploare sonoră, fără a urmări însă problemele de rafinament vocal ale partiturii interpretate.In ceea ce privește apariția soliștilor Gheorghe Iliescu — în rolul titular — și a lui Ion Stoian într-un rol episodic, se poate afirma că distribuirea în aceste roluri i-a dezavantajat, întrucît. datele vocale nu corespundeau cerințelor textului muzical. Foarte atent, cu o reală eficiență stilistică, au fost lucrate ansamblurile vocale ale soliștilor Nicolae Rafael. Mihai Panghe, Nicolae Constantinescu. Marcel Angbeiescu, Constantin Ilijscu. De asemenea — în . rolul păstorului — Elena z Grigorescu și apoi Victoria Bezetti au etalat voci clare, sensibil conduse. .Indiscutabil, revelația întregului spectacol a adus-o ansamblul coral al Operei Române, ansamblu condus de Steliân Olariu ; se poate aprecia că prin nivelul execuției, prin omogenitatea vocilor, prin forța dramatică a expresiei, realizările acestui valoros colectiv _1_. demne de exigențele celor mai prestigioase scene de o- peră contemporane. Ansamblul orchestral — condus de dirijorul Constantin Bugea- nu — și-a asumat prin forța împrejurărilor un rol de covîrșitoare importanță ; în ciuda unor decalaje, a unei anume lipse de suplețe a frazării, susținerea orchestrală a fost bine asigurată și mai ales corect condusă. Inadecvată spiritului muzicii rămine totuși lipsa de consistență sonoră a orchestrei, în special la partida corzilor.Fără a reprezenta o reușită deplină, actuala montare trebuie privită ca o etapă absolut necesară în acțiunea de reînchegare pe scena o- perei noastre a unui repertoriu wagnerian și aceasta, evident, alături de montările anterioare cu „Maeștrii cîntăreți" și „Lohengrin", pe care le dorim cît mai curind reactualizate. Efortul artistic evident al tuturor realizatorilor acestui spectacol merită mai mult decît consemnare favorabilă.
Dumitru AVAKIAN
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și concursul cavalerilor cântăreți de la castelul Wart- - burg — o punere in scenă clară, firesc susținută in spiritul însuși ai muzicii. Ar fi fost, credem, în folosul spectacolului dacă s-ar fi căutat cu mai multă eficacitate soluții noi pentru punerea in scenă, cu atit mai mult cu cît chiar in patria lui Wagner — unde tradiția spectacolelor concepute inițial chiar de compozitor este atit de - puternică — se încearcă astăzi materializarea scenică a unor noi soluții regizorale, a unor noi idei, neîndoios fidele muzicii. Spectacolul wagnerian — așa cum l-a gîndit autorul însuși — este un spectacol muzical poetic și dramatic, un spectacol de regie în a- devăratul înțeles al tului.Scenografia luiLaubneral exigențelor actul al doilea considerat insă, cel mai realizat nitatea judicios dintre costum, arhitectura decorului și culoare ; ar fi fost de dorit însă ca primul tablou, Venusberg-ul, să fie

a răspuns
cuvîn-Roland i In ge- regiei : poate fi și aci, prin stabilită

necesitat. Nicolae în rolul landgraf- realizat o creație scenică de mare

generos, și suflul Corneliu roiul lui

sînt • Z : PATRIA — » ; 12 ; 15 ; 18 ; 
21, CAPITOL — 8.30 ; 11 : 13.30 : 
16 ; 18,30 ; 21.
• Căpitanul Florian : LUCEAFĂ
RUL — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21.
• Vagabondul : BUCUREȘTI
8.45 ; 12,15 ; 16,30 ; 20, FAVORIT
— 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30 ; VICTORIA
— 8,30 ; 12 ; 16 ; 19,30.
• Femela să se teamă de băr
bat : FESTIVAL — 0 ; ..........
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Soarele alb al pustiului : LU
MINA — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 , 20,30, MOȘILOR — 15,30 ;
18 ; 20,30.
• Ai grijă de Suzl i CENTRAL
— 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16.
• Amintiri bucureștene : CEN
TRAL — 18,15 ; 20,30, GRI VIȚA —
18.15 , 20,15.
• Dreptul de a te naște : 
ȚA — 0,30 ; 11,45 ; 16.
• Program pentru copil :
— 10—11.
• A trăi pentru a trăi :
12.15 ; 15 , 17,45 ; 20,30.
• FUMUL : TIMPURI
9—20,30 in continuare.
• Omul din Sierra : FEROVIAR
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,bo ; 21,
EXCELbiOK ~ ; 11 ; 13,30 ; 1G ;
18 30 ; 21, MELODIA — y , 11,15 ;
13.30 ; 16 i 16,30 ; 20,45, MODERN 
~ y ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Simfonia dragostei — 9 ; 10,30 ; 
12,30; 14,30, Jazz, jazz, jazz — 
16,00 , 18,45, Pori des Lilas : — 21 
CINEMATECA (sala Union).
• De și pte ori șapte : COSMOS
— 15,30, 1b ; 20,15.
• Cadavrul viu : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 16 ; 19.
• Medicul de la asigurări : BU
ȘEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Ultimul
8,45—20,30 in 
VA — 15,30 ;
• King Kong
— 10,30 ; 16 ; 
SĂRII — 15,30 ; 
LEȘT1 — 15,30 ;
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Unghiul de cădere : UNIREA
— 16 ; 19,15.
• In umbra coltului : LIRA —
15.30 ; 18 ; 20,15.
• Paria : FERENTARI — 15,30 , 
17,45; 20.
• Departe de lumea dezlănțuită : 
COTROCENI — 14,30 ; 17.15 ; 20, 
VIITORUL — 16 ; 19,15.
• 100 de carabine : PACEA —
15.45 ; 18 ; 20,15, MUNCA — 15.30 
18 ; 20,15.
• călugărita din MOnza : FLO- 
REASCA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Soarele vagabonzilor : 
GAȘI — 16 ; 18 ; 20.
• Răzbunarea Sfintulul : GLORIA 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ■ 15,45 ; 
18 ; 20,15, TOMIS — 9—15,45 în con- 
tlhuare , 18 ; 20,15, FLAMURA — 
9 ; 11,15 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
o Fantasme : MIORIȚA 
11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Vtnătoarea de vrăjitoare : 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
• Hibertanus : FLACĂRA — 15.30. 
18; 20,15.
• Sentința : VITAN — 15.30; 18; 
20.15.
• In arșița nopții : PROGRESUL
— 15,30; 18; 20,15.

8,30 ; tl ;

11.15 ;

acomodate mai firesc stilului vocal Florei - ului — a vocală șiprestanță, lucid construită și în special bine simțită. Rolul cavalerului Wolfram a prilejuit — atit lui Eduard Tumageanian cît și colegului său Dionisie Konya — apariții meritorii, remarcabile pentru calitatea timbrului — foarte pentru claritatea larg al frazării. Fînățeanu — înWalter — se dovedește unul dintre interpreții sigur și eficient orientați în manierele de cînt cele mai diverse. Cort el Stavru, în rolul titular, prezintă dovada unei admirabile rezistențe vocale a interpretului și a- cest lucru în pofida manierei sale de cînt specific „italiene"în dificilul rol Venus, Viorica Cortez Guguianu a a- dus o prezență sculpturală impresionantă, susținută vocal de o mare siguranță a intonației, și mai puțin de asimilarea manierei de cînt necesare partiturii ; Iulia Buciuceanu — în același rol — s-a apropiat, ere-

GRIVI-

DOINA

DOINA

NOI —

u-

Muzeul
CC

lucrările prezente..................... ! din Joctorat „Esența ' ii vor atrage ur- regimului dictato-

» loan ADAM

lu- articole. publicistice, iconografie.

„Stephan Ludwig Roth

cu baze uma-

SEPARAT DE CORP ?

e SE m GĂSI IM COMERȚ PILULE „PEHTRU1W« SE VOR GĂSI ÎN COMERȚ PILULE „PENTRU ȚINE
RE DE MINTE V ® MAI MULTE ENCICLOPEDII, DE 
24 DE VOLUME FIECARE, NU AR PUTEA CUPRINDE 
INFORMAȚIA EXISTENTĂ ÎN NUCLEUL CELULEI-OUI

RE DE M1HTE?" ® MÂI MULTE ENCICLOPEDII, DE
24 DE VOLUME FIECARE, NU AR PUTEA CUPRINDE
INFORMAȚIA EXISTENTĂ ÎN NUCLEUL CELULEI-OU! 
INJECȚIA OL. FIOLE DE ÎNVĂȚĂTURĂ? • DE LA 
VIRSTA DE 35 DE ANI, ÎN CREIER SE DISTRUG 
100 000 DE CELULE PE ZI; EXISTĂ VREO SOLU 

- ȚIE ? O „VIRUSUL. CUNOAȘTERII" ♦ „CmORS" «
OMUL VIITORULUI ® AR PUTEA TRĂI CREIERUL

Mediaș, forurile culturale din oraș au organizat, cu ajutorul u- nor entuziaști cercetători și muzeografi, un muzeu dedicat gînditorului progresist transilvănean Stephan Ludwig Roth, personalitate proeminentă de e- rudit și prieten al poporului român cate și-a pus întreaga viată (jertfindu- d-o chiar) in slujba idealurilor înaintate ale revoluției de la 1848. Fiu al acestui oraș, învățatul sas s-a format in atmosfera premergătoare marilor confruntări revoluționare de la mijlocul veacului trecut și a militat pentru egalitatea in drepturi si înfrățirea deplină între toți locuitorii acestor meleaguri. indiferent de naționalitatea lor.Noul muzeu medieșeAn reface prin Intermediul unor exponate numeroase: manuscrise, scrisori, crări tipărite, manifestări facsimile.mărturii ale contemporanilor, imaginea unui vizionar și deschizător de drumuri. Sugestivitatea exponatelor este sporită și de faptul că ele au fost amplasate chiar în casa în

care a trăit și a activat gîndi torul.Evocării copilăriei .petrecute la Seica Mică (sat in care a cunoscut de mic viața mizeră a Iobagilor cărora le va închina o bună parte a scrierilor iul)
lui, va preconiza el deschiderea la Șeica Mică a unei școli de învățători sătești, năzuind (așa cum se vede dintr-o lucrare a sa expusă) la propășirea culturală a maselor prin intermediul unui sistem de

triciatului săsesc. învățatul transilvănean se dovedește un atent observator al mediului, intuiește mecanismul de clasă al exploatării, căutînd reorganizarea societății prin intermediul unor principii

și a cursurilor medii la liceul Brukenthal din Sibiu, ii urmează aceea a studiilor universitare de la Tubingen. abandonate repede in favoarea activității pedagogice desfășurate la .Institutul de educație*' ' din Yverdon (Elveția) sub îndrumarea atentă a marelui pedagog Johann Henrich Pestalozzi. Aici, influențat de concepțiile rousseau-iste ale maestru-

educație niște.Ideile progresiste teza de doctorat „E statului" mărirea i . _ ______ _rial ai lui Metternich. Reîntors în patrie, ca profesor la gimnaziul din Melias și îndepărtat apoi oentru Ideile Iul necanonice. potrivnice spiritului conformist și închistat al superiorilor săi si al oa-

Înaintate. Din această perioadă datează fundamentale in recentul muzeu memorial : „Breslele" (1841). „Cercetări și îndrumări privind agricultura și păs- toritul" (1842), „Dorințe și sfaturi. O cerere pentru popor" (1842). ca și o istorie a Transilvaniei in 3 volume rămasă în manuscris.Vizitatorul ce parcurge încăperile muzeului poate

urmări radicalizarea gîndirii eruditului transilvănean. proces vizibil în repetate luări de atitudine cum este cea din mai 1846. cu ocazia adunării generale a „Asociației pentru studiul Transilvaniei" cînd afirma : „umanitatea și folosul țării, cerul și pă- mîntul cer dreptate, nu menținerea asupririi istovitoare". O amplă suită de exponate reconstituie activitatea lui Stephan l.ud- wîg Roth în timpul revoluției de la 1848 : participarea la Adunarea de la Blaj, munca lui de membru al Comitetului de pa- cificațiune în care alături de revoluționarul român Ștefan Moldovan a eliberat iobagii din numeroase sate. Vina aceasta nu t-a fost iertată. Arestat samavolnic. judecat pripit. Stephan Ludwig Roth a primit cu bărbăție moartea la 11 mai 1849 în cetătuia din Cluj.Noul muzeu e un gest de prețuire și omagiu închinat de oamenii muncii înfrățiți, constructori ai socialismului, memoriei ilustrului gînditor progresist, luptătorului revoluționar.
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LA SLATINA

Un nou obiectiv industrial: 
Uzina de utilaj alimentarSLATINA (corespondentul „Scinteii" Aurel Papadiuc). Pe platforma industrială a o- rașului Slatina a început construcția unui nou obiectiv industrial : Uzina de utilaj alimentar. în etapa finală, noua uzină din Slatina va avea o capacitate de 11 000 tone

utilaj anual. Ea va produce utilaje cu un înalt grad de tehnicitate, răspunzînd celor mai exigente cerințe ale producției.încă de pe acum se școlarizează primele promoții de muncitori, care vor lucra în viitoarea uzină.
LA COMBINATUL TEXTIL DIN ORADEA 
Varietatea sortimentelor 
și calitatea produselor- 

preocupări principaleCele 5 fabrici ale Combinatului textil din Oradea realizează o gamă largă de produse, prezente în magazinele din țară și pe piața externă. Combinatul orădean și-a cîștigat un binemeritat prestigiu în rîndurile beneficiarilor săi nu numai prin varietatea produselor și a creațiilor originale pe care le aduce an de an în industria noastră textilă, ci și prin calitatea acestora și promptitudinea cu care își onorează contractele încheiate.Una din cele cinci fabrici ale combinatului, cea de confecții, de exemplu, a devenit renumită prin costumele bărbăteșți din stofe fine și semifine, prin pardesiele și paltoanele executate din lină pură sau în amestec cu fire sintetice. La rîndul său. Fabrica de confecții din Marghiia este profilată pe confecții din țesături de bumbac : uniforme școlare, cămăși, bluze, halate etc. Țesăturile realizate la o altă fabrică a combinatului — fabrica de textile „Crișana" — sînt destinate mai ales, cumpărătorilor din mediul sătesc. La fabrica „Drum nou" se produc diverse împletituri, cu întrebuințări multiple.In acest an au fost introduse în fabricație noi modele de țesături și confecții — elegante, practice, durabile. Ele se bucură de o bună primire din partea cumpărătorilor români, precum și a unor firme renumite din țări cu o bogată tradiție în industria ușoară, printre care : Anglia, Franță, U.R.S.S. și altele, în număr de peste 20.In foto : imagine de la fabrica de tricotaje „Miorița" unde se produc articole pentru toate vîrstele.
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(Urmare din pag. I)metode de investigare, printre care aș aminti-o pe cea a seismicii de înaltă frecvență, a polarizației provocate etc. Desigur, laboratorul nostru nu poate realiza toate aparatele de care avem nevoie în munca de teren. Pentru a intensifica folosirea „modelelor", mai ales în electrometrie și în scopul măririi eficienței lucrărilor de sinteză, va trebui să ne orientăm mai ferm spre utilizarea pe scară largă a calculatoarelor, care dau studiilor un plus de certitudine și creează posibilitatea abordării cercetării unor noi tipuri de zăcăminte. In a- celași sens, institutul nostru se preocupă și cu studierea grosimii scoarței terestre pe teritoriul țării, ceea ce oferă date asupra perspectivei mai îndepărtate în descoperirea de noi zăcăminte de minerale utile fluide și solide, aflate la mari adîn- cimi.In continuarea discuției, am reținut că explorarea unor astfel de posibilități trebuie să fie corelată cu intensificarea cercetărilor geologice obișnuite. Dr. ing. Dragomir Roma- nescu s-a referit, de pildă, la strînsa colaborare cu I.P.E.G. Harghita, întreprindere creată de curind, tocmai din necesitatea intensificării lucrărilor intr-o zonă bogată in zăcăminte de minereuri neferoase și de fier, a căror investigare revenea pînă,/de curind unor unități geologice situate la mare distanță.în general. I.P.E.G.-urile, între; prinderi de prospecțiuni și explorări geologice, își desfășoară activitatea pe teritoriul a două sau trei județe, în zonele miniere din țara noastră Am vizitat și noi două asemenea întreprinderi și am stat de vorbă cu conducătorii lor.— Activitatea noastră cuprinde o arie largă, de la prospectare, pînă la darea în exploatare, ne-a spus Boris Țurcan, director al I.P.E.G.-Cluj.
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CADRU NOU, STIMULATIV, PERSPECTIVE RODNICE 
DEZVOLTĂRII AGRICULTURII NOASTRE COOPERATISTE 

V» /-'•> ._______ ______ . . - _______ _____ 1-

în aceste zile, printre preocupările de prim ordin ale organelor agricole, ale oamenilor muncii de pe ogoare se numără și adoptarea unor soluții optime pentru profilarea producției, amplasarea culturilor în sole cît mai mari, înființarea unor noi ferme, brigăzi sau echipe specializate în cultivarea anumitor plante ori creșterea unor specii de animale.în ultimele zile, sub îndrumarea comitetului județean de partid Suceava, s-a țiune de largă ac- a țărănimii cooperatiste, a specialiștilor și consiliilor de conducere privind profilarea producției agricole, s-a stabilit un ] măsuri. Avînd în vedere necesitatea aprovizionării populației sortiment larg de proaspete cantități suficiente pe tot timpul a- nului, s-au luat măsuri pentru concentrarea cestei producțiiîn zonele cele mai favorabile. în cooperativele agricole Bosanci, Salcia, Siminicea, 1 Dumbrăveni, Ve- rești, Fîntînele și Rotunda, situate pe valea riurilor Șiret și Suceava, s-au organizat ferme legumicole care vor cultiva anul viitor, pe o suprafață de 650 ha., un sortiment mai larg de legume cum sînt ardeii, vinetele, roșiile etc. De asemenea, se va lărgi cadrul acțiunilor de cooperare prin crearea a două ferme legumicole la Salcia și Bosanci pentru producerea de legume și căpșuni, produse foarte solicitate de Combinatul de industrie alimentară din județ. Unele ferme legumicole vor fi profilate pe producerea unui sortiment redus de legume, care să permită aplicarea de tehnologii moderne bazate pe extinderea mecanizării. în acest scop, la cooperativele agricole Salcia, Dumbrăveni și Verești s-a trecut la întocmirea proiectelor teWnirfb-dtgani- zatorice pe baza cărora se vor exe-

desfășurat o consultareîn acest sens plan concret de

cuta lucrările de bază la amenajarea terenului în vederea irigării pe brazde lungi a unei suprafețe de circa 200 hectare. S-au creat posibilități ca anul viitor din cele hectare de perativele tare să fie lizate.O mare cu privire cultivatoare de cartofi și concentrarea producției cartofilor de sămînță în cadrul unei zone închise. Prin colaborarea cu Stațiunea experimentală din Suceava, 20 cooperative a- gricole vor fi specializate în vederea producerii cartofului de sămînță din

1 500, legume prevăzute în coo- agricole, peste 1 200 hec- cultivate în ferme specia-însemnătate au măsurile la specializarea unităților

rativa agricolă din Rădășeni. încă de la început acestea trebuie să aibă o autonomie bine definită, astfel ca măsurile pe care le stabilesc să fie aplicate cu consecvență. în scurt se pot valorifica cu marile avantaje pe care le zona Fălticenilor peritru dezvoltarea pomicultură. Cred că nu ar fi lipsit de importanță ca în această zonă denumită și „Livada Moldovei" să se inițieze crearea unei asociații intercooperatiste care, prin cooperare întreprinderea agricolă stațiunea experimentală tate ar putea fructifica potențialul productiv al3 000 hectare de livezi existente. Tot

timp folos oferă
cude stat și din locali- foarte bine celor peste

cu un mai legume și în
a-

In cooperativele agricole din județele Suceava și Cluj

PAȘI PE CALEA
PROFILĂRII
PRODUCȚIEI

soiuri superioare. Urmărind punerea in valoare a condițiilor naturale e- xistente, organele agricole județene au stabilit criterii precise și pentru zonarea producției. S-a făcut o grupare a cooperativelor agricole in 3 zone naturale și anume : premonta- nâ, centrală și estică, de care se ține seama în activitatea de zonare a\pr<9ch
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Să exemplificăm această afirmație. Ne aflăm în faza de prospectare în zona Runc, Sălciua, Brăzești, unde căutăm fier și alte substanțe metalifere și nemetalifere. Am încheiat lucrările de prospectare care au dus la descoperirea zftcămîntu- lui de la Pietroasa, unde se desfășoară acum lucrările speciale de prospectare geofizică. Anul acesta au început pregătirile în vederea- dării în exploatare a zăcămîntului Valea Blaznei-Rodna (la Rodna se va con-

*

cartofi etc. ri privind profilarea și specializarea producției agricole, cadrele tehnice din agricultura județului au avut în vedere totodată și crearea unui cimp larg de afirmare a formelor de asociere și cooperare între cooperativele agricole, sau intre acestea și întreprins derile agricole de stat. în legătură cu avantajele acestor forme de organizare, ing. Ștefan Rusu, directorul Inspectoratului I.A.S, Suceava, ne-a spus :— Specializarea producției in I.A.S. s-a dovedit deosebit de eficientă. Ne preocupă censolidarea fermelor și mărirea lor la capacități care să asigure o mai bună raționalizare a forței de muncă și crearea unei structuri adecvate pe categorii de animale. In ce privește acțiunile de cooperare cu cooperativele agricole am luat măsuri, între altele, pentru livrarea a 750 juninci gestantte. Avem, de asemenea, în vedere lărgirea cooperării pentru creșterea păsărilor, precum și pentru popularea iazurilor unor cooperative agricole, cu pește. Sintem convinși că avantajele economice reciproce vor fi fructuoase.în prezent, pe baza unui plan concret de măsuri, organele agricole județene examinează condițiile specifice din fiecare unitate și zonă in parte, in vederea profilării și specializării producției. în acest sens, un mare rol are crearea consiliilor in- tercooperatiste. ..întrunind în componența lor pe cei mai autorizați reprezentanți ai agriculturii într-o zonă sau alta, consiliile intercoopera- tiste vor înlesni foarte mult profilarea producției — ne spunea ing. Cecilia

prin cooperare între unitățile cooperatiste din împrejurimile s-ar putea înființa și un prelucrare a fructelor".Asemenea propuneri pentru o valorificare cît mai eficientă a rezervelor de creștere a producției agricole se manifestă în aceste zile în toate localitățile județului.Și în județul Cluj organele de partid și agricole^, consiliile de . condu* cdre ale... cooperativelor, specialiștii; sînt" preocppați. înjcel mai înalt grad de aplicarea indicațiilor privind profilarea și specializarea producției. în fiecare unitate, profilarea producției se face corespunzător condițiilor concrete, . resurselor și posibilităților e- xistente. „Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu privind îmbunătățirea organizării, planificării și conducerii agriculturii — ne spunea ing. Anatol Mălai, director adjunct al direcției agricole — pune cu deosebită acuitate problema profilării și specializării producției. Pină acum, inexistența unor asemenea măsuri a dus la situații cînd la unele cooperative s-au prevăzut culturi și specii de animale fără să se țină seama de condiții. Din cele 148 de cooperative existente în județ, 82 erau producătoare de legume pe suprafețe și cu producții mici. în anul viitor vor produce legume 34 de cooperative, dar pe suprafețe mult mai mari.Profilarea are un foarte mare rol în domeniul zootehniei. Spre exemplu, îngrasarea tineretului taurin revenea pină acum la 78 de cooperative. Neajunsurile acestei dispersări ne-au determinat ca, în 1971, să prevedem numai 26 de unități care vor îngrășa bovine. în 1975 această sarcină va reveni celor intercooperatiste de la zu, Iclod și Citeau".Necesitatea profilării pune îndeosebi în cooperativele tuate în zonele de deal și premonta- ne. Cooperativa din Căpușu Mare, este situată aproape de masivul muntos Vlădeasa. Cu toate acestea aici organele agricole județene au impus pînă cum să se cultive sfeclă de za-

Fălticenilor complex deși căutări

trei complexe Mihai Vitea-producției sesi-
Florea, șef de fermă la coope-

foarte abrupte, pe care transportul se realizează mai ales cu tractoare pe șenile. Cu toate acestea, productivitatea muncii la I.P.E.G.-Cluj a fost. în primele 9 luni ale anului, de 108%. realizîndu-se 1 593 000 lei economii la prețui de cost.Despre unele succese obținute ne-a vorbit și ing. Cornel Grama, directorul I.P.E.G.-Maramureș :— In urma- studiilor efectuate de specialiștii noștri, s-au intensificat lucrările ’ de foraj, la Burloaia.

Creșterea rezervelor 

de minereuri metalice

strui și o flotație, pe baza rezervelor evidențiate în acest perimetru). Printre acțiunile noastre recente se numără și dezvoltarea lucrărilor de explorare pentru fier la Băișoara. unde s-a deschis un al doilea front prin puțul nr. 2. care va avea o adincime de 350 m.__ Cum se preocupă colectivul întreprinderii de îndeplinirea sarcinii privind cercetarea zonelor greu accesibile 7— Am efectuat prospecțiuni la Rodna, Sălciua, Muntele Mare, Me- zeșeni, Stirci. unde dificultățile de » acces ne-au impus executarea unor lucrări speciale : drumuri pe Versante

și au crescut vitezele de înaintare, la Baia.Borșa. Astfel, la galerii, față de 20 'ml pe schimb-lună, s-a ajuns la 21,3 ml în primele nouă luni ale anului, iar la suitori, față de. 10,9 ml pe schimb-lună, s-a ajuns la 11.9 ml. Din păcate, în alte locuri nu au fost atinse aceste viteze de înaintare. datorită lipsei de coroane cu diamante pentru instalația de foraj GP-1, sau defecțiunilor repetate ale grupelor electrogen, cum s-a intîm- plat la șantierul Poiana Botizei,Ultimul popas l-am făcut la Centrala minieră Maramureș, unde ni s-a confirmat crearea unor punți mai solide între geologie, minerit și preparare.

— Trecerea în grija unui singur for coordonator a tuturor acestor sectoare — remarca dr. ing. Vaier Gabrian. director general al centralei — a creat o legătură cu răspunderi directe. o corelare de eforturi și sprijin reciproc. Am să vă dau un exemplu edificator. în prezent se folosesc pentru prospectarea geologică galeriile cu profile reduse. Există toate pre misele folosirii profilelor celor mai adecvate și în extragerea minereulu’. creîndu-se astfel încă o posibilitate de valorificare mai rapidă a rezervelor.— Ca și în alte domenii, lucrările geologice trebuie să se desfășoare într-un flux continuu. Ce se in- tîmplă cu o temă de cercetare care nu se încadrează in acest flux ?— Dacă legătura dintre fazele de cercetare nu este stabilită cu fermitate, procesul de producție se întrerupe, diferitele lucrări sint izolate Și nu duc Ia finalizare. Este urmarea lipsei de colaborare. între diferite u- nități, care se mărginesc să producă rapoarte de justificare a cheltuielilor . făcute. Astfel, în zona Vișeului-No- văț Novicior se efectuează lucrări de cercetare din 1958 dar nici la ora actuală nu au fost stabilite rezervele care să poată fi incluse în circuitul economicDe ce atîta timp 7 O întrebare pe care o punem în legătură și cu in- tîrzierea altor cercetări efectuate in scopul scoaterii Ia lumină a zăcămintelor atit de necesare industriei. Oricum, dincolo de constatările privind unele realizări sau lipsuri locale, din ancheta noastră se desprinde un invățămint prețios : sarcinile deosebit de însemnate care revin geologiei nu pot fi înfăptuite fără conjugarea eforturilor tuturor compartimentelor care concură la cercetarea, prospectarea, explorarea și exploatarea minereurilor utile.

hăr, deși nu se obțineau decît 3 000— 7 000 kg la hectar. Pe baza indicațiilor privind profilarea, in această zonă se vor extinde culturile de orz, or- zoaică și plante furajere, care vor favoriza creșterea vacilor cu lapte. Cooperativele Dretea și Mănăsti- reni vor crește, in principal, ovine și tineret taurin pentru care există condiții bune.Acțiunea de profilare se desfășoară intens și în sectorul producției vegetale, urmărindu-se. între altele, asigurarea și folosirea pe scară largă a semințelor de soi, de înaltă productivitate. în acest scop s-au organizat 22 ferme producătoare de sămînță, cu o suprafață totală de 14 400 hectare. Cele mai mari suprafețe vor fi ocupate cu culturi semincere în cooperativele din Borșa. — 1 100 ha; Vultureni — 1 000 ha, Cojocna — 900 ha. Acestea vor asigura, în- cepind cu anul viitor, reinnoirea seminței de grîu in proporție de 60—70 la sută, iar peste încă un an, integral. La cartofi se va schimba jumătate din cantitatea destinată pentru să- mînță în anul viitor. Pentru reușita acestei acțiuni fermele producătoare de semințe sînt organizate în cooperare cu Institutul agronomic Cluj.nea tală din Turda și cu rași. Aceste me au fost încadrate cu specialiști care acum se află în curs de instruire pe timp de patru luni, control al semin- împuternicirea Să
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din cu stațiu- experimen-I.A.S.-Cămă- fer-
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Laboratorul de țelor a primit instruiască un corp de aprobatori de sămînță care să verifice producerea semințelor în toate fazele. De asemenea, s-a prevăzut amenajarea a două unități pentru uscarea, sortarea și în- magazinarea semințelor la Turda și Cluj.Una din problemele de mare , in-..- semnătate pentru cooperativele agricole din județ este organizarea activităților industriale; De curind, la Izvorul Crișului s-a constituit o asociație intercooperatistă pentru valorificarea obiectelor și cusăturilor de artă populară, îndeletnicire a locuitorilor de aici. Pînă în prezent cetățenii confecționau care le diari. In sibilități valorificare a obiectelor de artizanat. Au fost încheiate deja contracte în valoare de 24 milioane lei cu întreprinderi de stat pentru comerțul exterior. în acest mod se vor achiziționa obiecte de la producători la prețuri corespunzătoare și vor fi valorificate mai bine. Cei ce umblau prin țară pentru vînzarea obiectelor vor putea lucra în secțiile anexe ale cooperativelor agricole.După cum se vede, atît în județul Suceava, cit și în județul Cluj se află în curs de înfăptuire un larg program de lucru pentru profilarea producției în sectorul vegetal, și în zootehnie, precum și pentru intensificarea activităților industriale. Principalul este ca acțiunile începute să fie continuate și dezvoltate cu perseverență pentru valorificarea multiplelor rezerve de creștere a producției agricole vegetale și animale, realizarea mai multor bunuri materiale prin activități industriale în scopul sporirii veniturilor bănești ale cooperativelor agricole și ale cooperatorilor și satisfacerii cerințelor economiei naționale.

articole de artizanat pe vindeau unor interme- cadrul asociației sînt po- incomparabil mai mari de

Ion MANEA, 
Al. MUREȘAN 
corespondenții „Scînteii

Materiale izolatoare 
și de finisaj 

cu largi utilizări 
în construcțiiîntreprinderea de materiale izolatoare șl linisaj din Turda oferă constructorilor o gama largă de produse cu însușiri superioare celor tradiționale. Anul acesta, au fost produse experimental, din policlorură de vinii, primele covoare bicolore, covoare cu însușiri fonotermoizolatoare, precum și un nou produs — triplast — pentru izolații și tapet. De curînd, au fost modernizate mașinile pentru tabricarea cartonului și pînzei bitumate, produse indispensabile pe șantierele de instalare și extindere a conductelor subterane.Nomenclatorul de produse al întreprinderii din Turda include materiale cu largi aplicabilități in construcții : unele pentru hi’droizo- lații, (carton și pînză bitumată), altele necesare în lucrările de finisaj (covoare și tapete din policlorură de vinii).La cererea beneficiarilor, întreprinderea din Turda livrează tapete lavabile și semi- lavabile în peste 20 modele, în diverse nuanțe coloristice. De o solicitare mereu sporită se bucură covoarele ce pot înlocui cu succes parchetul sau dușumeaua de seînduri. La rîndul lor, tapetele cuceresc tot mai mult teren, înlocuind binecunoscutele zugrăveli, datorită prețului mai redus și rapidității în execuția interioarelor.Prin calitățile lor, produsele întreprinderii de materiale izolatoare și de finisaj Turda, printre care : cartonul bitumat, covorul din policlorură de vinii și tapetul hîrtie s-au impus și sînt tot mai solicitate la export.
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La redacție au început să sosească în ultimele zile scrisori telegrame din fa- 1 și uzine, de șantiere de construcții în care se a- nunță îndeplinirea înainte de termen a sarcinilor planului de stat pe 1970. De la Roman, directorul întreprinderii de prefabricate din beton, ing. Emil Mihai- lovici, ne-a scris: „Colectivul nostru și-a îndeplinit la 9 decembrie planul producției marfă pe 1970. Pină sfîrșitul anului produce in plus mc de prefabricate din beton". De la Mediaș, directorul Fabricii de geamuri, ing. Vasile Miclea, ne-a transmis telegrafic : „Planul a- nual la producția globală a fost realizat pină la 7 decembrie. în

zilele rămase pînă la 1 ianuarie, vom pune la dispoziția economiei naționale o producție suplimentară valorînd 6 milioane lei". De la Mangalia, directorul general al Trustului șantiere construcții locale, A. Erdely, anunță : „Am realizat cu 22 de zile mai planul de productivitatea cii a crescut cu sută deri“.Mai te de ții suplimentare, rurj de productivitate etc. etc. Sint cifre, rezultate, bilanțuri care exprimă eforturi intense, căutări creatoare, o muncă organizată. Colectivelor în cauză, le dorim s-o ia mereu... Înaintea timpului.

Orice s-ar spune, un autovehicul e făcut ca să meargă. De aia are și patru roți. Numai cele ale unităților de transporturi auto din județul Maramureș se pare că sint destinate sâ rămînă înțepenite locului. E drept, toate au roți, dar nu toate au anvelope. Așa că, numai in ultima vreme, media zilnică- a imobilizărilor s-a ridicat la 240 mașini, după cum ne transmite corespori- dentul nostru Vasile Gaftone.Pățania nu-i nouă, lucru demonstrat și de cele 70 000 zile-autove- hicule staționare din acest an. Mai mult,stîrnit și un oarecare interes printre specialiști. Au venit cu duiumul în județ la solicitarea organelor locale

Tipurilor obișnuite de utilaje li s-a adăugat nu de mult încă unul, utilajul călător a cărui tehnologie de funcționare se bazează pe un principiu simplu, dar costisitor : îl plimbi de colo-colo, fără să-1 întrebuințezi nicăieri. în această situație se află astăzi o linie tehnologică pentru fabricarea conservelor de roșii decojite și o alta pentrir compotul de piersici — obținute grație eforturilor unor specialiști din Ministerul Industriei Alimentare, direcția de dezvoltare. Marele public poate vedea acum cele două Fabrica de ve „Munca"vidiu-Constanța. mele fabricii nici o legătură cu realitatea, deoarece la cele două linii tehnologice nu muncește nimeni. Și nu muncește pentru că în țară nu există materie primă din soiurile adecvate.De aceea și predarea lor se face cu o formulă inspirată din Dante : „Lășați orice

și au admirat îndelung priveliștea ce li se în- ’fățișa. Apoi au plecat, <fiecare înarmat cu con- <cluziile sale. Unul <spunea că ce-a văzut <ii e îndeajuns ca să ,nu-și mai cumpere în .vecii vecilor mașină, ’altul că își va intitula ’teza de doctorat: Ale- (gerea capitală — mași- Ină sau trotinetă. Mă (rog, fiecare cu ideile nțlui. sțNumai factorii răs-' ! puhzători' diiî Minigte-' , rul Transporturilor și din centrala de resort n-au prea dat pe aco- 1 lo. Așa rea (și le) au geantă, nite, aidoma unor monumente ale naturii. Ce fel de natură, să nu mai vorbim.

speranță"... voi cei car» le luați în primire.Și, rînd pe rînd, fabricile de conserve se conformează. Corespondentul nostru, Radu Apostol, ne informează că întreprinderea dobrogeană e total nemulțumită de un a- semenea plocon. Și revoltată pînă la ingratitudine. în loc Să-și vadă de treabă, conducerea ei a început să socotească cît o costă oficiile de gazdă : vreo 2,4 milioane lei valoarea utilajelor și peste 600 000 lei transportul, montajujl și amortizările. E scump 7 Nu-i nimic : după călătorului îibine cu drumul, și cele două instalații își vor relua lunga lor cursă prin țară. Ce are de gind, pe viitor, direcția respectivă 7 Am recomanda să achiziționeze o nouă mașină, de data asta una pentru conservat superficialitatea și spiritul de risipă, Pentru aceasta materia primă s-ar putea găsi undeva — nu spunem unde, să nu se creadă că facem vreo aluzie.
• Dacă ar

de pe de fie a-

Backus !...
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Viile unor cooperative agricole de producție din Argeș au ajuns pirloagă. Așa stau lucrurile la Pă- duroiu, Poiana Lacului, Vedea sau Drăga- nu. Acum, în prag iarnă, viile de suprafețe de zeci hectare, în loc să îngrijite cum ceregrotehnica, stau neîngropate. în plus, vacile și oile umblă pe aici

nestingherite, și rupînd în coardele. De bună atenție bucurat viile ve nici mai dovadă de de dea nulstruguri Cum rabdă torii ca averea lor se degradeze 7

călcînd picioare o mai nu s-au respecti- înainte,producțiile struguri extrem scăzute. La Ve- s-a recoltat . a- acesta doar 380 kg la hectar.coopera- să
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Noțiunea de oraș este prea îngustă pentru a descrie Los Angeles. Aglomerare urbană proteiformă, tentaculară, dimensiunile Las Angeles-ului sparg toate tiparele chiar pentru uh continent unde vastitatea constituie un element al cotidianului. Cu greu poți realiza că o clădire, să zicem de pe bulevardele Wilshire sau Sunset, poartă numărul 10 000 sau 15 003. între un punct din extre- , mitatea nordică și altul din extremitatea sudică a ora- ' șului propriu-zis, distanța se apropie de 100 de km. Cu cei peste 2 milioane și jumătate* de locuitori ai săi Los Angeles, sau L. A. pe scurt, este al treilea* oraș ca mărime al S.U.A. Aceasta fără a pune însă la socoteală puzderia de localități care intră în orbita sa. O dată adus acest corectiv, tabloul se schimbă, infățișînd un conglomerat format din 70 de centre urbane întinzîndu-se pe o suprafață de aproape 10 milioane hectare și cu o populații de 7 milioane de locuitori. Cu ceva mai mult de un secol în urmă, Los Angeles abia număra 4 000 de suflete și nu depășea ca întindere un tîrgușor ! Dacă unii au numit California —. statul care, cu populația sa de 20 de milioane se situează astăzi pe primul loc în S.U.A. — 
„America la pătrat", atunci Los Angeles poate foarte bine' fi considerat „Califor
nia la pătrat".Apropierea oceanului, dulceața climatului, siluetele svelte ale palmierilor, iată tot atitea elemente ale unui cadru mirific. Și totuși, ca o expresie a unor contradicții adinei, viața în acest veritabil Megalopolis nu este deloc de Invidiat. Dimpotrivă, multe din aspectele a ceea ce sociologii occidentali denumesc societatea de consum, se întorc împotriva omului și ii impun în coordonatele existenței sale accente chinuitoare. Unul din acestea îl constituie prezența obsedantă a automobilului. Datorită distanțelor mari, automobilul este aici nu un lux, ci o necesitate exprimată, de pildă, prin răspîndirea unor forme ad-hoc de deservire, așa-numitele drive-in, care nu te obligă să te dai jos din automobil : așa sint cinematografe drive-in, restaurante drive-in, bănci drive-in, pînă și... biserici drive-in. Veritabil ucenic- vrăjitor, automobilul este însă în curs de a se transforma dintr-o necesitate într-o năpastă resimțită ca atare. Elementul mecanic începe să domine elementul uman.Parcul auto al orașului este uriaș. Pin cele aproape cinci milioane de autovehicule, cit sînt înregistrate, circulă în permanență jumătate. Două milioane și jumătate de autovehicule se îndreaptă zilnic din toate direcțiile pe cele zece autostrăzi principale spre inima orașului, cu o viteză care în mod obligatoriu nu poate fi mai mică de 70 de km pe oră, intr-un spectacol halucinant, desprins parcă dintr-un film de Hitchcock. Acest veșnic torent mecanic îți produce un veritabil șoc vizual. Supradimensionate, cu multitudinea de faruri și lumini de poziții, care par tot atîția ochi amenințători, cu nenumăratele detalii șt ornamente cremate, care nu au vreun rol funcțional, automobilele ce se revarsă pe căile de acces și străzile Los Angeles-ului sînt niște veritabili monștri moderni, devorînd spațiul și otrăvind aerul. A- proape 50 la sută din suprafața orașului propriu-zis este ocupată de locurile de parcare. Zilnic atmosfera este înveninată de 1 800 de tone de substanțe gazoase cu caracter nociv, rezultatul combustiei a peste 32 de milioane kg de benzină cit inghit la fiecare 24 de ore acești nesățioși devoratori pe patru roți. Modul febril de viață al cărui simbol a devenit automobilul- bolid, supraaglomerarea urbană și în primul rind mecanismele ei sociale determină un număr record de cazuri de nevroză. Psihanaliza, știință contro

versată, și-a găsit aci un teren extraordinar de înflorire. Cabinetele psihanaliștilor, acești „duhovnici" moderni, sînt veșnic pline, se rețin ore cu săptămini înainte. Depănîndu-și angoasele, pacienții nutresc speranța, naivă, că își vor recăpăta măcar în parte liniștea. Ei sînt însă invitați să revină, iarăși și iarăși, ani de-a rîndul, în cabinetele elegant mobilate. Nevrozele și angoasele de tot felul au devenit pentru u- nii o inepuizabilă mină de aur.Aci, la Los Angeles este patria de necontestat a smog-ului, amestecul acela cu efecte dezastruoase de ceață și fum, la care pe lingă gazele de eșapament ale automobilelor își aduc din plin contribuția și în-

filnd de altfel în curs de epuizare. Astăzi aproape jumătate din populația o- rașului este legată, intr-un fel sau altul, de producerea a ceea ce reprezintă componentele erei spațiale : rachetele, computerele, avioanele cu reacție. O bună parte din planurile pentru proiectul Apollo, care au permis primilor oameni să pună piciorul pe Lună, au prins viață aci. Pe un perimetru foarte îngust, între Santa Monica si San Diego, se îngrămădesc peste 600 de uzine electronice și tot aici, de pe porțile binecunoscutelor uzine Lockhead și Dou
glas ies ultimele tipuri de reactoare. Profilul industrial pronunțat al regiunii nu trebuie însă să ne facă să credem că agricultura ar fi

Gabie sau rochia purtată de Greta Garbo în „Dama cu camelii" pînă ia blana de leopard care a- coiperea șoldurile lui Tarzan. fără a mai pune la socoteală sute și mii de alte obiecte de recuzită, mobile de cele mai diferite tipuri, candelabre, tapiserii, instrumente muzicale, puști, pistoale, tancuri, tunuri și chiar avioane, trăsuri și automobile de toate tipurile, vaze, obiecte de artă, măști ale vrăjitorilor africani, costume de cowboys, într-un cuvînt tot ceea ce a folosit timp de 45 de ani acestei mari uzine de vise. Se încheia astfel definitiv un capitol din istoria lumii filmului, au scris ziarele americane, și nimeni nu a contestat a- ceastă afirmație.

MEGALOPOLIS
FĂRĂ LIMITE,

FĂRĂ CONTUR
însemnări din Los Angeles de Romulus CĂPLESCU

treprinderile industriale precum și reactoarele gigantice. Zile întregi stăruie deasupra orașului o pîclă de un ocru intens din care, ici-colo, răsar vîrfurile clădirilor mai înalte. Este o realitate tragică că mulți dintre cei 7 milioane de locuitori ai Los Angeles- ului sînt literalmente într-o stare de permanentă intoxicare, te izbește setea lor după aerul pur, după spațiile verzi.Dar dacă automobilul, nevrozele sau poluarea pot fi privite ca o fatalitate a vieții moderne, exista aici și alte aspecte de un determinism strict social. Este adevărat, fenomenul șomajului, resimțit in multe părți ale Statelor Unite, este prezent, poate, aci într-o măsură mai redusă, datorită faptului că industria din această zonă, care solicită o calificare superioară, a creat o anumită stabilitate a forței de muncă. Dar și aici își spune cuvîntul decalajul dintre prețurile în continuă creștere și puterea de cumpărare a salariilor. Cei mai defavorizați din acest punct de vedere sint muncitorii agricoli. Pe drumurile Californiei pot fi intilnite automobile demodate, transported calabalicul unei întregi familii. Sînt muncitorii sezonieri în perpetuă căutare de lucru, în veșnică deplasare de la o fermă la alta. Fără siguranța zilei de miine, fără ' certitudinea unui ciștig fix, acești nomazi duc o existență precară. Fenomenul migrației muncitorilor a- gricoli este in special pronunțat în rîndurile americanilor de origine mexicană, așa-numiții „Chicanos". „Situația noastră este 
atît de proastă, declara Sal Castro, unul din liderii populației «chicano», incit 
mai puțin de jumătate din 
copiii de virstă școlară reu
șesc să termine cursul me
diu. Aceasta înseamnă că 
nu putem sfărîma bariera 
lingvistică și deci căpăta 
slujbe mai bune, ne invir-. 
tim intr-un cerc vicios".L. A. este un oraș in perimetrul căruia industria se află puternic implantată. Deși regiunea Los Angeles continuă să dea ceva mai mult de zece la sută din petrolul Americii, această bogăție a încetat să se mai situeze pe primul plan, zăcămintele de țiței

pe un plan secundar. Dimpotrivă, aci se practică o agricultură avansată și diversificată cu o gamă largă de culturi, de la orz și pînă la curmali și vița de vie ; creștei>ea vitelor se desfășoară de asemenea pe scară largă. De altfel, dintre toate cele 50 de state federale, California, care numără circa 140 000 de ferme, se situează pe primul loc în ce privește venitul de pe urma agriculturii. Dar poate producția cea mai de preț este cea imaterială, realizată în alt soi de uzine, in acele think 
factories sau thought 
tanks (uzine ale inteligenței), unde se întreprind cercetări și se elaborează prognoze în toate domeniile științei de la econo metrie și astronautică pînă la proiectarea locuinței viitorului.A vorbi de Los Angeles fără a pomeni de Hollywood este practic imposibil. Hollywood nu mai este insă astăzi ceea ce era în trecut. Amenințat cu dispariția in încleștarea titanică dintre film și televiziune, el a reușit, ca prin- tr-un miracol, să supraviețuiască. Din lupta dintre cele două mass-media s-a născut un vlăstar nou, serialul TV și Hollywood-ul a devenit Mecca sa. Cit despre filmele obișnuite, a- cestea sînt, în cea mai mare parte, turnate fie in alte orașe din America, fie în străinătate. Mulți spun că prin invazia televiziunii, Hollywood-ul nu va mai fi niciodată ce a fost înainte, citadela, atîtor glorii, unele durabile, altele efemere, de care mai amintesc doar amprentele pe care le-au lăsat, potrivit unei tradiții ciudate, diferitele personalități faimoase ale lumii filmului, pe porțiunea de ciment din fața sălii 
„Chinese Theatre". Unele studiouri ca Paramount au dat faliment, altele ca Me- 
tro-Goldwyn-Mayer abia își mai mențin o existență precară. Pentru mulți dintre fanaticii filmului a fost o zi de doliu a- ceea în care, pentru a putea face față unei crize care se profila tot mai a- menințătoare, studiourile a- vînd ca emblemă leul cu coamă falnică și răcnet tunător au scos Ia mezat toate relicvele care i-au adus în trecut gloria, de la trench coat-ul lui Clark

Locul Hollywood-ului ca pentru de atracție a Los Angeles-ului l-a luat de mult 
Disneyland — uriașul parc de distracții, în care tehnica cea mai modernă pusă in slujba fanteziei a creat un univers de basm unde totul este pasibil, de la o călătorie cu „submarinul Căpitanului Nemo" pînă la o incursiune în inima unei jungle artificiale populate de sălbăticiuni- robot sau o ascensiune pe povirnișurile albe ale 
Matterhorn-ului.Lumea fermecată a lui Disney, creată din cauciuc spongios și măruntaie electronice are însă un foarte serios rival în lumea reală a delfinilor savanți și a balenelor educate de la Ma
rineland, care oferă un spectacol de incredibilă virtuozitate. Mai incredibil este insă recitalul pe care îl dă in sudul Californiei natura. S-a spus despre clima de aci, a cărei faimă au dus-o de mult în lume portocalele și piersicile de California, că întrunește condițiile Ideale pentru dezvoltarea omului, din- du-i posibilitatea de a trăi permanent in aer liber. Natura este insă tot mai mult contestată in drepturile sale. Dacă atmosfera marilor orașe a devenit astăzi otrăvită, nu este cruțat nici oceanul. Apele de coastă sînt poluate de deșeuri de tot soiul, chimicale, păcură, alte substanțe nocive. Flora șl fauna sint modificate în datele lor e- sențiale. Vidrele de mare, un animal caracteristic litoralului californian, sint condamnate la dispariție, iar pelicanul cafeniu practic a încetat să mai existe ca specie. Societățile de protejare a naturii, al căror număr nu este mic, duc o bătălie îndîrjită, obțin pe alocuri succese. Ecologia, știința păstrării mediului înconjurător, a devenit astăzi un cuvînt care se află pe toate buzele. Se elaborează proiecte și planuri la scară locală și la scară națională. Lupta împotriva poluării a fost proclamată unul din obiectivele esențiale ale Americii în viitorul deceniu. Este o luptă grea, copleșitoare aproape, prin vastitatea problemelor cărora trebuie să li se tacă față.Modern pămînt al făgăduinței, Los Angeles, California la pătrat, nu este r

lipsit nici de alte zone de adumbrire. Tulburările rasiale de aci cafe au răbufnit în incidentele singeroa- se de acum cițiva ani din cartierul Watts, ghetto-uî populației de culoare, au atras atenția — prin contrast cu luxul ostentativ de la Beverly Hills sau Pasa
dena, cu somptuoasele vile ale „star“-ilor de cinema și ale oamenilor de afaceri — asupra unei dureroase situații de inechitate, care se extinde in fapt pe o scară generalizată. Mișcarea cort- testatară de tineret de aci, de pe pămîntul Californiei a pornit și Universitatea din Los Angeles, alături de cea din Berkeley, este unul din centrele cele mai active de protest împotriva agresiunii în Vietnam, ca și a nedreptăților sociale. La periferia mișcării protestatare a tineretului, fenomen cu ample rezonanțe, se dezvoltă insă și es- crescențe de soiul grupurilor de vagabonzi „hip
pies", al căror mod de existență este dominat de respingerea oricăror norme ale conviețuirii sociale, de cultul stupefiantelor și a- desea. al violenței gratuite, exprimate în crime odioase ca cea de la vila „Bel Air“. Violența este, de altfel, una din dominantele existenței cotidiene. Oare nu de aici, de la Los Angeles, a pornit glontele ucigaș care a curmat viața senatorului Robert Kennedy ? Și, în fine, tot aci în sudul Californiei sectele religioase înfloresc ca ciupercile, iar rata divorțurilor și a sinuciderilor este una din cele mai ridicate din întreaga Americă....Plusuri și minusuri din a căror permanentă interferență se degajă chipul contradictoriu, și poate tocmai de aceea fascinant, al unui oraș gigant, care a concentrat parcă ce are mai bun, dar și ce are mai rău un întreg continent, simbioză a sublimului cu tragicul, a opulenței cu disperarea. imaginea a ceea ce poate realiza omul cu resursele sale inventive, dar și a consecințelor pernicioase ce decurg din activitatea frenetică a unei societăți în care, în mod paradoxal, tocmai nevoile imediate ale omului sînt adesea ignorate. Pe la sfirșitul primului deceniu al secolului nostru, un vizitator al Californiei spunea, intrebîndu-se ce se va îratimpla cind acest ținut își va înzeci populația și potențialul : „Ziua va avea, 
la urma urmelor, tot 24 de 
ore. Fiecare om va avea o 
gură, doi ochi, două urechi. 
Vor fi oameni mai mulți, 
dar problema reală nu Va 
consta tn a acumula mai 
multă bogăție, ci dacă a- 
cești oameni vor fi mal fe
riciți, dacă soarta lor va 
fi mai bună". Citind aceste cuvinte profetice, o publicație americană de incontestabilă autoritate —. am numit aci revista „TIME" — comenta tn mod laconic. „La 60 de ani distan
ță, întrebarea își păstrează 
neștirbită actualitatea".

Arcașii Kabre 
deschid porțile civilizațieiLama-Kara ocupă un loc deosebit pe harta To- go-ului ; el este pfir.rtpa- lul centru administrativ al regiunii Kabre, locul de naștere al generalului Etienne Eyadăma, șeful statului togolez. Orașul se află la două ore de zbor de golful Benin și de litoralul pe care se etalează Lome, capitala țării, situată în mijlocul unor coline înverzite.Locuitorii regiunii Kabre trăiesc cățărați pe pantele vulcanice de bazalt negru, martore ale nașterii străbunilor lor. Din fidelitate pentru a- ceștia, ei nu au acceptat decît tîrziu — și împotriva voinței lor — ideea de a se „exila" spre sud. Și cind unii se duc în regiunile meridionale ale To- go-ului pentru a lucra ca muncitori manuali pa plantațiile de cafea sau de cacao, de regulă ei revin să moară în munții lor. Cînd tradiția este respectată, cei ce părăsesc această lume sînt înmor- mîntați în mari gropi comune, după diverse grupe de vîrstă.Locuitorilor kabră le repugnă să se grupeze în sate. Pentru ei. ferma constituie o veritabilă entitate socială, iar familia, întotdeauna numeroasă.

trăiește retrasă într-o incintă alcătuită din colibe conice, cu acoperișuri de paie și hambare de lut, u- nite unele de altele prin ziduri groase. Calificați drept „țărani ai stîncilor" de către etnologul Leo Frobenius — care sublinia astfel dexteritatea lor uimitoare de a construi terase din piatră — oameni) aceștia cunosc nume

lor, kokombas, a căror arie de existență se situează mai la nord, locuitorii din Kabre sint arcași viteji. Ei au luptat zeci de ani împotriva a- depților sclavagismului, care considerau regiunea Lama-Kara drept o rezervație naturală de mină de lucru supusă. Mai tîrziu, ei i-au înfruntat pe colonialiștii germani cu
Reportaj din Togo de Philippe DECRAENE

publicist francezroase rețete menite să stăvilească degradarea pămînturilor. Spre deosebire de vecinii lor, acești țărani știu să lupte împotriva puhoaielor dezlănțuite, recurg la rotația culturilor, practică. în sezonul ploilor, stabulația vitelor, folosesc gunoiul de grajd ca îngrășâmînt. Mari consumatori de tșu- kutu, un lichid cenușiu- gălbui preparat din mei fermentat, locuitorii din regiunea Kabre sînt, de asemenea, pentru o scurtă perioadă din viață — după datină trei ani — mari amatori de carne, de cline, pe care o consumă afumată.Asemenea prietenilor

La Centrul pentru instructors în sectorul agricol, tineri 
elevi sosifi la Olidji deprind noile metode de culti

vare rațională a pâmîntului
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Cutremurul de Ia Napoli, 1456 ; imensa zauduire ? 
din provincia Șan-si, 1556; vărsatul negru din C 

( Uganda, 1935 ; heringii roșii, morii, din Terra C 
, Nova, 1969 — sînt cîteva din dramele luptei dintre c 
. om și catastrofele naturale prezentate în <’

ALMANAHUL SCINTEIA 1971
și tot în ALMANAHUL SCINTEIA 1971 găsiți 
evantaiul armelor omului : — informație, construc
ții, epidemiologie, ecologie — care fac ca numărul 
victimelor să scadă, ca molimele ce secerau mii de 

vieți să dispară din viata planetei.

Omul înfruntă natura dezlănțuită
UNUL DIN MARILE REPORTAJE DOCUMENTARE DIN

ALMANAHUL SCINTEIA 1971

DE PRETUTINDENI e DE PRETUTINDENI J

CULESUL VIILOR CU... 
ASPIRATORUL

ȘCOALA DE STICLA

Imaginea din fotografie nu este 
un pavilion de la vreo expoziție 
Internațională, ci pur și simplu 
o școală din Londra. Particulari
tatea ei constă în faptul că pereții 
și acoperișul sînt făcuți din sti
clă. Prin acpst procedeu se reali

zează o luminozitate perfectă în 
toate clasele. Deși costisitoare, 
clădirea prezintă avantajul că 
necesită numai jumătate din spa
țiul afectat în mod normal pen
tru o școală cu o capacitate de 
peste 1 700 de elevi.

La stațiunile experimentale de stat pentru pomicultură și viticultură din Weinsberg (R.F.G.), culesul viilor nu se mai face manual, ci cu ajutorul unei mașini care lucrează pe principiul absorbției. „Aspiratorul'"... de struguri este tras pînă In vie de un tractor. Capetele tuburilor de aspirație se apropie de boabele de struguri, care se desprind „ca de la sine" și sînt dirijate in recipientul de colectare. Cu ajutorul noului aparat se poate culege in decurs de o oră o cantitate de struguri egală cu aceea culeasă după sistemul tradițional, tn zece ore.
0 PRIVIRE

IN ABISUL OCEANULUI

„O cheie pentru secretele și bogățiile din adincurile Oceanului Pacific" — astfel au caracterizat specialiștii Atlasul geologic al fundului Pacificului, editat recent la Leningrad.întocmit la scara de 1 :10 000 000, atlasul reunește, pentru.prima oară In istoria cercetărilor oceanografice

internaționale, rezultatele obținute în decursul unui șir de ani, atît în Uniunea Sovietică, cit și în alte țări. Cele nouă hărți ale lui înfățișează nu numai structura fundului Oceanului Pacific, propriu-zis, ci și cea a mărilor limitrofe. Atlasul poate servi și drept bază științifică pentru detectarea unor eventuale zăcăminte submarine de petrol, gaze naturale, minereuri de fier, mangan, fosfați.
IN LOC DE PASTĂ DE DINȚI

De curînd, la Gottingen (R.F.G.) a fost realizat un preparat masticabil pentru îngrijirea dinților. Teste e- fectuate la clinica de stomatologie din acest oraș au arătat că noul tip de „gumă de mestecat" asigură în numai 15 minute o curățire perfectă a dinților, superioară celei e- fectuate in mod obișnuit. Originalul preparat este de fapt un amestec de diferite rășini naturale, minerale bazice, uleiuri eterice, tincturi vegetale și vitamine. Ideea creării a- cestui produs l-a fost inspirată stomatologului Heede de relatările u- nui prieten care, în cursul unei expediții in Africa, rămăsese surprins de dantura deosebit de frumoasă și sănătoasă a unor triburi care mestecau o anumită rășină.

URANUS Șl NEPTUN - 
SFERE LICHIDE?Uranus și Neptun — planetele a- fiate la cea mai mare distanță de astrul central (2 372, respectiv 4 498 milioane de kilometri distanță medie de Soare) — ar fi cele mai calde din sistemul nostru solar. Această teorie a fost enunțată de astronomii sovietici V. Șarkov și V. Tru- bițîn de la Institutul de geofizică al Academiei de Științe a U.R.S.S. în opoziție cu^ei, multi cercetători in materie afirmă — după cum se știe — că cele două planete sînt corpuri solide și reci.Pe baza unor calcule matematice, cei doi astronomi sovietici caută să demonstreze că temperaturile înalte ale planetelor Uranus și Neptun nu pot fi explicate prin încălzirea de către Soare, ci prin căldura degajată de ele însele în procesul evoluției lor. La formarea planetelor gigant (masa lui Uranus este de 14,5 ori, iar cea a lui Neptun — de 17,3 ori mai mare decît a Pămîntu- lui) acest efect caloric trebuie să fie extrem de mare, afirmă ei. Cei doi cercetători au ajuns la concluzia că temperatura in centrul lui Uranus se ridică la circa 26 000 grade, iar la Neptun — la aproximativ 31 000 grade C. Ca urmare, ei trag concluzia că Uranus și Neptun ar fi corpuri lichide cu temperaturi ridicate.

arcul, hărțuind cu sulițe otrăvite trupele kaizeru- lui Wilhelm al II-lea. In anii 1897—1898, mitraliorii locotenentului von Mas- sow au secerat mulți eroi din rîndurile populației kokombas și kabre.Cit privește pe francezi, care au preluat după primul război mondial succesiunea germană, ei au aderat in decursul celor 42 de ani cît a durat mandatul lor — și a- poi tutela O.N.U. — la idpea de a grăbi accesul la viața modernă a populației din zona litoralului, în fine, Sylvanus Olym- pio. primul președinte al Republicii independente Togo, originar din sudul țării, s-a ocupat aproape exclusiv de promovarea triburilor băștinașe ewe și minas de pe coasta Atlanticului.Regiunea Kabre. pînă mai ieri total neglijată, se trezește astăzi dintr-un somn îndelung. în aceste condiții, nu este de mirare că orașul Lama-Kara ia înfățișarea unei capitale de regiune. Al doilea oraș al Togo-ului, după Lome, Lama-Kara s-a fixat pe Landja — zonă denumită astfel după numele colinei care domină terenul. Această măgură adăpostește o clădire a armatei a cărei construire a iscat lungi controverse între generalul Eyadema și șefii tribului Kabră ; în acest loc se afla o pădure sacră astfel că a fost nevoie de toată forța de convingere a șefuluistatului togolez pentruca bătrînii să-i autorizeze . pe soldații geniști să înceapă lucrările de terașa- ment necesăre.Conducătorii togolezi știu că inactivitatea este un rău sfătuitor. De a- ceea, recruții nu sînt lă- sați să lenevească. Instrucția, tirul, exercițiile, munca la construcții și refacerea drumurilor sau a pistelor le ocupă cea mai mare parte din timpul zilei. Soldații togolezi plantează arbori de tec, cultivă grădini bine

întreținute, cresc vite. Cînd se vor reîntoarce la viața civilă, vor furniza cadre excelente pentru revitalizarea rurală.Această preocupare pentru promovarea agriculturii moderne a dus, de asemenea, la crearea a cinci centre ale „Societății regionale de a- menajare și dezvoltare" (SORAD), dintre care u- nul cu sediul la Lama- Kara. Șeful centrului, care a urmat șase ani studiile unui institut a- gronomic din Republica Federală a Germaniei, admite că aceste cadre sint adesea prost privite de către țărănimea locală, prizonieră obiceiurilor ancestrale. Dar el subliniază în același timp că acțiunile întreprinse de SORAD, coordonate cu cele ale F.A.O. și ale Fondului european de dezvoltare cu sediul la Bruxelles, au contribuit la dezvoltarea culturilor alimentare și a celor. industriale, cum sînt bumbacul și arahidele.Spitalul regional din Lama-Kara, inaugurat anul acesta, constituie una din ultimele realizări sociale ale guvernului togolez. Un tînăr chirurg din Quebec, „autorizat" de guvernul de la Ottawa, se ocupă împreună cu un medic togolez de patru dintre secțiile spitalului. Ajutat de „agenți tehnici a căror pregătire din punct de vedere medical este mai largă decît a infirmierilor, și de două moașe, acest personal girează o instituție care, așa cum subliniază cu mîndrie oficialitățile, a fost realizată exclusiv de guvernul togolez din investițiile sale bugetare. Pînă acum au fost efectuate în medie 70 de o- perații pe lună și a început tratarea bolnavilor suferinzi de parazitoze. Dacă se ține seama de faptul că peste două treimi dini persoanele examinate sînt atinse de diverși paraziți, se poate aprecia amploarea dificultăților de care se lovește această echipă, care are în grijă 300 de locuri fM SPiVJ- r tPărăsind ogoarele lor cu mei. cu o altă destinație decît ' cea a piețelor rurale din Pya, Tchare sau Ketao, muntenii Kabre descoperă cu adevărat, pentru prima oară de secole, marile întinderi ale țării. Ei încep la Lama-Kara lungul lor marș spre litoral, lenta lor ascensiune spre puterea politică, pe care u- nul dintre ei a ajuns s-o cucerească cu peste 7 ani in urmă.
în jungla columbiană

MOARTEA SE NUMEȘTE...

PETROL
De cîtva timp, viața cotidiană a 

junglei din regiunea columbiană 
Planas, aflată la 185 km sud-est de 
Bogota, capitala țării, s-a schimbat. 
Nu mai vezi jaguarul furișîndu-se în 
urmărirea prudei, in timp ce mai
muțele își prezintă recitalul lor de 
balet aerian, tn locul lor au apărut 
niște „animale de pradă" neobișnuite, 
in căutarea unui „vinat" de recentă 
proveniență in 
junglă.

„Noii jaguari" 
nu sînt altceva 
decît trupe 
guvernamentale 
trimise să vî- 
neze pe cel 
7 000 de indieni 
din tribul Gua- 
hibo refugiați 
in junglă. . îm
pușcăturile sfi- 
șie nemilos văz
duhul. Femei, 
copii, bătrîni, 
bărbați cad ră
puși de gloanțe, 
„vinovați" de 
existența în sub
solul teritoriu
lui în. care tră
iesc, a unor
mari zăcăminte de petrol.

In decursul timpului, teritoriul in
dienilor s-a micșorat tot mai mult. 
Autorii acestor deposedări forțate 
erau coloniștii albi infiltrați în re
giune. Pe pămînturile astfel cotropite 
au luat ființă ferme uriașe. Mina de 
lucru ieftină, necesară pentru a lu
cra aceste proprietăți, era recrutată 
din rîndurile băștinașilor. In schim
bul unei munci istovitoare, aceștia 
primeau un salariu derizoriu sau cite 
un săculeț cu sare. Bolile au început 
să facă tot mai multe victime în rin- 
dul indienilor. S-a constatat că 60 la 
sută din membrii tribului suferă de 
tuberculoză, 80 la sută de boli ve
nerice și cu toții de subalimentație.

La un moment dat, un licăr de 
speranță a apărut tn inimile băști
nașilor. Rafael Jaramillo Ulloa, noul 
Inspector de poliție numit în regiune, a organizat pe cei 35 000 de acri de 
pămint rămași indienilor o uniune 
cooperatistă, un centru sanitar și o

microcentrală electrică. Nivelul de 
trai al indienilor a cunoscut o oare
care îmbunătățire. Coloniștii din ve
cinătate, dușmani aprigi ai bună
stării indienilor, dornici să acapareze 
ultimul petic de pămînt băștinaș, se 
pregăteau insă pentru o nouă inter
venție. La vestea că subsolul terito
riului indian ascunde prețioasa bo
găție, petrolul, s-a declanșat o veri

tabilă invazie, 
soldată cu dis
trugerea așeză
rii indienilor. 
Băștinașii s-au 
retras in junglă. 
La cererea co
loniștilor tru
pe guvernamen
tale și-au făcut 
apariția in re
giune pentru a 
reprima pe in
dienii „neascul
tători". Gloanțe
le, foametea, bo
lile au rărit tot 
mai mult rîn
durile băștinași
lor. Istoviți, au 
început să se în
toarcă la cămi
nele lor. Din ce

nușa vechilor locuințe și-au în
cropit altele noi. Raziile forțelor 
guvernamentale au continuat cu 
aceeași intensitate. Numeroși in
dieni au fost arestați, apoi le
gați de copaci și schingiuiți. 35 de 
băștinași au fost închiși și torturați 
in temnița din apropierea orașului 
Villavineencio.

Forțele democratice din Columbia, 
revoltate de represaliile îndreptate 
împotriva indienilor băștinași, au tri
mis guvernului petiții acoperite cu 
numeroase semnături în care se cere 
încetarea persecuțiilor, îmbunătăți
rea soartei indienilor. Intre timp, 
trupele guvernamentale își continuă 
operațiunile de „curățire". Cu gtn- 
dul la zăcămintele de petrol, colonia
liștii nu se sfiesc să declare că atît 
timp cît indienii vor continua să 
existe, „pacea" nu va putea fi in
staurată în regiune.

T. PRE LI PC EA NU
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PLECAREA UNEI DELEGAȚII Dineu oferit de ambasadorul R. P. Chineze
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
CONGRESUL P. C. DIN URUGUAY care a făcut o vizită de prietenie în R. P. Chinezădimineața a plecat spreVineri C.Montevideo o delegație a Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Dumitru Bălalia, membru al C.C. al P.C.R., președintele Comisiei permanente a M.A.N. pentru consi- Iiile populare și administrația de stat, care, la invitația Partidului Comunist din Uruguay, va participa la

lucrările celui de-al XX-lea congres al acestui partid.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost condusă de tovarășii Ion Savu, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R.. și Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R. (Agerpres)

Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Chineze la București, Cian Hai-fun, a oferit vineri, in saloanele ambasadei, un dineu în onoarea delegației Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă de tovarășul Constantin Drăgan, membru al Comitetului Executiv, al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, prim-vi- cepreședinte al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din Romârfia, care a făcut o vizită de prietenie în Republica Populară Chi-

neză, în perioada 1—5 decembrie 1970.La dineu au participat tovarășii Gheorghe Petrescu, secretar al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, Nicolae Ionescu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., precum și membri ai Ambasadei Republicii Populare Chineze la București.Dineul s-a desfășurat Intr-o atmosferă caldă, tovărășească.(Agerpres)

viața internațională
Președintele Braziliei 

condamnă răpirea
diplomatului elvețian

La Casa universitarilor din rești a avut loc, vineri seara, tilnire intre președintele Consiliului național al cercetării științifice, ing. Gheorghe Cioară, și participant» la simpozionul „Aplicațiile sistemului informațional in economie". Cu a- ceastă ocazie, președintele C.N.C.S. a făcut o expunere despre rolul și contribuția cercetării științifice in dezvoltarea economiei țării noastre, subliniind, totodată, preocupările oamenilor noștri de știință pentru promovarea informaticii și ciberneticii in cele mai diverse domenii de activitate economică și .socială.
★Sub auspiciile Societății de științe matematice și ale Comitetului național român de astronomie, vineri, la Universitatea din Timișoara, s-a deschis Conferința națională de as-

Bucu- o în- tronomie. Participă matematicieni, fizicieni, astronomi, cercetători și alți specialiști din institute de învățămînt superior, de cercetare științifică, precum și din cadrul observatoarelor a- stronomice de la București, Cluj, Iași și Timișoara.In ședința de deschidere, prof. dr. docent Ion Curea, rectorul Universității din Timișoara, a prezentat o expunere consacrată invățămîntului astronomiei în țara noastră.In cadrul ședințelor de comunicări, programate în prima zi a conferinței, au fost prezentate lucrări științifice legate de cercetarea atmosferei terestre cu ajutorul sateliților artificiali, studii privind galaxiile, scara distanțelor în Univers, cercetări în astrofizica, radioastronomie și în alte domenii. (Agerpres)

Vizita delegației Uniunilor

profesionale dinVineri, delegația Uniunilor profesionale din R. P. Albania (U.P.A.) condusă de tovarășul Rita Marko, președintele Consiliului Central al U.P A., a plecat intr-o călătorie in țară.In cursul dimineții, oaspeții au vizitat Combinatul petrochimic Ploiești, rafinăria „Brazi" și uzina de utilaj petrolier „1 Mai". După-amia- ză, delegația albaneză a avut o în- tilnire cu Biroul executiv al Consiliului județean al sindicatelor Prahova. In cadrul convorbirii, care a

R. P. Albaniaavut loc cu acest prilej, s-a efectuat un schimb de păreri privind rolul și activitatea sindicatelor din două țări in domeniile social, cultural și sportiv, lului obștesc.Seara, delegația U.P.A. județul Brașov.In cursul vizitei sale în județe, delegația U.P.A. este însoțită de Nicolae Gavrilescu, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., precum și de Nikolla Profi, ambasadorul R. P. Albania la București.
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vremea
Manifestări cu prilejul 

„Zilei drepturilor omului"

o MĂSURI
PENTRU NORMALIZAREA 

SITUAȚIEI DIN IORDANIAAMMAN 11 (Agerpres) — „Oficialitățile iordaniene și reprezentanți ai rezistenței palestinene au luat măsuri pentru a sista toate operațiunile armate", a declarat joi seara Bahi Ladgham, președintele Comitetului superior arab însărcinat cu supravegherea modului de aplicare a acordurilor de la Cairo și Amman, privind restabilirea calmului în Iordania. Declarația a fost făcută în urma unei reuniuni de lucru, la care au participat primul ministru iordanian, Wasfi Tall, precum și Yasser Arafat, președintele Comitetului Central al rezistenței palestinene.Cu toate acestea, în - țară situația răinme confuză. în cursul nopții de joi, la Amman au avut loc intense schimburi de focuri. Surse palestinene au afirmat că trupele iordaniene, sprijinite de artileria grea, ar fi reluat atacurile în zona de nord a țării, supunind unui puternic bombardament de mortiere .două tabere palestinene. Seria de atacuri, a menționat purtătorul de cuvînt palestinean, a fost deschisă prin efectuarea unor baraje de artilerie asupra taberelor de la Gaza și Souf, în apropierea o- rașului Jerah, în seara zilei de.10 decembrie.Aceste incidente nu au fost confirmate încă de surse oficiale iordaniene. ’

anual această sumă. Unii vor afirma poate, a declarat Mashgur, că Egiptul nu pierde, in felul acesta, nimic in mod practic de pe urma stagnării activității canalului. Nici pe departe nu este așa. în primul rînd, pentru că taxele primite ar fi fost în prezent în valoare nu de o sută, ci de aprb- ximativ 130 milioane lire. In al doilea rînd, zona canalului nu înseamnă doar canalul propriu-zis, ci și un mare număr de întreprinderi din Port-Said, Suez și Ismailia, a căror activitate a încetat. Statul pierde o sumă importantă pentru aprovizionarea locuitorilor evacuați din aceste orașe, pentru a le asigura locuințe și locuri de muncă. Intr-un cuvînt, dacă se consideră întreaga zonă a canalului, pierderile economice cauzate de război depășesc de trei ori profitul net provenit din taxele vamale plătite de nave".

RIO DE JANEIRO 11 (Agerpres). — Agentul federal, Carvalho de A- raujo, a decedat joi în urma rănilor primite în cursul schimbului de focuri angajat cu membrii organizației ilegale braziliene in momentul răpirii, luni dimineața, a ambasadorului elvețian, Giovanni Enrico Bucher. Președintele Emilio Garastazu cu această ocazie doleanțe familieiconstituie, totodată, și prima sa luare de poziție oficială în cazul Bucher. Președintele iși exprimă indignarea și repulsia față de acest act terorist și califică răpirea diplomatului elvețian drept un act criminal care violează drepturile elementare ale o- mului.

Braziliei, generalul Medici, a transmis un mesaj de con- defunctului, care

o PRIMUL MINISTRU 
AL SIRIEI ÎN SUDAN

Din mileniului I. Teatru între baionete. Istoria in ecuație matematică. Gangsterii legionari la putere : jaful la ordinea zilei. Firele duceau spre centrala nazistă. Cultul cavalerilor danu- bicni. Colosseum — amfiteatrul cruzimii și al frumuseții. Procesul de la Niirnberg. O manevră diplomatică cu efect de bumerang. Cronica de piatră de la Porțile de Fier. Secretarul polon al lui Matei Basarab. Tiparul — armă a pașoptiștilor. In acele zile pe fronturile Garitei și MC- ssinei. „Nu vom rămine străini i de ceea ce se petrece in Euro- ’ pa". Septimius Severus — impe- ț ratorul african. ț

Timpul probabil pentru zilelfe de 13, 
14 și 15 decembrie a.c. In țară : Vreme 
relativ călduroasă, cu cerul variabil 
mai mult noros. Izolat, se vor semnala 
precipitații neînsemnate. VIntul in 
general slab. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 4 șl plus 
5 grade iar maximele între 2 și 10 
grade, izolat mai ridicate. Ceață loca
lă. In Bucuieștl : Vreme relativ căl
duroasă, Cu cerul temporar noros, fa
vorabil burniței șl ploii slabe. Vîntul 
în general slab. Temperatura ușor va
riabilă.

Cu prilejul aniversării Zilei drepturilor omului, la Iași a avut loc c manifestare organizată de filiala dir. localitate a Asociației de drept internațional și relații internaționale In prezența unei numeroase asistențe, formată din cadre didactice cercetători In domeniul dreptului, stu- denți, a vorbit lectorul universitar Paul Olcescu de la facultatea de drept din localitate.
★Cu același prilej, Asociația de drept

internațional și relații internaționale și Facultatea de drept a Universității Babeș-Bolyai au organizat vineri la Cluj o masă rotundă pe tema : „Probleme juridice ridicate de activitatea organismelor și organizațiilor internaționale". Au luat cuvîntul dr. Ion Voicu, director în Ministerul A- facerilor Externe, prof, univ Vladimir Hanga și conf. univ. Marțian Ni- ciu de Ia facultatea de drept din localitate. (Agerpres)
LOTONUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 11 DECEMBRIEFOND GENERAL DE 1 048 083 lei, din care 89 651 1970PREM1I : lei reportEXTRAGEREA I : 49 3 21 55 3830 72( 62 13Fond de premii : 574 439 tei, din. care89 6J1 lei report cat. 1EXTRAGEREA a II-a : 43 6 35 3628 74 39Fond de premii 473 594 Iei

O lucrare utilă tuturor:

★Referindu-se la informația potrivit căreia Libia a rupt relațiile diplomatice cu Iordania, un purtător dc cuvînt al ministerului iordanian dew externe a menționat că „această problemă nu este nouă". El a precizat că guvernul libian a luat o hotărîrc- în acest sens la sfîrșitul lunii septembrie, în urma incidentelor dintre armata iordaniană și forțele rezistenței palestinene. De asemenea, a adăugat purtătorul de cuvînt, .guvernul de la Tripoli și-a suspendat ajutorul financiar, în valoare de 28 milioane de dolari, acordat Iordaniei.
• REGELE HUSSEIN 

DESPRE OBIECTIVELE 
VIZITEI SALE ÎN S.U.A.

/îndeosebi examinării po- de întărire a relațiilor de între statele membre ale Uniuni cvadripartite — Intr-o
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Pentru amatorii• •

sporturilor
Crestele înzăpezite ale munților, pirtiile de schi și patinoarele constituie, în aceste zile, tot a- tîtea puncte de atracție pentru turiști, ca și pentru sportivii amatori și de performanță.în sprijinul celor care doresc să-și petreacă vacanța sau timpul liber de la sfîrșitul săptă- minii, în mijlocul priveliștilor montane, unitățile Ministerului Industriei Lemnului au conceput și executat noi produse specifice practicării sportului de iarnă. Printre acestea, se numără schiu- rile „Turist", „Super", „Campion", „Olimpic" și „Start" cu

de iarnă
calități superioare : elasticitate sporită, rezistență, alunecare u- șoară. De asemenea, sint puse în vînzare, în toate magazinele de specialitate, diferite tipuri de crose pentru hochei pe gheață. La rindul lor, copiii beneficiază de un sortiment bogat de săniuțe, printre care tipurile „Săgeata" și „Meteor".Produsele destinate sporturilor de iarnă, fabricate în unitățile Ministerului Industriei Lemnului, sint realizate din cele mai valoroase esențe de lemn din pădurile carpatine și după cele mai modeme tehnologii.
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Revista „Viața economică" a editat un „Curier economic-legis- lativ pentru uzul compartimentelor de aprovizionare și desfacere".Avînd forma unei cărți de 320 de pagini, lucrarea cuprinde extrase din actele normative, adnotate și comentate, care, prin gru parca lor tematică, înlesnește lucrătorilor din serviciile comerciale din alte servicii și economiștilor din organi zațiile socialiste, în ge rieral, o mai bună o- rientare în legislația în vigoare, o mai riguroasă disciplină contractuală, o mai bună administrare și gestionare a bunurilor materiale.în 11 capitole și 400 titluri, lucrarea tratează : încheierea, executarea și contractelor ce ; recepția și transportul produselor ; regimul ambalajelor ; decontarea prețurilor , gestionarea și controlul gestiunilor de bunuri ; diferitele filiere de răspundere, atît ale organizațiilor socialiste, cît

încetarea economi-

și ale salariaților ioi regimul mărciloi de fabrică, probleme dc marketing industrial etcCurierul economics legislativ se difuzează în cadrul abonamente-
loi speciale pe anul 1971 la reyișta „Viața ț economică" ..și suplimentul editat de ea.Costul unui , abonau ment special este de 208 lei anual.
viata

WASHINGTON 11 (Agerpres) - Regele Hussein al Iordaniei a declarat joi la Clubul național al presei din Washington că obiectivul principal al vizitei sale în S.U.A. a fost de a convinge oficialitățile americane că. dacă nu se va incepe aplicarea rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, consecințele vor fi cu "ăiglițăpjță' dqzgștruOase pentru sîtua- 'ția dîri -Orientul Apropiat. -Hussein a țiritft' ș'ă pftjțlkpze că retragerea trupelor 'Israelului din teritor!lft"arăb<i ar fi gestul cel mai semnificativ pe care l-ar putea face această țară. Ro- ferindu-se la garanțiile oferite în schimbul teritoriile.- ocuoate, el a subliniat voințri manifestată de arabi de a recunoaște existența acestui

KHARTUM — Primul ministru și ministrul apărării al Siriei, generalul Hafez Al Assad, a sosit la Khartum, venind de la Cairo, unde a conferit cu președintele R.A.U., Anwar El Sadat, după vizita întreprinsă în Libia. Premierul sirian va avea întrevederi cu generalul Gaafar El Nu- meiry, președintele Consiliului Comandamentului Revoluției Sudaneze, consacrate sibilităților colaborare proiectateiR.A.U., Libia, Sudan, Siria, scurtă declarație, la sosire, Hafez Al Assad a apreciat că convorbirile sale cu autoritățile libiene și egiptene „au (ost încununate de succes".Pe de altă parte, președintele Sudanului, Gaafar El Numeiry. a declarat că președinții R.A.U., Libiei și Sudanului nu au preconizat în nici un moment crearea unei organizații politice unice în țările membre ale proiectatei uniuni tripartite. Această declarație este apreciată ca o replică la informațiile publicate de cotidianul sudanez „Al Sahafa", potrivit căruia s-ar fi hotărît crearea unei formațiuni politice unice pentru uniunea proiectată.

DELHI 11 (Agerpres) — Lo 
Delhi a avut loc adunarea festi
vă de constituire a „Asociației 
de prietenie indo-română". La 
festivitate au participat membri 
ai Parlamentului indian ți alte 
personalități politice, diplomați, 
oameni de știință, cultură șt 
artă, reprezentanți ai presei. 
Discursul inaugural a fost rostit 
de dr. Gurdival Singh Dhillon, 
președintele Camerei Inferioare 
a Parlamentului Indiei. In con
tinuare, au luat cuvîntul Asoke 
Sen, președintele asociației, ți 
alți membri ai acesteia. Amba
sadorul român Petre Tănăsie a 
făcut o expunere privind preo
cupările pe plan intern și extern 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și perspectivele dezvoltării 
relațiilor româno-indiene.Mișcări revendicativeîn lumea capitalistă
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Aseară, handbaliștii noștri au jucat slab

ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA 12-12
Handbaliștii cehoslovaci și antrenori lor au avut toate motivele să fie satisfăcuți de rezultatul de egalitate pe care l-au reușit aseară, în meciul revanșă din sala Floreasca, cu selecționata României. A ține piept, a te întrece de la egal la egal cu campionii mondiali este, intr-adevăr, un lucru demn de subliniat ! Echipa oaspeților a vrut de această dată să lase o impresie și mai bună decit in partida de miercuri seara. Mizind pe o apărare agresivă — in general destul de corectă (doar două penalizări de la 7 m, față de șapte ale formației noastre) — șutind mai puternic și adesea prin surprindere, handbaliștii cehoslovaci pe de o parte n-au permis echipei române să înscrie decit puține goluri și cu mare greutate, iar pe de alta, atacînd mai decis, au menținut scorul strins, înscriind a- proape de fiecare dată după uri gol primit. Scorul s-a menținut astfel foarte strins (am condus cu maximum 4 puncte, și numai în partea întîi a primei reprize). In rest, la 1—2 puncte. Cu două minute înainte de finele partidei, scorul era 12—11 pentru România. Așa că șutul-gol al lui Bruna, din ultimele secunde ale partidei, a adus egalarea și marea satisfacție din tabăra lotului cehoslovac.Nu scădem cu nimic din meritele sportivilor oaspeți, dacă însă vom spune că aseară handbaliștii noștri au jucat slab (poate chiar mai slab decit în meciul pierdut la Cluj in fața echipei R.D.G.), cu acțiuni sim-

pliste, cu „plimbări" prelungi ale mingii, nefiind în stare nu numai să străpungă defensiva adversă, dar nici măcar să înscrie din cele citeva reușite pătrunderi la semicerc. Dacă vom adăuga că ambele lovituri de la 7 m de care a beneficiat au fost ratate (Birtolom și Gruia au tras direct in portar !), și că singurul „tunar" cu țintă mai mult sau mai puțin precisă a fost Gruia (autor a 6 goluri) — avem explicația ineficacității unei echipe în care, totuși, au apărut în ultima vreme cițiva jucători de certă valoare. Cu tot regretul trebuie spus că, aseară, această echipă, pe care am apreciat-o adeseori, nu s-a comportat la nivelul pretențiilor titlului ce-1 poartă, la nivelul posibilităților individuale ale componenți- lor ei. Jocul slab de aseară al hand- baliștilor noștri (in rindul cărora s-au aflat toți oamenii de bază — și Gruia, și Gațu, și Birtolom, și Chicsid, și Penu, și Samungi, și Goran etc., etc.) este ilustrat și de faptul că, deși in ultimele zece minute, a avut superioritate numerică (prin eliminarea definitivă a unuia dintre jucătorii cehoslovaci), n-au putut înscrie decit un gol.Să sperăm că apropiatul turneu ce-1 va efectua in R. D. Germană va arăta că echipa României s-a aflat in meciul de aseară (ca și In finala „Trofeului Carpați", de la Cluj) doar într-o „eclipsă parțială" de formă...
I. D.

SURPRIZA LA HOCHEI PE GHEAȚĂ
„Turneul de hochei pe gheață al armatelor prietene", ce se desfășoară pe patinoarul acoperit „23 August" din Capitală, se apropie de sfirșit. Aseară s-a disputat penultimul cuplaj. In prima partidă. Steaua București a avut un bun Început de joc in compania puternicei selecționate a armatei U.R.S.S., marea favorită a turneului. La pauză, hocheiștii bucu- reșteni conduceau cu 4—2. în celelalte două reprize Insă, sportivii sovietici s-au impus un scor categoric : net, ciștigind cu11-4

A doua, partidă a cuplajului de ieri s-a încheiat cu o surpriză : echipa Ț.S.K.A. * " gia Varșovia 1-2).Turneul se este zi de odihnă)_ cu partide : Steaua Varșovia (ora 16,30) și armatei U.R.S.S.(ora 18,30). Acest din urmă meci va desemna, de fapt, pe cîștigătorii competiției.

Sofia cureia
a invins pe Le-8—3 (4-1. 3—0.duminică (astăzi următoarele București — Legia Selecționata Dukla Jihlava

în citeva rinduriVINERI LA SEDIUL C.N.E.F.S. in cadrul unei conferințe de presă, tov Marin Birjega, vicepreședinte al C.N.E.F.S., a expus citeva din principalele probleme organizatorice ale activității sportive de mase. Printre acestea au figurat acțiunea de analiză a activității sportive in asociații cluburi, consilii orășenești și județene pentru educație fizică și sport, și de desemnare a organelor sportive locale, programul taberelor de iarnf pentru elevi și studenți. și altele.LA PEKIN a avut loc, in prezența a peste 18 000 de spectatori, intilnirer prietenească de tenis de masă dintrt reprezentativele R. P. Chineze (echi pa a doua) și României. în ambele meciuri, victoria a revenit gazdelor : la masculin cu 5—0. iăr la feminin cu 5—1. Maria Alexandru a realiza1 punctul echipei românești.Conducerea Școlii sportive nr. 2- Bucureșli ne-a anunțat că cele două

de ele-

• O PERSONALITATE
EGIPTEANA DESPRE CONSE- 
CINȚELE BLOCĂRII CANALU

LUI DE SUEZMOSCOVA 11 (Agerpres) — Ziarul „Trud“ publică un interviu acordat corespondentului său In Cairo de Ahmed Mashgur, președintele Consiliului de administrație al Canalului de Suez. Printre altele, Mashgur a declarat : „Administrația și-a păstrat 95 la sută din efectivul său antebelic. Am construit și extins porturi și debarcadere. rafinării de petrol, precum și alte obiective care au contingență cu transportul maritim. Principala sarcină a fost îndeplinită : colectivul nostru trăiește, muncește, aduce țării venituri".Ca răspuns la o întrebare privind pierderile economice suferite de R.A.U., in urma încetării navigației prin canal, el a arătat că în anul 1.966, taxele primite de la navele care treceau prin canal oferea țârii circa 100 milioane de lire în valută forte. După evenimentele din iunie 1967, Libia, Kuweitul, Arabia Saudită au declarat că sint. gata să recupereze

ROMA 11 — Corespondentul Agerpres Nicolae Puicea transmite : Joi au început in Italia noi acțiuni revendicative de masă, organizate de cele trei mari centrale Grevele au o durată de patru ore și se desfășoară, intre 10—16 decembrie, in fiecare din cele 25 regiuni ale Italiei. La aceste acțiuni revendicative participă milioane de oameni ai muncii din toate domeniile de activitate, inclusiv torul public.Reluarea acțiunilor greviste, cum au declarat conducerile trei centrale sindicale, are ca obținerea definitivării

sindicale, minimum
sec-după celor scop reformelor privind proolema asistenței medicale, precum și începerea convorbirilor cu guvernul asupra reformei fișcale, dezvoltării economice și sociale a sudului Italiei, a reformei agriculturii.

ANGLIA Corespondentul transmite : întunecată decit a Lunii" — scria Mirror". referin- grevei perlate a
Sesiunea Consiliului

ministerial al 0. U. A,

11 (Agerpres) — In cadrul sesiunii extraordinare a O.U.A., care a luat cu- al acestei care a pre- situației de ac-
manifestări organizate anual S.S.2 — Serbarea de premiere a vilor sportivi fruntași și Consfătuirea metodică a cadrelor didactice (acum avind ca temă : „Pregătirea sportivă a copiilor și juniorilor") — vor avea loc duminică 13 decembrie, ara 13 decembrie, ora 10 (în sala Liceului „Mihal Viteazu". Bd. Republicii 172) și, respectiv, luni 14 decembrie, ora 9 (la sediu) școlii. Bd Sh Dimitrov 128)ȘAH : FISCHER, CÎSTIGATOR AL rURNEVLUț DE LA PALMA. Pen- iltlma rundă a turneului interzonal le șah de la Palma de Mallorca i-a iferit marelui maestru american Robert Fischer prilejul unei noi victorii, de data aceasta in fața iugoslavului Gligorici, pe care l-a învins, jucind cu piesele negre, in 35 de mutări. Acumulînd 17,5 puncte, Fischer este cîștigător definitiv al turneului, intrucît el nu mai poate fi ajuns.

LAGOS lucrărilor Consiliului Ministerial al țe desfășoară la Lagos, vîntul secretarul general organizații, Diallo Telli, zentat un raport asupra pe continentul african in urma telor de agresiune a grupurilor de mercenari sprijinite de Portugalia împotriva Guineei, precum și posibilităților de contracarare tor acțiuni.In cadrul lucrărilor a fost ,--------tșt, de âsemenea, raportul delegației Guineei care cuprinde dovezi crete privind pregătirea agresiunii împotriva teritoriului său.în cursul dezbaterilor, sesiunea a adoptat mai multe rezoluții care prevăd sporirea ajutorului acordat mișcărilor de eliberare din teritoriile a- flate sub dominația colonială și crearea unui fond special de asistență militară, financiară și tehnică pentru statul guineez Totodată, țările membre-ale O U.A. au hotărît să interzică trecerea pe teritoriul lor a oricăror grupuri de mercenari. Delegații la sesiune au cerut, de asemenea. Comitetului de apărare al O.U.A. să e- xamineze posibilitățile de creare a unui sistem defensiv „rapid și e- ficace" al țărilor africane independente.

asupra a aces-
prezen-con-

După tentativa infructuoasă de miercuri, tratativele au fost intensificate și speranțele soluționării conflictului dintre greviști și patronat au crescut. Secretarul general al T.U.C., Victor Feather, a avut joi întrevederi cu reprezentanții celor patru sindicate din sectorul energiei electrice și a fost primit ieri de ministrul muncii și productivității, Robert Carr, pentru a-i prezenta condițiile puse de greviști. La rindul său, Robert Carr a primit succesiv, ta lumina unei luminări, pe reprezentanții sindicatelor și ai patronatului.
S. U. A

LONDRA 11 Agerpres N. Plopeanu „Anglia este mai partea invizibilă joi ziarul „Daily du-se la efectele celor 125 000 muncitori din industria energetică. Deși numai parțială, a- ceâstă grevă afectează in bună parte întreaga viață economică, socială și politică a țării. In fața hotărîrii ferme a greviștilor de a continua acțiunea lor revendicativă, guvernul conservator a fost obligat să revină asupra hotăririi luate de a nu ceda in fața cererilor muncitorilor și încearcă negocierea unui compromis.

NEW YORK 11 (Agerpres) — Traficul feroviar din Statele Unite a fost practic paralizat joi ca urmare a declanșării grevei muncitorilor de la căile ferate. După cum transmite agenția A.F.P., primele care au resimțit efectele grevei au fost marile orașe americane. La New York și Chicago 300 000 de persoane, printre care zeci de mii de funcționari și muncitori, nu au mai putut călători cu trenul, ceea ce a afectat serios activitatea numeroaselor instituții și întreprinderi. Mii de trenuri încărcate cu diferite mărfuri au fost blocate în majoritatea stațiilor de cale ferată de pe rețeaua națională.Greva a încetat vineri dimineață in urma ordinului adresat de judecătorul federal sindicatelor muncitorilor de la căile ferate de a relua imediat lucrul și a declarației ministrului muncii al S.U.A., care a relevat că guvernul consideră „ilegală" această grevă.
ALERTĂ ÎN LUMEA
PRESEI AUSTRIECE

Scena presei austrie
ce e bintuită de furtu
nă. După ce la 15 no
iembrie ziarul „Volks- 
blatt", organul centrai 
al Partidului populist, 
de opoziție, a încetat 
să apară, in prezent, 
cotidianul socialist 
„Express" se află in 
centrul unei puternice 
controverse. Amenin
țat cu dispariția, zia
rul a trecut in proprie
tatea a doi oameni de 
afaceri, Falk și Dic- 
hand, dar numai au o 
parte a efectivului re
dacției. Cei doi editea
ză de mai mulți ani 
ziarul bulevardier
„Kronen-Zeitung" și 
dețin 19 la sută din 
acțiunile noului „Palat 
al presei", 
in primăvara 
an. Societatea 
und Dichand" 
după expresia ____
Ziar vienez, un fel de 
„Springer al Austriei", 
după modelul faimosu
lui trust de presă vest- 
german.

inaugurat 
acestui 

„Falk 
devine, 

unui

Tranzacția in jurul 
ziarului „Express" a 
provocat alertă in ta
băra celorlalți magnați 
ai presei. Ludwig Roi
sterer, proprietarul 
Ziarului „Kurier", con
curentul direct al lui 
„Kronen-Zeitung", s-a 
grăbit să anunțe in
tenția de a scoate un 
al doilea ziar, pentru 
a rămine pe poziții e- 
gale in lupta cu Falk 
și Dichand pe piața 
presei vieneze. Intre 
timp, s-a aflat că el a 
angajat discuții in ve
derea achiziționării 
ziarului independent 
„Die Presse", al cărui 
proprietar este „Wirt- 
schaftubund", una din 
cele trei asociații care 
tompun Partidul popu
list.

Negocierile și dispu
tele ce domină in ulti
ma vreme lumea pre
sei austriece au gene
rat numeroase între
bări în legătură cu a- 
partenența politică rea-

lă a unor influente 
ziare austriece. Una 
din întrebările princi
pale este in schimbul 
căror condiții sau obli
gații politice sint aco
perite de către anumi
te cercuri de afaceri 
deficitele financiare 
cronice ale unor publi
cații ? Se manifestă, 
de asemenea, îngrijo
rare in legătură cu 
posibilitatea infiltrării 
de capitaluri străine in 
acest domeniu.

In fața acestei situa
ții, Ministerul Justiției 
a angajat zilele trecu
te primele discuții cu 
organizațiile interesate 
in legătură cu prezen
tarea clară a raportu
rilor de proprietate ți 
înregistrarea conven
țiilor asupra orientării 
politice a ziarelor. Un 
proiect de lege in acest 
sens a fost anunțat 
pentru luna ianuarie.

P. STANCESCUViena, 11
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Guvernul nipon

soluționării relațiilor
I I

cu R. P. Chineză
• O DECLARAȚIE 

A MINISTRULUI 
DE EXTERNE JAPONEZTOKIO 11 (Agerpres). — Ministrul de externe Kiichi Aichi a declarat în Dietă că guvernul japonez „studiază in mod serios posibilitățile de soluționare a relațiilor cu China" — informează agenția Kyodo. El a adăugat că, după părerea sa, „a sosit timpul ca guvernul să-și reexamineze politica față de China, în lumina ultimelor aspecte ale situației internaționale".Solicitat să se pronunțe în legătură cu hotărîrea a peste jumătate din membrii Dietei de a constitui Federația pentru promovarea relațiilor japono—chineze, Aichi a spus că el apreciază foarte mult eforturile depuse de deputați în direcția lizării relațiilor diplomatice Japonia și R. P. Chineză.Indiferent de divergențele și ideologice, poporul japonez, a relevat Aichi, dorește normalizarea relațiilor cu această mare țară, de peste 700 milioane de locuitori, condusă de guvernul R. P, Chineze și cu care Japonia are legături istorice.

norma- dintrepolitice

GENEVA

Necesitatea soluționării 
problemelor litigioase 

pe calea tratativelor
Interviu acordat de cancelarul Brandt săptămînalului 

polonez „Polityka"VARȘOVIA 11. — Corespondentul Agerpres, Iosif Dumitrașcu, transmite :„în prezent, trebuie să privim în viitor. Va trebui să dăm un conținut viu tratatului pe care l-am semnat, trebuie să începem colaborarea în domeniul economic și cultural, in sfera activității organizațiilor de Cruce Roșie, în activitatea organizațiilor de tineret", a declarat cancelarul Willy Brandt într-un- interviu publicat in ultimul număr al săptăminalu- lui polonez „Polityka". „Acest tratat nu poate rămîne doar pe hîrtie. Și in domeniul politic trebuie să învățăm să ne înțelegem mai bine, pentru ca securitatea și pacea să aibă de cîștigat din aceasta".Răspunzînd la o întrebare cu privire la modul în care concepe reconcilierea dintre cele două popoare, cancelarul vest-german a arătat că este vorba de „învingerea trecutului și acest lucru va fi realizat cel mai bine printr-o colaborare practică. în mod conștient, nu vorbesc de uitare. S-au făcut prea multe lucruri groaznice. Insă, în situația actuală, există posibilitatea realizării unei înțelegeri reciproce".Referindu-se la unele probleme ale actualității europene, cancelarul federal a opinat că „nu poate fi vorba doar de consolidarea statu-quo-ului,

ci și de îmbunătățirea situației actuale ; în această sferă, un rol mare revine relațiilor economice și tehnologiei". „Mai importantă este însă — a continuat el — asigurarea păcii în Europa. Acest lucru se va rezolva nu numai prin, tratate. Este necesară dorința de soluționare a problemelor litigioase fără a folosi forța, deci prin tratative".Arătînd că nu abordează cu plăcere problemele privind contradicțiile politice interne dintre partidele din R. F. a Germaniei, cancelarul W. Brandt a subliniat : „Mulți sceptici se vor convinge că nu există-altă alternativă pentru politica actuală. Primele semne sînt evidente în acest sens. Știu, că marea majoritate a populației noastre aprobă politica de asigurare a păcii".
P. C. German salută
semnarea tratatului

și li. F. a Germaniei

PENTRU LĂRGIREA COOPERĂRII ECONOMICE
Intre statele europeneGENEVA 11 (Agerpres). — La Palatul Națiunilor din Geneva continuă lucrările sesiunii a XlX-a a Comitetului pentru dezvoltarea comerțului, organism al Comisiei economice O.N.U. pentru Europa.în cadrul dezbaterilor consacrate studierii problemelor comerciale ale țărilor europene mai puțin dezvoltate reprezentantul român, Victor Al- dea, a subliniat necesitatea ca secretariatul comisiei, în consultare cu ex- perții țărilor interesate, să continue studiile u.l_ ____nferciale care prezintă interes pentru statele europene mai puțin dezvoltate și să le acorde asistență tehnică necesară, în vederea sprijinirii eforturilor acestora pentru promovarea schimburilor comerciale.

sale asupra problemelor co-

Trecind în revistă măsurile întreprinse de România pentru extinderea cooperării economice și tehnico- științifice cu toate țările, un alt delegat român, Ion Perpegel, s-a referit la faptul că o condiție esențială în vederea promovării unei cooperări reciproc avantajoase este ca proprietatea asupra obiectivelor realizate în comun să revină țării pe teritoriul căreia se construiesc acestea. El a susținut, totodată, propunerea Iugoslaviei privind crearea, în cadrul secretariatului Comisiei economice O.N.U. pentru Europa, a unui centru pentru cooperarea industrială, care să se o- cupe de culegerea și difuzarea informațiilor în acest domeniu.

BONN 11 (Agerpres). — într-o declarație dată publicității la Bonn, Prezidiul Partidului Comunist German salută semnarea tratatului dintre Polonia și R. F. a Germaniei ca pe „un nou pas important în direcția asigurării păcii pentru poporul nostru și pentru popoarele întregii Europe". Semnarea tratatului este doar primul pas. subliniază declarația. El trebuie să fie ratificat, să dobindească un conținut viu și să fie transpus în practică. , -„Oamenii muncii din țara noastră au numai de cîștigat de pe urma recunoașterii graniței de pe Oder- Neisse și a tuturor celorlalte realități politice existente in Europa", se spune in declarația P.C.G., care cheamă oamenii muncii din R. F. a Germaniei să-și aducă contribuția la îmbunătățirea în continuare a relațiilor dintre R.F.G. și țările socialiste, la cauza destinderii și asigurării păcii în Europa.

DOCUMENTE ADOPTATE ÎN ADUNAREA GENERAIĂ
SI IN ORGANISME AIE 0. N. U «NAȚIUNILE UNITE. - Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat cu 85 de voturi pentru, nici o împotrivire și 32 de abțineri, o rezoluție în care își exprimă „îngrijorarea profundă față de soarta ziariștilor aflați in misiuni periculoase". Acest document cheamă toate statele să aplice corespondenților de presă, care însoțesc formațiuni militare, dispozițiile convențiilor de la Geneva.

niolă sâ-și hotărască propriul său viitor.NEW YORK. — Comitetul Adunării Generale a O.N.U. pentru decolonizare a aprobat joi, cu 71 de voturi pentru, 1 contra și 18 abțineri^ un proiect de rezoluție prin care se cere Marii Britanii și S.U.A., să acorde independență celor 25 de teritorii insulare care se mai află încă sub administrarea Ier.

Ample acțiuni de solidaritate
cu militanții basciMADRID 11 (Agerpres). — In ciuda măsurilor represive luate de autoritățile l'ranchiste, în întreaga Spanie continuă acțiunile de protest împotriva înscenării judiciare de ia Burgos și în semn de solidaritate cu cei 16 militanți basci. Astfel de manifestații se desfășoară și în alte țări vest-europene.La Madrid au avut loc, joi noi demonstrații, la care participanții, majoritatea muncitori și studenți, au manifestat pentru încetarea procesului și amnistierea militanților basci, în urma intervenției poliției, multe vehicule aparținînd au fost distruse.La Barcelona, peste 3 000 soane au străbătut străzile chemînd la grevă generală dînd lozinci de protest împotriva represiunilor judiciare. în piața Colon, unde se află sediul autorităților militare, au avut loc ciocniri între forțele de poliție și manifestanți. în plin centrul Barcelonei au apărut baricade. După mai multe ore, poliția a izbutit cu greu să i împrăștie pe demonstranți, operînd zeci de arestări.

mai acesteiade per- orașulul și scan-

APELUL C.C. AL P.C. 
DIN SPANIA

PARIS 11. — Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascal, trans
mite : Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C. din Spania a adre
sat un apel populației din Spa
nia și opiniei publice din în
treaga lume, să facă tot posibi
lul pentru a salva pe patrioții 
basci amenințați cu pedeapsa 
capitală. Partidul Comunist din 
Spania, se spune în apel, cheamă 
pe toți oamenii muncii, toate 
forțele democratice și progre
siste din Spania să amplifice 
mișcarea de protest și să orga
nizeze o grevă generală în apă
rarea patrioților basci.

VIENA. — Ziarul „Volksstimme" a publicat vineri o declarație a președintelui P.C. din Austria, Franz Muhri, în legătură cu procesul de la Burgos, in care este exprimată solidaritatea comuniștilor austrieci cu toți cei ce luptă în Spania pentru înlăturarea dictaturii franchiste, precum și adeziunea la mișcarea internațională de protest pentru eliberarea celor 16 militanți basci. Președintele P.C. din Austria a adresat, totodată, tuturor organizațiilor democratice, în

Rezultate preliminare

ale experimentelor efectuate
iffde „Lunohod-Î

primul rînd sindicatelor, apelul de a-și ridica glasul de protest împotriva înscenării judiciare de la Burgos. In declarație se cere guvernului Austriei să intervină în favoarea luptătorilor basci pentru libertate.• PARIS. — Mii de parizieni, cărora li s-au alăturat numeroși spanioli aflați în -participat joi ție pe străzile solidaritate cu de Tribunalul fruntea coloanei s-au aflat personalități politice, reprezentanți ai partidelor comunist și socialist, ai Confederației Generale a Muncii din Franța și ai Ligii drepturilor omului.

capitala. Franței, au seara la O demonstra- orașului, în semn de cei 16 patrioți judecați militar din Burgos. In

• ROMA. — Sindicatele muncitorilor portuari italieni au cerut joi lucrătorilor din porturi să boicoteze In perioada 12—19 decembrie navele a- flate sub pavilion spaniol și să participe la manifestațiile ce se vor desfășura la apelul celorlalte organizații sindicale în sprijinul luptei pentru Jibertatea poporului spaniol și împotriva represiunii din Spania.

MOSCOVA 11 (Agerpres). — Aparatul sovietic autopropulsat „Luno- hod-l“ a început să execute programul celei de-a doua zile de lucru, după ce „s-a odihnit" în timpul îndelungatei nopți selenare.Ziarul „Pravda" de vineri a publicat rezultatele preliminare ale experimentelor științifice executate de laboratorul lunar mobil în prima etapă a activității sale. După cum a comunicat specialistul care se ocupă de telescopul Roentgen instalat pe luno- mobil, principalul țel al aparatajului respectiv este de a studia fondul de raze X al spațiului cosmic. în această privință, există două ipoteze : prima susține că razele X provin de la nenumărate surse (de pildă stelele), cea de-a doua afirmă că fondul de raze X este creat de gazul interplanetar, dispersat în spațiul cosmic. Savantul sovietic precizează că rezultatele observațiilor efectuate de telescopul Roentgen de pe „Lunohod-1“ vin în sprijinul primei ipoteze, dar sînt necesare cercetări suplimentare pentru a se putea confirma acest lucru.Lunohod oferă, de asemenea, posibilitatea de a se studia în detaliu intensitatea radiațiilor cosmice și a ex- ?loziilor solare în condițiile selenare, ncă din timpul zborului către Lună a putut fi fotografiată o mare explozie pe Soare, aceeași pe care a înregistrat-o și stația automată sovie-

tică „Venus-7“, care se afla la o distanță de circa 30 milioane kilometri de Pămînt. Astfel, oamenii de știință au posibilitatea să facă o comparație a celor două observații.
★în timpul ședinței de legătură prin radio cu „Lunohod-1“, care a inceput joi la ora 15,00 (ora Bucureștiului) și a durat 9 ore, a fost realizată deplasarea vehiculului selenar autopropulsat pe o distanță de 244 metri. Lunamobilul s-a deplasat pe un teren accidentat, la început în direcția sud-est, iar apoi în direcția sud-vest, trecind printre pietre și denivelări de teren. Dirijat de echipajul său terestru, „Lunohod-1“ a efectuat diferite manevre de ocolire a piedicilor apărute în cale.La un moment dat, în fața luna- mobilului a apărut un crater cu diametrul de 16 metri și cu adincimea de 2 metri. „Lunohod-1“ a coborît în crater și apoi s-a urcat pe celălalt versant pentru a ieși pe un teren liber. La parcurgerea craterului, înclinația mașinii a ajuns la 27 grade, iar diferența de asietă — la 17 grade, în timpul opririlor de scurtă durată au fost efectuate probe mecanice ale solului.După părerea conducerii tehnice a experimentului, lunga noapte selenară n-a influențat negativ buna funcționare a aparatului.

agențiile de presă transmit

NEW YORK. — Comitetul O.N.U. pentru teritoriile sub tutelă și neautonome a aprobat proiectul de rezoluție prezentat de Ghana, care cere Spaniei să organizeze „cit mai curînd posibil" un referendum pentru a permite populației din Sahara spa-
NEW YORK. — Consiliul de Securitate a aprobat raportul asupra situației din Cipru și recomandarea secretarului general al O.N.U., U Thant, de a se prelungi staționarea forțelor Națiunilor Unite în insulă pînă la 15 iunie 1971.

Recent eliberată din închisoare, deputata în parlamentul britanic, Berna
dette Devlin, cunoscuta activistă pentru drepturile populației catolice din 
Irlanda de Nord, critică la o demonstrație organizată la Dublin noile mă
suri restrictive preconizate de autorități împotriva acestei populații

Unități antiaeriene ale 
Armatei Populare Vietna
meze au doborît un avion 
american de recunoaștere fără pilot, care pătrunsese în spațiul aerian al provinciei Quang Binh, anunță agenția V.N.A.

Un comunicatîn lcsăturavizita făcută in Bulgaria de Constantin Tranos, ambasador în ministerul de externe al Greciei, a fost dat publicității la Atena. La Sofia, Tranos a avut convorbiri cu ambasadorul Ranghelov, șeful Direcției a treia politice a M.A.E. bulgar. Constatînd că relațiile greco—bulgare sini satisfăcătoare, cei doi interlocutori au fost de acord că există posibilitatea dezvoltării lor. Constantin Tranos a fost primit de către ministrul de externe Ivan Bașev.
Acordul între Iugoslavia 

și Bulgaria cu privire la Mvr&rue reciproce de mărfuri pe perioada 1971—1975 a fost semnat la Belgrad. Valoarea schimburilor de mărfuri prevăzută pentru următorii cinci ani este de 465 milioane dolari, ceea ce reprezintă o sporire de 133 la sută fată de perioada precedentă. O însemnătate deosebită pentru colaborarea economică dintre cele două țări i o au acordul privind construirea șo-, selei Bela Palanka-Pirot și a liniei de înaltă tensiune Niș-Sofia.
Reprezentanțe comercia

le kuweitiene în R. D. Ger
mană, R.P.D. Coreeană și 
Irlanda vor ® deschise în ianuarie 1971 a anunțat ministrul comerțului și industriei al Kuweitului, Abdullah Al-Jaber Al-Sabah.

Uniunea Sovietică și Ja
ponia vor colabora ,n dome- niul standardizării șl controlului calității producției — se prevede în protocolul semnat vineri la Moscova.

Părțile au căzut de acord să facă schimb de documentație tehnico- științifică și de delegații de specialiști.
însărcinatul cu afaceri al 

Republicii. Chile în Cuba, Jorge Edward Valdes, și-a prezentat documentele de acreditare ministrului afacerilor externe al Cubei, Râul Roa Garcia. Totodată, la Havana s-a anunțat că însărcinatul cu afaceri al Republicii Cuba în Chile. Luis Fernandez, și-a prezentat documentele de acreditare adjunctului ministrului afacerilor externe al Republicii Chile, Alcides Leal.

0 racheta care a plasat 
pe orbite separate doi sa
teliți a fost lansată vineri la centrul spațial Vandenberg (California), anunță NASA. Sateliții sînt dotați cu aparatură tehnică ce va servi la studiul ionosferei și la continuarea cercetărilor în domeniul meteorologiei.

Un val de căldură toridă s-a abătut asupra orașului Rio de Janeiro. Mercurul termometrelor a urcat pînă Ia 40,8 grade la umbră. Sute de locuitori, în special copii, au fost internați in spitale, suferind deshidratări.

Adoptarea în unanimitate de către Adunarea Generală a O.N.U. a celor două rezoluții inițiate de România : „Cu privire la consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor și e- fectele sale profund dăunătoare asupra păcii și securității in lume" și, respectiv, „Rolul științei și tehnologiei moderne in dezvoltarea națiunilor și necesitatea Întăririi cooperării economice și tehnico-științi- fice între state", a fost salutată aici la Națiunile Unite ca expresie elocventă a faptului că ele răspund unor cerințe vitale ale vieții contemporane. In discuții avute aci după vot cu un șir de delegați s-a evidențiat că adeziunea largă de care s-au bucurat propunerile României constituie o elocventă expresie a caracterului rațional al pozițiilor pe care le promovează România pe arena internațională, a contribuției active aduse în cadrul O.N.U. în vederea creșterii rolului și eficienței acesteia, corespunzător intereselor păcii și cooperării intre națiuni.în acest sens, este cunoscut că România militează cu hotărîre împotriva continuării și intensificării cursei înarmărilor, care reprezintă o sursă permanentă de pericole la adresa păcii, reprezintă o povară tot mai grea pentru toate popoarele. Atit la O.N.U. și în Comitetul de la Geneva pentru dezarmare, cit și cu alte prilejuri, țara noastră s-a pronunțat pentru a- doptarea unor măsuri concrete, efective care să ducă la scoaterea în afara legii a armelor nucleare și la dezarmarea generală ca mijloc radical de soluționare a problemelor grave pe care le ridică înarmările, propunînd totodată un program larg de acțiuni practice care includ înghețarea și reducerea bugetelor militare ale statelor, asumarea unor angajamente ferme de nerecurgere la forță sau amenințarea cu forța, retragerea tuturor trupelor de pe teritoriul altor state, lichidarea bazelor militare străine, desființarea blocurilor. în felul acesta ar fi înlăturat spectrul unei conflagrații pustiitoare, ar fi lipsite cercurile agresive, imperialiste de mijloace de presiune și amestec în treburile

interne ale altor state, s-ar elibera importante mijloace care ar putea fi folosite în sprijinirea eforturilor pe calea dezvoltării, a progresului economic și social al națiunilor, fâcindu-se să prevaleze în lume încrederea, destinderea, securitatea. Aceasta este, în esență, semnificația majoră a inițiativei României la actuala sesiune a Adunării Generale a Națiunilor Unite, iar consensul larg pe care l-a in-

unui pătrar de veac de la crearea 
O.N.U".

Valoarea deosebită a inițiativei Ro
mâniei a arătat la rîndul său reprezentantul Ecuadorului la O.N.U., LEOPOLD BENITES, constă tocmai 
in faptul că relevă atit necesitatea 
urgentă de a se pune capăt unei si
tuații primejdioase și că, totodată, 
prevede măsuri concrete pentru înfăptuirea acestui deziderat, lată de

trar al unei minorități de a se abate 
de la prevederile rezoluției. Această 
inițiativă, ce se înscrie .in cadrul e- 
forturilor menite să tempereze și in 
cele din urmă să elimine cursa înar
mărilor, să creeze condițiile cele 
mai propice menținerii păcii și secu
rității lumii, lărgirii cooperării inter
naționale, este salutată cu entuziasm 
de țara mea, care consideră că pacea 
nu înseamnă numai absența războaie-

„Inițiativele României prezintă 
o mare însemnătate 

pentru menținerea păcii în lume” 
Ecoul aprobării în unanimitate în Adunarea Generală a O.N.U. a celor două propuneri 

ale țării noastre

trunit demonstrează puternica afirmare a acestor idei in lumea contemporană.
„Italia — a declarat în acest sens reprezentantul acestei țări la O.N.U., PIERO VINCI - a sprijinit de la 

bun inceput importanta inițiativă a 
guvernului roTndn de a se dezbate 
in cadrul O.N.U. chestiunea efectelor 
profund dăunătoare ale cursei înar
mărilor asupra păcii și securită
ții in lume. Problemele economice 
care confruntă astăzi omenirea, și în 
special țările slab dezvoltate, sint de 
asemenea proporții incit fără oprirea 
spiralei înarmărilor riscăm să nu 
avem resurse pentru a le face față. 
Sint profund convins că inițiativa 
României este extrem de însemnată 
pentru menținerea păcii In lume, 
fapt dovedit de altfel și de unanimi
tatea pe care a întrunit-o la această 
sesiune care a coincis cu aniversarea

CORESPONDENTA 
DE LA C. ALEXANDROAIE

ce noi am sprijinit-o și i-am acor
dat întreaga atenție. Una din func
țiile esențiale ale O.N.U. este de a 
zxprima voința popoarelor lumii. A- 
ioptind. această rezoluție in unanimi
tate, Adunarea Generală a acționat in direcția acestui comandament al 
Cartei. Este un act profund pozitiv 
a cărui realizare o datorăm In prin 
cipal României".

„Acest vot unanim, a ținut să sublinieze ministrul consilier al Camerunului la O.N.U., QAUL BA- MELA ENGO, exprimă, cred, de la 
sine, gradul importanței inițiativei 
românești, căruia ii dăm o înaltă 
prețuire. Am deplora orice act con

tor, ci și eliminarea tuturor mijloa
celor de purtare a acestora, fapt pe 
care îl desprindem clar din rezolu
ția României".Cu aceeași căldură a fost salutată și aprobarea celeilalte rezoluții a țării noastre izvorită din aceeași preocupare față de interesele majore ale cauzei păcii și progresului. După cum ie știe, România militează pentru iezvoltarea și diversificarea largă a cooperării economice și tehnico- jtiințifice Internaționale în vederea isigurării accesului tuturor statelor și popoarelor la marile cuceriri lie revoluției tehnico-științifice contemporane, in spiritul deplinei egalități in drepturi și a avantajului reciproc, in vederea accelerării progresului societății, tmbunătățirii condițiilor de viață ale popoarelor. Așa cum au subliniat mulți dintre reprezentanții statelor care au luat

cuvintul pe marginea inițiativei României, și cum mi-au reafirmat in recente declarații, un asemenea curs concordă pe deplin cu țelurile păcii, căci o lume în care progresul tehnico- științific este pus în slujba bunei stări, va fi implicit o lume a păcii.
„Fără îndoială, ne-a declarat ministrul consilier al Republicii Chile la O.N.U., CUBILLOS HUGHO, vo

tul unanim in această problemă re
prezintă o recunoaștere plenară a în
semnătății ei deosebite. Asigu- 
rindu-se transpunerea in practi
că a prevederilor rezoluției s-ar 
crea posibilități largi pentru va
lorificarea mai eficientă a potenția
lului material și uman al tuturor 
țărilor in vederea progresului eco
nomic și social, realizîndu-se astfel 
condiții certe pentru menținerea in
dependenței economice și politice, 
pentru afirmarea voinței lor națio
nale. Tocmai in aceasta constă, după 
părerea noastră, însemnătatea inter
națională a propunerii României". într-un sens similar s-a exprimat și reprezentantul Australiei în Comitetul pentru problemele economice și financiare, JOHNKEI.SO, care a evidențiat că „rezoluția reprezintă o 
prețioasă contribuție la procesul ex
tinderii cooperării internaționale in 
domeniul științei și tehnologiei. Fap
tul că acest document a fost adoptat 
de toate statele membre ale O.N.U. 
deschide perspective realiste trans
punerii sale in practică. Noi sîntem 
fericiți de a fi cooperat strins cu 
România in promovarea acestei re
zoluții, pe care o consider printre 
cele mai însemnate ale acestei se
siuni".Dezbaterile largi asupra celor două inițiative române, încheiate prin votul unanim al Adunării Generale, au constituit o nouă expresie a prestigiului de care se bucură politica externă a României pe plan internațional, a atenției acordate de statele membre ale O.N.U. Inițiativelor sale, care vin în întîmpinarea dezideratelor majore ale tuturor popoarelor lumii, ale scopurilor și obiectivelor Națiunilor Unite.

NEW YORK II — 
Corespondentul Ager
pres transmite : La 
New York a fost sem
nat un aranjament in
tre Consiliul național 
al cercetării științifice 
din România și Comi
tetul de cercetări și

schimburi internațio
nale din Statele Uni
te, privind schimburile 
de cercetători și cadre 
didactice universitare 
in perioada 1971—1973. 
Potrivit aranjamentu
lui, ambele părți con
sideră necesar să încu

rajeze, în afara schim
burilor de cadre știin
țifice și universitare, 
noi forme de colabora
re în domeniul științei 
care ar contribui la 
progresul general al 
cunoștințelor umane.

Guvernul iugoslav și Va
ticanul au căzut de acord ca vizita oficială a președintelui Iosip Broz Tito Ia Papa Paul al VI-Iea, programată pentru sîmbătă, 12 decembrie, să fie amînată la o dată ce va fi stabilită ulterior, informează agenția Taniug.

Un acord cu privire la con- stituirea Comisiei mixte interguver- namentale sovieto-cubaneze pentru colaborare economică și tehnico-ști- ințifică, a fost semnat la Moscova.
Expoziție românească la 

Belgrad. 8313 Centrului con* structorilor din Iugoslavia a avut loc vernisajul expoziției organizate de întreprinderea de comerț exterior „Vitrocin“ din București. In cadrul expoziției sînt prezentate mostre de materiale de construcții produse de întreprinderi românești.
Accident de cale ferată în 

Cehoslovacia. După cum anun_ ță agenția C.T.K., la 11 decembrie in stația Rjikonin din Moravia de sud un tren de marfă s-a ciocnit cu o locomotivă și a deraiat. In vagoanele de marfă deraiate a intrat în acest timp, in plină viteză, un tren expres. în urma acestui dublu accident 7 persoane și-au pierdut viața, iar cîteva au fost rănite.
La Ulan Bators a deschis «- poziția de fotografii „Republica Socialistă România", care oglindește aspecte din viața oamenilor muncii din țara noastră. Expoziția a fost organizată de Asociația de prietenie mon- golo-română.

Cea de-a 10-a conferință 
a Uniunii arabe pentru co
municații și telecomuni
cații, Ia care iau parte delegații din țările membre ‘ “ „ " . .cum și reprezentanți ai emiratelor Golfului Persic, s-a deschis la Bagdad. Conferința va examina printre altele posibilitatea de creare a unui fond de finanțare a proiectelor de dezvoltare a comunicațiilor în diferite țări arabe.

ale Ligii Arabe, pre-

La Varșovia a sosit pro
curorul general al landului 
vest-german Hessa, Horst Gauf, pentru a purta convorbiri cu reprezentanții Comisiei centrale pentru cercetarea crimelor hitleriste comise în Polonia, relatează agenția P.A.P.

Puternicul cutremur de
pămînt care a avut loc in regiuneade frontieră dintre Peru și Ecuador în cursul nopții de joi a afectat în mod deosebit provincia ecuadoriană Loja, unde au fost înregistrați peste 20 de morți, sute de răniți și importante pagube materiale. Mai multe sate din apropiere au fost distruse în întregime. Echipele de salvare in- tîmpină greutăți, deoarece căile de acces au fost distruse.

La sediul „Bibliotecii ro
mâne" din Roma a avut loc un simpozion consacrat poeziei și dramaturgiei românești contemporane.

I Sărbătoarea națională ;
I a Kenyei Ii Poporul, kenyan sărbătorește / astăzi împlinirea a șapte ani de) Ia proclamarea independenței,i răstimp în care a depus eforturi' susținute pentru lichidarea gre-
k lei moșteniri coloniale, pentrui dezvoltarea economică și socială.1 S-au construit o serîe de între-l prinderi industriale — fabrici' textile, de prelucrare a produse-ț lor alimentare etc — menite săi asigure îmbunătățirea consumu-’ lui intern. Se acordă o atențiel deosebită agriculturii, sector de' bază al economici naționale, îm-ț proprietăririi familiilor de ță-î răni cu pămînturile recuperate* de Ia colonii europeni. Anul a-l cesta s-a trecut Ia înfăptuirea/ celui de-al doilea plan de dez-
ț voltare a Kenyei care, în esen
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ță. prevede impulsionarea dez- < voltării economice, construcția j de noi căi de comunicații, extin- 1 derea invățămintului. 'Pe plan extern, guvernul ke- i nyan se pronunță pentru lichida- i rea colonialismului și rasismu- 1 lui de pe continentul african, i pentru dezvoltarea legăturilor cu ; toate țările. Intre Republica So- \ cialistă România și Republica i Kenya s-au stabilit relații de co- > laborare care se dezvoltă in in- l teresul celor două țări și po- ; poare. ICu prilejul sărbătorii națio- l nale a poporului kenyan, po- I porul român ii adresează urări i de succes pe calea consolidării independenței, de prosperitate și )
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